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Šimtai žuvo 
audrose 

•L.
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HAUPTMANNIENE’ APALPO IŠGiftDUSI APIE NUŽUDYMĄ Roselando lietuvis 
užmuštas Illinois 

skerdyklose

Kaimyninės valsty
bės jaučia nacių 

propagandą

I r* r'Įitt—' !

Gal šimtas žmonių žuvo viesulai sugriovus 
Georgia miestą. Kitas šimtas žuvo 
audrose kitose pietinėse valstijose

Vėliausiomis žiniomis, Tupelo, Miss., žuvo mažiausia 125 
žmonės, o Gainesville, Ga., žuvo virš 100 žmonių.

Vėtros su viesulą perėjo nuo Arkansas iki South Carolina 
valstijų, bet minėti du miestai labiausia nukentėjo.

Gelbėtojai nukentėjusioj sryty jau surado 225 lavonus. 
Nuostoliai siekia virš $8,000,000.

Pagal valstijas jau atrasta lavonų: Missisippi—141, Georgia 
—75, Alabama—18, Tennessee—7, Arkansas—1. Bet manoma, 
kad dar toli ne visi žuvusieji surasti. Gal net visus ir pasiseks 
surasti.

GAINESVILLE, Ga., bal. 6.- 
Viesulą perėjo Gainesville miesto 
biznio distriktą, kurį pribaigė 
naikinti po to kilęs didelis 
gaisras.

Manoma* kad žuvusių žmo
nių skaičius siekia nemažiau 
100, o materialiai nuostoliai 
sieks $5,000,000.

Susisiekimas yra taip 
trukdytas, kad sunku yra
ir apytikriai nustatyti žuvusių 
skaičių, kuris išpradžių buvo 
nustatytas 
žmonių.

Gaisras 
ypač kad
gaisrą, nes viesulą suardė ir

CHICAGO.—Roselando lietu
vis Albert Pivaras, 22 m., 10528 
Edbrooke Avė., liko užmuštas, 
o Chester Nowacki, 23 m., 6239 
S. Carpėnter St., liko sunkiai 
sužeistas sugriuvus pasipi- 
roms ,ant kurių jie dirbo ar
dydami šešių augštų Illinois 
Cold Storage sandėlį prie 43 ir 
Ashland Avė. gatvių.

Jie ir penki kiti darbininkai 
tik tų rytą gavo darbą prie 
pertaisymo sandėlio.

pa

su- 
net

gal siekiąs 1,000

pribaigė naikinimą, 
nebuvo kuo gesinti

Oras buvo pil- 
visokiausių na-

užkluptas visai

Guberpatorius tuojaus pa
siuntė savd ^jtft^rrt^V1fd6vau-» 
ti gelbėjinio darbui. Taipjau 
liko atsiųstas ir būrys gydytojų 
iš Atlanta.

Viena mokykla liko sugriau
ta. Bet viesulą ištiko 8:45 vai. 
rytse, kada pamokos mokykloj 
dar nebuvo prasidėjusios. Ke
lios dirbtuvės irgi 
griautos.

likusios su--

audrose ki- 
valstijose
bal. 6. —

Daug žmonių žuvo 
tose pietrytinėse

TUPELO, Miss., 
Vėtrose, kurios sunaikino du
trečdalius šio 10,000 gyventojų 
miesto ir perėjo per kelias ki
tas dalis Mississippi, Arkansas 
ir Alabama valstijų, kiek žino
ma, žuvo mažiausia 95 žmonės. 
79 žuvusieji čia liko atrasti die
nai išaušus, kada galima buvo 
tiksliau pradėti gelbėjimo dar-

Miestas gi buvo tamsoje ir 
be vandens per visą naktį, vėt
rai perėjus ir jį sugriovus prieš 
9 vai. vakare.

Kitas skaudžiai nukentėjęs 
miestas yra Columbia, Tenn., 
kur žuvo 6 žmonės. Red Bay, 
Ala. ir Bonseville, Miss., žuvo 
po keturius žmones, o Lacrossė, 
Ark. ir Melbourne, Ark., žuvo 
po vieną žmogų.

Dabar sunaikintąją šio mies
to dalį patruliuoja 1,000 mili
cininkų, grąsindami nušauti 
kiekvieną, kuris Bus sugautas 
plėšiant sugriautus namus.

Privatiškai apskaitoma, kad

vien šiame mieste žuvusių skai
čius gali pasiekti 100 .Tarp 250 
ir 300 žmonių liko sužeista.

Vėtra, kuri perėjo dideliu 
plotu per Alabama, Mississippi, 
Arkansas ir dalį Tennessee vals
tijų, prasidėjo po smarkaus lie-r 
taus ir ledų krušos, kurie siau
tė visą sekmadienio popietį ir 
vakarą, štai tokiame ore stai
giai užėjo nepaprastai smarki 
vėtrą, griaulama namus ir rau
dama medžius, 
nas nešiojamų 
mų laužų.

Miestas liko
netikėtai ir nepasiruošęs. Įmą- 
žiau kaip dešimtį minučių aud
ra sugriovė du trečdalius mies
to ir po to lig ,aptylo. ,

Elektrh palioms* vėikuši - ir 
užviešpatavusi tamsa daf la
biau padidino išlikusių vargą ir 
paniką. Išpradžių išlikusieji 
bėgiojo gatvėse tamsoje klyk
dami, bet greitai aprimo ir stvė
rėsi gelbėjimo darbo.

Tik viena telefonų linija bu
vo išlikusi ir tąja pasišaukta 
pagelba iš kitų miestų. Už va
landos pradėjo važiuoti pavo
jingais keliais ambulansai, tro- 
kai ir automobiliai gelbėti nu
kentėjusius. Greitai sužeistie
ji buvo gabenami į kitus arti
mesnius miestus. Neužilgo at
vyko ir daktarai su slaugėmis 
teikti ant vietos pagelbą leng
viau sužeistiems ir ant greitų
jų miesto salėje įsteigė ligoni
nę, kur dirbo visą naktį prie 
ūkininkų atvežtų kerosinių 
lempų.

Vienas iš labiausia nukentė
jusių distriktų yra negrų apgy
ventas distriktas palei vandens 
rezervuarą. Pasakojama, kad 
daug negrų liko vėtros nublokš
ti į tą rezervuarą. Keli lavonai 
jau išgriebti.

Liudyt jai pasakoja matę ore 
nešiojamus lavonus. Namų sto
gai tankiai buvo nunešti per 
kelis blokus. Medžiai liko iš
rauti su šaknimis ir nunešti 
per šimtus jardų.

Spekuliacija kalio 
šais!

ORHSahs
Chicagai ir aptelinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, galbūt tarpais 
lietus ar sniegas; tiek pat šal-

MASKVA, bal. 6. —Maskvoj 
liko susekta didelė spekuliacija 
kaliošais, delei kurios keli de- 
sėtkai žmonių liko areštuota.

Kadangi Rusijoj trūksta ka 
liošų ,tai gavus transportą, san 
krovose spekuliatoriai juos tuo
jaus išpirkdavo ir paskui patys, 
su dideliu pelnu, pardavinėdavo 
kitiems žmonėms. Prie speku
liacijos prisidėjo ir sankrovų
patarnautojai, kurie spekuliato-1 kščių,. Skemonių ir Saldutiškio, 
riams pranešdavo apie atėjusius 
kaliošus.

Spekuliatoriams gręsia kelių 
metų kalėjimas.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo 30°.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
7:21.

TRENTON, N. J. — Anna Hauptmann, Bruno Hauptmanno žmona, apalpo ir sukrito į vieno 
New Yorko dienraščio ^reporterio rankas, kai tas jai pranešė, kad vyras buvo nužudytas elektros 
kėdėje. Hauptmann žuvo penktadienio vakare už Liiįdberghų vaiko pagrobimą ir nužudymą, 
(šis paveikslas buvo .perduotas: Chicagon iš NeW Yorko pęr .telefono .vielas/su pagelba tam tikrų 
aparatų, Internatianal 'Illustrated Newš"'nuoisayyb.ėje. International IlluMrajjecliNevvs Photo Via 
International' Soundphoto).

Anglijos premieras 
Baldwin ir Eden 

rezignuosią
LONDONAS, bal. 6. —Daily 

Mail sako, kad Anglijos premie
ras Sanley Bą}dwin neužilgo pa; 
sitrauksiąs iš valdžios.

Rezignuosiąs ir dabartinis už
sienio reikalų miriisteris kapt. 
Eden.

Valdžios padėtis pasidarė la
bai kebli, iškilus pačioj Angli
joje kovai tarp Vokietijos ii 
Franci jos šalininkų.

Naujuoju premieru, spėjama, 
bus Chamberlain, šalininkas su
siartinimo su Vokietija. Užsie
nio minitseriu veikiausia 
Sir Hoare,

Tada Anglijos politika 
krypsianti prieš Franci ją.

Betgi tiems gandams griežtai 
nuginčijama oficialiuose rate
liuose.

Vokietija ieško są
jungos su Anglija
BERLYNAS, bal. 6. — Vo 

kietija bando užmegsti sąjungą 
su Angliją, prižadėdama savo 
pagelbą prieš Italiją.

PirmėšiOs vokiečių pastangos 
buvusios sėkmingos ir Angljia 
atsilakantį pritaikinti sankcijas 
Vokietijai už laužymą Locarno 
sutarties ir ątginklavimą Parei- 
nio. .... •

liks

pa

Apskrities tautiniu 
kų suvažiavimas

UTENA.—Kovo 15 d. Utenoj, 
šaulių salėj, įvyko aps. tauti
ninkų apylinkių atstovų ir pir
mininkų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 44 atstovai. Apie su
važiavimą pranešė Elta, čia tik 
pridėtina, kad pirmininkas pa
darė pranešimą iš kurio paaiš
kėjo, kad apskrity esą 601 tau
tininkas (apskr. yra 122,540 
gyventojų)., iš kurių 106 esą 
valdininkai, o visi kiti —ūki
ninkai ; esamų organizacijoj mo
kytojų skaičius sudaro 12% 
esamų apskrity mokytojų ir 
10% esamų valdininkų. Apskri
ty esą 20 apylinkių, iš kurių 
geriausiai veikią: Utenos^ Any-

Pranešėjai iš vietų pageidavo 
algas valdininkams sumažinti, 
o kiti gynė.

(Cenzūros išbraukta)

5 užmušti armijos 
lėktuvui atsimu

šus į kalną
FREDERICKSBURG, Pa., b. 

6.—Armijos bombardavimo lėk
tuvas, skridęs iš Clevelando į 
savo bazę Langley Fields, Va., 
susidaužė audroje atsimušęs į 
Blue kalną. Penki juo skridę 
armijos lakūnai liko užmušti.

Tik už kelių valandų liko su
rasti sudegę lėktuvo griaučiai 
ir apdegę žuvusiųjų lavonai.

Pasikėlęs iš Pottstown pas
kutiniam šuoliui į savo bazęį 
dviejų motorų lėktuvas pateko 
į didelę audrą, 'kuri nuvarė jį 
toli nuo jo kelio ir hubloškė jį 
į kalno šoną, už 250 pėdų nuo 
kalno viršūnės.

FREDERICKSBURG, Pa

Kiek žmonių aplanko 
muziejų

Šiauliu

ŠIAULIAI.—-Praėj usiais me
tais “Aušros” muziejų Šiauliuo
se aplankė 88 ekskursijos, ku
rių skaičiuje buvo 5 eks. iš už
sienio. Iš viso ekskursijomis 
apsilankė muziejuj 3,454 asm., 
o neorganizuotai-^-1,436 asm.

f CAIRO, III., bal. 6. — Keli 
šimtai šeimynų šioje apielinkė- 
je buvo priverstos išsikelti į 
saugesnes vietas, išnaujo pra
dėjus smarkiai kilti Ohio Upei.

Italai vejasi bėgan
čią j Dessye ethiopų 

armiją
. į .ASMARĄ,. Eritrėjoj, bal. 6. 
—Italijos. šiauripės armijos čia
buviai kareiviai, užėmę svarbų 
Qupram mieštą, vejasi toliau 
sumuštą ir bėgančią karaliaus 
Haiįe Selašsie armiją. Bėganti 
armija ir ją besivejantys eina 
keliu į Desšyė. }

Italij os į lakūnai, kurie išpra
džių smarkiai bombardavo bė
gančius ethiopus, dabar suma
žino savo veikimą, kadangi et- 
hiopai iškriko mažais būreliais.

Grupės po kelis šimtus ka
reivių bėga linkui Dessye, bet 
kiti tūkstančiai, manoma, pasu
ko į vakarus į gryšta į savo 
kaimus, visai pasitraukdami iŠ 
karo. . >*’

- Bėgantys ethiopai nedaro jo
kio pasipriešinimo, nė pasalin- 
gų Užpublimų. Iš to spėjama, 
kad ethiopai jau nebeturi ir 
amunicijos.

Persekios skrajojan
čias įmones

KAUNAS.—Darbo inspekcija 
sužinojo, kad Kaune yra “skra
jojančių” įmonių, tai yra įmo
nės savininkas (batsiuvis arba 
siuvėjas) darbą išdalina dar
bininkams į jų gyvenamus bu
tus. Tokių įmonių savininkai 
neprieinami darbo inspekcijo. 
kontrolei, neišsiperka verslo 
liudijimų, darbininkų neįrašo į 
ligonių kasas, nemoka darbe 
rūmų mokesčių ir tt..

Į šį reiškinį darbo\ inšpekc: 
ja atkreipė dėmesį ir numa 
lyta atatinkami žygiai “skrajo
jančioms” įmonėms likviduoti.

Gubernatorius reika
lauja ištirti Haupt

manno bylą
' TRENTON, N. J., bal. 6. — 

Gubernatorius Hoffman atsa
kydamas kritikams dėl j o. įsi
vėlimo į Bruno Hauptmanno 
bylą, viešame pareiškime parei
kalavo nuodugniai ištirti visą 
Lindberghų kūdikio pagrobimą 
ir sekusią Hauptmanno bylą.

