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Anglija V ei Kivir
čijasi su Italija

..,K< l"į............ .............1 I

Anglija atmetė Lo- Anglija reikalau- 
camo valstybių pa- sianti Italijai alie- 

sitarimą jaus sankcijų

Nugalėti Ethio- 
pai Bėga

Atąišako tartis ir su Italjia, 
nes toji nėra ratifikavusi 
naujojo Locarno susitarimo

LONDONAS, |?al. 5. — Di
delis pablogėjimas Anglijos ir 
Italijos santykių iškilo aikš
tėn, Anglijos .užsienio reikalų 
ministeriui Eden atmetant 
Francijos pasiūlymą atlaikyti 
Locarno valstybių konferenciją 
Briussely ateinantį trečiadienį 
ir apsvarstyti Hitlerio pasiūly
mus.

Eden į tą pasiūlymą atsake 
Francijai ir Belgijai, bet ap
lenkė Italiją. Kapt. Eden sako, 
kad nebūtų patogu laikyti tą 
konferenciją, nes tą pačią die
ną Genevoje įvyksta tautų są
jungos “komiteto 13“ susirin
kimas, tad esą ir ten galima 
apsimainyti nuomonėmis “tarp 
užinteresuotų valstybių.“

Eden savo atsakyme davė 
aiškiai suprasti, kad jis besi
tars su Italija apie Hitlerio 
pasiūlymus, kadangi Italija dar 
nėra ratifikavusi naujojo Lo
carno valstybių ą^si^ąrimo* lin
kui Vokietijos atginklavimo 
Pareinio.

“Komitetas 13“ yra tautų 
sąjungos taryba be Italijos ir 
jis susirinks kviečiamas Ang
lijos, bandyti Italiją sutaikin
ti su Ethiopija. Tikimąsi, kad 
po jo seks “komiteto 18“ su 
sirinkimas paskelbimui Italijai 
aliejaus sankcijų. Tų sankcijų 
paskelbimo svarstymą sutrukdė 
staigus Vokietijos atglnklavi- 
mas Pareinib, iššaukęs didelį 
sąjūdį ir krizį visoje Europo
je.

Italai gi nori už savo prisi
dėjimą prie Locarno valstybių 
išgauti atšaukimą visų sankci
jų Italijai.

Kapt. Eden ir per šventes 
pasiliko Londone. Hitlerio at
stovas Ribbentrop pasiliks Lon
done iki trečiadienio.

fciirh ''i- .
Dabar valstybės yra pasida

linusios taip: vienoje pusėje 
Anglija ir Vokietija, o kito
je pusėje Franci ja ir Italija.

Vokietija slapta for- 
tifikuoja Pareini

BERLYNAS, bal. 5. — Nors 
Anglija ir ragina Vokietiją su
silaikyti nuo fortifikavimo Pa
reinio, bet yra žinoma, kad 
slaptas fortifikavimas Pareinio 
tęsiasi jau daugiau metų lai
ko.

Vokiečiai ruošiasi laikytis 
šioje linijoje ir nebandyti lie
sti Francijos fortifikacijas, kad 
palikti savo armiją liuosą pul
ti rytus — Pabaltijo kraštus 
ir Rusiją.

■ -  'Į -

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

Apsiniaukę, tarpais lietus ar 
sniegas; tiek pat šalta.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 
7:20.

LONDONAS, bal. 5. — La
bai užsirustinusi, gavusi ne
ginei jimų įrodymų apie Itali
jos naudojimą prieš ethiopus 
nuodingų dujų, Anglija ruo
šiasi pareikalauti tuojaus pa- 
skelbti Italijai aliejaus sank
cijas, jei Italija nepaliaus ka
ro Afrikoje. ,

Anglija kovos Vo
kietiją tik ištikus 

puolimui
LONDONAS, ..bal. 5. — An

glijos užsienio reikalų minis- 
teris Eden pareiškė atstovų bu
tui, kad Vokietijos taikos pa- 
šildymai yra verti svarstymo, 
bet tuo pačiu laiku ateinan
čią savaitę Londone įvyks An
glijos, Francijos ir Belgijos 
generalinių štabų pasitarimai 
apie bendrą apsigynimą.

Anglija esanti pasiruošusi 
pagelbėti Francijai ir Belgijai, 
bet tik tame atsitikime, jei 
jas pultų Vokietija.

Eden prisipažino, kad Hitle
ris- atsisako dųotįJ-koncesij ų pa
tenkinimui Francijos. Svar
biausia kliūtis deryboms ir su
sitarimui yra stoka pasitikėji
mo tarp valstybių.

Franci ja organizuos 
valstybes prieš

> Vokietiją
PARYŽIUS, bal. 5. — Fran

cijos užsienių reikalų ministe
rija ir suvažiavę Francijos am
basadoriai didžiosiose valstybe* 
Se' svarsto kaip Franci j a galė
tų suorganizuoti valstybes prieš 
Vokietiją.

Svarstoma apie organizavi
mą apygardinių apsigynimo są* 
jungų, kurios susirištų su 
Franci j a, kad tuo budu Fran
ci j a atgautų vadovybę politi
kai, kaip buvo Briand laikais.

Pasak franeuzų, Vokietiją 
valdo grupė pavojingų lunati- 
kų-pamišelių, su kuriais jokie 
civilizuoti ryšiai yra negalimi. 
Todėl reikia Vokietiją sukau
styti, kad ji negalėtų kenkti 
savo kaimynams.

Protestuos prieš 
Austrijos atsi- 

ginklavimą
BUCHARESTAS, bal. 5. — 

Pusiau oficialiai paskelbta, kad 
mažoji entenete — Rumunija, 
čėchoslovakija ir,, Jugoslavija 
— užprotestuos prieš Austri
jos atsiginklavimą ir įvedimą 
verstino kareiviavimo.

CAMBRIDGE, Mass., bal. 5. 
— Atsipalaidavęs elektrikinis 
apskritas piuklas užmušė Pe- 
ter Oman, 55 m., kuris pas 
kaimyną piovė malkas.

VIENNA, bal. 3. — Nežino 
mos valstybės šnipas labai drą
siai išvogė visus Rumunijos 
oro apsigynimo planus, taipgi 
planus visų Rumunijos vėliau
sių karo lėktuvų ir motorų.
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ŠVĘS 10 MET^ SUKAKTUVES
'■.............. . ■■

CHICAGO. — Balandžio 6 d. Amerikos komercinė Aviacija švęs 10 metų sukaktuves. Lygiai 
dešimts metų atgal buvo padarytas pirmas oro pašto skridimas tarp Pascd, Wyoming, ir Elko, 
Nevada. Viršuj pirmas oro pašto lėktuvas. Apačioj moderniškas oro pašto ir keleivių milžinas.

a kada visų buvo tikimąsi jo žu
dymo atįdėjįipo. , . Į

Kad sutrukdyti jo. žudymą’, 
jo žihbna škiiblai nuvyko į Flet- 
mington/' kjr btivo ' teistas 
Hėuptmannas;į, ir ten išėmė 
warrantąy’ priėšį W.ėiidėl, kurį 
kaltino nužudymu Lindberghų 
kūdikio. Bet tai niekę nepa
gelbėjo. . ? "

Buvo tikimąsi, kad guberna
torius Hoffman! dąi4 . sykį ąti- 
dės žudymą> bėt ir'' tasis j po, 
pasitarimo su, prokuroru ' Wi- 
lėntz, prieš pat žudymą pąskeL 
bė, kad atidėliojimų daugiau 

’nebu’s, nes jis nebeturys tani 
legalių teisių. > ’ r 

. Mirfies kambarin ' susirinko 
būrelis liudytojų. Jie visi kėg
lis sykiiis buvo stropiai iškra»- 
tyti. Ypač ‘ buvo rujpinamąsi, 
kad kas nenuimtų žudymo fo^- 
tografijos. Prieš pat išvedimo 
iš kameros, Hauptmannas gy
nėsi esąs visai nėkaltas. Atves
tas į žudymo kambarį ir pa
sodintas elektros kėdėn jis iš
rodė daugiai nustebęs, negu 
nusigandęs, nės ir jis tikėjo
si žudymo atidėjimo. 8:40 vai. 
vakare buvo paleista elektra ir 
už kelių minučiti penki dak
tarai pripažino Hauptmanną 
jau negyvu esant..

Tuoj jis liko išvilktas į gre
timai esančią lavoninę, iš ku • 
rios jo kūną išsivežė grabo- 
rius.

Tuo pačiu laiku apimta hy- 
sterijos savo kambary hotely 
kankinosi nužudytojo žmona. 
Buvo prisibijoma jos nusižu
dymo, bet ją po ilgų pastan
gų pasisekė išvilioti iš kamba
rio ir išvežti, kad ji nebūtų 
viena. Vėliau ji išleido pareiš
kimą, išreiškiahtį j oš įsitikini
mą į savd vyto nekaltumą.

Vokietijoje liko feena Haupt- 
manno motina ir jo sesuo, ku
rios irgi yra kankinamos di
dėlės širdperšos.

KANSAS CITY, Mo., bal. 5. 
Robert Bowers prisipažino pa
samdęs už $50 žmogų nužu
dyti Frank Caldwėll, kad ga
ilėtų vesti jo pačią. Bet tjŽmu- 
šėjas sako, kad jis ne uz pir 
nigus, bet iš piktumo prieš 
Caldwell papildęs žmogžudy-

Hauptmannas nužu
dytas, bet ginčai dėl 

jo nepasiliauja 
' . ' ■' "'‘C . , J;? '•

Hauptmannas' mirė prisipa
žinimo prie kaltės. Dabar 
norima politiniai sunaikinti 
ir gubernatorių.

TRENTON, N. J., bal. 5.— 
Nors Bruno Richard Haupt
mann ir liko nužudytas elek
tros kėdėje pereito penktadie
nio vakare, bet ginčai New 
Jersey valstijoje nė kiek nesu
mažėjo.

Kadangi nužudytą jam sten
gėsi pagelbėti. gubernatorius 
Hoffman ir kartą žudymą ati
dėjo, ieškodamas jo sandarbi- 
ninkų piktadarybėje, tai da
bar stengiamąsi sunaikinti gu, 
bernatorių politiniai. Palaukęs 
iki Hauptmann bus nužudytas, 
buvęs kongresmanas Fort pa
skelbė savo kandidatūrą į at
stovą “at large“ į republikonų 
konvenciją Clevelande, nors tai 
vietai kandidatuoja ir guberna
torius. Kitas gi republikonų va
das viešai pareikalavo, kad gu
bernatorius atsisakytų nuo 
kandidatūros, x bet guber
natorius jam atsakė, kad 
jis kandidatuosiąs, nors gautų 
tik dešimtį balsų. Jeigu gi jam 
tektų atsižadėti savo principų 
ir eiti prieš diktavimus sąži
nės, tai jis verčiau’ atsižadėtų 
savo partijos, kuri principų at
sižadėjimo iš jo reikalautų.

Ginčai tebeina ir dėl Wendel 
prisipažinimų. Dabar jo prisi
pažinimus pradėjo tyrinėti ir 
federAliniai agentai. Mat Wen- 
del savo prisipažinimus atšau
kė ir pradėjo skelbti, kad jis 
buvęs pagrobtas New Yorke, 
kur jis slapstėsi nuo valdžios,, 
paskui buvęs per kelias dienas 
kankinamas iki pasirašęs pri
sipažinimus ir tada buvęs per
duotas New Jersey detektyvui 
Parker, kuris jį įkalino, o jo 
prisipažinimus perdavė teis
mui.
Kaip buvo nužudytas Haupt-" 

mannas.

Bruno Hauptmann 
žudytas penktadienio

liko nu-t 
vakare,

Kauno ir Klaipėdos 
potvynio nukentėję 
reikalingi visuome- 

nes pašalpos
Netikėtai galingąs. Nemuno 

ir Nerio pasijudinimas kovo 
menesio pradžioje apsėmė treč
dalį Kąuno miesto, taipgi Pa
nemunio gyventojai Klaipėdos 
Krašte; pateko į tvano srovę. 
Nuostoliai dideli. Aršiausia bet
gi fas, kad. šimtai šeimynų li
ko be pastogės, maisto ir man
tos. Visuomenės pagelba sku
biai reikalinga. Kaune yra su
sitveręs Moterų Komitetas dėl 
potvynio nukentėj usiems šelp
ti; tas komitetas renka aukas 
ir globoja nukentėjusias šei
mynas, ypač vaikus. Matomai 
nukentėjusių laiškai yra jau 
pasiekę ir amerikiečius.

Lietuvos Pasiuntinybė aptu
rėjo jau keletą aukų, kurios 
netrukus siunčiamos Kauno ko
mitetui. Kas pritaria šiam lab
darybės darbui tegu pasisku
bina savo pagelbą atsiųsti Pa
siuntinybės adresu dėl perda
vimo Kauno Komitetui.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 

INFORMACIJŲ SKYRIUS, 
Washington, D. C.

Naciai nuteisę 13 
kunigų už šmu- 

geliavimą
KREFELD, Vokietijoj, bal. 

5. — 13 šio Pareinio miesto 
katalikų kunigų liko nuteisti 
nuo 18 iki 42 mėn. kalėjimai 
už bandymą iššmugeliuoti už
sienin pinigus. Keturių teisia
mųjų nebuvo teisme, nes jie 
pabėgo Holandijon.

MASKVA, bal. 5. — Nors 
žemė Rusijoje yra nacionali
zuota ir visa ji priklauso val
stybei, tečiau valdžios žinio
mis, eina gyva prekyba parda
vinėjimu ir nuomavimu žemės. 
Dėlei to Balašov kaime, Vol
gos apygardoj, septyni žmonės 
liko pasmerkti kalėjimu, jų
tarpe kolektyvid ūkio vedėjas, už prieinamas kainas.

Italai vėl sumušė 
ethiopus; bombarda

vo Addis Ababa
ASMARA, Eritrea, bal. 5.— 

Italijos šiaurinė armija su- 
triuškino paties karaliaus Haile 
Selassie armiją.

Tuo pačiu laiku penki Ita
lijos lėktuvai buvo užpuolę 
Addis Ababa, kur sušaudė se
ną lėktuvą ir nuskrido išbar
stę lapelius apie italų perga
les.

Nugalėjimas karaliaus armi
jos buvo antra didelė italų per
galė prie Ashangi ežero.

Ethiopų armija likusi išklai- 
dyta ir kartu su karalium bė
ga linkui (Juoram, palikusi lau
kuose tūkstančius užmuštų ir 
daug ginklų.

Svetimšaliai bėga
DJIBOUTI, Francijos Šamo- 

Ii, bal. 5. — Dėlei didelių ita
lų pergalių šiaurinėj Ethiopi- 
joj, paskutiniai europiečiai sku
biai evakuoja Ethiopiją ir per 
čia gryšta atgal į Europą.

Planuoja generalinę oro 
ataką.

RYMAS, bal, 5\ ~ iš ištiki- ■ 
mų šaltinių patirta,' kad su* 
laužymui paskutinio ethiopų 
priešinimos, Mussolini planuo 
jąs padaryti generalinę oro ata
ką,- taipgi pasiųsti prieš ethio- 
pus visą 500,000 Italijos ka
reivių armiją.

Mussolini yra įsitikinęs, kad 
galutina pergalė yra čia pat, 
tik reikia veikia veikti skubiai 
ir visu smarkumu.

žmogžudė Vera 
Stretz išteisinta

NEW YORK, bal. 5. — Po 
dviejų savaičių bylos nagrinė
jimo liko išteisinta baigusi 
New Yorko universitetą Vera 
Stretz, kuri prisipažino nužu
džiusi savo meilužį, Vokietijos 
finansininką Dr. Fritz Geb- 
hardt. Jury ją išteisino po pen
kių valandų tarimosi.

5 žmonės užmušti
INDIANAPOLI6, Ind., bal. 

5. — Penki žmonės liko vietoj 
užmušti ir du sunkiai sužei
sti, susidūrus dviems automo
biliams.

LONDONAS, bal. 5 
šistai areštavo Londono Daily 
Herald korespondentą Ryme, 
Anglijos pilietį John Giglio ir 
įsakė jam į tris dienas aplei
sti Italiją.

• Fa-

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ 
kaip 9:30 vai. i-yto ant WCBD. stoties 

1080 Kilocycles (5000 Wattš>Pa jėgos).
Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių 

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

Garsinimai musų programams yra priimami

Italai paėmė Chlo
ram; atidarė kelią Į 

Addis Ababa
ASMARA, Eritrea, bal. 5.— 

Vakar skaudžiai sumušę kara
liaus Haile Selassie rinktinę 
armiją, šiandie italai be pasi 
priešinimo užėmė svarbų stra
teginį miestą Quoram.

Ethiopai traukiasi į Dessye, 
100 mylių atstume. į pietus. 
Ant besitraukiančių . ethiopų 
italų lakūnai numetė 70 tonų 
bombų ir paleido 20,000 šovi
nių iš kulkosvaidžių.

Iš Qnoram prasideda auto
mobilių kelias į Ethiopijos so
stinę Addis Ababa, kairią da
bar nesunku bus pasiekti. Taip 
jau nesunku bus užimti ir nau 
jus plotus, ypač perėjus šiau
rinius kalnus, kurie neturi jo 
kių kelių.

Austrijos katalikai 
stojo kovon prieš 

žydus
Sutar-

vaikų organizaci-

atsiliepė žydų laik-
pareiškė katalikiš-

VIENNA, bal 
tini katalikų pareiškimai prieš 
žydGi, iškėlė visu smarkumu 
žydų^ klausimą Austrijoje.

Prieš žydus sutartinai išėjo 
visos katalikų organizacijos, jų 
tarpe ir katalikų darbininkų 
unijos, dagi ir kunigų vado
vaujamos 
jos.

Tuojaus 
raščiai ir 
kiems anti-semitams, kad “mes 
esame piliečiai, mokame musų 
mokesnius ir dirbame už pa
gerinimą ekonominio būvio“.

Tečiaus prisibijoma, kad ir 
katalikiškoje Austrijoje gali 
prasidėti tokis pat žydų per
sekiojimas, kokis yra naciu 
Vokietijoje.

Atidavė valdžiai 
kasyklą

BILBOA, Ispanijoje, bal. 5. 
— Kadangi vedimas biznio prie 
dabartinių aplinkybių yra ne
paprastai sunkus, tai škotas 
John MacLeod atidavė Ispani
jos valdžiai savo didelę gele
žies kasyklą ir 14,000’ tonų iš
kastos rudos, išreikalavęs, kad 
kasykloj pasiliktų dirbti da
bartiniai 250 darbininkų ir kad 
jiems butų išdalintas pelnas.