Gubernatoriaus įsitikinimu, 
ne vienas Hauptmannas pagro
bimą atliko. Yra daugelis žmo
nių, kurie mano, kad Haupt
mannas buvo visai nekaltas, nes 
įrodymai prieš jį buvo labai 
nerimti, prieštaraujantys, ne
suderinami. Ir kas bus, jeigu 
vėliau išsiaiškins Hauptmanno 
nekaltumas? žmonių pasitikėji
mą ir pagalba - įstatymams ir 
teismams visai išnyks. Nė -vie* 
nas žmogus nebuš tikras, kad 
jis eidamas gatve neįsivels į 
kokią painiavą, neatsidurs ka
lėjime ir pagelba klastingų liu
dijimų nebus pasmerktas ka
lėj iman ar net ir mirti, nors 
bus visai nekaltas.

Gubernatorius, kuris sykį 
atidėjo Hauptmanno žudymą, 
bet antrą kartą žudymą ati
dėti pastojo įstatymai, sutin
kąs su kritikais susikirsti bile 
laiku ir bile vietoj.

Kaune darys oro 
puolimų pratimus
KAUNAS.—Visiems Kauno ir 

priemiesčių gyventojams pri 
minta, kad jie turi būti pasi 
rengę oro puolimų pratimams. 
Pratimų metu gyventojai turi 
vykdyti oro puolimo pratimų 
viršininko 5 nr. įsakymą, ku 
ris nesenai buvo paskelbtas vi
suomenei. Už nevykdomą įsa^ 
kymo gyventojai .bus baudžia
mi ligi 5000 lt. pinigine bauda 
arba areštu ligi 3 mėn.

ADRIAN, Mich., bal. 3. - 
čia prasidėo nagrinėjimas by- 
Ic’Cy {kurioj tūlas dtetroitietis 
George T. Edmiston, 39 m., rei
kalauja $250,000 atlyginimo iš 
Hudson, Mielu, bankieriaus 
William R. Thompson, 49 m., 
už pa vylioj imą jo pačios.

Naciai veda atkaklią agitaciją 
kaimyninėse valstijose ir pri
skaito čechoslovaki ją ir Aus- . 
trtiją prie savo imperijos

BERLYNAS, bal. 6. — Kai
myninės Vokietijai valstybės, 
nuo Baltijos iki Juodųjų jurų 
jaučia pasmarkėjusią narių pro
pagandą.

Ypač smarki nacių propo- 
ganda yra vedama Danzige, 
Austrioj, čechoslovakijoj, Švei
carijoj, Švedijoj, Lenkijoj, Lat
vijoj ir Rumunijoj.

Iš kitos pusės naciai kiek 
aprimo Klaipėdoj, Danijoj, Be} 
gijoj ir Holandijoj .

Danzige atstovų buto posė
džiai likop nutraukti ilgam lai
kui ir našių priešininkai prisi 
bijo, kad naciai ruošiasi prie 
perversmo.
' Vokečiai dabar pradėjo sa
vintis čechoslovakiją ir Aus 
triją ir skaityti jas dalimis Va- 
kietijos imperijos. Todėl ir j 
dabartinį nacių reichstagą ta
po išrinkti ir du čechoslovaki- 
jos ir Austrijos atstovai, če- 
choslovakija prieš tai užprotes
tavo kaipo prieš nedraugišką 
aktą, bet Vokietija neatkreipė 
į tai domės. “Išrinktieji” yra 
pabėgę nuo Čechoslovaki jos 
teismo, kuV jie turėjo būti teis
ti už šalies išdavystę.

pradėjo čechoslovaki
joj skleisti , lapelius, raginan
čias gyventojus sukilti. Radi 
dėjo ir vokiečių šnipinėj im? s 
čechoslovakijoj, delei ko čecho 
Slovakija išleido dar griežtes
nius prieš šnipus įstatymus.

Gaisrai Lietuvoj 1935 
metais

KAUNAS.—-Iš viso 1935 me 
tais Lietuvoje buvo 1778 gais
rai (1934 m. buvo 1811 gaiš 
rų). Daugiausia gaisrų buvo 
užregistruota Alytaus apskri
tyje. Gaisrų padaryti nuosto’ 
liai vertinami 8,4 mil. lt. (1934 
m.—8,6 mil. lt.). Gaisrų metu 
žuvo 15 žmonių ir 109 asme
nys buvo sužeisti. Gaisrai pa 
gal jų priežastis šiaip skirsto
mi: 12% nuo žaibo, 12% —iŠ 
neatsargumo arba apsileidimo. 
10% nuo užsidegusių dūmtrau
kių suodžių, 8% nuo netinka
mų įrengimų, 4% nuo įvairių 
kitų priežasčių ir 46%—prie 
žastys nesusektos.

Hauptmanno kūnas 
sudegintas

BROOKLYN, N. Y., bal. 6 
—Po paprastų apeigų, šiandie 
nužudytojo elektros kėdėjo Bru
no Richard Hauptmann kūnas 
liko sudegintas vietos kremato- 
rijoj.

WASHINGTON, bal. 6. — 
Senate prasidėjo teismas fede
ralinio. teisėjo Halsted L. Rit- 
ter iš 
šio iš

Floridos už priėmimą ky 
savo buvusio partnerio.

NaujienųRadioProgramai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENI
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
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 
už prieinamas kainas.

I
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Antradienis, balan. 7, 1936

YRA PAŠALPAS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
'P. MILLER, finansų sekretorius 
J. DEGUTIS, iždininkas 
P. GALSKIS, trustisas 
P. MILAšAUSKAS, trustisas.

__ ' 2 : ! !___________________ * « - L* ' i -* A-t ‘ -1-.'    

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAlRiS, vicė-prezidentas
y. MANRUS, sę^rėtoriuš

DR. MONTVIDAS, Dr-jos pąktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje— panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Narįai Draugijos reikalais Urba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
Draugijoh, malonėkite atvykti j Draugijos ofisą fta’pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigils, įvyks ’ gąršušis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRĄUGIJCįS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stpvis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numątomą kvoĮą Rieūvięųam konkursan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti įtarių iki bąlandžio 30 d., 1936 m. 
Ęiek kurią savaitę ko.n^ursąntas įrašys n$įritį9 tiek jo kvotą 
sumažės. Neabejoju, kąd darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas'* užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

... . . - ■. ■ - J * • .*

Kon. Ę. Steponavičius

Konkursantas Įrašė Narjiį:

171.
167.
Į66.
125.

82.
38.
44.

. 37.
, 14

18.
15
12.
12.
12.

• 10- 
. 8.

10.

Frank Buląw .............................
P. Martin^aitis (Senas Petras) 
Kazys Steponavičius .... 
Vincent B. Ambrose .... 
Petras Galskis .............
Petronėle šliužas .........
Benediktas Vaitekūnas 
Agnės Grakauskiene ....
Frank Klikna ................
Antanas Mikšys ..........
Antanas L. Skirmoųtas 
Alex Arąbrazevičia .....
Magdalena Ratkevičiene 
Louis Antanavičius .....
Zigmas S. Mickeviče ....
Oną Mitskus ...............
Waiter Neffas .............
Petras Rozgu’s ..............
Kastas čepi/leyičius .... 
Mare Kemešiepė . 
Antanas A Vįsbaras 

težis*L: .fs- ♦ 1
iUS A.?../.Jčiias

Ona Vilidiė ..........*...........
Petras Geniotis ...............
Antanas Lungevičius ......
Petras Basalis ..... .
Juozas A. Jankus . .... .
Antanas Marcinkevičius
Joseph P. Gercius ..........
Uršule Shirmulis ............. .
Draugijos veikėjai įrašė
Artlnir Montvidas .......... .
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1339

6
6

Į)ar turėtu įrašyti 
Kvota:

.............29

.............33

r

......... 2 

....... 344. 

. io.....'

...................... 4

.................. 10

.................  50

............ kvota užbaigta
Dar turėtų įrašyti 311.

IŠ KONKURSO
RAŠTINES

visi konkursantai išpildys savo 
kvotas.

Konkursas eina prie pabai
gos, dar turime šį menesį bū
tinai įrašyti tris šimtus nau
jų narių. Atrodo, kad mes tą 
padarysime. Dabar kaip tik 
pats darbymetis, darbas einą 
tikrai sėkmingai. Naujų narių 
šiame konkurse įrašyta 1339. 
na jeigu dar* 311 įrašysime, tai 
bus gauta 1650 naujų narių per 
vienus metus. Tai stambus 
kraitis Chicagos Lietuvių Drau
gijai.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai nę konkųrsaptąi, esate 
kyiečiąmi pradėti spėriau dar
buotis naujų parių įrašyrpę. Už 
kiekvieną naują narį gausite ti 
kįetą į Draugijos “Įnicijacijos” 
ir Dovanų Laimėj įipo” vaka
rą.

tt « tt
Lietuvos ir Pietų Amerikos 

lietuvių spauda stebisi, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
moka sėkmingai įtraukti nąų- 
jus narius organizacijpn, ypa
čiai tiek daug gaunama lietu
vių jaunimo. Mu*ms smagų, 
kad musų darbuote yra susido
mėjusi Lietuvos ir Ęiętų Ame
rikos lietuvių išeivių spapdą, 

‘ musų pastangas ir gerą darbą 
j būrime lietuvių vienon vieti- 

nūn organizacijon, kad apsirū
pintų pomirtine 
pa.

Pradėta rengtis ne juokais 
prie “įnicijacijos ir Dovanų 
Laimėjimo’’ vakaro. Muzikas 
p. Steponavičius pradėjo ruoš
ti “Inicijacijas”, tai bus įdo
mus farsas paįvairintas muzi
ka ir dainomis. Draugijos pre
zidentas J. Mickevičius šiomis 
dienomis pasimato su eile biz
nierių, Draugijos narių, kurie 
yra kviečiami prisidėti prekė? 
mis prie “įnicijacijos ir Dova
nų Laimėjimų’’ vakaro, tjž 
gautąs prekes Draugija narius, 
biznierius tinkamai paręklia- 
mųos.

Jonas Romanas
Jonas Romanas, žymus dai

nininkas, ’“Ęrogress radio va
landos vedėjas, Sales Mąpager 
Progress krautuvės kompani
jos.

P-nia Jo^ephinę Salaveičįkie- 
nė, žmona p. Benedikto Sala- 
veičiko, žymaus lietuvių visuo
menės darbuotojo...

P-lė Anna ”Lietuvninkaite, 
duktė' p.' •■'Aie\aMdrcrt5iutuvnin- 
KO.- X,.4. . .. ■ ..-o-Ą.;,,,.....

Juozas Garadauskaš, pažan
gu^ žmogus, dženitorius. Grei
tu laiku ir jo žmona Petronėlė, 
įsirašys Draugi j on.

Stanley Žilvitis, geras auto
mobilių mechanikas, dirba 43rd 
and Westeru Garage.

Jonas Vilimas, iš amato dai- 
lydė, mąrųųęttepąrkietis.

Edward Doiųlįro, sunūs žy- 
jpąųs rosęlandiečio darbuotojo. 
Jaunuolis Edwardas dar tebe- 
lanko mokyklą.

Albert Sideikis, 4070 Archer 
Avė., jaunas biznierius, turi ta
vernų biznį partneriais su ki
tų Draugijos nariu, p. K. Kli
mu.

f-lę Aldoną Ęąįris, duktė 
gerąi žinomo dženitoriąųs ir 
Draugijos nario p. K. Kairio. -

P-iė Aąna čerąąuskaitė, jau
nuolė Oventenderka, brighton- 
parkietė.

William J. Vieraitis, jaunuo
lis ipąšinistas, bridgęportietis.

P-nią Oną Narbutas, rpąe- 
įandietė, žymaus lietuviu vi
suomenės darbuotojo Antano 
Narbuto žmona.

P-nia Alięe Russell, rcsplan-

dietą, • p. Jono ^ucę^o-^ų^sell 
žmona.

' P-lė ^Iįe^ss< dųktę ęp. 
Ruęęsięų-^ųssell.

Bernardas Russell, sūnūs pp. 
Ri^ceskų-Ruoseli. Tokiu budu 
pp. Ru§ę$ęų Šęfcpą daW 
bus ębįw,s Lįętuyių Pyąų^- 
jos nariai. Puiku!

Mike Surwill, 3957 So. Rock- 
węlTSt. įgelia 
p.arkietis laiko gražiai įrengtą 
taverną.

P-nia Valerija Plučkorienė, 
darbšti rosęlapdietę, |
maus lioselando davbuotojft ' p,. 
Juozo Pufikęiyį^s.
te' '• Mr 

ghtonparkį^ft. JĮį yra aRtyy^s 
Vyrų cljpro, Žpįoflą.’

Sara Ą. Salas, buvifai 
“Pirmyn” ętod Įiąrė.

Vįnęąs Salas/ į-jęs Sara Ą.
Salas dėdę.

G^e įv . Marthą 
jaupavę^žiai, 
nes. ’■

J«o?ąs Šitįtys, marųųęttppju-- 
kietis. k’ ,

P-lė Mm, VrįghU>V. 
parkietė j^ųiĮVĮ^e.

Miolligąn Ąve., ^zflįfirį'ug—^lį- 
čeris, senimų toįfeį 
gyventojas ir žynius s^kimn- 
kas. i ; '

,P-!ę ft|nry
parliįęįę, įr ^įgųsi St.
Clairsville, O.hio, dąbąį- chica- 
giete. .>(

Gięp- 
wood, Iii., žymus Įneęįią^^ąs 
Acme Steel Co. '

Georgę BąĮtusįš, 6845
VVestern Avė., laiko getą ta
vernų. į

' • ■ f

........... .
te- V- B- Ambrose 

ir ase:
P-iiįą Marę ^venas, Undge- 

portietė. .

Kon. Petras Rasalis . • ■ v — * i ■ ’ r :įraše:
An^iji^te... Kącęyįęiątę. 

bridgeportietė,.-' o lanko aukštes
nę .

ir ligos pašai-

tt

Steponavičius

Kon. B. Vaitekūnas
c ' >

P-nią Judyta Gaižiūnas, 
ghtoriparkietė.

bri-

mpterįs, ęiagi-lp,riflgeĘO$įętė
M

ęa?įWWst Aidukas, 3329 
fe UtMįgį Avė., tm gerą 
taverną; pats geras, draugiš- 

žmogus.
FrąnĮę Sidlaųgkas, jaunuolis 

iš \

geras, draugiš-

P-NIA ANNA SLEPETIS, 
poi^ąidję^, įsįraše Chicagos 
Lietuvių Draugijom

JUOZAS NAUSĖDA įraše

įpMiį- w darbi»
įv. ' M-

Wąlter Venckus, sūnūs Pra
no Venckaus, kuris yra šiau 
čius, turi biznį 2713 W. 431$ 
St. P-nas Venckus senai- pri
klauso Draugijai, dabar ir jo 
jaunąs sūnūs įsirašė.

Edmundas Savickis, čiagimis 
vyrukas, iš amato geras duon
kepys, plius* brightonparkietis.

P-le Marijona Tarasaitė,
< , •“ » ■■ 4 —• 1 < • • • '• |

marquetteparkie|ė, nors čiagi- 
mė, bet gražiai rašo ir kalba 
ietuviškai, aktyviai dąlyvaipa 

pažangiame lietuvių judėjimą.
P^ę Ęstellą Ząyaąkį, jaųųa 

čiagimė lietuvaitė, tai duktė 
p-nios Marės Ruzellos, kuri yra 
Draugijos ųar®» ^^81 laiko ge
rą taverną, 8814 • jlpųstoų Avė.

Benis ir Verną Casper. geri 
lietuviai, pažangus žmones, da
ba? bus abu nariais Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

A.L.Davidonis, M.D.
4?w S w

VALANDOS:
.-u —nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki f 
AparĮ; švęntadien

vakar© 
rtadieuio

Pr. V. A. Siiąkyg
GYDYTOJAS nę CHIRURGAI 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401 e*-į ,.<rty 

ŠIOS SAVAITES

&tra Bargenai
Springsinis ( 
Matracas
Vertės $16.0(1

95

Kon. Petronėlė šliužas:
• ’ . .... « i

Ę-nįą Sophie "Dermąpth, bri- 
ghtonparkietčf

P-nia Helen M. Malinauskie
nė* taipgi brightonpąrkiete,*

Kon-

P-nia Edna Wazgard, jauną

Kon. Kazys 
vėl aktyvus. Atpodo, kad jjs 
greitu laiku bus “on the top”. 
Kon. Bulaw sutingo, bet dar 
atsigriebs. Senas Petras prade
da krutėti, — jis prie galo 
kpnkurso parodys sayp spėkų 
našumą. Neabejoju, kad beveik

P-NAS PĄŲJ4ĘĄS įš C|ii- 
cago Heights įrašė prąugijon 
savo dukterį Clarą Paulikaitę. 
pirmiau buvo įrašęs sūnų. Va
dinasi, visa pp. Paulikų šeima 
dalyvaus jaęijos ir Dovanų
Laimėjimų vakare.

ROOSEVELT
t f v ->■*. •y -' , <•» <• m 1

FURNITUREco:
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. .Seęley 8760

Wras

R-lš Rilm 3307
So,. Avė. ši jauna

M W Masalskių. 
P,-iias yrą direkto
rių žinomas
b.į?WWiU- P'-ilfo Mųalskienė, 
MSmtiŠfe W,tęri?> dukt? 

ąukštes- 
M reMiąsi stoti į

ADVOKATAI
• -1 * ■' » ~ > ■ >! ' • > -

pixie šokiu mokykla 
Privatiškas įps. • M

da^ar ■;...:!A..2.L...A.A.::.;
Atddrą kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

Vai. Vakaro, taipgi nedalioj.
36 )¥. Ęancįolph St. Centai 4563

Mrs. Anelia K. Jarusz

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard' 1810. ’
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— j

11 pagąl sutarties. "' u ’

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENĘ 
’ ‘ Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephono: Republic 9728

Dr.. S. Biezis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Streef 
Valandos: nuo 1—2 ir 7-^8’ 

Seredomis ir pedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californfa A venas 

Telefonas Rapublic 7868

Tel. Office Wentwortk 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

balandos 4 po pietų. 1—3 v. vali 
iiskyrus seredomis fr subatomls.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vedą 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 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Ęoolevard 7042Dr. į. Z, Yezel’is
. Dentistas

4645į Šo. Ashlaiid Ąve 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagąl sutarti. ”

910

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hehilock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuc 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
nient ir niagne- 
tic bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms1 patari
mai dovanai. , ,

GĖRB. Naujienų skaityto
jos ir ąkaitytojai prašomi 

1 pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbi asiA . -3.VI . k Vx. • h
Naujienose.

LAIDQTUV1Ų DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir tėvas 

ĘEteik'8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 

Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ą, PETKUS
Į4ĮĮ) South 49tji Court Cięprp Phone Cįęeyp 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Str'e'et Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS ‘
71g <egį; Įftth Styget z' Monroę 8377

Į. J. ZOLP
1646 Wgst 46th Stręėt Phonės Boulevard 5208-8418

J. F EUDEIKIS
4605-07 S. Hęrmitagė Avenųę Phonęs yąrdę }7£Į-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. FąįrfięlcĮ, Į^ąf. 0727

" LACHAWICZ ir SŪNŪS.........
2314 West 23rd Place Phonęs tanai 2516—Cicero 5927
.. .  ,, ■ Ažfc . ■ '< ri.Y. ...........1.4... .i,! ,it—>.-.'■'1 .....in,.....■ ■ ,i....Į--.,-.rvr u r„

T

Phonės Boulevard 5203-8418

ląnal 2£>15— Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-11 East 108th TęĮ, Pullnian 1270 arba Canal 2515

J. LIULKVĮCItJS
4092 Archer- Ayęnųę Pbpnę Lafąyettę 8572

; S. P. MAŽEIKĄ
B3Į9 Lituanica AVenuę f - - Phone Yards 1138
,♦ TJV /■> ’ l-t S4 i.:',’. .

' ■ A. MASALSKIS
83<>7 ^ituąĮĮįg^ AyftftHg_________ Phgne Boulevard 4139

i. AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

T, UUDEIKIS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vąkarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 8. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.l ■ ■ I ■' u1 ■ ' į J '

A A. SLAKĮS

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.’: — Hydė Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, Opf.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

karšti, atitaiso

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645' SO. ASHLAND AVfc 
Ofiso vai.: Nuo’ 2 iki 4 i? nuo 6 iki f 

vak. Ned&lioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: - Boulevard 782(P 
Namu TeL: Prospęct 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Į ........ 1 '.. ' .j. ' 111 '.i■-"■=i=e
Kiti Lietuviai Daktarai

- i , z;'f" i .» z

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.

5624. ^diemį^naktį

' ' 'Ofisas
2408 W. 63j-d St. 

■ - * Res.
6000 So. Campbell Avė._____

Phone Prospect 6376
Dr, John Russęll 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Pįemlock 6141
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos: huo 2 iki’ 4‘. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 1? a. m

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervubtu- 
mo, skaudamą akiu karšti. atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys' ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. t ’ A *
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. 'Kainos pigiau 
....... kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR ęHIRU^PĄS
Ofisas ir ‘ Rezidencija 

3335 So. Hahtėd St. 
’*■' CHiČAGO. ILU '

PR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829- • . - r 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
756 West 35th St.

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per N 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurghs ir akušeris.

Gydo štaigihš ir chroniikas ligas 
vyru, moterų ir vaiku 1 pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. ląth St., netoii Morgan St

1 Valandos nuo 10—12 pietų ir • 
nuo '6 iki ‘ ’7:80 vai. vakaro^ ’ 

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Cfentttl 7464

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai įį pentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai. J ___

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

2400 West Madison Street
Vai. T iki 3 po liietu. 6 iki 8 vak.

Tel. Seęley 7330
Namu telefonas Brnnšvrick 0567

r, .«r-’* < : f ! V '

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:88
NedJlioml* pagal * sutarti.

Dr. Charles Sega]
PEISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos ClŪCAęO. ILL.

. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai.’po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro, Nedėliomis nuO TO iki 12 
valandai diena.

. - Phone MIDWAY 2880.

Telefoną^ Yarda 0994

Dr. Maurięe Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND IvĖ.

Ofiso valandos: ' ~
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietv

7 ikir8 val. Nedil. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400 ,f

Ofiso Tel. Dorchester 
‘ Rez. Tel Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja^ ir Chirurgas 

Moteriškų. vyriSku. Vaiku it * visu 
chrotaiBku ItaU

Ofisas 6850 Storiey Island Ąve. 
Valandos: 2—4. 7—9 vat vak.‘Ne46< 

■ Ii o mis ir Šventadieniais 10-^12 
dienu.
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Antradienis, balan. 7, 1938 NAUJIENOS, Chicago, Iii

KĄ ŽMONES MANO
Apie Dr. J. Šliupą šliupo veikimą. ir iš teigiamos 

pusės.—Red.)

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir aš noriu išreikšti savo 
nuomonę.

Vietoje organizuoti vienybę, 
Dr. Jonas šliupas darė suirutę 
tarp paprastų žmonių, paskui 
kartu sū klerikalais juokėsi iš 
kvailių, kurie jo klausė. Tai 
tikras faktas.

Kada jisai buvo Chicagoje 
laike SLA. seimo, tai buvo pra
šomas pakalbėti socialistams. 
Pasirodęs ant estrados, jisai 
pradėjo pirma socialistus nie
kinti. Paskui sakė iš Povylo 
raštų, kad pana švenčiausia su 
senu savo vyru turėjusi 2 su- 
nu, ir 2 dukteris, bet dukterų 
vardų jisai nežinąs. Tada vie
na moteris, sėdėdama šalia ma
nęs, prašė parašyti tris klau
simus. Bet . vietoje atsakymo 
Šliupas pasiskubino užbaigti sa
vo pliauškalą. Bet po to lais
vesni biznieriai daug nukentė* 
jo labiausia duonkepys Algmi* 
navičius, ir daug kitų.

Tai mano nuomonė sutinka 
su Dr. Rutkausko.

K. P. Kazanauskas
5730 Broadway, 
Chicago, III.

(Tačiau dėl lygsvaros reikė
tų, kad kas nušviestų Dr. J.

Musų Hooveris
Buvęs SLA. prezidentas ata

kuoja kiek drūtas dabartinę 
Susivienijimo Pild. Tarybos dau
gumą. Redaktorius Vitaitis tuos 
savo kirmo raštus deda į “Tė
vynę”, nepaisydamas to, kad 
SLA. įstatymai draudžia varto
ti organą rinkimų agitacijai.

Bet Gegužio balsas tiek reiš
kia Susivienijime, kiek Hooverio 
amerikoniškoje politikoje. Per 
prosperity laikus p. Gegužis 
valdė SLA. ir taip jį nugyven- 
dino, kad organizacija jau sto
vėjo ant bankroto krašto. Da
bartiniai viršininkai Susivieni
jimą išgelbėjo. Patartina vi
siems nariams balsuoti už pa
žangiuosius kandidatus.

Atėmė $1,000
piktadariai sueiliavoDu

40 darbininkų ir kostumerių 
Straus & Schtam kompanijos 
krauttivej, 3318 North Lincoln 
avė., ir pasišlavę $1,000 pabė-
go.

Penki sužeisti taksike- 
bo nelaimėj’

Taksikebas įvažiavo į namą, 
kuris randasi ' adresu 1310 
North Cicero avė. Penki va
žiavę taksikebu pasažieriai 
sužeisti ir nugabenti į ligoni
nę.

reguliaris antradienio radio 
programas, kuriuos nuolatiniai 
eidžia savo lėšomis Pėdples 
?urniture Compariy krautu
ves. Kadangi šis programas 
pripuola paskutiniam antra
dieniui prieš Velykas, tai jo 
turinis bus pritakytas Velykų 
Šventėms. Dalyvauja daini
ninkai K. Sabonis, A. Čiapas, 
^eoples radio duetas ir kiti; 
kalbės pr. K ,Draugelis, D. 
D. S., prie to bus gražios niū-

zikos ir įdomių pranešimų. 
Peoples t krautuvės patieks 
daug žinių iš savo didelio 
priešvelykinio išpardavimo,ku
ris dabar eina šiose krautu
vėse ir kur yra geros progos 
kiekvienam pasipirkti reika
lingų daiktų' namam iiž labai 
numažintas kainas. Patarti
na visiem pasiklausyti šio 
programo.

♦ ’ '9 f

Šį vakarų kalbės Zuris 
ir Flynn

Šį vakarą, balandžio 7 d., 
iš W. G. E. S. radio įstotos, 
7:30 vai. vakare, 13-tos war- 
dos Marąuctle Parko lietuvių 
demokratų programe kalbūs 
13-tos wardos komitimanas ir 
Cook kalintos apskrities kler
kas Michael į. Flynn. Kalbės 
taipgi musų lietuvis kandida
tas į teisėjus John T. Zuris.

............. .
Išgirsite Al Shemeto groji

mą, įvairių pranešimų ir para
ginimų dalyvauti Zurio'paren
gime Ashland Blvd. Auditori
uje, kuris įvyks Velykų die

ną, balandžio 12-lą, su. links
mu programų, kuriame daly
vaus Elena Bartush , ir kiti. 
Tat šįvakarą „klaipykite?. L.

Buvęs kalėjime 18 kar 
tų vėl grįžta atgal

Mielinei Mclncreny, 67 me
tų amžiaus, sulig profesija 
skaitosi smulkiu vagim. Per 
30 metų, kai jis. praktikavo 
šią profesiją, jis buvo uždary
tas šaltojoj 18 kartų ilgesniam 
ar trumpesniam laikui. Pirma
dienį jis ir vėl tapo pasiųstas 
į kalėjimą už tai, kad pavo
gęs skaičiavimo mašinėlę iš 
Lėster Gustafsono, kurs turi 
biznį adresu 415 West Chica- 
go avė. A

Chicagos policijos komi- 
sionierius pradėjo nau

ją tyrinėjimą

Turėkite pakankamai karšto
vandens pavasariniam valymui

BE RŪPESČIO IR DARBO!

X-RAY Ar turit nesmagumų su kojom?
Ar annkp pririnkti ?evrrykus? Ar taip...

Atsilankyklt pas SHAPIRO dM pagalbos.
Mes užlaikome klekvifetib didžio ir pločio čeverykus, — 

labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausi ata
ką čeverykų Chicagoje dSl visos Šeimynos. Mes garantuoja
me, kad čeverykai, kuriuos pas mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes juos atmainysime.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime Jus nepirkote čeverykus 19 krautu
vas, kuri elgiasi taip mandagiai, ir kur kainos yra prlelna- 
miausios už augStos rq9ies čeverykus.

P-as Sbapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Speciali s 
departamentas dėl kūdikių. Kainos------ JE ir virš.
Mes specializuojamas moterų avalinėje. *aww

KAINOS $2.95 IB VIRŠ* TAIPGI DfiL STORESNIŲ.
Dėl vyrų mes užlaikome Elorsheims ir Freemans ėėverykus. Kaina QE ir vlrS. 