RIO DE JANEIRO, bal. 5. 
— Rio de Janeiro provincijos 
gubernatorius Ernesto liko 
areštuotas už suokalbiavimą 
prieš valdžią.
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Toronto, Ont

Pats nežino, ko nori

Brooklyn, N. Y V. Dagilis.kad

ADVOKATAIitėto sekre

Frenzelis,

TorontoįKanada
Pora žodžių- J. Paukš

pas mus

AKIŲ SPECIALISTAI

6631

Laidotuvių Direktoriai
pageidaujama,

KITATAUČIAI

So. Omaha, Nebr

Kenosha, Wis

Visko po biskj

Phone Yards 1138

kuomet taip

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

tatnsta nepa 
kad mes nu- 
' prie bendro 
bendradarbia-

Brooklyno ir apylinkes 
Lietuvių Visuomenės 
Veikėjų pareiškimas 
dėl Amerikos Lietu
vių Kongreso

Dr.Cd
: GY»V

Jo ad 
lltb A ve.

Musų kolonijos ne tik 
s biznierius

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

kad galima butų 
pritaria socialistų

nervuotu- 
. atitaiso

nius. Visuose atsiti-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

SLA 87 kuopoje laimėjo 
pažangieji kandidatai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:86 
NedilromU pagal sutarti.

Taip,, nekvietėme 
prą vardžiuo j ami 

ir kitokiais 
vardais nesitikėjo- 

jūsų tokio nuoširdumo,

Kovo 31 d. musų miestą ap 
lankė Dr. A. Braze-Brazevi 
čius, musų kolonijos veterano 
veikėjo, p. K. Braze, sunus.

Iki šiol Dr. Braze praktika-

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tat Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir viii 
chroniškų ligų.

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

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dienu. i

Nedaliomis nuo 10 iki 12 

DWAY 2880.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brnnevick 0597

nejųną Firmos Gegules prade 
ję-buvom ankščiau, ir jūsų pa
rėta buvo, • jėi jau neremti 
mus, tai nors neboikotuoti.

Kodėl šiais metais minėjimas 
Pirmos Gegužėj neblogai seka
si ? Kaip kurie įkalba, kad ko
munistams praeity turint di-

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

giau. Todėl ji 
vo šeimą.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo *2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
TeL Boulevard .1401

ambulance patarnavimas dieną IR NAKTĮ
i YARds 1741-1742

F. EUDEIKIS

taip “stiprus” 
praeitų debatų

Pagal mano išreikštas čionai 
mintis, gal .kas pamanys, jog 
aš priešingas bendram frontui. 
Visai ne! Aš tam klausimui 
pritariu. Tik pįrm einant į ko
kį nors bendrą veikimą su ki
tomis organizacijomis, • reikia 
tas klausimas išdiskusuot ir 
sudaryt tam bendram veikimui 
susitarimas.

savo pastabose kritikuoja Ka
nados “D. ž.”' raginamą šauk
ti -Kanados Lietuvių kongresą, 
kuriame radęs pranešimą apie 
Toronto Socialistinės ^minties 
grupės sudarytą komitetą. Ko
mitetas esą išrinkęs l asmenis 
į bendro fronto komitetą dėl 
bendradarbiavimo surengime 
bendromis jėgomis 1 d. gegu
žės paminėjimo.; ’

Dabar tik nese- 
“Vjršaus įsa- 
iMs frontus 
irusiais ele

mentais. Bet teisybė lieka mu-

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVI 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 

vakj Nedėlioj pagal suturima. - 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 • 
Namu Tel.: Prospect 1930

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9728

tvir- 
tvirtas 

naujienietis p. John Shimanau 
skas kovo 31 d. išvyko svei 
katos taisyti į West Baden, 
Ind., kur randasi pagarsėju
sios mineralinės maudyklės 
Prieš kiek laiko p. Shimanau- 
skas buvo visai rimtai susir
gęs. Nors jis jau ir pasveiko, 
tačiau dar nesijaučia labai tvir 
tas. Todcl jis ir išvyko į mau
dynes, kad sustiprintų sveika
tą. West Badene jis mano pra
leisti apie porą savaičių.

Dr. Herzman
.IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams1 žinomas per ’ 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. •

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

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

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

Tel. Canal 3110
• Rezidencijos telefonai:

Uydc Park 6755 ar Central 7464

Negali Užsiginti, kad sužino
jai tų keturių asmenų, pasi
tarimo rezultatų, nes iš jų vie
nas po pasitarimo nuvyko j 
XX btftą atsiklausti, ar sutin
ki dalyvauti kaipo penktas ko
miteto narys, ir tamsta tokį 
sutikimą žodžiu davei.

Taigi draugas XX pasiklaus 
pats savo sąžinės, ko ji geid
žia?

Ar tik dėl to, kad tamst# 
nebuvai išrinktas į jįį 3 narių 
komisiją, dėl bendradarbiavimo 
surengime 1 d. gegužės pami
nėjimo? Bet ir tuo atVeju tam
sta galėjai reikšti tas preten
zijas tuojaus tam asmeniui, 
kuris buvo tą pat dieną atvy
kęs pas tamstą.

Atrodo, kad 
tenkintas -dėl to 
tarėme prisidėti 
fronto komiteto 
vime surengti 1 d. gegužės pa
minėjimą. Bet ar tamsta gali 
prirodyti kokį nors prasižen
gimą prieš darbo klasę ar so
cializmą?

Jeigu1 buvo galimas toks ben
drumas rengiant vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimas, tai kodėl negalimas 
toks pat bendrumas rengiant 
1 «d. gegužės paminėjimą?.

Jeigu taip atsilieptų koks 
nors tautiškas fašistukas, tai 
aš visai nebūčiau kreipęs do
mės, bet dabar 
kalba žmogus turintis preten 
žijų būti susipratusiu pažan
giu žmogtfmi, tai tas daugiau 
regu nesąmonė. Tokie išstoji-

¥ S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

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

si neklaidingas tikyboje 
koks pasididžiavimas!

Girdi, jus visi 
gaiš 
bolševikais. Ar tik torontiškiai 

nesijaučia po

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
* Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So.' Halsted St 
Valandos 1-^4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomia ir subatomis.

Phone Canal 6122
Dr, S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califoraia Avenae 

. » Telefonas > Republic 7868

vo mediciną mieste Liberal, 
Transas. Tačiau ten ilgiau jis 
nebenori pasilikti, — klimatas 
esąs labai nepalankus. Ypač 
esą sunku gyventi iš kitur at 
Vykusiam, — dažnai pučia 
smarkus vėjas, kuris sukelia 
dulkių debesis. Todėl Dr. Braze 
ir nutaręs tą vietą apleisti, 
juo labiau, kad iš vienos Rock- 
ford, III., ligoninės gavęs pa 
siūlymą. Siūlomos sąlygos 
esančios neblogos. Dr. Braze 
tad ir vyksta j Rockfordą. Jei 
ten patiks, tai apsigyvens ii 
gesniam laikui, o jeigu ne, tai 
grįš į Kenoshą ir ’ čia atsida
rys ofisą.

Aš ir kiti kenoshiečiai pa
geidautų, kad Dr. Braze ap
sigyventų musų kolonijoje. 
Šiaip ar taip, o lietuvių čia yra 
gerokas būrelis. Reikia tad ma
nyti, kad lietuvis daktaras tu
rėtų visai neblogą pasiseki

£X;/ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

Kenosha lietuviai, kaip ir 
svetimtaučiai, labai susirūpinę 
miesto rinkimais. Patartina ne 
tik patiems balsuoti, bet ir 
kaimynus paraginti, kad bal
suotų balandžio 7 d. O ypatin
gai nepamirškite atiduoti savo 
balsus už J. Martiną.

—• Tautietis.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo.1 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ' ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Kongresas turėtų būti ne 
nors vienos partijos 

bet visų pažangių- 
nusistačiusių prieš

I. J. ZOLP
1646 West46th Street Phones Boulevard 5203-8418

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

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj nagai sutarti

siūlo laikyti 
SLA sei- 
dienomis. 
kongresui 
SLA. sei-

Telefonaz Yarda 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai NediL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

delius ragus, nebuvo galima 
susitarti. Dabar esą ragai Su
mažėję.. Aš netikiu, kad kada 
nors jie ragus tuTėjo ar tu
rės; čionai yra svarbi priežas
tis: įsakymas taip/ elgtis.

J, Paukštis * džiūgauja, 
lietuviuose darbininkuose 
turi daugiau pritarimo ir net i 
geresnius artistus turi kaip ka 
da nors pirmiau. Aš dėliai tb 
nesiginčysiu, tik priminsiu) 
kuomet trys metai atgal ren 
gėme minėjimą Pirmos ■ Gegm 
žės kas sau?, pas kuriuos tuo * 
met buvo daugiau publikos ? 
, Toliau J. Paukštis rašo: “GaJ 
l’ą gale, jei netikite musų są: 
žiningumui, tai išmėginkite su
vienytam fronte. Jei mes . pa 
bėgsime, tai ir mums bus tas 
pats, kas jums buvo, kai pa
bėgote iš Jaunimo Sąjungos”.

Jūsų sąžiningumu? reikia la
bai abejoti, nes praeitis prie| 
to verčia. Kas link pabėgimo' 
iš J. Sąjungos, kaip mylite 
mums primesti, tai nieko to
kio nebuvo, kuo galėtumėte sa
ve taip gąsdinti. . Ir koks skir
tumas, kad skilus J. Sąjungai, 
viena dalis prisijungė prie Li
teratūros dr-jos, o kita prie 
SLA kuopos.

J. Paukštis klausia, ko mes 
galime bijoti, jeigu jie nebijo; 
Mes taipgi nieko nebijome. Juk 
čia laisva šalis, nieks prie sie
nos nestatys ir nesiųs į So- 
lovecko salas taip, kaip yra da
roma socialistams “socialisti
nėje” Rusijoje. Taipgi, kaip jus 
nepadarysitę mus komunistais, 

; taip inės jus socialistais: lik- 
i sime prie savų ištikinimų. Jo- 
• kios baimės šiuo atveju nega- 
. Ii būti.

Apie teisingumą politinio nu- 
, sistatymo, tai gal ir teisybė,

kad jus “tvirtai stovite”, nes

tiradą.? Tame pačiame laikraš
tyje (suprask “D. ž;”) sako
ma: “Toronto socialistinės min
ties darbininkai ttfrėjo pasita
rimą ir nutarė stėigti sočia 
listų kuopą. Taipgi įšįrinko tris 
atstovus veikti sykiu su suvie
nyto Toronto komitetu.” ..

Toliau tas pats XX sako; 
“Kiek yra žinomai tąi -nebuvo 
tokio susirinkimo, kuriame bu
tų dalyvavę visi socialistinės 
minties darbininkai. Buvo su
sirinkimas, bet tik iš keturią 
asmeny”

Nenorėdamas perdaug užim
ti laikraštyje vietos, daugiau 
necituosiu XX išvedžiojimų, 
užteks ir to. Eikime prie ana
lizavimo to, kas aukščiau pa
sakyta.

Nors aš nesu joks “D. ž.” 
simpatikas, bet vardan teisy
bės aš priverstas šiame reika
le “D. ž.” teisinti, nes. jis čia 
nieko nępamelavo. Jeigu “D. 
ž.” sako, kad socialistinės min
ties’ darbininkai turėjo pasita
rimą, • lai tuo dar nepasako, 
kad buk visi iki vieno socia
listinės minties žmonės ten da
lyvavo. O kad toks susirinki
mas buvo,, tai yra neužginči
jamas faktas, ir XX labai ge
rai žinojo, nes jis pats buvo 
kviestas į tą pasitarimą. Tatai 
jis pats žęmiąuip^įyiKtiną. O 
kad tame Mį>asita«nnie iilnėA visi 
socialistinės minties žmones 
dalyvavo, tai; čia5 jau/ne tų ke
turių dalyvavusių kaltė, nes 
buvo kviesti ir kiti,' lygiai kaip 
ir nepatenkintasai XX. Bet jei
gu jie nerado reikalo atšilau 
kyti, tai iš to galima spręsti 
kiek tokiems asmenims rupi 
socialistinė veikla. Tiesa, .tas 
susirinkimas buvo kviestas ne 
per spaudą, bet asmeniškai.

Bet ar gali vienas asmuo 
kviesdamas iniciatorius, dary
ti kokius nors didesnius žy' 
gius, kaip kad buvo padary-

SLA 87 kuopos susirinkimas 
jau praėjo. Nariai balsavo už 
pažangiuosius kandidatus į Pil 
domąją Tarybą. Balsavimo re
zultatas tokis:

Į prezidentus:
F. J. Bagočius 23, 
Čeponis 2.

Į vice-prezidentus:
J. Mažukna 25.

Į sekretorius:
P. Jurgeliutė 17,

. Vinikas 8.
Į iždininkus:

Gugis 23, 
Lopatto 2.

Į iždo globėjus:
Mikužiu tė 21,
Miliauskas 18, 
Mockus 8 ir 
Zalatoris 1.

J daktarus kvotėjus: 
Stanislovaitis 18, 
Mikolainas 4 ir
Vilibus 2, —

mai nėra kurybihiaų bet demo- 
ralizaciniai. If Jeigu draugas 
tą atlikai pei? klaidą, tai te
būnie dovanotina, o kartu ir 
pamoka dėl ateities.

Jeigu mes norime ką nors 
veikti darbo, klasės naudai, ir 
neturime ofičialėš -socialistų 
org., tai mes negalime lauk-

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 W. 63rd St.
Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:80 

Seredomis ir Nedeliomis pa^al sutarti 
Rez 2515 W. 69th St.

Tel. Hemlock 6141

Kiek man teko patirti, tai 
p-ia K. Braze-Brazevičienė ne
trukus grįš iš atostogų. Dides
nę žiemos pusę ji praleido Flo
ridoje. Bet nors ten šilta ii 
galima maudytis kas dieną At 
lantiko vandenyne, bet vis dėt 
to tarp savųjų gyventi sma- 

ir grįžta pas sa:

tik gero joti pusėn, 
Ateityj/’ ’’ 7* ' 

žinotu kas 
kuopos įkūrimui^ jgašaiz atsi
šaukti per spaųdą/ iaiškais ar 
ba asmeniškai šiud' adrėsu: A 
Frenzelis, ;12. ^Pa^kman ; Ave.: 
TbronM.

L.S.S. Toroiį^kuopai įkur
ti iniciatorių k|m:' .. _
torius •

Kovo mėn. 29 d. įvyko Brook
lyno ir apylinkės lietuvių or
ganizacijų ir draugijų bei klu
bų veikėjų susirinkimas inicia
tyva Brooklyno Lietuvių Vei
kimo Komiteto. Svarstyta ne
seniai spaudoje iškilęs klausi
mas dėl sušaukimo Amerikos 
Lietuvių Kongreso kovai prieš 
fašizmą ir už atsteigimą de
mokratinių laisvių Lietuvoje.

Susirinkusieji veikėjai, iš- 
diskusavę šį klausimą, surado, 
kad reikalas tokį kongresą tu 
rėti yra didelis, nes fašizmas 
Lietuvoje tebesiaučia juo aš
triau, vis žiauriau spausdamas 
to krašto žmones. Tokis Ame* 
rikos Lietuvių Kongresas bu
tų didele ’pajėga, galinti padė
ti Lietuvos liaudžiai kovoti su 
fašizmu, jį nugalėti ir praša 
linti. i

Susirinkimas mano, kad vi
sos pažangiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės jėgos turi bū
ti įkinkytos kongreso sušauki 
mui 
kurios 
kontrolėje, 
jų žmonių, 
fašizmą.

Kadangi
(kongresas 
birželio mėnesio pabaigoje), tai 
šis susirinkimas išrenka laiki
nąjį komitetą darbuotis sušau
kime plačios « New Yorko ir 
New Jersey draugijų atstovų 
konferencijos geresniam ^grisį- 
ręngimujprib; Kongreso(įK*9- 
mitetas įpareigojamas 
visomis visuomeniškomis gru 
pėmis, pritariančiomis kongre
so idėjai.

Podraug šis laikinas komi
tetas privalo trumpoje ateity
je išdirbti kongresui programos 
projektą, pasiūlymui konferen
cijai.

Susirinkimas
Kongresą tuojau po 
mo, birželio 27-28 
(Labai negerai, kad 
laikas čia siūloma po 
mo, vietoje birželio 20-21 dd 
Visi gali numanyti, kad po SLA 
seimo daugelis delegatų nega 
lės laukti. Red.).

Taipgi
Brooklyno ir apylinkės konfe
rencija įvyktų balandžio 26 ar 
gegužės 3 dd.

Susirinkimas šaukia į visą 
New Yorko ir apielinkės pa
žangiąją lietuvių visuomenę 
stoti energiškai! darban prisi 
ruošimui prie kongreso. Taip 
pat jis kreipiasi ir į kitas lie
tuvių kolonijas, ragindamas jas 
daryti tą patį.

Susirinkimo Pirmininkas
George Kuraitis.

.Kaip tenka matyti, musų 
miesto kontestantas, p. H. La- 
banas, ne juokais darbuojasi. 
Jis konkuruoja su kai kuriais 
Chicagos kontestantais. Mat, 
būtiųai nori laivokartę laimė- 
Pl|jr dfar šia'is metais Lietuvą 
aplankyti. Jei -aplinkybes bus 
palankios, tai jis savo, tikslą 
atsieks.

O kai p. Labanas nuvažiuos 
į Lietuvą, tai tegul jis ten ne- 
žiopso: tegul parsiveža kokią 
geltonkasę, kaip tai padarė ki
ti mūsiškiai, kurie Lietuvą ap
lankė. Bet tai jau jo reikalas.