FLORSHEIMS *8.76 IR VIRS.

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH V/ESTERM AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store
X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 

WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

LIETUVIAI, PIRMYN SU ROOSEVĖLT— I 
BUNDESEN—ZURIS

DR. HERMAN N. BUNDESEN 
-j Gubernatorius

KANDIDATUS, KURIE EN-

Paprastai Chicagos policija 
neužgiria davimo laisnio tak- 
sikebus operuoti tokiems as
menims, kurie turi policijos 
rekordus. Pasirodo tačiau, 
kad per pastaruosius keletą 

. mėnesių koks tai asmuo ar 
koki tai asmenys sufalsifikuo
davo policijos komisionicriaus 
parašus ir išduodavo užgiri- 
mus taksikebus operuoti as
menims, kurių rekordas toli 
gražu nėra tinkamas tokiam 
amatui. Taigi dabar polici
jos komisionierius ir pradėjo 
tyrinėjimą, kad surasti šios 
praktikos kaltininką ar kalti
ninkus.

Be to, pasirodo, kad Chica
gos gatvėse esama nemažai 
taksikebu, kurie neturi lais
nio operavimui. O operavi- 
mas be laisnio daroma šito
kiu budu: vienam taksikebui 
išperkama laisnis, gi prie kito 
pridedama tokios pat laisnių 

■ lėkštės, kaip prie to, kuriam 
yra išimtas laisnis. Sakoma, 
kad dėka šitokios praktikos 
Chicagos miestas buvo apgau
tas ant tūkstančių dolerių.

Dženitorių dėmesiui

JOHN T. ZURIS 
j Teisėjus

|X] BALSUOKIT UŽ VISUS
DORSUOTI COOK COUNTY REGULIARIAI

DEMOKRATŲ PARtl/OS
President

FRANKLIN D. ROOSEVELT
United States Senator 

JAMES HAMILTON LEWIS 
Govemor

HERMAN N. BUNDESEN
Lieutenant Govemor 

JOHN STELLE 
Secretary of State 

EDWARD J. HUGHES

' Attomev General 
OTTO KERNER
State Treasurer 

; JOHN C. MARTIN
Auditor of Public Accounts 

EDWARD J. BARRETT
Cohgressmen at Large 

E. V. CHAMPION. 
LEWIS M. LONG

Tam tikras Chicagos piliečių 
komitetas pradėjo vajų obalsiu 
“•Save the Lawn”. Vajaus tiks
las yra paraginti prižiūrėtojus 
apartmentinių trobesių, ku
rijose gyvena trys ar daugiau 
šeimynų, užlaikyti juo gražiau 
dirvonėlius ties namais.

Vajus bus vedamas kontes- 
to forma, ir kiekvienas apart- 
mento dženitorius arba prižiū
rėtojas gali stoti į kontestą, 
jeigu jis mano, kad dirvonėlį 
gražiai užlaiko. Dovana lai
mėjimui yra $50 pinigais. No
rintieji stoti kontestan kviečia
mi užsiregistruoti parkų dis- 
trikto ofisuose. Užsiregistruo
ti turi ne vėliau4, kaip iki ge
gužės 15 d. š. nv 5 vai. po pie
tų.

MODERN COOKERY
M- ""
M h jįjį Įįj

—dresEs—
VYRU SIUTUS 4|
TOP KAUTUS Į ĮĮ.

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Atidi*. b»o Ufrnfe* ■ ■

• . ii* Pavogimo. ■ ^7
Efctra kainos už akėomlntua, Plytuotua 

Kailinis padabintus raku*.:

1 t ATSnMAMIKPRISTATOM Į 

cLeaners
l«f» N. STATE RT. ' KAMB. 1823 
............. DEARBORN 8740 - ’ 1 ■ ■ ’

Treasurer 
LINDHEIMER 

Attornev 
THOMAS J. COURTNEY 

Recorder of Deeds 
EDWARD J. KAINDL 

Clerk Circuit Court 
JOHN E. CONROY 

Clerk Superior Court 
FRANK V. ZINTAK 

Coroner 
FRANK J. WALSH

Associate Judges 
OSCAR S. 
WILLIAM

Countv
HORACE G.

States

JOHN T. ZURIS
JOSEPH A. GRABER 
MICHAEL TREMKO 

JOHN V.
McCORMICK

• Board of Tax Appeals 
PAUL DRYMALSKI 

Trusteeš Sanitary 'District 
THOS. F. BYRNE 

PAUL V. COLIANNI
D. A. HORAN 

Clerk Municipal Court 
JOSEPH L. GILL 

Bailiif Municipal Court 
ALBERT J- HORAN 

Chief Juatice Municipal Court
JOHN J. SONSTEBY

Municipal Court
CAPLAN
BROOKS

HASTENERWIN J.
THOMAS A.GREEN

Balandžio 14 d. Reikalauk 
DEMOCRATIC BALLOT

EDW. S. SCHEFFLER 
JAY A. SCHILLER

•* JUSTIN F. •
McCARTHY

• LEON EDELMAN

Padarė holdapą
Du jauni vyrai ir mergina 

padarė holdapą Mayeriui Ku- 
shneriui, savininkui kepyklos 
adresu 3340 Lawrence avė. At
ėmė iš jo $255.

Velykinis Radio 
Programas

Dainuos K. Sabonis, A. Čiapas, 
kalbės Dr. K. Draugelis 

ir kiti

Šiandie 7-tą valandą vakare 
iš stotes W. G. E. S. įvyksta

• Tik pagalvokit kaip daug 
greičiau ir lengviau jus ap
sivalysite su galionais ir ga
lionais karšto vandens, kurį 
visuomet turėsite gatavą ... 
taip pat lengvai kaip kad 
dabar' turite šaltą vandenį.... 
jums reikės tiktai atsukti 
kraną.

Tai matote kokį puikų patarnavimą jums duoda Auto
matiškas tiesinis Vandens Šildytuvas. Jis paliuosuos jus 
nuo bereikalingo darbo ir vaikščiojimo į.basementą, at
sukimui rankinio vandens šildytuvo. Automatiškas Ge- 
sinis Vandens Šildytuvas veikia pats savaimi. Be prižiū
rėjimo ... be 1 a u k i m o, * 
100% automatiškas.

Kodėl jums būti be jo? 
Leiskite m u m s pasakyti 
kaip mažai jo įvedimas 
į jūsų namus jums kai
nuos.

TAIP MAŽAI KAIP

I Įveda AutomaI tišką GesinįI Vandens
Šildytuvą

nuo :
20 IKI 50
SUTAUPYSITE 

dabai* ant RADIO, 
Skalbiamų Mašinų, 

Refrigeratorių, 
Rakandų

50 TŪKSTANČIU 
DOLERIŲ 

IŠPARDAVIME

Del pilnesnių SMULKMENŲ PA- 
SIMATYKIT SU J U SU APY
LINKĖS PLUMBERIU arba pa
šaukit WABASH 6000, Local 418.

ŠTAI KAIP LENGVAI TURĖTI 
PASTOVŲ 

KARŠTO VANDENS 
PATARNAVIMĄ

• Taip -mažai kaip $1. įveda Au
tomatiška gesini vandens šil
dytuvą i .iusu namus.

• Patogios sąlygos apmokėjimui 
balanso.

• Karštas vanduo pigus musu
Automatiško Vandens 

Apšildymo Ratomis

ELEKTRIKINES ‘ LEDAU-
N£S p° .... - *89.00ir augščiau .

■»!*■■■ i . .................................... ■■ ....................■■■■■ ■■■ i . ................. —u ii— ■ ....■■■........ ■■ ■■■■

.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION ■. GAS HEATING

THE, PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
" A P H ONE W A B A S H 6000

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

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

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito; galvos skaudėjimo; 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų Sąryšy 
•u vidurių neveikiųjų. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

Lengvai Nušvarina
Medį, Porcelaną 

ir Aluminum

“NAUJIENOSE”

te

Lietuvi ikoi
Degtini*

NATHAN
KANTER

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

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

3225 So. Lituanica Avenue L. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS

Gerkit ir Reikalaukit
. K . I .

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Mutual Liąuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

PHILCO RADIOS, 1936 m. 
Gražiuose kabi- $JQ QQ 
netuose po

MODEL

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Westinghouse, Thor, Gene

ral Electric po 
*39.50 ir po *69.50

. t ■ ■ -

Mažos dalinės mokestys

Jos. F. Sudrik
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, 5 iki 6 vai. vakaro.

< ■ 1 n a.i ■ >■■■>> m M



NAUJIENOS, Chicago, III

NUNUODIJO ŽMONĄ

Apžvalga

RUOŠIASI LIKVIDUOTI ETIOPIJOS KARĄ

KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn buvo šaukią-

atmetę Vokieti

BALDWINAS PRALAIMĖJO PARLAMENTE
iay žemiai^ ką

-pinigas yra tik

MOTERS GAVO BALSĄ MEKSIKOJE

žmoniškumas

GIRIĄ SOCIALISTĄ MĖRĄ

nuosavy

iš 300 puslapių dide

$8.00
4.00

Badas pinigu krūvoje 
Laimė darbo spėkoje.

GĄRSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$$.00
2.75
1.50
1.00Entered as Seępnd Cląsą Matter 

March 7th 1914 at the Post Offięa 
of Chicago, III. under the aęt of 
March 3rd 1879.

$8.00
4.00
2.00
1.50

TARPVALSTIJINĖ SOCIAJIS 
TŲ KONFERENCIJA

SLA 60 kuopos rezultatai 
balsavimo į P. T.

Lietuvos Nepri

1, M- Wko:Įaiws 1° 
Susirinkimas

mas atvirukais, tačiau kai 'ku
rie sako, jog atvirukų negavę.

Narys.

kad Etiopijos 
klausimas netrukdytų jiems išspręsti ginčą su Vokieti
ja. Nėra abejonės, kad Londono ir Paryžiaus diploma
tai irgi turi savo planus, .kaip užbaigti Etiopijos karą. 
Bęt (pasaulis patirs apie juos veikiausia tiktai tada, kai 
viskas jau bus pabaigta.

nesu- 
į dvi

su jūsų 
‘‘Lietuvos Nepuikia u- 
vien dėl tę, kad ta-

negarbinamą 
Nepriklausomybės”, 

šjtųodu godžiu paliekam# tau
tininkų ir klerikalų lupo.se ir 
neimame juodviejų į savo šir
dį, o ypač į protą 
žodžių

SLA 11 kuopos balsavimo 
pasėkos

pripažįsta, kad jpkĮo pusįkąls* 
tarno darbo Thaeimanpo veiki
me, nebuvo galima surasti.

Liudininkų kaltinimo akte 
suminėta 32, iš kuriu pusė yra 
slaptosios policijoj tarnautojai, 

politiniai

taip toliau.
bptų Pruseikai 
akis publikai to- 
apie “kopiųnisti-

siausi slankiojanti ir lakiojan
ti smakai, greitieji liūtai juos 
naikino, o bet peišpąikino,. Dėl 
ko?

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE — 
“VELYKINE SKRYBĖLĖ

Aštuoniolikos Metų 
Sukaktuvės

Prųseika eiha prieš- buvusius 
savo draugus sklokininkųs ir 
“sargybjninkas” Strimaitis eina 
prieš sklokininkųs. Todėl Pru- 
seika ir Strimaitis, yra “Siamo 
dvynukai”. Ir 

Jau laikas 
liautis durnus 
mis kalbomis 
nių spėkų viepybę’f. Tegu jisai 
aiškiai pasako, kokiai vienybei 
jisai pritaria: vienybei, parem
tai komanda iš viršaus — ar 
vienybei, paremtai laisvu susi
tarimu? Kol jisai išsisukinėja 
nuo aiškaus atsakymo į šitą 
klausimą, tol jo deklamacijos 
neįtikina nė vieno protaujančio 
žmogaus. Visi mato, kad jisai 
šneka vienaip, o mano kitaip.

kada Rusija galutinai perėjo į 
darbininkų rankas. Klerikalai 
prie šito obalsio dar pridėjo 
priedą: “Monarchiška valstybė 
ant krikščioniško ir konservą • 
tyviško pamato.”

Amerikos lietuviai klerikalai 
ir tautininkai buvo pradėję 
garbinti Lietuvos susivienijimą 
su kaizerio monarchija, bet 
greitai susiprato, kad Ameri
ka su ja kariauja, tad, dėl 
“lojališkumo

I ją nuo Liefuvos. Bet vis Ru
siją niekino.

“Biauru yra tas, kad socia
listai dabar bando įtarti tau
tininkus ir klerikalus, buk jie 
dabar linksta vokiečių pusėn,” 
sąjcę “Vienybę Lietuvninkų”

Pamatysime 
faktai rodo.

Pirmaisiais karės metais Lie
tuvoj buvo susitveręs “Lietu
vių Centras” iš visų partijų, 
tik, anot jų pačių skelbimo, “be 
socialdemokratų”. Jų tikslas 
buvo

Jau apie treji metai, kai Vo
kietijos komunistų lyderis 
JErnst Thaelmann yra laikomas 
kalėjiihe, bet dar iki šiol jisai 
nebuvo teisiamas. Netrukus po 
•to, kai valdžia pateko į Hitle
rio rankas, Thaelmanpas buvo 
suimtas ir apkaltintas nacių 
spaudoje dėl reichstago padegi
mo; bet šito nusikaltimo val
džia negalėjo jam užkarti. To
dėl rudosios diktatūros proku
rorai bandė sufabrikuoti kito? 
kių kaltiniftių prieš jį, kad' jie 
galėtų jį nuteisti.

Bet iki šiol v valdžia dar vis 
tebelaiko slaptybėje, už ką ji 
ketina Thaelmanną traukti .tie? 
son. Tik paskutiniu laiku pavy
ko Hitlerio priešams patirti, 
kad jau yra pagamintas storas 
kaltinimo raštas prieš ThącĮ? 
manną ir gauti jo teksto kopi
ją. Kaltinimo raštas labai ilgas, 
susideda

»Trylikoje Meksikos valstijų, nominuojant kandida
tus į gubernatorių, senatorių, kongresmanų ir legisla- 
turų atstovų vietas, dalyvavo balsavimuose ir moters. 
Sakoma, kad jos padavė apie 15 nuošimčių visų balsų.

Tai pirmi Meksikos rinkimai, kuriuose balsą turėjo 
moters. Taigi ir Meksikoje valstybes santvarka darosi 
demokratiškesnė.

Kovo 28 ir *29 <5$. -NėW Yo’tke 
Įvyko rytinių valstijų socialis
tų organizacijų kpa^ęręncjja, 
dalyvaujant- atstovams iš Ma- 
ssachusetts, Pennsylvania, Ma- 
ryland, New York, Rhode 
Island, Bridgeport (Conn.) ir 
nuo suomių ir žydų socialistų 
sąjungų. Pirmininkąyp Wįlliąm 
J. Van Essen, iš Pittsburgh, 
Pa. Buvo svarstoma, kaip ap- 
ginti demokratinio socializmo 
idėjas socialistų partijoje, ku
rioje dabar stengiasi paimti į 
savo rankas kontrolę bolšeyi- 
kuojantieji elementai su Nor
mano Thomasa pągelba.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reika
laujamą atmesti vadinamą Det
roito “principų deklaraciją” ir 
atšaukti pąc. eks. komiteto ne
teisėtą nutarimą apie Nevy Yor- 
ko organizaciją.

Buvo gauta pranešimai iš 
Ohio ir Indiana valstijų, kad ir 
tenai demokratinio socializmo 
šalininkai organizuojasi kovai 
prieš “kairiasparnius”.

2 — šnipai 
kaliniai. ■ Paduodama taip pat 
visą eilė dokupleptų, kurie bu
vo užtikti Karolio Liębknechto 
namo skiepuose, Tarp ko kita 
tuose skiepuose, polięįja sura
dusi komunistų partijos veiki
mo planus, pagal kuriuos ko? 
mpnistąi turėję deginti pilis ir 
bažnyčias, sprogdinti geležin
kelius, plėšti ūkininkus — “vi? 
sa, ką jau mes atlikome Rusi
joje”.

Tai panašu į Hitlęrio polici
jos prasimanymus.

Buvęs “sklokos” vadas pabė
rė šitokių išminties žemčiūgų: 
Tysliava su Grigaičiu, girdi, 
“ant peilių”, bet viename da
lyke juodu susitaiko, net kaip 
Siamo dvynukai:

“Ir ‘Naujienom’ ir ‘Vieny
bei’ be galo rupi, kad tik 
pilnai neįvyktų komunistinių 
spėkų vienybė. Jiems saldu 
ir gardu matyti bent kokį 
Plyšelį.”

' šitokiais palyginimais galima 
sugretinti skirtingiausių jų sro
vių žmones. Sakysime, komu
nistai yra priešingi Am. Darbo 
Federacijos vadovybei; kapita
listai taip pat yra jai priešin
gi. Taigi —- komunistai ir kapi
talistai yra “Siamo dvynukai”. 
Komunistai kovoja prieš socia
listus ir fašistai kovoja prieš 
socialistus; ergo — komunistai 
ir fašistai yra “Siamo dvynu-

rupinlis, kad karė pa
gimdytų čielą Lietuvą (drau
ge su prūsų Lietuva), atskirą 
nuo Lenkijos ir Vokietijos, tik 
neatskirą nuo Rusijos. Tauti
ninkų laikraštis “Lietuva”, No. 
43, 1914 m., labai gy»’ė tokį 
darbą ir pranešė, kad tas Cen7 
tras rengiąs Londone suvažia
vimą “keliems lietuviams iš 
Amerikos ir Didžiosios Lietu1- 

Atstovais iš Amerikos 
Balu-

Nežiurint to, kad konservatorių valdžia dabar turi 
Britanijos parlamente daugiaus kaip dviejų trečdalių 
daugumą, ji buvo sumušta parlamento debatuose.

Energinga Darbo partijos atstovė, Miss Eljen Wil- 
kinson, davė pasiūlymą, kad valstybės tarnyboje mote
rims butų mokama tokios pat algos už tokį pat darbą, 
kaip ir vyrams, šis įnešimas buvo priimtas 156 balsais 
prieš 148 valdžios šalininkų balsus.

Tai buvo didelis smūgis premjerui Baldwinui ir jo 
kabinetui. Pagal griežtas parlamentarizmo taisykles, 
šitoks valdžios pralaimėjimas reiškia, kad valdžia nebe
turi parlamento pasitikėjimo ir todėl privalo atsistaty
dinti. Bet valdžia turi progos dar kartą patikrinti, ar 
atstovai, balsuodami už opozicijos sumanymą, tikrai 
norėjo išreikšti kabinetui nepasitikėjimą. Baldwinas 
rengiasi šitą klausimą ^parlamentui . pastatyti, ir, žino
ma, kad jisai gaus daugumą, kuomet valdžios partijos 
atstovams bus įsakyta balsuoti už valdžią.

Bet tas faktas, kad vąldžia nestengė pirmam balsa
vime atremti darbiečių ataką, liudija, kad dabartinis 
Britanijos kabinetas nėra stiprus. Jau kartą jisai buvo 
priverstas nusilenkti viešajai krašto opinijai ir pašalin
ti iš savo tarpoj užsienio reikalų ministerį Hoare’ą. Da
bar jisai gavo antrą smūgį.

.Šitie valdžios nepasisekimai sustiprins darbiečius.
THAELMANNO KALTINIMO 

RAŠTAS

Jus kovosjt ir mes kpyo.^m. 
Męs kovokim už žrųpųiškumą,' 
o jus kovosįt prieš žmonišku-' 
mą, už pasmerkimą tautos į! 
nupuolimą į išsigimimą, kuniš 
ką, praktišką, ir dorišką.

pęsakot: *‘Rubhs?-Tlrimęs šuti
nis.” ' Į

Jus negalit gyvuot ant pini
gų krūvos be darbo spėkos. O 
žmonės, be jiteų pinigų, su sa
vo darbo spėka netik gyvuos, 
bet ir gyvens. Tik palikit juos 
Įiųosųs, nepriklausomus, atsi
imkit savo “yaldžią” nuo jų 
galvų, n,UQ jų rankų ir kojų.

šimtus tukstąnčių metų žmo
nija išgyveno be pinigų, o vis 
kilo ir kilo prie tobulumo. Bai

me
mo

Iš viso k§ matyt, kad diktatorius Mussolini ir kara
lius Seląssie ruošiasi taikos deryboms. Italai dabar kuo
ne kasdien praneša apie ^dideles pergales” Afrikoje, p 
Etiopijos propagandos skyrius beveik nesistengia nė 
nuneigti tuos fašistų pasigyrimus.

Atrodo, kad šitokiu budu bandoma sukelti Italijoje 
palankų karo, baigimui sentimentą. Mussolini negali 
trauktis iš karo, nesuvaidinęs Italijos žmonių akyse 
“pergalėtojo” rolės. Taigi dabar eina iš karo fronto pra
nešimai apie italų laimėjimus. Kartu su jais skelbiama, 
kad Mussolini manąs, jogei Italijai jau nėdaug. tereikią, 
iki bus pasiektas jos tiksiąs.

Kad tos “pergalės” daugiausia yra tik reklama, ga
lima numanyti iš to, kad'etiopai atiduoda italams “svar
bius” jniestus ir strategiškus * punktus be pasipriešini
mo. Gal būt,, kad Roma jau yra susitarusi su Addis Aba- 
ba, kiek teritorijos etiopai turi užleisti italams prieš 
darant taiką.

Karas Etiopijoje yra seniai įkyrėjęs ir didžiom- 
sįo^S: Europos valstybėiĮ)^ ^nglaj.ir įfraųęų^.ąi turi pa-

Kjerikalai ir tautininkai da
bar priėmė musų socįąlistų se
ną obalsį: “LąiSVą Demokra
tiška Respiibliką”, (Žiųrėk New 
Yorko seimo rezoliucijoj).

Mes jau žinome, kokią pras
mę jte dųQdą tiems žodžiams, 
žijiomę, kad jie tą,obalsį išver
kia kaip rankovę. Todėl, mes 
taisome savo obalsį šitaip 
“Ląisvą Darbo įmonių Respu
bliką”, 
spųįįiką

Ne tautos “yądoyai”, kaip 
tai vadinasi tąųtW»kąi ir kle- 
rikalai, padarys laisvą ir Ne
priklausomą Lietuvą, o tik Lie
tuvos žmonės—darbininkai, iš- 
silįuosavę iš kapitalistų ir šiaip 
samdytojų Sutvers
tikrą nepriklausomybę, 
skaidytą į dvi klesąs, 
prasmes.

Tąųtiniiikams—-liberalams 
klerikalams 
kląusomybe, ąno>t jų pačių pa
sakas, tai tik nauja skrybėlė 
senai močiutei, ir tai Velykų 
šventėms! Po švenčių, kaip pa
prastai, tie anūkai pasakys mo
čiutei: “Sėdėk, boba, pas pečių 
jr bambėk sau poterius!”

Mums1 socialistams toji ne
priklausomybe 
čiutės skrybėlė 
.čiutė 
sveika.

Didelis Chicagos dienraštis Daily News rašę 
MJhvąųkęę’s socialistą merą, Dąniel Hoan:

“Jisai iškėlė Mihyaukee j pavydėtiną aukštumą 
tarpe gerai valdomų miestų”.
Toliaus tas laikraštis (republikoniško nusistatymo) 

sajo, kad jeigu Hoan pralaimėtų rinkimuose, tai kuris 
nors miestas turėtų jį pasamdyti už savo mąnadžerį.

Milwaukee’je mero ir kitų miesto viršininkų rinki
mai įvyksta šiandie. Taip pat šiandie įvyksta rinkimai 
ir kituose Wisconsino miestuose. Kenoshoje kandida
tuoja į kaunsilmanus lietuvis J. Martįn-Mareinl^evičius.

vos 
buvę pakviestas B 
tis, (“Lietuvos” redaktorius), 
Dr. J. šliupas, kun. T. Žilin
skas, ir J. Gabrys, kuris tuo
met buvo Amerikoj. Taigi, jau 
tada darėsi vienybė šliuptar- 
nių, tautininkų su katalikų 
klerikalais. Tai darėsi vardu 
Lietuvos laisvės po caru.

Katalikų ir klerikalų laikraš
čio “Draugo” surengtas politi
nis seimas, kuris įvyko prie 
“Amerikos Liet. Katalikų Fe
deracijos” kongreso Chicagoje. 
pradžioje karės, nutarė reika
lauti Lietuvai “kuoplačiausios 
politiškos autonomijos, padary
ti Lietuvos ir Latvijos federa
cijos ryšius”.

(Bus daugiau)

Naujienos einą kasdien, iSskiriaut 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.
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■ tai ne 
bet pati 

Pytoji žmoniją 
jrąudonveidė, linksma, 

protinga—išmintinga, visai ne 
“boba”!

Į sekretorius:
M. J. Vinįkas 37, P. Jurge- 
lįutė 9, W. Morris 3.

,Į iždininkus:
K- P. .Gugis 28, ,J. Lopatto 23.

Į iždo globėjus:
S. Mockus 27, E. Mikužiutė 
2Į, A. Zalatorius 15, J. Mi
liauskas 15.

Į daktarus kvotėjus:
J. Staneslow 37, A. Valibus

ŲŽ tai mes atmetame 
Į: “Bet nemanykit, 

kad męs atmetame visiškai Lie
tuvos ĮSTepriklausopiybę, arba J 
tauįų jr Žalių laisvę. Juk ne j 
kas kifcis, kaip tik Rusijoj ap
skelbė tautų apsisprendimo tei
sę”. Tik mes sakome, kad ša
lies arba ųeį tautos nepriklau- 
aomybč dar nereiškia tęs ša
lies žmonių laisvės, arba tau
tos narių laisvės, šalies nepri- 
klausoiųybū tarp dabartinės 
tvariuos palaikytojų reiškia, 
pirm visko, tęs šalies valdonų- 
vkldonęlių dalinę nepriklauso
mybę ir visišką turtingųjų ne
priklausomybę. Valdonai, ma
noma, busią renkami, taigi bus 
nepriklausomi per kokius ket- 
verius-penkerius metus; per 
rinkimus jie priklausys žmo
nėms, pasiduos j ienas, o paskui 
žjnonės jiems priklausys iki 
kitų rinkimų. Turčiąi-gi ‘ su sa
vo kapitalais niekada nepasi
duosią žmonių valiai, o žmonės 
visada turėsią jiems priklau
syti kaipo alginiąi vergai.

Dėlto, mes 
“Lietuvos

Ufeakyffio kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų —
Trims mėnesiams .....__
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ___
Savaitei
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoj, 
paštu:

Mętams •••••••••••••••••a
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________
Pusei metų —.~.
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vietoj tų 
mes pirui visko sako- 

‘Darbininkų Išsilįuosavi- 
mas". O kuomet kalba eina apie 
Liętųvą, tai galipie sakyti; 
“Lietuvos Darbininkų Nepri
klausomybė”.

Klerikalu ir Tautininkų 
Išpažintis

Yra faktai, prirodanti, ko
kios laisvės ir nepriklausomy
bės norį klęrikriai ii* tautinin
kai ir dėl kę nori.

“Lietuvęs autonomija, tvirtai 
susirišus su rusais,” toks bu
vo jų obalsis karės laiku, kol 
Rusijos caras viešpatavo.

“Lietuvos Nepriklausomybė!” 
~ kada caras liko nuverstas 
Į1UO SOSto.

“Nepriklausomą Lietuva, su- 
Vokietija,” —

Floyd Horton
BEDFORD, IA. Iowos ūki

ninkas, Floyd Horton, kuris ar
seniku nunuodijo žmoną dėl 
kitos moteriškės, našlės, Amia 
Johnston. Jam gręsia mirties 
bausmė.

Dėl to,, kad tie smakai pa- 
sipiovę vieną, palikdayo laisvė
je kitus; vieną “valdydami’’— 
ėsdami, nebandė uždėti sąvo 
valdžias ant /visų kitų ; jie ne
sakė, kad, ve, šita šalis turi 
bu’t nepriklausoma žmonėms, 
ji priklausys mums, žvėrims, 
ir žmopės turės musų klausy
ti, mums tuThąųtį.