Vienok visiems vietos lietu
viams, kurie “Naujienų” dar 
neskaito, patariu per p. Laba 
nauską jas užsirašyti 
resas 
Kenosha, Wis

“Naujienose” Kovo 20 d. lai
doje aš savo pastabose primi 
niau, kad kurie daugiausia kal
ba apie bendrą'frontą ir ben
drą minėjimą Pirmos Gegužės, 
atgal trys metai, jie ne tik ne
turėjo “įkvėpimo” bendram 
frontui, <iagi stengėsi kiek ga 
lint savo “priešams” kenkti. 
Tuo savo išsireiškimu patai
kiau J. Paukščiui į pat skau
džiausią vietą. Jis “D. ž.” iš
drožė ilgą pamokslą, primes
damas man ir mano draugams 
praeities klaidas. J. Paukštis 
savo išvadžiojimuose rašo: “Ar 

‘gi jus kvietėte, tada mus pri
sidėti, ar kvietėte, mus į ben
drą frontą.” 
nes būdami 
“socialfašistais 
“gražiais 
me iš f 
kokį jus dabar mums žadate. 
Antra, apie■ bendrą frontą tuo- 

‘ ipe® ne/. įtiks pi^r įet< ir ‘ jusi pė 
(£eisąpnavome. Z " 
nai jųą gavome i 
kymą tiarai 
net su ' krašfu

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

. Tel. Yar/lz 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
- - Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
! . OFISO VALANDOS:

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

Phone

Balandžio 2 
snigo labai daug sniego. Ta
čiau oras nėra šaltas. O taip 
dalykams • esant sniegas greir 
turės nutirpti.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidenciją

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

laikas * trumpas
manoma laikyti

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, i 
mo, skaudamą akiu karštu 
trumparegyste Jr toliregyste. Priren 
gia teisingai a 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki ,12.
Dauzely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb.’ 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais puo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
. Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto. Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
■•■i.viR.! TffiVASj

REPublic 8340

Mrs. Anelia K. Jarus?
g--——_Physical Therapy 

7* S and Midwife 
|Į| ,hfl630rS. Western 

Avė.. 2nd floor 
MRĮĮII Hemlock 9252

■B j Patarnauju prie
K*ĮL gimdymo namuc

se ar ligoninėse. 
w|iii duodu massage 

Electric t r e a t- 
rnent' *r magne- blankets ir tt.

■ Moterims irmer-
B ginoma patari-

* ~ mai dovanai.

Kiti Lietuviai DaktaraL 

valandos:
ten nū|x. U?ATD; 4Ksir 7-9 V- OV 
Hemlock. .5524, diena ir nąkti - 
r*-'hst'Mrce A.O’Britis

ftoJA IR CHIRURGAS
. Ofisas 

2408 W. 63rd St.
“ Res.1

6000 So. Campbell Avė.

'A. A^J^ĄEJS. <.V1], -1‘advokatas— ■
111 W. Washington St

Room 737 "i
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. !

Ofiso Tel. Central 4490

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

, _ Blogai P$?IeUlizuoti su tais
Romos papa taipgi skelbia- kurie Wepjasi po' slapyvardį- 

_ i tikyboje. Ir niis; Mat, yjsgi geriau, kuome! 
žinai su kuo turi reikalą. Dau 

einate blo- giatf su slapukais ginčytis ne 
keliais, kurie neinate su manau. '

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927
» . I.'J'I'IH . . ....................... I .. . . ........................ .....

1 S. C. LACHAVICZ
42-44 East 10811. St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer/Avenue \ Phone; Lafayette 3572
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Binghamton, N. Y.
\ J

Socialistų prakalbos
■ ■ j ■ - r'—; ■

Kovo ii) d. vietos Lietuvių 
Svetainėje kalbėjo Dr. P. Gri
gaitis, ‘/Naujienų” redakto^ 
rius. Prakalbas rengė vietos 
L.S.S. ■ 33 kuopa.. Kalbėtojas 
kalbėjo dviem atvejais. Pirmu 
atveju kalbėjo apie Lietuvą ir 
tautininkų diktatūrą, Lietuvos 
žmonių pastangas ir kovos už 
laisvę, parodė dabartinę Lietu
vos tikrąją spaudą ir t.p.

Antru atveju kalbėjo apie 
diktatūrą ir demokratiją. Kal
bėtojas nuosaikiai išaiškino ką 
reiškia demokratiją ir dikta
tūra ir kodėl lietuviai darbi 
ninkai turi stoti 1 už demokra
tiją. Reikia pasakyti, kad čia 
buvo gerokai uždrožta dikta
tūros šalininkams bolševikams; 
čia jiems buvo nurodyta, ką 
davė Rusijos žmonėms komu
nistų- diktatūra ir kaip tie pa
tys komunistai yra gyvenimo 
priversti mainyti savo kailį kas 
keleri metai. O tai paeina nuo 
to, kad už Rusijos žmones mą
sto tik visagalis diktatorius 
Stalinas. Tas, žinoma, tinką 
ir kitoms diktatoriškoms .ša- 
lims.

Bet nepaisant karšto yąne- 
jimo, m tisų bolševikai šį kar
tą buvo džentelmonai, užsilai- 

; kė ramiai, kas parodo, kad h 
jie inteligentė ja ir pradedą 
gerbti svetimą nuomonę. Klau
simai irgi buvo., Į juos kalbė
tojas tinkamai atsakė. ;

Publikos buvo neperdaugiau- 
sia, nes pas mus kaip tik tuo 
laiku buvo tas didysai potvy
nis. Nors tą dieną -pamažu 
Vanduo jau. buvo pradėjęs at
slūgti, bet daugelis žmonių bu
vo- labiau užintėrėsuoti potvy
nio pavojum ir gelbėjimu sa
vo 1 turto,’, < negu prakalbomis.' 
Bet atsižvelgiant į tokį žmo
nių sujudimą - ir visas aplinky 
bes, prakalbos skaitoma • pavy- 
k'usiomiš., f ‘

Draugiškas vakarėlis 
-V Tąpatį vakarą//po' prakal
bų, ^draugų: ^kšeV^iį ^namud- 
sė - buvd suruoštas draugiškas 
vakarėlis.; • Gdfbės ivėčigs' 
vd- i>r; P? GHgąitis; dary.vąVo 
bėvėfk visi t.S.& Vietok 'krtp- 
pos naciai keletas: .'^veėių/Ėėi
viešnių. ^Tai^buvo * l^ąi gtąžuš 
dalyvių įftįrehs. : kutu škĮijtią 
buvę-' turėti daug dfdėanį sYę- 
čių skaičių, bet rengėjai ne
galėjo daugiau ’ bekviesti dėl 
vietos stokos.-Vakarėlyje, buvo 
trumpai pasikalbėta • ir svar
biausiais dienos klausimais.

Vakarėlyje nuotaika buvo 
kuo puikiausia, visiems matyt 
buvo linksma dalyvauti, taip 
retai socialistų rengimuose 
draugiškuose vakarėliuose. Pąs 
draugus matėsi tas senoviška^ 
pasiryžimas darbuotis ‘ -sočiaiiš
tiško je dvasioje, nes . gyveni
mas ir laikas rodo, kad, socia
listų pozicija yra tvirta ir jų
jų nuomonės ir nusistatymai 
visame kame pasitvirtina ir iš
laiko kritiką, tad intėligentiš- 
kesni vietoj lietuviai ir spie
čiasi apie socialistų' kuopą.

Didelis ačiū reikia tarti mu- 
ęų; sumanioms ir/ darbščioms 
šeimininkėms. Draugė K. -Jak- 
ševičienė, padedant jos.-moti 
nąi K. Ručinskienei ir d. čei- 
ponienei, tikrai skaniai pąruo 
štais valgiais vaišino vakarė
lio dalyvius.

Visi svečiai buvo 1 labai pa
tenkinti musų šaunių šeiminin
kių vaišėmis. Sakoma, kad šis 
vakarėlis buvo vienas jaukiau
sių. :

Drg. Grigaitis lankėsi ir pas 
draugus čjžauskus. Jątf prieš 
drg. .'Grigaičiui atvykstant-j 
Binghamtoną,d 
reiškė, kad d* 
trumpam laikui

Čižauskai paį-
Grigaiti^ nors 
atsilankytų i

jųjų namus. Jam atvykus, tuo
jau ir buvo nuvežtas pas dd. 
čižauskus.

Cižauskų namuose svetys ?r 
palydovai, buvo puikiai pavai
šinti d. čižąyskienės pagamin
ta vakariene.

P< R. Balčikonis.
• . . • 

'■—. ,,,.)   ----------

Beraštis Kovbojus 
— respublikos ka

ralius
Vienas epizodas iš Pie- 
Ss Amerikos respu- 

tt gyvenimo.
Garsia Kalderonas yra nu- 

statęs, kad “riormališkas” dik
tatoriaus laikotarpis Pietinėje 
Amerikoje yta apie 20 metų. 
Tačiau Chųan-Vihcente Gomec 
-— nėsėnai miręs

Venecueloa prezidentas — 
karaliavo žymiai ilgiau ir, taip 
sakantį tapo savo rųšies rę- 
kordsmėnu. Politinėj arenoj jis 
pasirodė 1^00 mfetais, ir jo vei
kimas vertas domesio.

Ligi 40 metų amžiaus Chu- 
ąn-Vincente Gomec buvo 

paprastas kovbojus, 
ir tiktai pripuolamas įvykis pa
kreipė jo gyvenimą visai kita 
vaga. >

1900 m. Vienam eiliniam per
versmui vykstant Karakase 
(sostinėj), rešpublikos prezi
dentas Kastro turėjo bėgti iš 
sostinės ir netikėtai atsidurti 
ūžkampinlamė kąlme, pas Chu- 
aną Gomecr kuris buvo eilinis 
kaimo kovbojus.

Kastro pamokytas, Gomec 
greit sudarė raitų kovbojų —• 
“mirties raitelių” — burius, 
apgulė Karakasą ir sukilimą 
numalšino.

Kastro atlygino gelbėtoją 
is bėdos :

ir “išrinko” jį. vice-prezidentu. 
Tokiu, pat burių Chuan Gomec 
gavo ir generolo laipsnį.

Neraštingas kovbojus neti
kėtai. gavo, svarbias valstybės 
pareigas^ žinoma, apie mokslo 
papildymą ir kalbos nebuvo. 
Gomec ' ir mirė beveik beras- 

• ''' »z 7* ■' i ' < ■ 7 ‘ . *' . ■ . 1 ..

r Taįp . SŪSitvąrkę, prezidentas 
Šu; vięę-prezįd^ntu jemė valdyti 
vaištybį.- ' Prežidehtas ’ karalįa- 
VO^Vo vjęe-preZidehtąs/. rūpino
si : sairgųmV?, Korupcija šiautė- 
jp; vidads' Užsieninės skolos 
augo/’ inbkesniai vis v didesnė 
našta ' slėgė p’iliėčiiĮS. •
• Vidaus; krėditof iuš Gomec 
nesunkiai nuramindavo; bet 
Užsieniai rattįumo nedavė. Kai 
paaUkėjo,. kąil . diplomatiniu 
keliu skolų atgauti ^nepasiseks.
Angliją, Vokietija ir Italija 
190.3 m. blokavo Venecuelos 

•?"/ Uostus.
Bėt ir tai nepadėjo. Byla bu

vo perduota Arbitražo tribu
nolui. Susidūrimai nepasibaigė. 
1906 m. Prancūzija nutraukė 
Sif VenecilėĮa -. diplomatinius 
santykius. 1907 m. buvo smar
kus nesusipratimai su USA ir 
Belgija. 1908 m. Kastro ištrė
mė Olandijos atstovą, į ką 
Olandija atsakė Venecuelos 
krantų blokada.

Isipykųsj visiems Kastro .Go- 
med nutarė pašalinti ir pasiuii-. 
tč operuotis j’ Berlyną. Greit 
po to Gomec buvo paskelbtas 
prezidentu. “Teisėtojo” valsty
bės galvos šalininkai nerimo, 
bet be pasisekimo.
Antradienis Pietinėj Amerikoj 

yna taikos diena.
Net čąko kare antradieniais 

nekariaudavo, o kariai sueida
vo ir kalbėdavosi* apie taiką. 
Tačiau Gomeę tradicijos atsi
sakė ir taikos dienoje — an
tradieni —r savo šalininkams 
įsakė užimti įstaigas. Kai po 
nakties Kabtro šalininkai no
rėjo • pasipriešinti, 1 pasirodė, 
kad Gomec nakčia iš sandėlių 
išvežė vistu : ginklus. Kastro 
šalininkai buvb sukišti į kalė
jimus.

' Kelis kartus, po to buvo ban-

, NAUJIENOS, Chicago, III.
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TRYS UŽMUŠTI TRAUKINIO NELAIMĖJE
■ h
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GREĘNSBURG, Pa. — Trys žmonės žuvo kai netoliese 
nuo nėgių nušoko Pennsylvanijos linijos keleivinis ekspresas, 
susidūręs su prekiniu traukiniu. < \

doma sukilti prieš naujo pre
zidento diktatūrą, bet Gomec 
griežtai su tuo apsidirbdavo. 
Jis įsteigė naują “stebėjimų” 
departamentą, panašų į čeką 
ar gestapo. Studentai, kurie 
bandė demonstruoti prieš dik
tatorių, į>uvo išsiųsti į Andų 
kalnų užkampius.
Neraštingas kovbojus, tapęs 

diktatorium,
parodė sugebėjimų valdyti. Jis 
greit -sutvarkė, santykius su už
sieniais. Po to ėmė tvarkyti 
skolas, kurių — 230 mil. auk
so dolerių — ligi mirčiai nebe
liko. Nemaža, jis padarė ir vi
daus tvarkymui. Pastatė gele
žinkelių, pagerino švietimą, ir 
pramonę.

šįe • rezultatai tuo nuostabes
ni, kad Vęnėetfeloš ^‘karalius” 
savo asmeniniais reikalais rū
pinosi nemažiau, negu valsty
biniais. ■ Tikrai sakant, į val
stybę, Gomec žiurėjo kaip į Sa-

' Nenuostabu, kad tokios “ide
ologijos” rezultate,
• ‘ ’’-U' • '• 5 .*■ . •: '» •'; "
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Gomec prigyveno 250 milijonų 
dolerių turto.

Jis dažnai taip darė; sumirk
davo žemes ir paskui parduo
davo valstybei, bet 20 kartų 
brangiau, negu pats pirko. Ka- 
rakase pastatė puikių viešbu
čių kuriuos pats eksploatavo. 
O kai pasirodė tai nepelninga 
valstybė juos nusavino sumo
kėdama “teisingą” kainą,

Reikalui esant, Gomec pa
spausdavo mokesnių rinkimo 
aparatą. Yra žinomas atsitiki’ 
mas, kai tekant jo dukteriai, 
buvo įvesti nauji mokesčiai, iš 
kurių buvo sudarytas dukros 
kraičio fondas.

Tiesa, . . ,'

-——^r>—------ ■. 
ŠIOS SAVAITES

Eilra Sargeliai

Vertęs. $16.00

Springsinis
Matracas ’

PAIN-EIPELLER
Skausmų Pašluota ar Sustirusių

I Muskulų Prasalinimui j
1 reikalaukit visame pasauly ’ 

■ ’ . ’ pagarsėjusio ■>
ANCHOR

PAIN- EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

jĮ^. , palengvinimą .

ROOSEVELT
FURNITUREčp:

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Secley 8760

PASKOLOS ANT MORGKIl
5 iki 20 metų

Taupyki! pinigus apsaugoto? vietoj į
. Mes išmokejom 4% diy.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWlCH, Pres.

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinis®
Mutual Trijų
Žvaigždžiu

. I

Kentucky
' l / - A ‘

Bourbon
Ir

Lietuvi ikos
DegtinS*

Mutual i iquorCo.
4707 So. Halsfed St

Tet YARDS 0803

y'; ?

Gomec mirė nevedęs, bet vaiki? žmonių, sužeidė. Pasirodė, 
turėjo per šimtų.

Vaikais rūpinosi labai. Išau
gusius aprūpindavo geromis 
valdiškomis tarnybomis. Ta
čiau iš jų reikalavo paklusnu' 
mo. Kai sūnūs, kurį buvo pa
daręs vice-prėzidentu, ėmė su
sinešti su opozicija, jį ištrė
mė.

Plačiai žinomas atsitikimas, 
kad Paryžiuj auto lenktynių 
metu vienas, moters valdomas, 
auto įvažiavo į minių ir daug

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

3-2'6 S. STAT'tuįST. Š 
Dii^s Stpfc, $įtlk Flotir

Buy gloves with what
I .

it savęs
*era reikalo •o«Stl ®Oe ai 
lattkiao kad jauti reni daaty 
kolete TJeteriae Tooth Paeta, 
lideila labai parsiduoda ui

Ji valo ir aprauto flaa- 
tie ; Be to takte •uu.DiiH' 
«3 ai kuriuo* rakta av»»olrk 
d p Įritinai te* ar V kita 
’iaMbert PharMaea) Oo.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25‘

kad 
tai butą vienos iš daugelio Ve- 
necuelos “karaliaus” dukterų. 
Gomec visa tai užglostė geu 
rais pinigais. ; .

Diplomatus jis priiminėjo 
pirštinėtas

7 vai. ryto, nes burtininkė jam 
pasakiusi, kad jam teksiu, mir
ti nuo užnuodyto rankos pa
spaudimo. žinoma, “pranašy
stė” neišsipildė, bet Gomec mi
rė- /.

Apie jo viešpatavimą kultū
ringais laikais žmonija skai
tys istoriją, kaip pasaką.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

-----ORESES—-
VYRU SIUTUS 4 A
TOP KAUTUS O IĮ- 

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apclr. nuo. Ugnie* H 

ir Pavogimo.
Extra ketino* už akflomlnlu*. Plytuotui 

Kailiai* padabintu* rublis.
VISAS DARBAS GARANTLOTAS

i tTiŪBAi, gi.ao
Į ATSIIMAM IR PRISTATOM

CAPITOL CLEANERS
150 N. STATE ST. KAMB. 13J83

__________ DRARBORN 8740 ............

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS..

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. daryti’.*

,. . C ’Motinos sako, kad Trlner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslai 
Žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidąrių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

NUO

*20 IKI 50
SUTAUPYSITE 

dabar ant RADIO, 
Skalbiamų Mašinų, 

Refrigeratorių, 
Rakandų 

50 TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ 

IŠPARDAVIME

Joseph Triner Company, Chicago

DĖL GEROS VALDŽIOS
Cicero Reikalingi šie Vyrai!

BALSUOKIT

STRA1GHT REPUBLICAN
Padekit Kryželį (X) į

REPUBLIKONŲ RATELI
(X) REPUBLICAN
Rinkimai Antradienį Balandžio 7,1936

EOR PRESIDENT
[xj JOSEPH S. KR AL

FOR CLERK
S JOHN C. STOFFEL

FOR COLLECTOR
S JAMES J. PELIKAN

FOR SUPERVISOR
S FRANK A. MAREK

FOR ASSESSOR
E EDWARD J. KAWAL

FOR TRUSTEE
[x] EDWARD KADLEC

FOR DIRECTORS OF PUBLIC LIBRARY
S FRANK HAREMZA
S OTTO TESINSKY

Cicero žmonės turi teisę turėti 
valdžią, kuri bus liuosa nuo ne
sutikimų ir ginčų; valdžia, kuri 
dirbs ir tarnaus dėl visų žmonių, 
valdžią, kuri yra teisinga, inteli
gentiška ir kuri bus ekonomiška.