Argi jus norėtumėt, kad Lie
tuva butų nepriklausoma žmo
nėms, kad ji prikląusytų j.ums, 
buržuazams—kapitalistams, ir
kad žmonės turėtų jūsų klau? 
syti ir jums tarnauti? Juk tai 
butų aršiau, negu žvėriškas su? 
rėdymas! O jus, kaip ir mes, 
esate žmonėmis, norit žrųomš? 
kūmo, broliškumo, artimo mei? 
lės ir kitų gražių žodžių. Te
gul tie žodžiai dąrosj kunu. 
Darykim tvarką iš kurios vy
stytųsi^ tikras 
žmonių gyvenime, darbe, ir vi-' 
sur. t

Jus darysit, kaip jus norit. 
Darykit, statykit Lietuvoje fa-' 
brikus. Mes darysim, kaip mes 
norime. Mes paimsime, grei
čiau ar vėliau, tuos fabrikus 
į savo darbininkiškas rankas ir 
tada bUs ne jūsų privatiška, 
o tik yjsuomemšfca

SLA 11 kuopa laikė savo su
sirinkimą, kuriame buvo Pildo
mosios Tarybos balsavimas. 
Dėl blogo oro parių visai ne
daug tesusirinko. Balsavimo re
zultatas bu'vo toks:
.[ prezidentus

F. J. BagočijĮs 31, N. Raste
nis 19, Čepoponis 2.

;Į viče-preziMituš: • /r ■
3. K. Mazukna 22, A. šalna

Taųtininkąi ir klerikalai! 
Nemandraukit su savo pini
gais, savo aukso krūvomis. Kas 
jūsų tas auksas prieš žmonių 
vertybę? Niekis* Mums, socia
listams, vieno paprasčiausiu 
draugo^—darbininko vertė yra 
šimtą syk didesnė už jūsų vi
sų sudėtus milionus rublių. Iš 
darbininko . darbinės spėkos ei
na visokie turtai, visokios ver
tybes. Auksas 
ženklas tos vertybės, ženklas, 
tarnaujantis kaipo pagalba ap- 
mainymui vienos vertybes apt 
kitęs,.

Ką-gi reiškia jūsų paveiks
las prieš jus? Ąf didesnę ver
tę duodat jam, ne kaip sau? 
Tavo pąyeikslas tai tik men
kas tavo asmens ženklas. Ta
vo pinigai tai tik menkas dar
bo spėkos ženklas.

Jus gąlit gulėt ant aukso 
kruyos ir mirti badu, jeigu 
aplinkui darkę spėką bus nu
stojus veikti. Jus patys sakot:

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

Penktadienį, balandžio 3, d., 
įvyko SLA 60 kp. susirinkimas, 
kuriame buvo balsuojama Pil
domoji Taryba ir renkami de
legatai į sėimą. Į P. T. rezulta
tai šitokie: prezidento viėtiai ,F. 
J. Bagočius' 42 balsus, vice- 
prez. Mažiukna 38 bal., įžd. K/ 
Gugis 41 bal., sekr,. Jurgeliutė 
18 bal., iždo glob. Mikužiutė 
39, Miliauskas 27 bal., dakt. 
kvotėjas Stanislovajtis 33 bal
sus; gavo ir kiti kandidatai po 
keletą balsų, kurių čia pepiinju.

Delegatais į seimą tapo iš
rinkti F. Eidukyniepė ir W. J. 
Morris. —Naudžius. " '* J

JANU.------------- ‘................-

Seni ir nauji obalsiai
Mes sutinkame su jumis, 

kuomet sakote: “Lietuva turi 
būti nepriklausoma nei Vokie
tijos valdžiai, nei kitiems sve
timiems despotams”. Bet mes 
pridedant dar: “ir nepriklauso
ma saviems despotams—išnau
dotojams!” Jus nesutinkat su 
šiuo priedui

Mes nesutinkame 
ohąjsįų; 
somyb.ęi
Įnę ©balsyje yrą prasmė: “Lie 
"tųvęs darbę žmonių priklauso 
mykė 
jūsų ębaląį

Įio formato, rašytų mąšįpėle. 
Daugiau kaip pusę to rašto* su
daro valstybės gynėjo “filozo- 
favimas”, o ąpie 125 pusi, pa
švęsta tariamų Thaelmanno nu? 
sikąltįmų išdėstymui.

Thąelmann yra kaltinamas 
pirmiausia tuo, kad jisai buvo 
Vokietijos komupistų partijos 
pirmininkas, — nors ta partija 
iki kovo men. 1933 m. buvo 
Vokietijoje legale ir įstatymai 
jos veikimo nedraudė. Bet kal- 
tjnąmąsa.i raštas sako, kad vei
kimas toje partijoje buvo “val
stybės išdavimas”. • , •

Kitas kaj,tinimas itai — kad 
Thaelmann dalyvavęs slaptam 
pasiruošime nuversti valdžią. 
Pats kaltinimo raštas tačiau

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 musų moder

niąją tapyba.
Maksim Gorkii — Mergaite.
J. Radžvilas — žlugimo kronika.
S. Eseninas — Eilėraštis.
A. Michailovas — Miego fiziologija 

ir miego teorijos.
Kainą 45 centai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 S. Halsted St.
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gą tai dienai. Jeigu dar kai ku
rie biznieriąi, profesionalai ar 
rėmėjai p. Zurio nebuvo pa
kviesti prisidėti prie tos kny
goms išleidimo, prašome savo 
skelbimus, linkėjimus ar svei
kinimus siųsti tiesiog antrašu; 
Lithuanian1 Democratic Head-

Kalbės per radio 
N. Thomas - * ’ * t-* '

šiapdie vakare, 7:45 vai., kal
bės per National Broadcasting 
kompanijos stočių grandinę 
Norman Thomas apie J. V. 
konstitucijų.

Chicago j e Thomaso kalbų
perduos ° stokis ^VMAŲ.

Atsišaukimas Į Adv.
Jono T. žųrip 
Rėmėjus

Vęįykų Dienoj, bal. 12 (į, 
Ashląpd Boulevard Auditorijoj 
yra’ rengiama milžiniška “ral- 
ly” kandidatui į teisėjus, Adv. 
Jonui T. Žuriui. Leidžiama di
delė programų ir skelbimų kny-

ųuarters, Room No. 302, Mor- 
rison Hotel, Chicago.

Skelbimų kaiųą:
Visas puslapis knygoje 

u‘ž ....................   $25.00
Pusė (į/2) puslapio kny

goje už ..................  13.00
• i*. »■ . į; • ■ i s — ■

Ketvirtadalis (*4) pus- 
įapio knygoje pž .. 7.00

VHonorary Mentįon” 
(Garbingas paminė
jimas) nuo $1.00 iki $5.00. 
J • ».I ,< * i * ** ' ‘ *'* *

Prašome - gęrb. rėmėjų sku
botai užsakyti sau vieta. Adv. 
Jppas Zu^is įr visi “^post- 
ęrs-’ taria ačiū iš anksto.

Darbininku
Mitingus

Visų, kurie prisižadėjo pa
dėti darbuotis tam baptistui, 
(jų skaitlius da^ ne gapa di
delis), prašome, ir kviečiame 
lįuoąnoriyis, organizacijų atsto
vus, politiškų klubų darbuoto- 
jas-darbuotojus, pribūti svar? 
biąn spgipflkiPpįP Visu čĮarbi- 
ninkų, kurs įvyįs balandžio 9 
d. p. Juškos svetainėj (Holly- 
wood Inn), po num. 2417 West 
43rd Street. Susirinkimas pra
sidės punkt. 8 vai? vak. įtei
kia padėjėjų, ypatingai prie 
baro, clieck-rumui, ir t. p.'

Prašome visų pasidarbuoti 
mysų tautiečiui. Pirmų kattų 
turime progų pasodinti' Įietpvi 
į teišėjo vįetą.

Feįięė Nausėda, Sekretore, 
• johS’ Vraj'
W TO?:

Pasitariąs Dėl 21-mę 
Wardo Kandidatų

^p^ęĮl Neighbprhood House

i?.Ws
dęyt^, sąko, kąd pasįtąrįmąs 
bus ne apie parįijftg, b$| apįįe 
kąnyį^ąti| ^v^įifjkącįjąs.

' 9. Y- Y; 18,?1
sputį ^ęį»s ?Y6-

yę^vių “Chambęrs
Cpiųmercę Bąnkietas
Adv. Žiiriui

GARSINKITĖS

Ądy. Jonas T. Zuris, kąpdi- 
(Įatąs į rųįesįo t^ispjus, vįsvio- 
rneį| byvp ir teberą aktyvus qt- 
gąnįz^ęįjų įr yįsųpipenęą veiki
me. ' Jisąi 'būvy Ądyękąitų Šą- 
jųpgoą pįtniįįiinku. Dabar yrą 
Lietuvių Vaizbos Buto (Cham- 
ber c>f Commeręę) pįrminįnku. 
Jam lietuviui žymųš biznieriai 
ir profesionalai . įskėlė Ipankie- 
ta kovo 29 d. Lietuvių Audito- 
pjpį-' b.?imY<> 
čįų.' Bjankįėto “toast-mąsier” 
buyo pj įustįn Mąckęwięh. Kal
bėjo 0oąąty Člęrk Mįchąel J. 
Flyąų, Aid. Hpgiį B. Conneįly, 
Dr, J. Pošką ir" adv. Jonas T? Zuris/ Nu^ąika tniyp puiki. 
PąsižąpĮėtą pįUą paramą kan- 
didąiuį į tęįsęjuą ądy. Jopųį T. 
ŽuriųĮ;
( Yąkayo regimo ^injsiįą su- 
dąrė'šję, ąsu)ąnys: pp. Nąkro- 
šįus (P^pjęs Fuyn. po. say.); 
KaĮecĮinskas (dįre^to^V^ toą 
kompanijos); Pąųį Šyiįth, J. 
Varkąlą ir p. VaĮio^is. * (Sp)

Pranešimas 49 precink-
"ta Vyramš' * ’’’

šiandie, t. y. bal. 7, Įvyks 
13 wardos 49 precinkto vyrų 
vakaras. Išklausius gražaus 
lietuviško pfogramo, kurį su
teiks Marųuėtte Parko 13 war- 
dos lietuvių demokratų kliubas 
iš WGiES stoties 7:30 vai., 
kviečiu visus vyrus ir jaunuo
lius įš 49 precinkto sųsirįnkti

—........   --.T-— — ■, ,

METINES MIRTIES 
’S'UKAKTUVES '

: A IL.’I 7: ■ Y

i-v

p,. J. Pud^ąveĮįp krąuįitfyęję, ir 
pralpišimą Visi gyyą ir |ąą: 

įęju vakarą. ĮCalbąmojį krau
tuve ran^ąsį ądyęsu 2650 yV. 
69 įSt. Įžanga visiems vyrams 
veltui-—Juoząs

Svarbus masinis

Trečiadienį, balandžio 8 
John T. Žuris Boosįęrs ir 
wąrdos dęmokrątų organizaciją 
rengia nią^iįiį miįing^ Jonui T. 
Žuriui, demokrą|ų kandidatui 
į munįeipalio teismo teisėjus. 
Mitingas įvyks Šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 place ir Litua- 
nica avė. Tarp kalbėtojų bitfs 
Jonas T. Zuris, tėišejas Hol- 
.lancl, J. Mackevičius, alderma- 
nas Hugh B. Connely ir kiti. 
Mitingas prasidės 8 valandą va
karo.—F. N.

d.,
11

Lituvių Politikos Kliu- 
bo Brighton Parke 

Darbuotė
Po ilgo svyravimo praėjusia- 

,ne §i^rjpkiip(j Į4etnyps' poli
tikos Brighton Parke kliubas 
pąsįsąkę įiž respublikonu parti
jų ir inkorsavo sekančius kan- 
dįd^ty^: i 12 )vardps komiti- 
mapą Charles M. Fąsan ir į 
kong^smąnųs Ąųgustų Saldu; 
ką; pasisukę taipgi už visų re- 
pųblikopų sąrašų.

Sekantis šios organizacijos 
susirinkimas įvyks balandžio 9 
dieną Grąmonto svetainėje prie 
45 p.įaęe ir. Rockwell st. Kvie
čiami visi dalyvauti ir išgirsti 
delegatų raportus. Prašomi taip
gi savo draugus atsivesti.

Turėsiine daug svečių ir kan- 
didhtų iš repuhlikonų partijos.

Red. Atsakymai:
Demokratui Ciceroje—Tams

ta prašei patalpinti rašinį pir
madienio, Lak 6 d. “Naujieno
se”. Prašymo negalėjome iš
pildyti, b.ą patį rąšįųį gavome 
tik pirmadienį.

įspėjimas
Lietuviai, nesiduokite sukląį 

dinti kvietimais balsuoti 
Milton 
teismo teisėjus. Jis nieko no
rą ĮpųįflV pądąręs i? neužsį- 
tarnauja musų paramos. Jis 
iiėya indorsuotąs demokratų 
organizacijos. Atsiminkite, 
kad kiėįyienas balsas už jį 
yra balsas prieš John T. Zuris. 
— Rietuvių Demokratų. Lyga 

Cdok County.

uz
Sąbąth į municipalip

Paįęškpjims
šeštadienio vakare, balan

džio 4 d., L. S. S. Centralė-s 
kuopos parengime W. Neffo 
svetainėje, 2435 S. Leavitt st., 
kas nors iš svečių per klaidą 
pasiėmė ne savą “overeoatą”, 
o savąjį paliko. Malonėkite 
atsišaukti , į Naujienas ir atsi
mainyti.

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salųtaro Biteris yra vienas iš Re- 
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo Rera 
Ryduolė dėl vidurių ar kitu nesma- 
Rumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras Reiąi su 
deRtine ir be deRtinės. Reikalaiukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

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

on!bĘąB. ' Naujienų .kaityto-- 
Į jo* ir ąkąįtytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
;• ATYDAIT 'x'

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dčl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas'kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LQUĮS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 Ir Keah Avė., Wil!ow Springs

TONY THE CLEANER * * , •
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darbą atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metu patyrimą tam j 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pri- 
statom į namus Tel. LafayettS 181 ’J 

TONY LUKOŠIUS 
2555 yį. 43 St?

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko ’ Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristato m i namus ir groserj. 

Pašaukit.

T avernos
> *•

Kur Susirenka Lietuviai_____

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alūs. Vynas, cigarai. ‘Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šitos gražios'vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104* ' * * * ' *

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais! Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZiyELL. Sįay. 

6334 So.' W ėst era Avė.
Jęį. Prospect 5086 Chicago. J1L

IS TURININGO, BRANDAUS-KUNOTABAKO
Nors cigaretinio popierio sudėtinės dąlys 
savyje grypunge ir patvarume yra pę- 
pervirsipaiųos, jįs gali, jei netiksliai 
Pramintas, priduo|i aukštą laipsnį 
suerzinimo cigareto dūmuose. Cigąreti- 
nis popieris netik apgaubia tabaką pa
darant jį cigaretų, bet savo fizinėmis 
savybėmis gali suteikei palankią ar

Copyright 1836.
The American Tobacco Company ILUCKies yra
U?'A ■ :-Ž žfež....!

blėdįngą paką ant degimo produktų.
Popietis Lpcky Strįke Cig^retams yra 

gaminamas po mūsų pačių priežiūra. 
Kiekvieno išdirbto cigaretinįo popierių 
kiekio pavyzdžiai yrą įšstą|omą goriau
siam išnagrinėjimui, pirm negu jis yrą 
panąudojaipa Lucky Strike Cigaretų 
gaminime.

PETRAS WITKUS •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balaiidžid' $ diėna, 2:30 valan
dą pi PI 1935 m., sulaukęs 41 
inętu aynžiauš, Rimės šicĮlavos 
parapijoj? Papušėnės kaime, 
Raseinių apskr.
' Amerikoj’dštVveno 23 metus.

Palijo ' didėliarhe ’ nubudime 
motėrį ’’ Fį’ances, 2 dukteris 
F|Qrėhcį.ia ir Grasilda, sūnų 
Damijond, bfoli Joną ChicaRO- 
jė, btoli Viktorą ir sęsęri Aną- 
staži j a Lietuvoje, cįocę K ums- 
kiėnė, taipRi ' dauR' Riminių ir 
drąūim?1'.....

Dabar i|sis šv. Kazimiero ka- 
pinešė'. '■ Pamaldos ivyks balan- 
džipk 8 dieną’/' 8 vai. ryte šv. 
Kristinos !bažnyčioje 116 St. ir 
Ęoman Ąvę. .

Visiką.*’a; Petro Witkaus Ri
minės, draugai įr pažystami 
ėsai' iiuoširdžiaf' kviečiami 'da
lyvauti ' pamaldbsę■” b'ažnyčidjė, 
o baskui namuose 108 Strėet 
ir Kedžie AVbJ ’•

JsluĮįudę įįękamę.
Moterį įr Yąįįcąi 

Tel. Bėverly 6749.

KĄZIMIEkĄS ^ĄRĮĮNKŲS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 dieną, g:45 valan
dą Vakare 1936 m., suladkes 
41 metu amžiaus, gimęs Tau- 
rajrės apskr., Varsėdžių par., 
Gaidenu kaime.

Amerikoj' ’ išgyveno , 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterpMartlia, po tėvais Mau- 
yušaitę, lbrq|ienė Ona tylartirikie- 
ne“'ir' šeimyną,' švbgeri ' Joną 
Mauruši' ir Šeimyną' ir daW 
kitu Riminiu, d Lietuvoje mo
tiną, broli seserys ir Riminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
700’ West ”59' St: Tel. Went- 
Worth *4749. ' '■ ! ‘ ‘

Laidotuvės ivyks ketvei’Re, 
balandžio 9 dieną, 9 :30 ’Vai. 
ryto iš namų bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiė'ro Martin- 
kaus Riminės? drauRai ir' pa- 
žyštanji esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuVėse ir 
suteikti ;jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liėkamė, " ‘ 
Moteris, motįna, brolis, 
seserys ir Rimines. ” '

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

H

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai patgdp*. jog Įįjti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% dąugiau 

negu Lucky Strike.

S

m
Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 

Lucky Strike Cigaretais
O . . S . . . 3 . .

BAIANCE
- X ■

•
| t U C K Y S T R .1 K E 1 > •

B R A N D B

8 R A N ~P C

« Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Įr TyrinCjimo Grupių

ĮT’S TOASTED
t ' ' * ’ ’ . ' • .H:?”:::-; .

į

Jūsų gerklės apsaugą^prieš Įcnitėįinius 
-prieš kosulį

Vincas Makaveckas/į?;
Persiskyrė su šiuo pasaulių balandžio 7 d. 6 vai. vak. 1934 m., su-, 
•• •* ’>»'’ i“1’’ - • l’aukęk puses amžiaus, gimęs Žagarės,

miešto, Šiaulių ; apskrityj. Amerikoj 
išgyVėno-33' metus. ‘' Paįiįco dideliame 
nuliudiįrje ’rhotėn Magdaleną po tėvais 
Rudytę,' sūnų Vincą, dukterį Pauliną, 
tris1 brolius, tris seseris - ir daug gimi
nių. ‘Liko palaidotas balandžio 12 die- 
ilą, Lietųvią Tautiškose Kapinėse.

Jau praslinko du'-metai nuo ’tos ne- 
laim'ibgos dienos kurioj -mūs- apleidai 
ir palikai vienus. Be tavęs Vincai 
dienos 'ilgos ir liudnoš.' Tavę prisi-* 
minus ašaros yilgo blakstienųs. Lai
kui bėgant užmirš Tavę draugai, prie
deliai ir priešai; bet musų širdyse pa
siliksi neužmirštamas brangus vyre ir 
tėveli, ilsėkis ramiai Tautiškų Kapinių 
kalbelį. ? Spaudžia TdVO1 krutinę',- i šal
toji’ žemęjė, o muši? širdis liudėsis.

Nuliūdę liekame,
Motėriš, sunūs, dūkte ir Rimines,

r

ONA TVARIJONIENĖ 
po tėvais, Zopelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 dieną, 4:3Ū valan
dą ryto 1936 m., sulaukus pu
sės amžiaus. Rimus Panevėžio 
ap‘., Naujamiesčio parap., Sale- 
riškių dvaro.

Amerikoj iŠRyveno 12 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kostąntiną, 2 dukteris 
Marijoną ir Stanislavą,’ sūnų 
Pranciškų,* žentą Joną StulRą, ■ 
seserį Elzbieta Sereikienę, bro
lį Joną ir brolienę Barborą 
Zapėlius ir gimines.

Kanas pašarvotas randasi 
245b 46 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
balaridžio 8 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų i Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje' atsibus RedulingOs pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

■ Visi a. *A. Anos Tvarijonie- 
nės giminėš, draURai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi1 dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti .tai 'paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude Tiekamb’,
Vyras, dukterys, sūnūs, 
žentas, sesuo, brolis, 
bfoliėhė ' ir ' Riminės.

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

SPRING INN
Musu užeigoje visados gerbs rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šdkių veltui, draugijoms,' išvažiavi

mams ir parems. Savininkai' 
lęUCHpiSKAI

82th and Kean Ąve. Willow Springs

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i ‘ mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.
' 3416 S. Wąllace St.

Tel. Boulevard 3489.

CLUB RAJAUf ' . » i:t
6627 So. Western Avė.

Prdspėct 10432
DINE & DANCE

4 Floor Shows Kas Vakarą 
su 

Sunny Bouche, M. C.
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar mihimum čh^rge 
Estelle Andrulis tr motina, Sav.

, ________ v______ r t________________ j_________ __________

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pąsį Lietuyį 

Didžiausis pasirinkimas visokiu gė
rimų — degtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris- 
tatohie i namus. ' . ’ ’
MONARCH WINĘ & LIQUOR CO. 

‘ JOrtfcT GAUBAS, Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN

ir*- x-

ŠLA 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 VAKARINES ŽVAIGŽDĖS PAŠELPOS KL1UBO 
mėnesinis susirinkimas (antrad., bal. 7), G. M. Cber- 
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 KLĮUBŲ FEDERACIJOS susirinkimas (antrad., 
bal. 7), J. Burinsko svetainėje, 2244 West 23rd Place, 
8 v. y. Visi klįųbų atstovai būkite. Norintieji prisidėti 
prie federacijos prašomi atsiųsti atstovus. F. L. K. pirm. 
K. P. Deveikis. 
” , ; t/r, j >

Prahgij°s “Apšvieti” mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 7 d., Sandaros svetainėj, 814 
W. 33rd S t., 8 v. v. Visos nares yra prašomos būtinai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų. Raštininkė.

•«. y % v • • » . i i »

PARENGIMAI
Bal. 4 — 12-to Wai‘do Lietuvių Amerikos Demokratų Organi

zacijos bankietas pagerbimui JĮohn T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
nę, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALAlįll}žiP 12—Raudonos Rožės Kliubo Vęįykų parengimas, 
Liet- Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th Street ir 49th 
Ct. Orkestrą, Doc Clayton. 

. t • , 4U - — .... .



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, balan. 7, 1936

Pažangieji Laimėjo 
flamy, Burnside,

* J t

SLA Kuopose
Bągūčiū&,A!ažūkrta, Gugis ga

vo daugiausiai balsų

Pažangiųjų kandidatų sąrh- 
- šaš Pildoinąjai Tarybai laimė

jo didžiumą balsų SLA kuo
pose Burhsicičje (No. 63) it 
Ilarvey, 111., (No. 2Š9).

No; 63 Kuopoje rėzūltaldl 
buvo sekami:

S.LA. Prežiderito vielai:
Bagočius—&2 balsų 
Rastenis—-2 bal. 
čfeponis—2 bal.

S.L.A. Vičė-prez. vietai: 
MažUknH—32 balsų 
šdiha^—4 bal.

S.L.A. Sekretoridus vietai:
Vinikas—18 baisų 
Jurgeliutė—17 bal. 
Morris*—1 bal.

S.L.A.' Iždininko vietai:
Gugis—29 balsus

Delegatu j seimą išrinktas j kalaviją s darbas pakirto' svei- 
A. L. Škirrtiontas, alternatu— 
j. Beihoriuš.

• Senas Narys.

katą. Tada ir sumano jis nuo 
šio darbo pasiliuošuoti ir per-

Liiidna sukaktis
Šfclfidie sukanka lygiai dveji 

fhėtUi, kai persiskyrč su^šiuo 
pašSUlių daugeliui Chicagos ir 
apiėlinkės lietuvių gerai žino
mas darbuotojas Vincas Maka- 
vetkas. Jis buvo vienas pir- 
mijjų steigėjų ir organizuoto- 
jų visiems gerai žinomos įstai
gos, būtent Peoples rakandų 
krAūtiitių, kurios ir šiandie 
sėkmingai patarnauja Chicagos 
it apifelinkčs lietuviams.

žinoma, ne lengvas tai buvo 
darbas, bet Vincas nebojo sun
kumo ir dirbo iki galo. Bet 
kaiįj ddugėliui, taip ir Vincui 
sunkūs ir daug energjos rei-

sikelti į ūkį gyventi. Tačiau 
belaikė mirtis pasiekė jį'ir ten. 
Balandžio 7 d. 1934 m. jis ap
leido šį gyvųjų pasaulį ant vi
sados.

Ilgisi jo draugai, pažįstami 
ir gimines, bet už vis labiau 
šia ilgis sūnūs, duktė ir žmo
na, kurie šiomis dienomis, vie
ni negalėdami palaikyti ūkio, 
grįžo atgal prie aukščiau minė
tos įstaigos kaip dalininkai prie 
velionies palikimo.

Tebūnie tau, Vincai,, ramu 
tame žaliame Tautiškų kapinių 
kalnely. Ilsėkis ir lauk musų. 
O mes vieni pirmiau, kiti pas
kiau, bet tikrai ateisime. Taip
gi šia proga velionies žmonai, 
sunui ir dukteriai reiškiu gi
lios užuojautos.

—Draugas.

Draugijai Žinios

Vieša padėka
■ ■■■■■..a-'

Mirus mano mylimai žmonai 
Petronėlei, jaučiu savo pareigą 
tarti padėkos žodį į visu‘s už
uojauta ir darbais prisidėjusius 
mano nubudimo valandoje ir 
tuo padėjusius man pernešti 
širdies skausmus.

Ypatingai esu dėkingas šv. 
Kryžiaus ligoninei ir seseriai 
Brigitai už taip rūpestingai su
teiktą velionei patarnavimą jos 
ilgoje ir suhkidje ligoję,- gimi
nėms, draūgarhš ir draugijoms 
už brangias gėles bei suteiktą 
patarnavimą ii* atsisveikinimą, 
o laid. direkt. A. Petkui už rū
pestingą laido tuvių tvarką. 
Tariu širdingą ūčiU ir gydy
tojams už jų rūpestihgą pagel
tą, nes mirtis negailestinga, gal 
buvo ir neišvertgiaMa.

—J. Kėšėrauskas.
• y-y ■ .

Iš spulkų gyvenimo

jo $3,092,697 bėgiu tik pirmų
jų dvylikos menesių po persi
organizavimo; tuo tarpu per 
paskutinius metus pirm negu 
jos persiorganizavo, į jas žmo
nės teidėjo tik $476,260.

Garsinkite^ “N-nose
Iki Balandžio 30 

Dienai

Lopattb—4 bal.
S.L.A. Iždo Globėjų vietotus: 

Mockus—6 balsūs 
Mikutžiutė—28 bal. . 
Zalatoriš—17 bal. 
Miliauskas—9 bal.

.Preytis—2 bal.
S.L.A. Dakt. kvotėjų vietai: 

Stdneslow—28 balsūs 
Mikolainis—3 bal.

’ S.L.A. .Seiman išrinkta ttys 
delegatai: G. Ručinskienė, M. 
BeriulienŠ ir O. J&šaitiėnČ. Nu
tarta delegatų kelionės išlai
doms išmdkėti iš kuopos kiek
vienam po $25,00.

„ Buvo vienbalsiai priimtas 
laiškas nuo Demokratijos Gy
nimo K-to sekretores E. Mi- 
kužiutės, kuri kvietė atsiųsti 
delegatus į konferenciją, čid 
pat išrinkta trys delegatai: F. 
Skrobutėnas, P. Kučinskas ir 
A. Laurutėnas. v K'

Buvo skaitybas z ątsišdukįmąš 
LiettfviŠkų „įįutiŠky Kapinių, 
užkviėČianffs* dalyvauti apvaikš- 
čiojime '30 d. Gegužes. Patari 
ta dalyvauti /daugiausia kUk 
galima,;

- . Z . Naryš» <

Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoje129 

balsavimai 
‘ . 1^, • r ; ' ‘ ,

Kandidatai į SLA. virširiin- 
kus 129 kuopoj gavo balsų šp 
tiek: - < • ' - • • ■

į prezidentus—Bagočius 18, 
Rastenis 7, Čeponis 3;

į vice-prez. Mažukna 20, šal-

Keistučio Kliubo 
Žinios
Švenčia 25 mėtų sukaktuves

Kadangi šįmet Lietuvių Kei
stučio klubui stikanka 25 me
tai nuo jo įsteigimo, tai verta 
patirti apie jo‘ darbuotę pra
eityje..