Republikonų partija Ciceroj su 
pilnu pasitikėjimu ir pasididžiavi
mu prezentuoja šiuos kandidatus 
Cicero Miesto balsuotojams.
S VYRUS su Inteligencija ir Ga

bumais.
#VYRUS su Neužginčijamu Cha

rakteriu ir Principais.
S VYRUS, kurių bendrai 

nėra peiktini ir nėra kontro
liuojami Politiškų Bosų.

SVYRUS, Ikurių ambicija ir No
ras yra Sąžiningai, Tvarkiai 
ir Biznio Pamatais vesti mie
sto valdžią.EDWARD J. KAWAL 

Viršminėti Republikonų Kandidatai Pasižadėjo Pildyti 
Šiuos Svarbiausius Principus.

1. Užbaigti Naminį Karą Town Hali.
2. Neišleisti jokių Bonų.
3« Sumažinti biudžetą ir jo laikytis.
4. Kasmet Spausdinti Metinius Raportus ir juos iš

dalinti.
5- Nekelti Sąskaitų už vandenį.
6. Atšaukti Water Works Bonsų Laidos Patvarkymą.
7. Atšteigti Civil Service Policijos ir Fire

Departamentuose.
8. Taksai ant Real Estate turi būt sumažinti. TODĖL

. Antradieni, Balandžio 7 d. Balsuokit už 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ

. ELEKTRIKINRS
NĖS po $89.00 ir augščiau

PHILCO RADIOS, 1036 m.
Gražiuose kabi- QQ 
netųose po ........

MODEI.

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Westinghouse, Thor, Gene

ral Electric po 
$39.50 ir po *69.50

Mažos dalinės mokestys

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

BUDRIK
FURNITURE MART 
3347-49 S. Halsted St. 
BUDRIK JEWELRY 

STORE
3343 So. Halsted St.

Budriko WCFL programas neda
liomis nuo 6 iki 6 vai. vakaro.

, 11.1 ■■ .i'a»..—a«*ai> I ■ulin
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

GEG. 1 jUmtlEJlNiS
“KELEIVIO” NUMERIS ’

Subscrlption Rates: 

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu: 

Metams 
Pusei metu •aaa»<aaaaa»4aaaaa«aaaa« 
Trims mėnesiams ............ 

Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui •aaafefcaaaaaa

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ...._________ ..... 8c
Savaitei aeaa*aa*aa«*b*a**aaabaAaaaaaa4aaaaaaa.aa 18c 
Mėnesiui 9*4lM>aaa«e*llrfaaa««aaaaatitea««a*«Aa««» 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams aaaaaaa«»aaa««a*a«aaaaa«aa«ll«aaaaaaa $5.00 
Pusei metų ..... _____   2.75
Trims mėnesiams ................... — L50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ♦75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..... 
Pusei metų
Trims mėnesiams ......____ ___ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
i l i'i ‘ rr-"f Ai'ff "TJ-B

TARPTAUTINES REAKCIJOS POLITIKA

Populiariškiausias Amerikos 
lietuvių savaitraštis “Keleivis” 
išgyvavo jau 30 metų ir dabar 
rengiasi išleisti savo jubiliejinį 
numerį. Jisai išeisiąs gegužės 
1 d. Medžiaga ( jau esantį su* 
rinkta ir paruošta.

ceremonija ir bereikalingas 
prezidento kišimasis j kuopų 
reikalus. Tuo-gi tarpu adv. Ba- 
gočiaus projektas siūlo, kad 
prezidentas įvesdina viršinin 
kus įtiktai naujos kuopos, kai 
ji susitveria ir gauna čarterj.

Taigi pasirodo, kad Strimai- 
čio-Viniko-VitaiČio klika hesi-

$8.00 
4.00

Bal. 3 d./'N-ose” tilpo puikus musų bendradarbio 
Para Beitum straipsnis apie paskutinius hitleriškos Vo
kietijos žygius ir apie visos Europos reakcijos politika. 
Tas bendradarbis jau daug yra atsiuntęs mums iš Lietu
vos gerų raštų, bet šis jo straipsnis yra ypatingai vyku
siai parašytas.

Para Bellum parodo, kodėl Hitleris yra toks drąsus, 
kad jisai nepabūgo atvirai stoti prieš galingiausias Euro
pos valstybes ir prieš Tautų Sąjungą. Vokiętijos ‘^nacius” 
remia visų šalių atžagareiviai — taip pat, kaip jie kad re
mia Italijos Mussolin|. Reakcininkai žino, kad jeigu ištiks 
smūgis vieną fašizmo šulą bet kurioje šalyje, tai bus smu* 
gis reakcijai visur. Ir musų bendradarbis pastebi:

“Dabar ta visa politika persimes į Tautų Są
jungą ir tenai prasidės tų dviejų jėgų grumtynės, 
būtent, liberališkos užsienių politikos ir tikrų reak
cininkų. Reakcininkai niekuomet atvirai savo poli
tikos nevaro, jie eina užkulisiniai, slaptai. Mes at
virai jos ir Tautų Sąjungoje nerąatysime, negirdė-
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'' Štai dėlko viso pasaulio 'darbo žmonės turi budėti.1 
Turi budėti ir mažosios tautos, kurioms grasina pavo
jus iš reakcijos milžinų pusės.

SPEKULIAVIMAS HAUPTMANNO “NEKALTUMU”

Po ilgo atidžlidjimo, ' Bruno Richard Hauptmann 
buvo, galų gale, pereitą penktadienį nužudytas elektri- 
kos kedėje. Žmogaus galabijimas, kad ir sunkiai nusi
dėjusio, yra žiaurus dalykas. Todėl žymioje dalyje vi
suomenės tas teismo sprendimo {vykinimas buvo sutik
tas nepalankiai.

Bet yra daug žmonių, kurie da ir šiandie mano-, kad 
Hauptmannas buvo nękaltai nuteistas. Jo kaltės įrody
mai esą paremti tik aplinkybėmis, o ne tiesioginiais pa
liudymais. Girdi,, niekas nematė, kai jisai Lindbergho 
kūdikį grobė arba žudė, todėl negalima sakyt, kad tai 
jo darbas. Bet tai klaidingas protavimas. Vagystės, plė
šimai ir daugelis žmogžudysčių įvyksta ne prie liudinin
kų. Jąigu piktadario, kuris nėra už rankos nutvertas, 
nebūtų galima laikyti kaltu, tai didelė dauguma nusi
kaltimų paliktų visai be bausmės.

Faktai, kurie buvo Hauptmanno byloje iškelti, aiš
kiai liudija, kad jisai tą piktadarybę atliko. Jeigu jisai 
turėjo padėjėjų, kurie iki šiol dar nėra atidengti, tai 
tatai jo kaltės nemažina. Ar piktadarys nužudo žmogų 
vienas, ar susitaręs su kitu piktadariu, jisai vistiek yra 
žmogžudys.

Pas Hauptmanną buvo surasti pinigai, kuriais 
Lindberghas mėgino išpirkti savo kūdikį. Pas jį buvo 
surasta užrašytas ant sienos tamsiame klozete slaptas 
telefono numeris to asmens (Dr. Condono), kuris Lind
bergho vardu vedė derybas su piktadariu, pagrobusiu 
kūdikį, dėl jo išpirkimo. Buvo įrodyta, kad iš Haupt
manno trobos buvo paimta lenta kopėčioms, kuriomis 
piktadarys įlipo per langą į Lindbergho kūdikio kam
barį. Pagalios, pats Lindberghas ir kitas liudininkas, 
kurie girdėjo balsą asmens, paėmusio pinigus už kūdi
kį, pažino, kad tai buvo Hauptmanno balsas.

Tai tik svarbesnieji faktai, kuriais prisaikintieji 
posėdininkai rėmėsi, spręsdami apie Hauptmanno kaltę. 
Hauptmanno gynėjai tų faktų sumušti niekaip negalė
jo. Todėl abejonės negali būti, kad tas vokietis dailidė 
buvo tikrai kaltas. Tie, kurie stengėsi jį nuo bausmės 
išgelbėti, dirbo už pinigus arba kokiais kitais, sumeti
mais, neturinčiais nieko bendro su teisingumu.

Apžvalga
M

DŽIAUGIASI, KAD “SULAU
ŽYTAS NUGARKAULIS”

* Vienas iš prtiseikinės frakci
jos “sklokininkų”, nuėjusių pas 
komunistus, Ig. Bėčis, džiau
giasi, kad “vienybės vykdy to-

jai” imą viršų (?) ant Jankau* 
sko-Strazdo frakcijos, ir sako •

“Tokie Strazdai gali blo- 
finti, gali skaičiuoti savo 
‘spėkas’, tačiau, faktas pasi
lieka faktu, kad sklokai nu
garkaulis sulaužytas, ji su- 

- paralyžiuota ir jau atsiduo- 
’ da lavonu.”

Tai ve kokios rųšies “vieny* 
bę” vykino Pruseika su Bim
ba: stengėsi “sulaužyti nugar
kaulį” sklokai!

NUKENTĖJO DĖL
“POTVYNIO”

ap-Nors Brooklynas nebuvo 
semtas vandeniu, bet “Laisvės” 
manadžeriųs Buknys skundžia
si, kad ir “Laisvė0 nukentėjo 
dėl potvynio. Jisai rašo:

“Tie baisus musų istorijo
je negirdėti potvyniai, nu- 
biednino daugybę darbininkų 
klasės žmonių, jie kartu nu 
biednino ir ‘Laisvę’. ”, v

. Prisidėjo, sako jisai, da ir 
kita bėda, būtent:

“Musų namef kairioji siena 
iš viršaus pradėjo lengvai 
linkti. Sienos taisymu jau 
senokai rūpintasi^ ale trum
pa su grašiu. Dabar gavome 
įsakymą iš ‘Building” depar 
tamento, kad tuojau taisyti 
sieną arba griauti namą. 
Apie j kaštus sienos pataisymo 
baisu ir prisiminti.”
Todėl Buknys prašo auką, 

ypač iš tų žmonių, kurie vyko 
į “L.” šėrininkų suvažiavimą 

su 25arba siuntė sveikinimus 
metų sukaktuvėmis.

PERĖJO VISAS RIBAS

Vienas SLA. narys, Juozas 
Taurinskas, iš So. Boston. 
Mass., atkreipė musų dėmesį j 
itai, kad tautininkų “Sargyba” 
jau nebesiskaito su jokiomis pa
dorumo taisyklėmis, mulkinda
ma SLA. narius. Tos “Sargy
bos” nominalia viršininkas (o 
tikrieji jos bpsąi yrą ^Vitaitis su 
Viniku) rašo,f Bropkįyno , fašis
tų organe, kdd''‘įvezidentašl F? 
J. Bagočius pravedė Detroito 
seime konstitucijos pataisą, ku
rios vienas punktas skamba 
taip:

“Kuopa, neužsimokėjusi 
apsaugos ar kitų mokesčių 
prigulinčių Susivienijimui už 
tris mėnesius, skaitosi (ipso 
fakto) tuo pačiu suspenduo
ta, ir visi tos kuopos nariai 
ir jų pašelpgaviai per itai nu
stoja visų Susivienijimo nau* 
dų.°
Bet tai yra netiesa. Pereita

me SLA. seime, adv. Bagočius, 
kaipo įstatų Komisijos narys, 
pasiūlė “mažumos projektą”, 
tuo tarpu kai kiti du komisijos 
nariai, Birštonas ir Bordena^ 
buvo patiekę “didžiumos kon 
stituciją”. Tas paragrafas, ku* 
rį Strimaitis primeta Bagočiui. 
yra ne Bagočiaus projekte, bet 
Birštono ir Bordcno “didžiumos 
konstitucijoje, kas yrą lengva 
patikrinti, atskleidus Detroito 
seimo knygoje 341 pusi.

Toliaus, tas fašistų “sargybi- 
njnkas0 prikaišioja adV. Bago
čiui, kad jisai Detroito seime 
pervaręs dar šitokį konstituci
jos punktą:

“Prezidentas pats, ar per 
savo įgaliotinius įvesdina 
kuopą viršininkus ir {kuria 
visas naujas kuopas?* i 
Tokį straipsnį Bagočius, <ir* 

di, (dėjęs į SLĄ konstituciją, 
kad galėtų gauti, paskirdamas 
savo įgaliotinius kuopų virži* 
ninku Jvesdinimui, apie 300 
“naują pritarėją*’ už Susivienb 
jimo pinigus*

'■ Bet tai irgi yra melas.
Tas punktas apie kuopų vir

šininkų įvesdinimą buvo jau se
nojoje SLA. konstitucijoje, ku
rią rašė adv. Bračulis. Ir tą 
patį punktą savo konstitucijos 
projekte žodis žodin pakartojo 
“didžiumos konstitucijos” auto
riai, Birštonas ir Bordenas 
(žiur. seimo knygoje p. 341). 
O tuo tarpu adv. Bagočiaus 
“miažumos projekte” tas para
grafas buvo šitaip sutvarkytas:

“Prezidentas pats, arba per 
savo • įgaliotinius, ~ priduoda

čarterį naujai kuopai ir įves
diną tokios kuopos viršinin
kus.” (250 p.) 
Čia, kaip matome, išreikšta 

yisai kita mintis, negu senojo
je Bračulio konstitucijoje arba 
Birštono-Bordeno projekte. Pa
gal šių autorių sumanymą, pre
zidentas turi kasmet (kai įvyk*
sta viršininkų rinkimai kuopo- sarmatija tiesiog kląitūotl fak
se) (vesdinti kuopą viršininkus, tus. Puikų “fraternalj** darbą 
— kas, žinoma, yra be prasmės jie dirba, nėra ko besakyti.

Mažute Lietuvos Kronika
. ... i ‘ \

(Musą specialaus korespondento)
Taigi “Lietuvos žinios*’ pir

mos dėl naujo spaudos {staty
mo yra nukentėjusios.

Pagal naują draugiją {staty
mą visos draugijos, kurios per
siregistruoja, turi ją (status 
pąsiraMyti • nemažiau’ kaip dvy
lika asmenų. Šią asmenų pa
rašai turi būti pas notarą pa
tvirtinti. Kadangi tuos para
šus reikia patiekti trijuose eg- 
zemplioruose, tai tris kartus 
turi būti ir parašai patvirtin
ti. Dvylikos asmenų parašų pa
tvirtinimas kaštuoją 124 litai. 
Viso Lietuvoje iki šiol veikė 
6200 (vairių įvairiausią drau
giją. Taigi lengva suskaityti, 
kad už ją perregistravimą, Jei 
jos visos iš naujo pradčs veik
ti, vien tik notarams reikės su
mokėti Lt. 768,000. Be to, pra
šymas taip pat turi būti ap
mokėtas keturiais litais žymi
nio mokesčio, — tai ir čia val
stybes iždas turės 24,000 litą. 
•Tai tuo budu, jei visos drau
gijos pagal naują įstatymą pra
dėtų veikti, tai jos turėtų pa
daryti arti aštuonių šimtų tūk
stančių litų!

Visai nieko nuostabaus, kad 
iki reikiamo įstatymu numa
tyto termino— balandžio 1 
dienos — mažai draugijų iš 
naujo persiregistravo ir dabai 
persiregfštravimo terminas pa
ilgintas net! iki liepos 1 d.

Bet reikia manyti, kad ir 
tuomet daug iš draugiją nau
jai nesiregistruoš, nes ne vi
sos norės tokias išlaidas dary
ti. O be to, daug yra visokią 
kitokių iŠ draugijų formalumų 
reikalaujama, kuriuos vargu vi
sos sugebės atlikti, ypač toms 
draugijoms bus sunku, kurios 
iki šiol veikė. kaime ir jokią 
ypatingų raštininką nelaikė it 
iš viso neįprato visokius dabar 
reikalaujam lite formalumus at 
likinėti. 7

Yra Lietuvoje toks linksmos 
minties laikraštis “Kuntapliu” 
vadinamas, wNors tas jumoro 
laikraštis tikro savo saito ne
turi, aiškios linijos neveda, bet 
kartais kaip ką smagiai moka 
pašiepti ir pataiko {spirti ten, 
kur reikia.

štai viename iš paskutinių
jų numerių įdėjo tokią kari
katūrą. Viename lentos galo 
susėdę visi “Lietuvos Aido’1 
bendradarbiai, o kitame gale 
sėdi — vienas gerai įsigėręs ti
pas. Vieni kitus mėgina nu
sverti, bet persvara aiškiai ma
tyti to riebaus pono pusėje. 
Po šia karikatūra seka šioks 
parašas:

— Klausyk! Gal
dar Vieną! ?

— Nieko nebus,

pašaukti

luž len-
ta...

Skaitytojai greit 
kad tasai riebusis ponulis tai 
ne kas kitas kaip žinomo len
kų Krokuvoje einančio dien
raščio nuolatinis bendradarbis. 
Tasai Krokuvos dienraštis yra 
iš seną laikų žinomas kaipo 
didžiausias lietuvių ėdikas. Vi
sa kas tik, šlykštaus apie Lie
tuvą galimu ^prasimanyti, šitas 
dienraštis rAšo. Be to,, tasai 
riebus ponulis taip pat žino
mas kaipo įltaune einančio len
kų dienraščio nuolatinis ben
dradarbis, kuris' irgi? Lietuvai 
niekuomet "‘^a į palankiai ra

 

šęs. šiame ^įkraštyje tas ben
dradarbis p atrašydavo Javnu- 
ta, tikrojoj o pavardė ZaVi- 
ša,

Sakysit kam aš visai tai ra
šau i Truputuką kantrybės.,*..

Tasąi ZaViša yra ir ųuola- 
tinis “Lietuvos Aido*’ bendra 
darbis... > 'i

žinoma, jis “Lietuvos Aide” 
rašo labai palankius Lietuvai 
straipsnius ir kur reikia kar
tais lenkams įkanda...

Tai tokia į musų šios dienos 
sensacija. ! 

~-----
Tarp Lietuvos ir Vokietijos 

jau yra sudaryta tokia neva 
sutartis, kai)i Lietuvos spauda 
nieko žeminančio, paniekinan
čio nerašytų apie Vokietijos 
gyvenimą, o Vokiečiai nieko 
blogo nerašysią apie Lietuvą.

Vienas ūkiškas laikraštis bu
vo kai ką parašęs iš vokiečių 
prekybinio gyvenimo, ryšium 
su busimomis su vokiečiais pre* 
kybįnčmis dėfybomis. Jau laik* 
rastis turėjo; nesmagumų; mat, 
vokiečiai tuoj pasiskundė Už’ 
Vienio Ministerijai/ Reikia pa* 
sakyti, kad vokiečiai labai se- 
k^; lietuvių spaudą.

Taigi dabar Lietuvos spauda 
apie Vokietijos gyvenimą arba 
nieko nerašys, arba dės tik ofi- 
Ciales telegramas.

šiokią neva spaudos sutartį 
Lietuva turi su Latvija ir Es
tija, Šiokios sutartys Europo
je yra madoje. Tokių spaudos 
sutarčių daug kas iš Valstybių 
yra tarpusavyje sudarę.

• ĮjMtai/iwQ

“Lietuvos žinios” andai bu
vo nubaustos penkiais šimtais 
litų už tai, kad ne savo įaiku 
ir neprideramoje vietoje buvo 
{dėjusios ministerio pirminin
ko pasakytą, viename suvažia
vime kalbą., Pagal naują spau
dos santvarką visos oficialios 
žinios turi būti dedamos, o 
aukštų vaidinimų pasakytos 
kalbos turi būti įdėtos be jo
kit? prierašą ir pirmuose ’ laik
raščių puslapiuose.

iššifravo,

J,

sas statutas tūrėtų virsti tam 
tikru Lietuvos valstybės įsta
tymu. Regis, šiokioje krypty
je ir veikiama.

-*—o------ *

Nemunas dėlto daug nuosto
lių pridarė. Kaip kur sudarkė 
kelius, net vienoje vietoje plen
to galą išardė. Daug namu vi
sai nugriauta. Tik žmonių au 
kų nebuvo. Spėlioja, ,kad jo 
nuostoliai padaryti gali siekti 
net iki dešimties milijonų li
tų. Dabar visoje Lietuvoje nub 
potvynio nukentėjusiems daro 
ma rinkliava. Vyriausybė kol 
kas jau taip pat šimtą tūk
stančių paskyrė.

-.... o-------
Pagaliau jau sugalvoti rin

kimai į Darbo Rumus. Rinki
mai taip pat .bus atliekami 
kaip Į ligonių kasas. Būtent, 
Statyti kąndidatus visi gali. O

• $--- .-o-,.-...
Tiek vokiečių, . tiek lietuvių 

oficialiuose sluoksniuose teigia
ma, kad derybos su vokiečiais 
labai sklandžiai eina. Bet skep
tikai yra kitos nuomonės. Jau 
viena bloga, kad vokiečiai pirk
sią Lietuvoje tiek, kiek, lietu
viai pajėgsią iš jų nupirkti, o 
be to, už Lietuvos produktus 
žada mokėti tik- pasaulio rinn 
kos kainomis, kurios, kaip ži
nome, žemės ūkio produktams 
Europoje yra labai mažos, tuo 
metu kaip Vokietijoje žemės 
ūkio produktų kainos yra ke
lis kartus didesnės už pasau
linės rinkos kainas. Bet dery 
bos eina ir jos eina tarptau- 
tiškai palankioje situacijoje, 
nes vokiečiai dabar iš kailio 
neriasi norėdami įrodyti savo 
pernelyg - taikų būdą.

Betgi skeptikai, daug iš tų 
derybų ko gero nelaukia.

Naujasai draugijų įstatymas 
yra labai nepalankus 1 Pasaulio 
Lietuvių sąjungai* Mat, tame 
įstatyme yra numatyta, kad
svetimšaliai gali priklausyti tik 
atitinkamą leidimą gavę, bet 
nieko nėra paaiškinta apie j li
ndimus asmenis. O reikia ma
nyti, kad Pasaulio Lietuvių Są
junga susidės tik iš juridinių 
asmenų, tai yra jai galės pri- 
klausyti tik kitos draugijos ar
ba sąjungos.

Tai reikia manyti, kad Lie
tuvoje Pasaulio lietuvių sąjun
ga galėtų būti .įregistruota tik 
įstatymo-keliu. Tai yra jos vi-

vidaus reikalų ministerijoje 
sudaryta tam tikra rinkimų 
komisija iš patiektų kandida
tų sąrašų sudarys vieną, koks 
jai geriau4 patiks. Ir iš tos ko
misijos sudaryto sąrašo rinki
kai galės rinkti iš 90 asmenų 
30 tokių, kokių jie norės.

Aiškinti netenka, kad Vi
daus reikalų ministerijos komi
sija paliks tik tokius kandida
tus, kurie šios dienos politikos 
kursui pritaria...

Bet nepaisant net į šiokią 
nustatytą rinkimų tvarką, vis 
dėlto visi statys savo kandida
tus ir rinkimuose aktingai da
lyvaus, atseit, rinkimams boi
koto niekas neskelbs. Bet bal
suos tik už savo išstatytus kan
didatus, bet ne komisijos pa
liktus. Mat, norima 
struoti radikalių 
pajėgas.

demon- 
darbininkų

Koresp

Adomas Grybe.

PROFESORĘ) JAMES H. BREASTED 
PRISIMINUS

HHljl <’lll|iw> II

Pereitą trečiadienį, 4 vai. po 
pietų, ChicagOB Universitetas 
atlaikė pamaldas buvusiam 
Orientalinio Instituto galvai, 
profesoriui James Henry Brea- 
sted atminimui. (Profes. Brea
sted mirė 1935 m. gruodžio 2 
d. grįždamas iš Oriento).

žmonių prisirinko pilna did
žiulė Universiteto gotikos baž
nyčia. Prezidentas Robert M. 
Hutchins skaitė ištraukas iš 
Dr. Breasted veikalų ir laiš
kų. Chicagos Simfonijos Or
kestras, Vadovaujant Dr. Fre- 
derick Stock, asmeninio Brea-i 
sted draugo, griežė velionio 
mėgiamus kurinius: Schubert 
“Unfinished Symphony”, Wag- 
ner “Prize Song” iš ‘Die Meį- 
stersinger* ir. Bethowen ‘Eroi- 
ca’. Muzika ir velionio raštų 
ištraukos liudijo susirinkusiai 
publikai Dr. Breasted sielos 
kilnumą ir pasišventimą savo 
pašaukimui, taipgi liūdesį ne
tekusio didžiausio Orientalinių 
mokslų ramsčio bei organiza
toriaus. Su juo užgeso Ame
rikos Orientalinių mokslų žvaig
ždė.

Prof. Breasted gimė Rock- 
ford, III., 1865 met. rugpiučio 
27 d. Gavęs savo A. B. iš North 
Central CoĮlege 1888 m., įsto
jo į Chicago’s Teologijos Se
minariją. čia bestudijuodamas 
per trejus metus pamilo he
brajų kalbą ir bendrai semi
tų studijos. Iš Čia persikėlė į 
Yalė Universitetą ir pagaliau 
į Berlyno Universitetą, kuria
me pasišvenčia vien egipto lo- 
gijai. 1894 m. gavęs Ph. D. už 
parašytą lotynų kalba deserta- 
ciją apie garsųjį ‘Ikhraton’o 
saulės himną’, grįžta į Chica- 
gos Universitetą, kuriame iš
buvo iki savo mirties.

1919 m, prieš įkuriant Orien- 
talinj Institutą velionis tapo 
Vienas Žymiausių Amerikos 
Orientalistų ir taipgi pirmas 
Amerikos Orientalistas .Euro
pos Orientalistų pripažintas 
kaipo jiems lygus. Per 25 me
tus, nuo gavimo savo Ph. D. 
jis parašė daug žymių veika
lų: Egipto Istorija (1905) bu
vo pirmas veikalas, kuris ata- 
tiko šių dienų istorijos mok
slo reikalavimus ir šiandieną 
neturi sau lygaus veikalo ‘Ni
lo Slėniui’, šiame veikale prof. 
Breasted piešė ne vien tik ka
rus, karalius, palodus, ir kro- 
hologijų, bet vaizdžiai vaizduo 
ja socialinį, religinį bei kultu- 
Hnį egyptiečių vystymąsi. Vo 
kiečiai virškinėtą veikalą va* 
dina “eine glaenzende Leis* 
tung”. šiandien jo Egipto Is
torija yra geriausias mokyklų 
vadovėlis (text book), išversta 
į daugelį pasaulio kalbų; bu* 
tent: vokiečių, prancūzų, rusų, 
arabų, kinų ir kitų. Jo ‘Ancient 
Records of Egypt, Historical 
bocumeiits’, atidengė musų 
daug istorijos paslapčių. Ve
lionis nenuilstamos studijos 
egiptiečių religinėj literatūroj

sukurė veikalą “Development 
of Religion and Thought in 
Ancient Egypt”, tai epoka su
dariusi knyga.

Prof. Breasted rašė ne vien 
tik giliai mokslinio turinio vei
kalus, bet šiaip sau populia- 
riško turinio knygas. Ancient 
Times — A History of The 
Ancient World yra viena iš 
tų. Ji yra visose Amerikos vi
durinėse mokyklose ir kolegi
jose kaipo geriausis istorijos 
vadovėlis. Išversta į daugelį 
kalbų: kinų, japonų, Egipto, 
arabų ir kitų. Asmenys, kurie 
nori pažinti praeitį ir kuo mes 
esame skolingi senovės Orien- 
tui, skaito su pamėgimu, nes 
anot ‘Times’ istorija mums nu
rodo teisingumo gimimą ir'jo 
vystymąsi. ‘The Conąuest of 
Civilizatįion’ ir T)a\vn of. Con- 
cienęes’ yrą vienos iš įdomiau
sių knygų. Pirmojoj nurodoma, 
kaip civilizacija vystėsi nuo pat 
žmogaus atsiradimo iki šių die
nų. Paskutiniojoj — sąžinės ir 
charakterio rutulio j imasi bei 
augimą. Kiekvienam mąstan
čiam lietuviui vertėtų jos bū
tinai perskaityti.

Jo vadovaujamų ekspedicijų 
iškasenos iš Artimųjų Rytų ir 
jų stropus studijavimas atiden
gė mums Senovės Artimųjų 
Rytų kulturinį bei intel&tua 
linį gyvenimą. Tuo pastūmėjo 
civilizuotos žmonijos istoriją 
keletą tūkstančių metų į prie- 
istorinius laikus. Dėka prof. 
Breasted mes šiandien žinome 
apie Senovės Artimuosius Ry 
tus daug daugiau, negu kad 
žinojo graikų 
dotas.

Tokiu budu 
galima drąsiai 
siu humanistu
jozų tarpe paskui Ernest Re 
nan’ą, taipgi žymiausiu huma 
nistu tarp senovės studijų spe 
cialistų.

istorikas Hero-

prof. Breasted 
vadinti kilniau- 
Oriento .Studi-

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys labai įdomus, štai jis:

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Leonas —- Iš Britu Indi
jos gyvenimo.

A. Pavilionis — Sieliai.
J. Radžvilas Apie musu moder

niąją tapyba.
Maksim Gorkij — Mergaitė.
J. Radžvjlaa •— žlugimo kronika.
S. Eseninas — Eilėraštis.
A. MichailOvas — Miego fiziologija 

ir miego teorijos.
Kaina 45 centai.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 & Halsted St.

šiais laikau jokio bitinio fmo* 
ni be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų iįm tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimai gali patraukti dides
nį klijuotų skaiiių.

Amerikos įmonės getai tu- 
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau tek
iem uo j lesi, tuo geriau tekusi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudot.



Pirmadienis, batan. 6, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III
^ii.1 fi’.-i'iMtrAAfcfaa

MCKEES ROCKS VALOSI

išnaudoti

is atsigabeno MUŠEIKAS

(Bus daugiau)

M*

KĄ ŽMONES MANO

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Naujienų” Rėdakcijti.

1442 South 58th Avehue

EKSKURSIJA
LIETUVONJLjiIJLŪi JL. Vz . ▼ 11

tas reiškia:

5028 West 31st Place

•H*

FQR DIRECTORS OF TltE LIBRARY BOARD

(Balsuokit už Du)

2311 South Olst Court

1400 South 59th Acehue

Išrink siuos Kandidatus dėl Sutarimo ir Progreso

FOR SUPERVISOR 
(Balsuokit už Viena)

steigi - 
turės 

Lietu• 
susine-

FOR CLERK 
(Balsuokit už Viena)

žino 
savo

Antradieni,
Polis Atidaryti

• A different, dellęioua 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Try lt! <

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Palaikykim Cicero 1 
koše.... o ne rankose 
ja orderius nuo “BOŠO 
ris nori išnaudoti CICERO SAVO Yl’ATIŠ 
KIEMS TIKSLAMS.

dirvose darbininkų — 
kiau tai esant savo

Ar Dr. J. Šliupas 
Didvyris ar Kar

jeristas?

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE — 
“VELYKINE SKRYBĖLĖ’

Inga Piliečiu ,Ran 
ru, kurie praminė 
ONVALINKA, ku

BALSAVIMAS BUS

Balandžio-April 7 d., 1936 
nuo 6 vai. lyte, iki 5 vai, vakare.

Aštuoniolikos Metų 
Sukaktuvės

pats,- rodos, visai teisingai pa
sakė apie save,, reikšdamas pa
dėką tiėms, kurie surengė jam 
iškilmingą 75 metų amžiaus pa
minėjimą Kaune:

“Aš dirbau, kiek sugebė
damas lietuvių tautai dėl to, 
kad nesant lietuviškose

aš lai- 
parei-

FOR COLLECTOR
(Balsuokit už Vieną)

SJERRY J. VITERNA
1831 South 49th Court

KONVALINKA-REPUBLIKONAI.. .-NEGALI užsiginti m 
NEUŽSIGINA... kad vytas kuris stovi užpakaly Jų CAM- 
PAIGN yra vyras, kuris buvo ATSAKOMINGAS už NE
GARBINGĄ ir BLOGĄ CICERO. miesto reputacijų priež 
1932 metusi . . .

šiuo vyru yra “ED” KONVALINKA... buvęs ••BOSAS” 
Republikonų partijos kuomet NENAUDĖLIAI valdfi mie
stų... ir jis yra Republikonų Partijos “BOSU" ŠIANDIE.

Z . ■

KONVALINKA yra atsakomingaš už “KRUVINUS RIN* 
KIMUS” 1924 ir 1928 metuose
...SLOGERIUS į CICERO VOGTI BALSUS laike rinkl- 
mm Jis išdavinėjo ĮSAKYMUS* kad muštų PADORIUS 
žmones. . .kad juos kidnapintų. GALVOS buvo skaldo
mos .,. KRAUJAS upeliais srioveno .., BALSUOTOJAI 
buvo pilni baimės už savo GYVASTIS.

’ k

IR kai BALSAI buvo suskaitomi 1024 ir 1928 meluose, 
KONVALINKA buvo PATENKINTAS... nes NENAUDU- 
LIAI atliko gerų darbų ir KONVALINKA buvo ‘‘BOSU.’’

THOMAS Z’. GUNNING

Primaries Antradienį, Balandžio 11 d

Pirmutinė offeialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor 
ėjų Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

nų” šalininkams užvaldyti “Tė
vynę” ir SLA Pildomųjų Tary- 
bą. —A. K. Rutkauskas, M, D.

FOR ASSESSOR 
(Balsuokit Už Vieną)

E] HENRY R. SCHWARZEL
1217 South 49th Court

CICERO LIETUVIAI!
DĖL SAVO NAUDOS

BALSUOKIT Už MIESTO TARYBĄ

žmonės tebūnie savininkais 
darbo ir išdirbinių. Jie turi 
spręst apie algų didumų Ir apie 
visų tvarkų. Jums įkūrėjam^ 
tiktai legališkas procentas te
būnie už jūsų įdėtų kapitalų 
— sakysime, tol, kol jus gyvi 
busite, o paskui, tai visas tas 
kapitalas, ta dirbtuvė pereis 
grynai l visuomenės nuosavy
bę; jokių paveldėjyščių, jokių

REPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS Į

ILLINOIS
GUBERNATORIUS

THOMAS P. GUNNING tu- 
ri užvydėtiną visuomenės 
tarnystės rekordą. Jis buvo 
Princėton, Illinois Majoru 
per 12 metų ir antrą termi
ną yra Valstybės Senatorium.

Su tokiu atsižymėjusiu re
kordu Senatorius Thomas P. 
Gumiing turėtų būti nomi
nuotas Republikonų Kan
didatu J Illinois Gubernator
iaus.

McKEES ROCKS, Pa. — šluotos, lopetos, šepečiai pasileido į 
darbą, kai potvyniui praėjus gyventojai grįžo į butus ir ten 
rado chaosą.

FOR PRESIDENT
(Balsuokit už Vieną)

GEORGE STEDRONSKY
2406 South Austin Boulevard

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulled ir Undefaulted 

PERKAM Už 
CASH

Chapman and Co.» Ine. 
135 g. La Salk St.

Tel. Franklln 0378

DĖL BEŠALIŠKUMO
Davę vietos dienraštyje Dr. 

A. K. Rutkauskui išreikšti sa
vo nuomonę apie Dr. ši šliupą, 
mes norime pastebėti, kad ne 
su viskuo galime sutikti, kas 
autoriaus pasakyta, Gerbi ra
šytojas, mums rodosi, padare 
klaidų net ir faktuose. Jisai, 
pav. sakė (bal. 2 d. numeryje), 
kad Dr. šliupas išsirūpinęs iš 
dabartinės valdžios pensiją, kai
po “aušrininkas”; bet pensiją 
Dr. J. šliupui, -kiek mes pame
name, paskyrė koalicinis vial. 
liaudininkų ir socialdemokratų 
kabinetas, kuris buvo susida* 
ręs 1926 m.

Kritiškai nušviesti Dr. J. 
šliupo visuomeninį darbą ne 
tik galimą, bet ir reikia. Ta- 

kad gerb, 
rašytojas, nepripaižindamas jam 
“didvyrio” titulo,- visai be rei
kalo puola į kitą kraštutinybę, 
stengdamasis įrodyti, kad tas 
senas “aušrininkas” esąs tik — 
“karjeristas”. Tai neatitinka 
tiesos, Dr. šliupo kova su kle
rikalizmu ir religiniu fanatiz
mu buvo ne tik ne pelningas 
biznis arba karjeros atžvilgiu 
darbas, bet ir reikalavo nema
žos drąsos ir pasišventimo.

Kad Šliupo raštai daugumoje 
buvo vertimai arba kompilia
cijos Iš kitų autorių, tai irgi 
vargiai galima jį už tai barti. 
O kas gi yra, sakysime, velio
nio Šerno-Adomaičio veikalai— 
ar ne lenkų, vokiečių ir k. ra
šytojų veikalų “sulietuvintas” 
atpasakojimas? Tačiau negali
ma neigti, kad šernas visgi bu
vo vienas geriausiųjų musų 
liaudies Švietėjų.

Dr. J, Šliupo darbuotę reikia 
vertinti, atsižvelgiant į sąlygas, 
kuriose jam teko veikti, ir ly
ginau V Jo darbus su kitų mtisų 
visuomenininkų darbais. Jisai

Balsuokit už 
THOMAS P. GUNNING

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb* 
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus J “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius. ’

‘‘Naujienų” Laivakorčių Skyrius 
1739 SO. HALSTED STREET, : CHICAGO, ILL.