1911 metų pabaigoje, būre
lis Brighton Parko darbuoto
jų, matydami, kad, tuo laiku 
gyvavusios pašalpos draugijos 
hėatatiko gyvenimo sąlygoms; 
suorganizavo dabartinį Lietu 
vių Keistučio pašalpos kliubą. 
prie kurio nuo pat pradžios 
galėjo priklausyti kaip vyrai, 
Uip įt moterys; kas buvo nau
jenybė lokalių draugijų tar
pe. . ' -h

Prieškariniais laikdis Keistu
čio Kliubaš, pasižymėjo kultū
rinėje darbuotėje. ‘Turėjo cho- 
rą ir dramos skyrių. Pokari
niais metais buvo bandyta iš
laikyti chorą ir dramos sky
rių, tačiau pasisekimo nebetu
rėjo, ir pagaliaus visai likvi
davosi.

Svarbįaušįas kliubo principas 
buvo ir yra teikti nariams, iš
tikus. nelaimei, moralę ir ma- 
terialę .paramą. Neturiu, prie 
fsdvęs skaitlinių nuo įsistėigi- 
tho .iki 1920, todėl reikės pa
sitenkinti vien nuo 1920 iki 
1936. Nuo virš minėtų metų 
pomirtinėmis išmokėta $29,- 
965.50, pašėlpų ligomis $22,- 
976.70. Apart pomirtinių, kiek
viena nario šeima gavo ir mo
ralę paramą, kas kliubui kai

Rokiškėnai kviečia
ma Į susirinkimą

__________ I-

Rokiškėnų ^liūbas šaukia su
sirinkimą Brighton Parko apie 
linkėj pas' pp. Jokantus, 4138 
Archer avė. antrame aukšte, 
šis susirinkimas Brighton Parke 
yra šaukiamas todėl, kad toje 
apielinkėje randasi daug Rokiš
kio apskrities buvusių piliečių

Prie Rokiškio apskrities pri
klauso šios parapijos-valsčiai: 
Rokiškis, Kamajai, Abeliai, 
Kriaunas, Bandelis, Panemu
nis, Panemunėlis, Skapiškis, Sa
los, Svedesai, Juodupis.

Kviečiame visus šių parapijų 
buvusius piliečius į rokiškėnu 
susirinkimą trečiadienį, bal. 8 
d. vakarą, pas Jokantus, 4138 
Archer ąve^ antrame aukšte.

Laik. Valdybai

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubas

Klubas išrinko 15 delegatų į 
šaukiamą draugijų atstovų 
konferenciją, kuri svarstys 
reikalingumą sušaukti Ame 
rikos lietuvių kongresą de
mokratijai ginti

Federal Home Ldan banko 
apžvalga už balandžio mėnesį 
j^ių metų kalba apie padėtį 21 
spulkos. Tos spblkos biivo se
niau paprastos statybos ir pa
skolų bendroves, kokių ir Chi
cagos lietuviai turi apie 20. Jos 
tačiau persiorganizavo ir tapo 
federalinėmis stiplkorhis.

Ir kas pasirodė? Gi štai kas: 
per metus laiko po persiorgani
zavimo jos pajėgė suteikti mor- 
gičių paskolą savo kostifmę- 
riams suma 
tarpu pirm persiorganizavimo j 
federales spidkas per metus 
laiko jos tepajėgė duoti pasko
lų viso tik $958,589 šūma. Ir 
toliau: po to, kai kalbamos 21 
spulka persiorganizavo į fede
rales spulkas į jas žfnonės įdė-

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuviu brangi jos. ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$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 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedelį ir 
cetvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
imami .nuo 15 iki 48 metų 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri- 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas 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)
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CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

. ....... COAL ’ ■ ~

$10,103,285; tuo

*Mes Padarom Gera 
darba pigiau
Galite ateiti visados \
Permanenta musų 

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Pranešimas
Rokiškėnų kliubo susirinkimas 

ivyks trečiadieni, balandžio 8 d. 
vakara, pas Jokantus, 4138 Archer 
Avė. Visi Rokiškio apskričiui pri
klausė lietuviai malonėkite atvykti i 
susirinkimą. Valdyba.

Bridfceport — Draugystė palai
mintos Lietuvos susirinkimas ivyks 
>alandžio 8 d. 8 vai. vak. Chicagos 

Lietuvių Auditorijoj, 
pribūti laiku, nes yra daug kas ap 
tarti. Valdyba.

Malonėkite

COAL BĄČK TO OLD 
PRICES!

High Gradė Northern Illinois Coal 
Direct, From Mine.
2 TON MtNIMUM

Minė Ritth
Lump ......
Egg ..... .
Screeri ---- ,_______  ___ T.__> .

$2.00 bei* ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

. $3.75 per ton 

. $4.00 per ton 

.. $4.00 per ton 

.. $2.75 per ton

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

Tdbako Krautuvės
, Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9845.

Furftiturė & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

CLASSIFIED ADS
Automobiles

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
r sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
)ile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
es. registerius ir ice baksūs. Cash 

arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirmi nbgU mirksite kitur.

Š. E. J5OSTHETM & SONS 
StQRE FIXTURES

1900 State Si CALpmet 5269.
........ ——o----- ’ •

na 8j,
į sekretorius Jurgeliutė 13, 

Morris 3, Vinikas 12;
į iždininkus Gugis 24, Lopa- 

to 4r
į iždo globėjus S.; Mockūs 6, 

Mikužiutė .16, Zalatorius 20, 
Miliauskas 8; . /

į daktarus kvotėjus’Stanislo- 
vąitis .15, Valibus. 2, Mikolai- 
tis .8. . .. . . / .

navo kiekvienam mirusiam na
riui rpo penkiasdešimts dole
rių.

Nežiūrint to, kad kliubas už 
tokią mažą mokestį, 55 cen
tus į menesį, duoda ‘ $300.00 
pomirtinės ir. $5.00 į savaitę 
ligoje pašalpos. Kliubas tvirtas 
pihigiškai ir turi narių netoli 
penkiolikos šimtų.

------------------------ ----------- ... .>■<......

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
rinkimuos^

Kovo ir balandžio 
mėli. 1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTĖ 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUŽIUTĖ
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

' .... ''' ' «

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic b4U2

Pocahahtas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni 87.05 tonas

DODGE 1935 — 4 durų Sedan 
su tronku — mažai vartotas. Ber
genas. Priimsiu seną karą i mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

&

$25,006 Naujų Rakandų Pardhvimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus, 
pertaisytus karus - 
genai'. ;

WOLTERAITIŠ' MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Matykit musu 
tai geri bar-

NORI pirkti automobiliu ne sene
sni kai 1928 metu. Kas turite toki 
automobiliu praneškite laišku pa
žymėdami metus, išdirbyste ir kai
na. Naujienos 1739 S. Halsted St 
Box 419.

_ .. T _________________  $39—$49
$375 Vertės 3 kamb. irengimas $125
$600 vertės 4 kamb. irengimas

de luxe ... ............................. $175
AtdarU Vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Misceilaneous for Sale * 
Įvairus Pardavimai

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

Delegątai į seimą, išrinkti 
Valaiti? ir Dr. Zalatorius.

Amerikos lietuvių kongreso 
demokratijai, ginti reikalu kon 
ferencijon, kuri įvyks balandžio 
19 dieną,, išrinkti delegatais Va
laitis ir Jesinskas.

Harvęy, No. 289-tos 
kuopos rezultatai:;

Į prezidentus: adv. F. J. Ba
gočius—8; Rastenis—0.

Į vice-prez.: J. Mažukna— 
4; šalna——4.

Į sekretorius: Jurgeliutė—6; 
Vinikas—2.

J iždininkus—adv. K. P. Gu
gis—8; Lopatto—0.

I iždo . globėjus: S.. Mockus 
—2; E. Mikužiutė—7; J. Mi- 
liatfskas—7; A. Zalatorius—-0; 
K. Preytis—0.

Į Dr.-Kvotėjus: Dr. J. Šta- 
nislovaitis—8; Valubis—0; Mi4 
kolainis—O.

Dabar eina vajus ir narius 
užrašinėja 30 konkursantų.

Kliubo Parengimai
Kliubo Jubilėjinis piknikas 

su dovanomis vertės apie ke
turių šimtų dolerių, įvyks 14 
d. birželio, Birutės darže. Ku
rie dar neturite tikietų, gauki
te sekančiame kliubo susirin
kime.

iĮudeniniam koncertui paim
ta Sokolų svetainė, 15 d. lap
kričio. Vakarų rengėjų prašo
me tai įsitėmyti, kad nesupul- 
tų j ušų parengimas su Keis
tučio Kliubo parengimu.

Pavasąrinis Keistučio Kliubo 
Šokių vakaras įvyks 3 d. ge
gužio, Hollywood svetainėj. 
Biznio komisija sako, tai bu
siąs vienas žingeidžiausių ir 
linksmiausių pavasarinių pa
rengimų. Keistutiečiai ir šiaip 
šokių mėgėjai, nepamirškit.

. — Kliiibo Korespondėntas.

Balandžio 5 d. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St., įvy
ko Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Klubo susirinkimas.

Apsvarsčius organizacijos rei
kalus, buvo iškeltas Amerikos 
lietuvių kongreso demokratijai 
ginti klausimas. Nariai pasisa
kė už tai, kad reikia toks kon
gresas šaukti. Kadangi numa
toma tą kongresą laikyti Cleve- 
lande apie birželio 20 d., tai 
liko užgirtas ir laikas.

Balandžio 19 d. įvyks Chica
gos organizacijų atstovų kon
ferencija, kuri plačiau apsvars-
tys kongreso reikalą. Be to, 
ji sudarys ir pastovų komite
tą ir paves jam sušaukti kon
gresą.

Į organizacijų atstovų suva
žiavimą arba konferenciją klu
bas išrinko 15 delegatų.

Dabartiniu laiku klubas pri
skaito apie 1,500 narių.

Pirmyn Choras ren
gia rėmėją bankietą

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn užbaigimui šių metų 
savo darbuotės sezono rengia 
Rėmėjų Bankietą. Parengimas 
įvyks Stock Yards Inn salėj.

Bus skani vakarienė ir šo
kiai. ,

Įžanga rėmėjams veltui, ki
tiems—1.50. Vakarienė rengia
me gegužės 10 dieną). Pradžia 
6 vai. vakaro.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
5 iki 20 metų -į 

Taūpykit pinigus i apsaugo toj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND L0AN ASŠ’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St. * 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Educational
______________

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS- DESIGNING — Pattern

Draftintr, Dresemakinr, Millinery or 
PoWer Machine Operatlng. Indlvldual in- 
etructlone. Enroll now. Day or evenlng 
classes.. Reasonable rates. Most mod
om eųulpped sehool. Establinhed 1902. 
Come in or write for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

SituationWanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo — bartenderio — 
Esu patyręs savo darbe. Moku virti 
“Chile” ir kitokius užkandžius pa
gaminti. Skambinkite < Pullman 3010. 
Klauskit Charles.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATSILANKYKIT Į
UNITED FOOD MART

3455-57 So. Halsted St.
čia rasite viską reikalingą Velykoms. Mes užlaikome geriausias 
prekes, žemiausiomis kainomis. Didžiausias pasirinkimas Vyno, Deg
tinės ir Alaus. Skaniausia duona ir pyragai, Sūriai, Sviestas, 
Kiaušiniais ' ir pilnas ir įvairus pasirinkimas Groceries. . .

Pasipuoškit Velykoms
ŽEMIAUSIO-Puošnesnes Dreseš, Siutus, Sejonus ir Pančiakas,

MIS KAINOMIS nusipirksite pas '

Bernice Dress & Lingerie Shoppe
3437 So. Halsted Street

A MALEVOTOJAMS IRG O S • NAMŲ SAVININKAMS 
Didžidusias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas mąlėvds 
visokių spalvų ............... *... v ■ v

1 galionas enamel $4 
special ............. r........... ■

ir daugiau
Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta $4
darbui, .... ..........   gal. V ■ v maieva ................  I ivv
1 gal. grindims Ir trim varnish, . ' L

išdžiūsta j 4 valandas 07 Q galionas pirmos kl. 0J Q

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So; Hfilšted St Tel. CanaI 5063 
ys • - '•• ........ .......... ..........

1 gal. grindims It trim varnish ir daugiau

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

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

Hemlock 0800

Darbininkių reikia
Help Wanted—Female

MERGINA abelnam namų darbui. 
Geri namai. Be skalbimo. L. Cohn, 
433 Brian Place, Bittersweet 7670.

i m ■ ■■ A n n.n i .............. -4—

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI Tavern, geroj vie
toj, per 40 metu išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžlų,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.
----- o-----

KEPTUVĖS irengimas parsiduo
da, taipgi galite randuoti keptuve, 
5959 S. Wood St. Paaukausiu už ju- 
su teisinga pasiūtijima. ’

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
yarde.

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

MAINYSIU 6 kambariu cemento 
blaksų cottage i grosemi ar delica- 
tessen kaipo dalini imokėjimą.

3919 W. 62 St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau žino adresu 

50 met
viri

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

gus,- už prieinama kaina. Darau 
darba ant išmokėjimo. Darbą 
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

Real Estate For Sale 
Naroąi-žentž Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, faunas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo 
apartmehtiniu namų.
negalite parduoti namą, farmą, lo
tus ar kitokios rūšies biznį, 
galime tinkamai išmainyti.
iš kitu miestų norėtumėt 
Chicagoj nuosavybes, mes 

Kreipkitės laiškais.
A. GRIGAS

' 2524 So. Halsted St.
-------O-------

iki didžiausiu
Taipgi kurie

sint

Mes 
Kurie 

mainyti 
iŠmainy-

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 

' čius. Turėdami ka ant pardavimo. 
CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS mainymo, norėdami pirkti ar su ko- 

Dėl kiais kitais reikalais kreipkitės nir- 
(ma prie inUSu. teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

kūrenimui pečiu $4 krovinys.- 
furnacė — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834

ga-