(Tęsinys)
Socialistų nepriklausomybė 

tai tikra nepriklausomybė, nes 
visi žmonės galės lygiai būti 
nepriklausomais, galės nepri
klausyti vienam ar kitam tur- 
čiui-valdonui. Tarp žmonių bus 
tik susiklausymas, o priklau
symas išnyks.

Šiandien turtingas žmogus 
vadinasi nepriklausomas; pa
prastai jį vadina ponu.

Mes, socialistai, norime bū
ti nepriklausomais darbiniu 
kais žmonėmis, o ne ponais.

Kas nori Lietuvos išnaudo 
tojų nepriklausomybes, tai no
ri būt ponu; nori iškilt ant 
darbininkų minios pečių ir čia 
sau dangų daryti; ir skelbti 
kovą krutančiai miniai, taip- 
pat skelbti kovą kitiems ky
lantiems ponams biznieriams 
ir pagalios apskelbti karą — 
tikrą pragarą.

Mes nenorime nė pragaro, 
nė dangaus ant žemės. Norime 
būti tik laisvi su laisvais, ly
gus su lygiais, sveiki su svei
kais, dori su dorais, teisingi 
su teisingais, apsišvietę su ap
sišvietusiais.

Mes norime dirbti, mes esa
me darbo žmonės; norime bū
ti su darbo žmonėmis dabar 
ir ateityje, ir Nepriklausomoj 
Lietuvoje ir visur.

Viskas darbo žmonėms, su 
darbo žmonėmis ir per darbo 
žmones, šitokia tvarka nenai
kins tautas, netrauks jas į iš
sigimimą į žudynes dirbtuvė
se ir kares laukuose.

Jus, kurie rūpinatės 
mu kompanijų, kurios 
valdyt Nepriklausomoje 
voje žemę, dirbtuves, 
Šimų įtaisas ir tt., norite pra
dėti naują lietuvišką nežmo
niškumo pamatą. Iš jo vysty
sis visos piktybės, vystysis vis 
aršesnė ir aršesnė savitarpinė 
kova — klesų kova, kurios jus 
taip* nekenčiate; tas pamatas 
stums, Vienoje pusėje, tautą 
prie išsigimimo, o kitoje pu
sėje, kels revoliuciją prieš tą 
betvarkišką tvarką, šita pati 
tvarka augins revoliuciją, ku
rios jus taip bijot. Jus neken 
čiate tautos nupuolimo, tai ne- 
kęskit pirm visko savo godu* 
lystės prie tautos darbo vai
sių ir jos gamtiškų turtų, — 
palikit tą viską pačiai tautai. 
Jus bijot revoliucijų ir nemy
li t kares, tai nekurki t save 
privatinės nuosavybės ant vi
suomenės turtų 
nekurkit naujų priežaščių kru
vinoms kovoms.

Jei turite daug pinigų ir ža
date jais “atstatyti0 Lietuvą, 
įkuriant joje dirbtuvių ir tt, 
tai gerai, kurkit, bet ne savo 
dideliems pelnams. Jus įkurta 
dirbtuvė, kol-kas, tebūnie jūsų 
nuosavybė. Bet joje dirbanti

“užrašymų”' vaikams* gimi
nėms ar kam nors neturi būt.

Bet šitokią tvarką jus nie
kuomet nebandysit užvest. Tai 
ne jūsų tikslas — matyti sa> 
vo mylimus, lietuvius draugiš
kai dirbančius ir besinaudojan
čius savo bendro darbo vai* 
siais. Jūsų tikslas 
tuos jųjų darbo vaisius ir par 
davinėti jiems trigubai bran
giau* negu tie vaisiai yra ver
ti. Jūsų tikslas 
žmonių darbo spėkas ir krau
tis sau pinigus, kuriais jus vi- 
liosit / alkstančius pusplikius 
savo tautiečius, trauksit prie 
naujo išnaudojimo ir taip vai- 
dysit tautą, valdysit mieląją 
Lietuvos “Nepriklausomybę”.

FOR TRUSTEE 
(Balsuokit už Viena)

X) FELIX A. ZDROJEWSKI
2909 South 49th Avenue

Dabar KONVALINKA v61 nori būt “BOSU”. Jis jau tu
ri NAUJĄ setą “kandidatų”... NAUJĄ getą PASTUMDĖ
LIU I BET jeigu tau NAUJAS setas PASTUMDĖLIŲ •• • 
KONVALINKA-REPUBLIKONV kandidatai sugebi SA
VO PAŽADAIS SUVILIOTI ŽMONES,.. “ED*’ KONVA
LINKA v6I pastatys CICERO VISAI TAUTAI ANT PA
JUOKOS.

Nusipirkit Velykoms 
Naujus ČEVERYKUS

' ' 'Ndrs dėbar vienok^ ba-
siems nereikia vaikščioti. Musų 

1 i ĮįjjHk krautuvė prikrauta pilna geriau- 
PU - šių./ir stipriausių čeverykui

Ma atsilankykit ir nusipirkit če-
verykus visai šeimynai.

UniVersaIShoe Store
; A. ZAL^ČKlS ir J. MARTIN. Sav. .

3337 SO. HALSTED STREET

■■MMM■—aRMMgMBMMaiMtMH,  

CICERO LIETUVIAI!!

Musų 100% fašistai “ordinų” 
žadėjimais sudemoralizavo ne
va “demokratus” sandariečius, 
tiktai užkariavimui SLA orga
no “Tėvynės”, kad “ponų° vaiz
džiai padėti demokratiją dis
kredituoti...

Dr. J. šliupas, tos ponų val
džios apdovanotas Gedimino 
Pirmo Laipsnio Ordinu, atvyks 
SLA seiman tam tikslui, anot 
Dr. A. L. Graičuno, kad “už
girsti iš jo lųpų kas mums rei
kia daryti, kad Lietuva galuti
nai pasiliuosuotų iš dvasios 
vergovės, iš po kunigų ir ponų 
globos”... Dr. J. šliupas tos po
nų valdžios globojamas, atvyk
sta mus pamokinti... Ordinų 
gavimu apsirgę sandariečiai, ir 
be Dr. šliupo pamokfnimų» stri- člau muma rodosi 
magalviais lenda musų fašistų 
bučiun, ar vor’tinklin. Mes pri
valome Dr. J. šliupą, kaipo 
SLA Garbės Nar(> pagerbti, pa* 
vaišinti ir atgalios ponų val
džiai jį palydėti, Jai jisai jai 
iki amžiaus galo, be “nuodė
mių” tarnauja iir Gedimino Pir
mo Laipsnio Ordinu džiaugiasi. 
Mum reikia atsiminti, kad po
nų valdžios ordinais papuošti 
žmonės, demokratų kongrese 
negeistini svečiai. Juozas Tys* 
liava irgi save prie demokratų 
lygina* bet jojo darbai už jį 
kalba visai atžagariai.

Demokratų valdžioje liaudies 
balsas visagalis, liaudis 
kas ją skriaudžia, ir per 
atstovus, Seimo Narius, 
dles skriaudėjus suvaldo,

Dr. J. šliupo pamokinimų 
mum nereikia. Mes gelbėjame 
visiems Lietuvos gyventojams 
atgauti Steigiamojo Seimo pri* 
imtos konstitucijos patvarky
mais demokratinę pilietybę. 
Musų SLA seimo šventa prie
dermė neleisti fašistų ar “po-

P'"
. .. ' . <
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Draugijų. Žinios
Darbininkų Piliečių 
Draugija Rengiasi 
Vestuvėms

WEŠTSIDE. — Balandžio 
d. įvyks iškilmingos “Vestu
vės” tarp Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašelpos. Kliubo ir 
Apšvietos Brolių Draugija su 
šv. Stanislovo D-ja. Tam tiks
lui yra rengiamas iškilmingas 
parengimas, kuriame naujieji 
nariai ir svečiai bus priimti su 
margučiais ir vaišėmis. Aukš
čiau suminėtos organizacijos 
susijungė su Piliečių Darbinin
kų kliubu.

Vestuvių sumanymas buvo 
svarstomas Kliubo susirinki
me, kovo 22 d. Ten, tarp kito 
ko, iškilo ir korespondento 
klausimas. Kadangi nuolatinis 
korespondentas neatsilankė, tai 
jo vieton išrinktas laikinas ko
respondentas, S.* Baranauskas.

Kliubo pirmininkas J. Puiša 
kvietė narius atsivesti naujų 
žmonių į draugiją. Dabar yra 
gera proga įstoti, nes nariai 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
priimami be įstojimo mokesčio. 
Tas patvarkymas paliečia kaip 
vyrus taip ir moteris.

Negerai elgiasi
.Pasitaiko, .kad kliubai 

džia serijas ir

18

| H|,

įvyks Lietuvių Kliubų Federa
cijos susirinkimas.

“L. K. F.” tai ne 'vien gra
žiai skambantis vardas, bet jis 
reprezentuoja naudingą ir gerą 
organizaciją. Yra tokių, kurie 
bando ją sugriauti, bet ją leng
vai galima išlaikyti ir jos vei- 
kiman įdėli daugiau gyvumo.

Kaip Raudonos Rožės Kliubo 
atstovas, K. P. Deveikis pasa
kė, prie gerų norų Federaciją 
galima ir padidinti.

Federacija gali subendrinti 
kliubų veikimą, įnešti naujų 
sumanymų ir suteikti progos 
vienam kliubui pasimokinti iŠ 
kito. Delegatas L. K. F.

J. Raila.

gavo 8 balsus daugiau, o Lo
patto- 11 balsų mažiau; Miku
žiutė gavo 6 balsus daugiau ir 
Miliauskas 7 balsus daugiau, o 
Mockus gavo 11 balsų mažiau 
ir Zalatorius 10 balsų mažiau ; 
Dr. Stanislovai tis gavo 10 bal
sų daugiau, o Dr. Mikolainis 
(palyginant su Dr. Nailceliu) 
13 balsų mažiau.

Mažukna
- 4.

jurgeliutė

18 balsų, šalna

18, Vinikas —

- 22, Lopatto o.
21, Miliauskas
-X

— 21.

kiti už

pritaria 
dar la-

tiją, kuri atsteigė Ciceros pi
liečiams gerą vardą; kuri su
mažino savasčių taksas; kurie 
apvalė miestą nuo visokio šlam
što, — tai yra už Demokratų 
partiją. (Sp.)

Į piunicipialį teismą dabar 
kandidatuoja ir Milton J. Sa- 
bath, teisėjo J. Sabath sūnūs. 
Yra 37 metų amžiaus, gimęs 
Bridgeporte, prie 31-mos ir 
Lowe gatvių.

Atgija judėjimas so 
cialistų kuopose

išlei- 
kad 

kiekvienas narys parduotų po 
vieną. Bet atsiranda tokių na
rių, kurie gavę serijas, jas nu
meta. Tokie nepatenkinti na* 
riai privalo nutarimus pildyti. 
O jeigu nutarimai nepatinka, 
tai jie turėtų dažniau į susirin
kimus lankytis ir balsuoti prieš 
tokius nutarimus.

Jeigu narys nedalyvauja su* 
sirinkimuose, o paskui kritikuo. 
ja ir reiškia nepasitenkinimą 
tai čia ne kliubo kaltė. 4 Daly
vaukite susirinkimtfOše. '

S. B. Korespondentas.

nutaria,

Joniškiečiai 
Dėkoja

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas reiškia padė
ką. Kovo 15 d. įvyko Kliubo 
vakarėlis. Padėka priklauso vi
siems, kurie prisidėjo prie to 
vakarėlio su dovanomis ir už
kandžiais, 
neatsisako 
ne auka, 
ninkas, P.
na stambią dovaną ir sakė: “Vi
sados remsiu Joniškiečius”.

Neatsiliko ir žagariečiai. Jie 
skaitlingai atsilankė. Kai kurie 
prisidėjo su dovanomis.

Darbininkams, ir visai publi
kai, taipgi priklauso dėkų. Dar

di rbo,

Lietuvių Socialistų Centrali- 
nės Kuopos vakarienė, šešta
dienio vakare, įvyko Walter 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt Street, kur susirinko 
apie 75 kuopos narių ir prita
rėjų.

Vakarėlis buvo surengtas pa
gerbti “Naujienų” redaktorių 
P. Grigaitį, kuris nesenai grį
žo iš L. S. Sąjungos surengto 
prakalbų maršruto.

Raportuodamas apie kelionę, 
P, Grigaitis pareiškė, kad per 
kelis metus neveikusios, socia
listų kuopos įvairiose kolonijo
se dabar pradeda judėti. At
gijo ir pavieniai socialistai to
se kolonijose, kur kuopų nė 
ra. “Kuopų dabar butų gali
ma pristeigti daugybę ir jas 
butų galima palaikyti ir įtrau
kti į veikimą, jeigu butų drau
gų, kurie galėtų kelis kartus 
į metus per tas kuopas perva
žiuoti.” . '

Kalbėtojas nurodė, kad' rei 
kia jungti į daiktą demokra
tinės visuomenes jėgas, neuž
mirštant kovos ir prieš kleri
kalizmą.

Kiti kalbėtojai — Dr. Rut
kauskas, adv; Gugis, J. Micke
vičius ir Kundroška — kalbė
jo daugiausia apie Demokra
tijos Gynimo Kongresą, kuris

Clevelan-

Panašų vaizdą matome ir 36 
kuopoje (Chicagoje). Nors čia 
beveik visų kandidatų balsai, 
palyginant su nominacijų pa
sėkomis, padidėjo, bet pažan
gieji kandidatai laimėjo dau
giau, negu tautininkų remia 
mieji. Pavyzdžiui, Mažuknos 
balsai pašoko nuo 22 iki 56, 
o Jurgeliutės nuo 22 net ik* 
61. *

Be to, dabar balsuoja kuo
pos, kurios nominacijose visai 
nedalyvavo, ir jų balsai, ma
tyt, teks daugiausia pažangia
jam sąrašui, štai, sakysime, 
176 kuopa (Neponset, Mass.). 
Per nominacijas jį nebalsavo, 
bet dabar ji atliko balsavimus, 
ir rezultatai yra tokie:

Bagočius — 22 balsu, Ras
tenis *. -■ 0.

Gugis
Mikužiutė —

— 18, Mockus -
Dr. Staneslow
Nominacijose, kaip žinoma, 

buvo laimėję pirmas vietas 5 
kandidatai pažangaus sąrašo ir 
2 tautininkų sąrašo. Reikia ti
kėtis, kad rinkimų (antrųjų 
balsavimų) rezultatai pažan 
giemsiems bus dar geresni.

Tėmy to jas.

Siunčia Linkėjimus 
iš Hot Springs

Linkėjimus ^isam “Naujie
nų” štabui irj chicagiečiams 
siunčia p. Osinskienč. Dr. Ko 
warskui rekomendavus, ji 
nuvažiavo gydytis ir ima 
neralines vonias. Per ilgą 
ką jai skaudėjo streno^.

P-a Osinskienė jaučiasi tiek 
patenkinta rezultatais, kad pri
taria visiems, kurie serga reu
matizmu ir lumbago, važiuoti 
į Hot Springs. Ji dėkinga Dr. 
Kciwarskut (Sp*),

ten 
mi- 
lai-

POLITIKOS ŽINIOS
_________________ . - - ------------- ' —--- ------------------------------- ---—...........----------------- .................................................................................................................

Į Ciceriečius

Henry R. Schivarzel

gai ir teisingai. Piliečiai, paga
liau, galėjo balsuodami pasaky
ti tai, ką norėjo ir. prašalinti iš 
valdžios republikontį partiją.

šiandien Cicero yra naujas 
Cicero ir jo Šukiai yra progre
sas ir, konstrukty'viškas darbas. 
Mažesni mokesčiai, gera val
džia, tvarka ir įstatymų pildy
mas ir švarus teisingi rinkimai.

Kaipo jūsų atstovas Taryoo- 
je ir jūsų kaįmjnąs, kreipiuosi 
į jus antradienįbalandžio 7 d. 
(rytoj) eiti balsuoti ir pasisa
kyti už visą .dejnokratų sąrašą 
— straight Depiiocratic tiekė t.

Schwarzel> į
XwiwB Assesor.

veikimas įsisiūbavo visu smar
kumu. Didelis veikimas politi
koj pasireiškė ir pas lietuvius. 
Vieni už republikonus, 
demokratus.

Didžiuma lietuvių. 
demokratams, nes visi
bai gerai atsimena republįko- 
niškus laikus ir jųjų žiaurius 
ir nešvarius darbus, kuriais lie
tuviam pridarė daug skriaudų.

Čionai paminėsiu 16 gatvęs 
gelžkelio bėgius. Kada buvo tie
siamos antros trekės, tai žmo 
nės ėmė protestuot prieš Bal- 
timore & Ohio ir Chicago Ter
minai Railroad Co., nurodyda
mi į gręsiantį pavojų : apylin 
kės gyventojams. Buvo pasių 
sta delegacija į Cicero mies
to administraciją (tąsyk re- 
publikonų). Sužinoję apie dele
gacijos atsilankymą viršininkai 
pasislėpė, nenorėdami nieko tu
rėt su piliečiais. Buvo prisių 
sta policija, su įsakymu, jei 
žmonės nesiskirtys, tai šauti. 
Taip ir padarė. Tuojau* paleido 
kelis šuvius į susirinkusią mi
nią žmonių. Pasekmės: vienas 
sunkiai pašautas ir keletas mo
terų apstumdyti. Apart to, dar 
išduota leidimas (franchiše) 
ilgam laikui be jokios apsau
gos. Vadinasi, kas nori apsau
gos, tas turi ir apsisaugotu 
taip, kad gelžkelio kompanija 
nieko neatsako už padarytus 
nuostolius.
*Ar Cicero piliečiai gan**bal 

su‘ot už tokią partiją, kuri šau
dė į ramius piliečius, 
suteikti apsaugą?

Ar /piliečiai balsuos 
partiją, kuri užkrovė 
aukštus taksus ir šiaip

Dar Vienas Sabath Į
Valdžią :

Sabathų šeimyna lošia svar
bią rolę Illinois politikoj. Vie
nas Sabathų jau per 30 metų 
yra kongreso atstovų buto na
rys, reprezentuojąs 5-tą kon
gresinį distriktą Chicagoj. Ki
tas Sabath yra teisėju muni- 
cipialiame teisme, Chicagoje.

vietoj

už tą 
tokius 
prida

rė visokių nesmagumų ir ne
garbę Cicero piliečiams.

Taigi, balsuokime už tą par

Nekurie biznieriai 
paremti ir su dides- 
Vienas užeigos sayi- 
Pakštis, aukavo ga-

bininkai kiek galėdami 
.kad publiką patenkinti.
» A. Baltienė,

M. Miravičienė,
O. Povilaitienė.

sve-Rytoj vakare Westside 
tai nėję, 2244 W. 23rd Place

The 7
Kraft

Cheese
Spreads

new-designnow in 
Swanlcyswig glassesl

> Sparkling glasseš strewn with 
bright atars... the ntw Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheeąe 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

planuojama sušaukti 
de.

Adv. Gugis iškėlė 
mą išrinkti kongrese 
rą komitetą, kuris

sumany
tam tik- 
palaikytų 

veikimą toliau ir galėtų kai 
bėti Amerikos Lietuvių visuo
menės vardu. Jis nurodė, kad 
panašius kongresus, kaip pla
nuojamas Clevelando kongre
sas, butų galima šaukti perio
diniai, pav., kartą į du metu.

Laike skanios vakarienės 
taipgi kalbėjo senas veikėjas 
drg. Tarnas ir p-lė Mikužiutė. 
Pirmininkavo drg. M. Keme- 
šienč.

Po vakarienės susirinkę pra
leido laiką šokdami ir 
stiklo alaus diskusuodami 
bose iškeltus klausimus, 
rengimas nusitęsė iki 2 
ryto.

pri(: 
kal- 
Pa- 
val.

Buvęs.

Pažangusis SLA. 
sąrašas stiprėja

Dar gana nedidelis SLA. 
kuopų skaičius atliko antruo- 
sius balsavimus Pildomos Ta
rybos rinkimuose, bet tenden
cija jau aiškėja: pažangusis 
kandidatų sąrašas stiprėja, o 
fašjstų-sandariečių “sleitas” 
smunka.

Tai galima pastebėti ypač 
tose stambiose kuopose, kurias 
valdo tautininkai. Pavyzdžiui, 
14-je kuopoje Clevelande, pa
lyginant su nominacijų rezul
tatais, Bagočius dabar gavo 1 
balsą daugiau, o Rastenis 6 
balsus mažiaus; Mažukna ga
vo 7 balsuts daugiau, o šalna 
13 balsų mažiau; Jurgeliutė 
gavo 6 balsus daugiau, o Vi- 
nikas 16 balsų mažiau; Gugis

Kai aš užėmiau assesoriaus 
vietą Cicero miestelyje, balan
džio mėn., 1932 motais, tai ąp- 
kainavimai nebuvo lygus ap- 
kainavimams kituose mieste
liuose ir kaimuose. Du syar 
bausiu dalyku, kurie nulemia 
kokia bus mokesčių sąskaita, 
yra apkainavimas ir valdžios 
išlaidos.

Nuo to laiko, kada palikau 
asesorium, tai numažinau nuo
savybių apkainaviipus 35%.

Miesto taryba (Town 
Board), kuros nariu aš esu, 
numušė valdymosi išladas iki 
pusę miliono. Dėl šių dviejų 
priežasčių, kurias, ką tik iš
vardinau, jūsų mokesčių są
skaita yra, daug mažesnė, negu 
buvo. Ją numažino demokra
tai, įėję valdžion 1932 metais.

Kitas klausmas, kuris kyla 
prieš rinkimus, yra “Geros 
Valdžios”, klausimas. Jis yra 
labai svarbus ciceriečiams. 
Musų priešai tuo klausimu ne
nori kalbėti. Jus žinote ir tu
rite pripažinti, kad iki 19321 
metų Ciceroj rinkimų dieno
mis nebuvo jokios tvarkos. Pa
sireikšdavo jėga ir smurtas. 
Balsuotojai buvo bauginami, 
terorizuojami. Jiems nebuvo 
leidžiama taip balsuoti, kaip 
jie, kaipo piliečiai, norėtų.

Pasitaikydavo dažnai, kad 
miestelin suplaukdavo visokio 
plauko mušeikos, ir jie, mela
gingai, naudodami piliečių bal
sus, taip balsuodavo, kaip jiems 
būdavo įsakyta. Mes visi žino
me, kad tarp 1924 ir 1928 me
tų buvo muštynių ir kraujo 
praliejimo. Tais rinkimais' žmo
nės norėdavo geresnės valdžios, 
bet juos sulaikydavo tie ele
mentai, kurie tuo laiku būdavo 
valdžioje.

1932 metais įvyko rinkimai, 
ir įtik dėka tam, kad sargybo
je buvo Chicagos ir valstijos 
policija, tąi jie praėjo tvarkin-

Cicero Riųl^mu ' 
Atgarsiai JpS . •

CICERO. — Cicero politikos

SALŲTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausiu Biteriu ka šiandien randasi 
ant marketo, ir 'žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl viduriu ar kitu nesma
gumu, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St., Chicago, III.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

Gerkit sveikiadsia PIENĄ iš

Lietuvių Pieninės 
EMERALD DAIRY 

Senuko Daųgelavičiaus 
3251 Emerald Avė. ’ Victory 4181 

Pristatom i nafhus ir groseri. 
Pašaukit. 

1 ... ‘ ........................ .................. .

Mes Padarom Gera
DARBĄ PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents musu

SpecialybSI -

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALŠTĘD STREET 
Atdara vakarais

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd Št.
Englewood 5883-5840

■ ■ I

Fotografija yra am
žina atmintis.

Crane Coal Co
5332 S.‘ Long Avė.

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonus

ČESNAKAS ir
PETRUŠKOS prieš 

AUGŠTO KRAUJO 
B Spaudimą 

MMikalin mokalas dabar 
tvirtina, kad čeanako syvai 
tankiai sumažina aurAta 
kraujo ' spaudimu. Tuks* 
tankiai su au^ftto k r a uj o 
spaudimu vartoja ALLI- 
M I N esenciją,-—Cesnako- 
Petrufikų tabletkas. Ga- 
rantuojam, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tabletkos yra spe- 

' ei ai i ai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Be vaisti). 
Reikalaukit jas vardu 
ALLIMIN ESSENCE ifi 
česn ako-Petru6kų.

Dvylika dienų Keturių sav. $4
Treatmcntas Treatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

Garsmkitės “N-nose”

U
 JUS IŠGARSINS >

Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų U IT I D 
kreipkis j LF 1J lt 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAJJNAS, LITHUANIA

Nepasiduokite Partijos Bosams!

GUBERNATORIUS HENRY HORNER
Žmonių valia, o ne vieno ar dviejų partijos bosų 

.valia turi išrinkti demokratų partijos kandidatų į šios 
valstijos gubernatorius.

Gubernatorius Horner buvo sąžiningiausias ir ge
riausias gubernatorius, kokį Illinois valstija norėjo. 
Už tai kad jis neklausė saumyliškų partijos bosų, da
bar tie bosai jau nebenori jo matyti gubernatoriaus 
vietoje. Jie nori ton vieton padėti paklusnų 
sau žmogų, kurs pildytų jų valių’ o ne žmonių valių.

Gubernatorius Horner klausė ir klausys tiktai 
žmonių valios. Užtai žmonės jį vėl išrinks guberna
torium prieš dvejeto bosų norus.

Balandžio 14 dieną visi paduokite savo bal
sus už gubernatorių Hornerį ir už tuos demokra
tų kandidatus, kurie eina su Horneriu.
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LINDBERGHŲ KUDIKIO-HAUPTMANNO TRAGEDIJA PAVEIKSLUOSE

✓

CLUB RAJAH
6627 So. Westem Avė. 

Prospect 10432

M

I

I

I

RYTOJ

PARENGIMAI
Bal.

/

, ?

s

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton parke. Valome visokius dra-' 
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tarno 
darba. Darba paimam iš namu ir pri
statėm i namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 SL

A__________________

t

NAUJIENOS, CKičagS, III

jgl

Lindberghų kūdikis, Charles August Jr., buvo pagrobtas kovo 1 d., 1932. Piktadaris įsigavo i kūdikio kambarį kopėčiomis, kūdikį išėmė iš lopšio ir pabėgo. 
Kūdikio slaugė Betty Gow pirma patyrė, kad kūdikis dingo. Prie lango® ji rado palikta raščiuką su reikalavimu $50,000 vaduotpinigių.

jš&š ®

ONA TVARIJONIENE 
po tėvais Zopelaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 dienų, 4:30 valan
da rytol936 m., sulaukus pu
sės amžiaus, Rimus Panevėžio 
ap., Naujamiesčio parap., Sale- 
riškių dvaro.

Amerikoj išgyveno 12 metų.
Paliko didėliame nubudime 

vyra Kostantina, 2 dukteris 
Marijona ir Stanislava, sūnų 
Pranciškų, žentą Jonų Stulga, 
seseri Elzbieta Sereikiene, bro
li Joną ir broliene Barbora 
Zapelius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2455 W. 46 St.

Laidotuvės ivyks trečiadieni, 
balandžio 8 diena, 8:00 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Pras. 
Pan. šv. parapijos bažnyčia.- 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anos Tvarijonie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, dukterys, sūnūs, 
žentas, sesuo, brolis, 
broliene ir giminės..

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1101

HIGII LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S. Wallace St. 
Tek Boulevard 3489.

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

mams ir narėms. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Pagrobimu buvo apkaltintas slaugės sužieduotinis, “Red Johnson”, bet jį netrukus paleido. Netrukus po to Dr. John F. (“Jafsie”) .Condon, Bronx, N. 
gydytojas ėmė tarpininkauti tarp piktadarių ir Lindberghų. Tarpininkas derėjosi su kidnaperiais per dvi savaitės apleistoje gėrimų budelėje. Bal. 2 d. 1932, 
Dr. Condon per St. Raymond’s (N. Y.) kapinių tvorą įteikė piktadariams vaduotpinigius, $50,000. Kiek vėliau John H. Curtis, Norfolk, Va., paskelbė žinąs 
kas kidnaperiai, bet vėliau prisipažino,. kad tai tik iš misiąs.

ADOMAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4 diena. 1:00 valan
da ryto 1936 m., sulaukęs 60 
metu amžiaus, gimęs Biržų 
apskr. ir parap.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

broli Jurgi, draugus ir pažis
tamus.

Kūnas pašarvotas randasi 44 
E. 108 St.

Laidotuvės ivyks utarninke 
balandžio 7 diena. 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios i Visų šventų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Barauskio 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudęs lieka, ,,
Brolis.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Tele
fonas Yards 1138.

i

Vieta, kur gegužės 12, 1932 rasta nužudytas Lindbergų kūdikis, birželio 10 d. nusižudžiusi jų tarnaitė.. Detektyvas. Hauptmanjias ir gazolino tarnautojas, 
kuris, pašaukė policiją, kai jam buvo įteikta $20-dole i’inū iš vaduotpinigių.

Sausio 2, 1935 Flemington, N. J., prasidėjo B. R. Hauptmarino byla. Rašybos ekspertai, tarp jų, Albert S. Osborn įrodė, jog Hauptmann rašė grąžinančius 
laiškus, kurie reikalavo vaduotpinigių. Valdžios medžio ekspertas Anthur Koehler įrodė, kad kopėčios, kurios naudota įsigavimui į kūdikio kambarį, buvo su
kaltos iŠ lentų, kurių kiekį policija rado Hauptmanno namuose. Keturios moterys ir aštuoni vyrai sudarė Ųduptmanno bylos džiurę, prieš kurią svarstymas 
tęsėsi šešias savaites. Džiurė rado Hauptmanną kaltu. . \

Naktį, vas.'13, 1935 m. džiurė paskelbė savo nuosprendį ir teisėjas Frenchard paskyrė bausmę, mirti elektros kėdėj e. Vasario 16' Hauptmanną įkalino. Trenton 
kalėjimo mirties kameroje. Pasmerktojo žmona, Alintų Hauplmann kovojo iki galo, kad išgelbėti savo vy r% mirties Trenton kalėjimo elektros kėdėje, ku-

- rioje jis žuvo 8:47 penktadienį, bal. 3 d., vakare.

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrų
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė.* Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Weatern Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. III.

DINE & DANCįE:
4 Floor Shows Kas Vakare 

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

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

Pirkite Gėrimus Vely- 
kbms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokių gė
rimų — ' dagtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus;
MONARCH WINE & LIQUOR CO. 

JOHN GAUBAS, Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

SLA 313 KUOPOS mėnesinis susirinkimas (antrad., bal. 7) 7 
v. v. adresu, 2121 North Western aventfe. Pildomosios 
Tarybos ir Seimo delegatų rinkimai. E. Yucius, sekr

LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠELPOS KLIUDO 
mėnesinis susirinkimas (antrad., bal. 7), G. M. Chcr- 
naucko svetainėje, 1900 South Union avenue, 8 v. v. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. B. J. žolynas, sekr.

LIETUVIŲ KLIUBŲ FEDERACIJOS susirinkimas (antrad., 
bal. 7), J. Burinsko svetainėje, 2244 West 23rd Place. 
8 v. v. Visi kliubų atstovai bukite. Norintieji prisidėti 
prie federacijos prašomi atsiųsti atstovus. F. L. K. pirm. 
K. P. Deveikis.

4 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John * T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th Street. Gra
žus programas, kalbėtojai, taipgi dykai alus, kurį suku
kavo įvairus biznieriai. Pradžia 1:30 v. p. p. Įžanga vi
siems veltui. ‘ , (

BALANDŽIO 5 — Kvedarų Koncertas, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted Street, 4 v. v. 40c.

BALANDŽIO 12—Raudonos Rožės Kliubo Velykų parengimas, 
Liet. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th street ir 49th 
Ct. Orkestrą, Doc Clayton.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių. Auditorijoje, 3133 South Hai- 
sted street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti ęjtsponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių Darugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.
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CLASSIFIED ADS

% sekundės. Pamatęs kliūtį priešakyje,

Nariais pri

Repųblikonai de

CLASSIFIED ADS
Automobiles

‘ąrdavimai

Pagerbimo Vakarė

ILLINOIS

cor

Kliubo

Senas Petras,

Tel. Canal 5063

geg 
SLA

GARSINKITE S 
NAUJIENOSE

Fašistai prakišę 
SLA; 260 kuopoje

Pažangieji Laimėjo 
SLA. 109 Kuopoj

Demokratija 
Kundrotas.

Raudonos Rožės 
Kliubas Indirsuo* 
ja Kavaliauską

•vai i 
kur

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chtinces 
Pardavimui Bizniai

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

Reni I 
Namai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

I2GFEET TO STOP
WHEN GOING 40 MILĖS PER HOUft;

THE INTERVAL OFTHE PRIVERS MENTAL 
Reaction to an EMERGENCV Is 
approx»mątėlv ofasecohd 
AT 20 MILĖS PERHOUR *fOUR CAR 
TRAVELS I8FEET DURING THIS TIME 

AT 40 MILĖS PER H R. 44 FEET Z 
AT COMILĖS PER HR.5S FEET ĮT 

ANO TOU HAV'NT STARTEP TO 
APPLV VOUR ORAKĖ S /

Educational 
. MoKyklos . ?<

TAISOM AUTOMOBILIUS 
Perkam ir mokam cash. 

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena’ kara i mainus 
pertaisytus karus • 
Irenai.
WOLTERAITIS I

>6 prie: namu ar bile 
I galėčiau užsidirbti 
ilsu 28 mėtų amžiaus 
avės iš Argentinos. 
) S. Halsted St. laiš-

IEŠKAU <U: 
koki pbrsi ’ ki 
pragtyVenliįiA. 
neseniaiatva: 
AtsiŠaukitė 171 
ku Box 4181

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

da. taipgi galite renduoti keptuve. 
5959 S. Wood St. Paaukausiu už ju- 
su teišinga paslulijimą.

SIUSKIT PhK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

Mes 
Kurie 

norėtumėt mainyti 
Uošdvybes. mes išmainy- 
ikitČs ^laiškais.

a. Grigas

ilrkti foreklozuotus 
itba už. morgičius. 
lį pasirinkimą nuo 

didžiausiu

$39—-$49 
kamb. (rengimas $125 
kamb. įrengimas

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, 

STATE. OF ILLINOIS > 
COUNTY OF COOK ’

Sutinka su provizijom sekcijos 84 
Illinois Primary Rinkimu įstatymo. 
AŠ šiuomi liudiju, kad popieros spal
va kuri bus vartojama Primary ba- 
liotams atsakomų Partijų dėl Prima
ry Rinkimų, kurie bus laikomi Viso
se pririnktuose ir dištriktuose Cook 
Kauntes Paviete, po jurisdikcija Cook 
Kauntės Klerko. Antradienyj, Balan
džio 14. 1936, turi būt kaip seka:
DEMOKRATU PARTIJAI MĖLYNA 
REPUBLIKONŲ
PARTIJAI .........   GELTONA

• IR PALIUDYMUI KURIUO. Aš 
savo rankų, šiuomi pridedu Cook 
Kauntės antspaudų šių Kovo 30 
dienų, A. D. 1936.
MI0HAEL J. FLYNN

COUNTY CLERK OF
COOK COUNTY, ILLINOIS.

Iš jo teko patirti įdomų da
lykų./ Didis anglų bellėtristas ir 
poetas Sir Walter Scott, pasi
rodo, irgi studijavo lietuvių ir 
latvių, dainas. Sir Walter Scott

aveiiųe, aplaikė 
nuo savo senų

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

> FEET TO STOP
WH£n<3,oiMg <50 Mileš PĘAHOUfi

turkas; ^Savb ypatingu 
tuo, kad oponentai

(JROSERNĖ.
imė 'bizni musų bu-
f : šviežiu maisto 
r groserio iiž pri-

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

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdrųudas. 
—. Insurance. Padarom dokumen 
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

IŠ Toronto atvyko kelioms 
diėhoftiš į Chicagą žinomas žy
dų rašytojas U. Kacenelenbo
ginąs, autorius puikaus veika
lo apie lietuvių ir latvių liau
dies dainas, anglų kalba. Jisai 
dabar ruošia kitą, dar didesnį 
mokslo darbų folk-loro srityje.

Dainos” Autorius 
Chicagoje

Nutarė suorganizuoti basėball 
komandą

KAS BUS ARCADIA 
GARDENS?

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITU & COMPANY 

Real Estete and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstimė atnaujinti morgi
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko- 

kreipkitės pir-

Serga Povilas 
Ambrose

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės' bęrėmė 1__ T___
Čėrne ir groseffiėVTr, Nikūdos yra di 
delis pąsirinkim;
reikmenų^ mėsos
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musų bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

N A ’ Tel. Lafayette 8357

Iki Balandžio 30 
Dienai

38 FEET TO STOP , 
WHEN GOING 20 MILĖS PER HOUR

. dovanomis, 
šaldytuvą, p; 

linoleumą, etc.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryt< 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais du 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Delegatu į
konferenciją, A

Susirinkimas įvyko trečiadie 
nį. W. Neffo svetainėje.

G. Š.

1831 Lindėti avenue>
Wis. ....

kad kovo 19 d., 
aplanke pp. 

t ir paliko

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS. RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėjų rasite musų 
varde.

8003-8039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1278IMTYNĖS IVRITE 

CITY

Parduo
Matykit musų

- tai geri bar-
_____  _._OTOR SALES

4614 S. Western Avė.
Lafayette 1329

CICERO 
mokratams iškirto šposą. Už
ėmė L. L. svetainę net dviems 
vakarams. Demokratai neriasi 
iŠ kailio. Svetainės prižiūrėto* 
jas Aviženis net grąsinimų ga
vo. Bet jis aiškinasi, sakyda
mas, kad kas pirmesnis ir už
simoka pinigus, tai tam ir iš- 
nuomunjama.

Praeitą ketvirtadięnio vaka
rą erdvioj Lihos^bės svetainė

1 galionas ihalėvos
visokių spalvų ..f....... v I w
Specialė malevia medžio , 
darbui, gal. V ■ w
1 gal. grindims ir trini varnish, 

išdžiūsta j 4 valandas Q7n

1b prašo Lietuvos žmonės* 
taip pataria Lietuvos bankai

Pildomosios Tarybos rinki-* 
mų rezultatai SLA 109 Kuopo
je buvo sekami:

F. J, Bagočiuš (į prez.) 10
J. Mažukna (į vice prez.) 10
P. Jurgeliutė (į sekr.) Š, M 

Vinikas (2).
Mikužiutė (į iždo glob.) 10
Miliauskas (į iždo. glob.) 7
Mockus (į iždo glob.) 1
Dr. Stahislovaitis (į daktarų 

kvotėjus) 10.
Delegatu į Šeimą G. J. Stuh-

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais C/iZ- 
cagos Lietuvių Draugijos^ ši 
Draugija yra pašaipos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtine 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijoš ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris [vyks gegu
žės (May) 3 d; Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, “Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai j Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
imami nuo 15 iki 48 metų 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra ląikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

gus, už prieinama kaihų. Darau 
darbų ant išmokėjimo. Darbų ga
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

PAĖDAVIMtU bifdai restaurantas 
?eroj biznio apięlinkėj. Biznis iš
dirbtas per daugel metu.

2222 So. Wabash Avė.

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur 
kiški tabėka, 1728 S. Halsted St. 
Canėl 9345. ■

Kitą trečiadienį; balandžio 
8 d., Arcadia Garddhs patalpo
se (4444 Broadway) vėl įvyks 
imtynės. Per paskutinius ke* 
lis mėnesius ta vieta pasidarė 
nepaprastai poguiiariška. Ir tai 
gal vyriausia dėl to, kad Fred 
Kohler sugebėjo- kažkur iškni
sti kelis tikrai šėnšaciii|fUs ris- 
tikus. TlabartiriO laiku -yra pu
blikos labiausiai mėgiamas Ali 
Babą 
elgesiu ir 
vos kelias minutes tegali atsi
laikyti, jis yra labiau atkrei
pęs publikos dehiesį nekaip 
čempijonas Dusėtte.

Balandžio 8 4^cĮąly,Vauja vi
si pirmaeiliai ristikki. Visgi 
manoma, kad iš jų atsiras bent 
vienas, kuris įveiks baisųjį tur-

PARDAVIMUI Tavem. geroj vie
toj. per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benanio.

Taipgi galt renduoti 20 mašinų 
iraradŽiu.labai pigiai. ,

8464 Lituanica Avė.” • "

šiandien White City patal
pose . įvyks eilinės imtynėm 
Mat, imtynės ten yra rengia
mos kiekvieną pirmadienį, h 
juo tolyn, juo jds darosi ki
biau populiu riškos. Dažnai be
veik sėdimų vietų trūksta. O 
tai todėl, kad Fred Kohler mo
ka labsii gerus ristikufc parink-

Kas nori laimėti 
$15.00 cash pi

nigais?

PRESS DESTGJflNG-^MILLINERY 
LEARN ,DRESS - pESIGNING —Pattern

Draftlnr, Dressmaking, Millinery or 
Powęr AĮachtne Operatihg. Individual in- 
Btructlons. EnrolI’ tjow. Dąy or evening 
clasBes.. Reasbnable ‘ rates.' Most mod- 
ėrn eouipped scbopl. Establinhed 1902. 
Come in or wrile , for. . frėo.' Booklet, B.

MA8TER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

825,000 Naujų Rakandų Pardavim'ui 
Nematytomis kainomis — Prieina- 

inomis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$185 gražus, nauji parlor 

setai ..
$37|> vertės
$600 vertės

de Iuxe ..........      $175
Atdara vak. iki 0—Nedėlioi iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So, Ashland Avė.

Jonas ; Toleikis ir jo sūnūs, 
iš Cicero, III., paskyrė $15.00 
dovaną išlaimėjimui tam, kus 
ris parašys tinkamiausį užra
šą (mie‘20 iki 30 žodžių) dėl 
Mrs. Tolęikienės paminklo. Mrš. 
Toleikis t pasimirė Sausio 3 d. 
ldŠ6, ir yra palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse. Paminklas 
bus 6 pėdų augščio ir 3 pėdų 
pločio.

Viduryje paminklo bus iškal
ta pavidalas atidengtos kny
gos, toje knygoje yra ręika 
liilga tinkamas * užrašas.

Todėl, kas prisius tinkamiau
sį užrašą iki Balandžio 30 d., 
tas išjaimės skiriamą dovaną 
$15.00 eash.

' Komisija,', kuri spręsį* tinka- 
miausj . prisiųstą užrašą, susi
deda ii Mr. John Toleikis, Mrs. 
Anna Orlakienė ir Peter GaL 
skis. . .

Laiškus ąiųškite varde Frank 
Bulaw, 1739 So. Halsted St.

ir ice baksus. Cash 
7 j. Pamatykite 
"ptrksitb* m* 
HETM & SONS 
FJXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

. šiomis. djen.othis. .chieagiečiai, 
M. Karčiauskai, 5749 E). Whip* 
ple street ir F. Pulsuckai, 6412 
S.; Campbell 
linksmą žinią 
kaimynų, pp; Jono ir Rozalijos 
GJebių.
Racine

Pasirodo 
garnys netikėjai. (( 
Glebų rezidenciją, 
jiems jaunutįr^graž^ą dukre
lę, 8V2 svarų. Kaip dukrelė, 
taip ir mama sveikos. Tėvas 
su Simais irbylesniosiomis 
dukrelėmis džiaugias! Sulaukę 
naujo šeimynos ^rihrio.

' Garnys padaru . dideli “sur- 
prize” pp, Gįejį^ps,. nes per 

• 18 metų buvoc Įapię juos už 
įmirkęs,. į
■ Kaimynai chicagiečiai Siun
čiat, geriausius iĮriitejirriUs jaiP 
nagimei Glebiutei ir te varna; 
Mergytei linki pražydėti, taip 
kaip ta pavasario rožė.

Kaimynas.

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE

Kovo ir Balandžio 
mėn. 1936

Vi JUOS PADEKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas A D V. F. J. BAGOčtUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUžIUTfi 
J. MILIAUSKAS

Dr.-K votėtas, Ji S. STANISLOVAMS

Sftiiaiion Wanted 
: Darįb' Ieško ?

PAIEŠKAI) abelno. namų darbo 
arba prie biznio Esu natyrus 
dirbti prie Abelno biznio. Esu. pa
vienė ii- narečiap ųnt vietos gvven- 
ti. Julia Koųdrotas. 1657. S. Cliftbn 
Park‘ Avė., Crawford 5080.- '

ity dainų rinkiniu ekzemplip- 
rfus; padovanotas tam rašyto
jui kokio tai kunigo. Kacene- 
lęnbogenas matė tą knygą savo 
akimis, --išsirašęs ją iš muzie
jaus knygyno. Anot jo, gra
žiausiam eilėraščiui, kokį Sir 
;WMlter Scott parašė savo gyve
nime, jisai pavartojęs turinį 

‘viėiios' lietuvių (ir latvių) liaii- 
diės dhinoš apie žvėrių vestu-

“Dairios” autorius ketina ka
da nors perskaityti Jungtinėse 
VhU'iijose eilę paskaitų apie lie- 
.iu^iy Jr laivių dainas. Moksli- 
liinkai Amerikoje ir kitose ša- 
ijše yta labai susiinteresavę jo 

; myga, nes kitos tokios anglų 
kalbdje nėra. Jisai rodė daug 
laiškų nuo universitetų profeso- 
Hij ir folk-loro specialistų su 
entuziastiškais atsiliepimais a- 
pie “Dainą”.

Tabako sumaišymą? gauti reika
lingam skoniui visuomet tąs pat, 
sezonas po s&dnft ir metai po me
tų*— yra abu, ir menas ir mokslas. 
Prieš sumaišymų;, tabakas turi būti 
tinkamai išnokintas,- kas reikalauja 
nuo vieno ir-., pusės iki trijų metų 
laiko. . y

Mažai kas įsivaizduoja, pavyzdžiui, 
kad rūkant Lucky Strike cigaretų, 
jie panaudoja net kenų, iš eilės 
piučių puikiausi tabakų.

Kiekvienas Lucky, Strike tabako 
šviežius sumaišomas talpina dau
giau, kaip 1QO skirtingų rūšių, išau
gintų tūkstančiuose skirtingų ūkių, 
ne tik Virginijoj, North ir South 
Carolinoj, . Georgijoj, Tennessee, 
Kentucky, Maryland, ir kitose val
stijose, bet taipgi tabako žemėse 
Makedonijoj ir Kentijoj, Graikijoj ir 
Semsdune, Turkijoj — kur augina
ma puikiausias turkiškas tabakas.

Tinkamas sumaišymas reiškia, jog 
kiekvienas Šip įvairių rūšių tabako 
pluokštelis yra sugėręs iš kiekvieno 
kito pluokštelio kų nors iš skonio 
ir kvapsnumo ir taipgi tuo pačiu 
kų-nors iš savęs gražina.

Tyrinėjimo žinovai atsargiai iš
bando, pirm negu jis yra supakuo
jamas, šio tabako pavyzdžius, vėl ji 
išbando prieš sumaišymų ir taipgi 
užbaigta mišinį kad užtikrinti 
skonio vienodumų ir rugštięs-šarmų 
lygsvara, reikalinga lengvam užsiru- 
kymbi. ■ ; ■; • ■

Yra tai gana stebėtinas faktas 
jog to paties tabako augalo lapai 
gali skirtis daug labiau negu lapai 
visai skirtingų rūšių augalų. Chemi
nis išnagrinėjimas parodo, jog viršu
tiniai lapai turi perviršių šarmų, 
kurie linkę duoti šiurkštų šarmiškų 
skoni. Apatiniai lapai linkę rugštu- 
mui durnuose.

Tai tik viduriniai lapai gamtoj 
prisiartina prie skoningiausios rugš- 
tes-šarmų, lygsvaros.< Lucky Strike 
cigaretuose yra naudojami viduri
nieji lapai. 1 (Advertisement).

Vakar t popiet. “Margučio” 
svetainėje., laikė susirinkimy 
SLA 260 kuopa, atliko balsavi
mus Pild. Tarybos rinkimuose 
ir išrinko delegatus į Clevelari- 
do seimą. Nors fašistai labili 
smarkiai organizavosi iš anks
to, bet jie prakišo visu frontu.

Pildomos Tarybos rinkimuo
se F. J. Bagočiuš gavo 35 bal
sus, Ratenis 22; Mažuknri $7, 
šalna 18; Jurgeliutę 23, Vini
kas 23; GugiS 39, Lopatto 17 į 
Mikužiutė 34, Miliauskas 23, 
Mockus 26, Zalatorius 25; Dn 
Staneslovv 32, Mikolainis 17.

Delegatais į seimą išrinkta 
abu pažangiosios pusės kandi
datai: Mačiukas ir K. Liutkus, 
Kadangi . iš pažangiųjų narid 
pradžioje buvo daugiau kandi
datų, negu galima rinkti, 1 tai 
balsai buvo susiskaldę ir dėl 
antro delegato reikėjo balsuoti 
net tfis kartus. Bet vistiek fa
šistai pralaimėjo.

Išrinkta, be’tOy 'du atsto 
draugijų konfėtericiją; e 
svarstys Dėmokratij os Gynimb 
Kongreso klausiirią. -—Rep.

A i ^8.-1 a* « f MALEVOTOJAMS IR CIO S! NAMŲ SAVININKAMS 
Didžiausiais 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS

Tabako Sumaišymas 
Abu, Ir Menas 
Ir Mokslas

fUlNOlI AUTOMOBILI CLUB SAFETY WORK

Automobiliu važiuojantis žmogus susiorientuoja į 
ris nuvažiuoja 18 pėdų, jei važiuoja 20 myliu i valandą; 44 pėdos — važiuojant 40 m. į 'valandą, 
0 55 pėdos — 50 mylių į valandą. Sustabdyti automobilį, važiuojant 60^ mylių į valandą, rei
kia 263 pėdų.

1 galionas enamel $4 
special ...........   ■ «w v

ir daugiau 
r*galionas flat balta $4 
maleva ......................... ■

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

Gražus: būrys .svečių sūširtri
ko į gražias vaišes, kurios 
trumpą laiką atgal įvyko pp. 
Bukančių namuose, 3131 Sbtith 
Union avenue. Parengiriiėliš 
buvo . surengtas , pagerbimui 
Juozo Bukančio. . ;

Tarp, svečių . buvo Budtiąi; 
pp. A. Rapolai, V. Zcigas, pp< 
Budvičiai, p. Bradėlienę ir ki
ti. Kai kurie iš jų apdovano
jo pp. Bukančius 
kaip Budvičiai — 
Zogas

Pasikalbėdami, rimtai ,dišk& 
suodami įvairius klaufsimiiš ii 
pajuokaudami, svečiai malonia: 
praleido vakarą.

J. Bukantas yra gatviakariij 
konduktorius, visų , gerbiamas 
ir mylimas. P-as Bukantienė 
užlaiko valgomų j ų ' daiktų krau
tuvę, adresu, 3210 S. Halsted 
street. Vakarėlio surengimui 
pasidarbavo p. Ošelienė.

Ten Buvęs.

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS. _ . ,
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėllkiais kitais tef 
furnace — $4.50 krovinis. . Imu prie musų. ** Ktcima

Tel. YARDS 1834 'patarnavimas jums bus ant naudos.

Šiandien, kaip ir paprastai^ 
risis penkios poros. Sutraukti 
yra geriausi ristikai, nes no
rima eliminacijos keliu parink 
ti tinkamiausį oponentą ČemA 
pijonui. Tikietų kainos . višrii 
prieinamos.

DODGfi 1935 — 4 durų Sedan 
su tronku — mažai vartotas. Bar- 
genas. Priimsiu senų karų i mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 S. .Morgan Stl . 
Te}. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

18 APIELINKĖ. — Bal. 3 
d. susirgo Povilas Ambrose, 
1843 So. Halsted St. Liga pra
sidėjo iš paprasto šalčio. Il
gainiui ligonis taip sunegalė 
jo, kad turėjo gulti į lovą ir 
šauktis gydytojo.

P. Ambrose yra senas vie
tos biznierius, per daug metų 
užlaikęs garažą, o dabar ir ve
lionio, Charles Shatto viešbu
tį ir alinę. į

syti republikonų kandidatų, 
Kalbėjo kandidatas į preziden
tus, J. S^ Kral. Jo visi aty- 
džiai klausėsi. . .

Susirinkimas pasibaigė 11:30 
naktį. Buvo keletas dovanų lai
mėjimui, bet nei alaus, nei “hot 
dogs”, kaip kitur. Sekantis lie
tuvių republikonų susirinkimas 
pirmadienį vakare, Liuosybės 
svetainėje;

Iš Raudonos Rožės Kliubo 
tarimų

Raudonos Rožės Kliuoas pra
eitą penktadienio vakare tu
rėjo svarbų susirinkimą. Jis 
buvo sušauktas atvirutėmis. 
Padaryta daug svarbių tarimų. 
Bus baseball komanda, kurią 
prižiūrės Joe Zaluba. -

Nutarta dalyvauti “in 
pore” Lietuvių Tautiškų 
pinių jubiliejaus iškilmėse, 
30 d. Duota skelbimas 
jubiliejiniam albumui.

Taipgi nutarta duoti indor- 
savimą savo nariui Edward 
Kawal-Kavaliauskui ir jo drau
gams kandidatams republikofiij 
partijoje..

Velykų dienai įvyks 
velykinis parengimas.

TAVERN PARDAVIMUI.
2301 So. Westem Avė.

Miscelląjįeops f m Sale 
Įvairus pardavimai

JUODŽEMIS,. yęrdais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” —- 
25c už bušeli. 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga Žeme dęl gėlių, baksų ir kviet- 
kvnli. Pristatom tik South sidėi 
Charies Gavcųs, 6100 S. State St 
Tel. Wėritworth. 7942. . •

Furniture & Fixtures 
/ ' Rakandai-Itaisai .

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir šlnkęm. Taipfci Stoni fikčerius del 
bile kurio biznio {skaitant svarstyk- 
lefc., retfisterius L 
arba ant išmokėjimo 
irit$, pitm

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašąuk mūs dėl dykai apskait- 
liaVimm 25 metai patyrimo— 
Blekonuš ir Štogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallacė Street 
Tel. Bbiilevard 0250

. €OAL
COAL BAŲK TO OLD 

PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 

Dirtect, From Mine.
2 toR MINIMUM

Mine, Sūri ..t........ ......  $3.75 per ton
Ldmp $4.00 pėr ton
Egg   ......... . .........  $4.60 pet tori
Scrdėn ...... ........... ....... $2.75 per ton

$2.00 pėf ton truckers čhatge.
, . t • ' • , t , ■ . . .

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

s For Sale 
Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Suriė nOrite p 

us. farrnas t 
mes turimę didel, 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmėntiriių hamų. Taipgi kurie 
negalite parduoti narna, farma. lo
tus ar kitokio# rūšies biznį, 
galime tinkamai išmainyti, 
iš kitų mi 
Chicagoj 
sim. Kre:

’ 25Ž4’So.’HaTsted St.

NAUJIENOS, Ghicago,..in

AUTOMOBILIAI IR PROTAS

YOU CAN STOP

YOUR BREAK5 ARE GOOD

YOUR CAR
26} FEET LONG t




