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11 žmonių žuvo su
sidaužius lėktuvui

Pasažierinis lėktuvas su 14 žmonių susidau
žė Pennsylvanijos kalnuose. Tik 

trys žmonės išliko gyvi
NĘW YORK, bal. 7. — 

TranBcontinent#TWestern paša 
žierinis lėktuvas, kuriuo skrido 
keturiolika žmonių, susidaužė 
.prie Uniontown, Pa. Nelaimėj 
žuvo 11 žmonių. Tokių žinių 
gavo TWA raštinė New Yorke.

Lėktuvo aptarnauto ja p-lė N. 
H. Granger telefonu pranešė 
iš Uniontown, Pa., apie išti
kusią nelaimę. Ji taipjau pra
nešė, kad nelaimėj išliko gyvi 
tik ji ir dar du pasažieriai.

Lėktuvu skrido vienuolika 
pasažierių, du lakūnai ir minė
ta aptarnauto ja.

Tarp pasažierių buvo Mrs. 
Ellenstein, žmona Newark, N. 
J., mero, kuri skrido į St. Louis. 
Mo.

(Dieną prieš tai tuose pačiuo
se kalnuose susidaužė armijos 
lėktuvas, kuriame žuvo 5 lakū
nai).
Lėktuvas susidaužė atsimušęs 

į kalną
UNIONTOWN, Pa., bal. 7.— 

TWA lėktuvas susidaužė atsi
mušęs tirštoj ir ledinėj migloj 
į Chesnyt Ęidge Pairtą; 7 • my-

lių atstume nuo čia. Išliko 
tik patarnautoja ir du pasažie
riai—Mrs. Ellenstein, Newark 
mero žmona ir Bayersdorfer, 
Steubenville, O., departamenti- 
nės sankrovos viršininkas. Pa
starieji abu sunkiai sužeisti.

| Lėktuvas išskrido iš New 
Yorko į Los Angeles. Kely su
stojo Camden, N. J., kur pa
siėmė kelis pasažierius. Po to 
neužilgo pranešė, kad jis skren
da aklomis ir paprašė instruk
cijų nusileisti, nes turi vargo 
su radio.

Nusileisti jis turėjo Pitts- 
burghe, bet dėl didelės miglos, 
lėktuvui buvo išakyta skristi į 
Columbus, O. Tečiaus jokio at
sakymo nesulaukta.

Kada jo laiku nesulaukta, 
prasidėjo tylu's ieškojimas iki 
už kelių valandų apie jo likimą 
pranešė telefonu aptarnatitoja,

Lėktuvas nukrito tokioj vie
toj, kur prie jo negalima nė 
privažiuoti per kelias mylias, 
todėl teko sužeistuosius nešte 
nešti į ligoninę. Lėktuvas gi 
sudegė.

VIESULO PASEKMĖS
M.

■

DEMOKRATAI LAI
MEJO cicero 

RINKIMUS
CHICAGO. — Vakar įvyku

siuose Cicero mieste rinkimuose 
laimėjo demokratai. Kova buvo 
labai karšta ir demokratai lai 
mėjo tik mažą balsų dauguma.

Žmonių susidomėjimas rinki
mais buvo labai didelis ir bal
savime dalyvavo nepaprastai di
delis skaičius žmonių — apie 
29,000 balsuotojų, kO niekad 
pirmiau nebūdavo. Bet šiaip 
rinkimai praėjo ramiai ir tvar
kia.!

Nubaustas Lietuvos 
Žinių redaktorius

KAUNAS.—Kauno apskr. vir
šininkas Lietuvos žinių redak
torių už visuomenę kiršinančių 
žinių skelbimą nubaudė 500 Ii- 
tų. - ■ ■

Akcinės “žaibo” bendrovės 
spaustuvės vadovybė nubausta 
200 litų už tai, kad išleido iš 
spaustuvės platinti apskr. vir
šininko spaudos skyriaus sulai
kytą laikraštį.

5 žmonės žuvo
bal. 7. —■• 

užmušti
COLTON, Cal.,

Penki žmonės liko 
traukiniui sudaužius jų auto
mobilių ties Bloomington, neto
li nuo čia.

. —UA, ..A—,

Išdinamitavo Meksi 
kos traukinį; daug 

žmonių užmušta
Dinamito bomba sprogo trauki

niui užėjus ant tilto ir trau
kinys liko nublokštas į gilią 
daubą

PAŠALINTAS ISPA 
NI JOS PREZIDEN

TAS ZAMORA
Pašalino jį seimas už pirmesnį 

paleidimą seimo ir perdavimą 
valdžios dešiniesiems

MADRIDAS, bal. 7. —- Ispa
nijos seimas 238 balsais prieš 
5 pašalino prezientą Niceto AL 
cala Zamora už tai, kad jis pa
leido pirmesnį seimą ir atida
vė valdžią dešiniesiems, kurie 
išžudė gal desėtkus tūkstančių 
žmonių. Dešinieji nuo balsavi
mo susilaikė.

Pietrytinių valstijų 
audrose ir viesulose 

žuvo 400 žmonių
WASHINGTON, bal. 7. — 

Raudonojo Kryžiaus surinkto 
mis žiniomis, sekmadienio nak
ties audrose ir viesulose, ku‘- 
rios siautė pietrytinėse valsti
jose žuvo apie 400 žmonių. Gal 
2,000 žmonių liko sužeista. Nuo 
stoliai siekia daugelį milionų 
dolerių.

Vien Tupelo, Miss., žuvo virš 
200 žmonių. Kitas labiausia 
nukentėjęs miestas yra Gaines- 
ville, Ga., kur žinomų žuvusių 
skaičius siekia 158, bet jis ga
li pasiekti ir 200. Yra daug 
žuvusių ir kitose valstijose. Tu 
kstančiai namų sugriauta.

Kaip paprastai, vietose, kur 
siautė viesulos, įvyko ir keis 
tų dalykų.

Vienas žmogus įlindo į boi
lerį. Kada išlindo, tai namo 
neberado, nes namas buvo vie
sulos sugriautas.

Kitur automobilius liko nu
neštas į lauką, irž kokio 1,000 
pėdų nuo kelio.

Paprastas dalykas po viesulos 
buvo užtikti karvę su nusuki- 
nėtais ragais, ar vištas vaigš- 
tant be plunksnų, ar į medžius 
įneštus vištininkus.

Į visą nukentėjusią srytį pa
siųsta milicija neprileisti plėši
mų.

Chinija protestuoja 
, prieš Mongolijos 

sutartį su Rusija
NANKING, Chinijoj, bal. 6. 

—Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad Chinija griežtai 
užprotestavo Rusijai prieš" Ru
sijos ir Išlaukinės Mongolijos 
savitarpinės pagelbos sutartį, 
kaipo sulaužančią Chinijos su
verenitetą.

Protestas sako, kad pati Ru
sija 1924 m. sutartimi yra pri
pažinusi Mongoliją dalimi Chi
nijos ir todėl negalėjo daryti 
sutarties su ta provincija.

GREENBORO, N. C. — Tai vaizdas vienos krautuvės 
kai praūžė nepaprastai smarkus viesulas, kuris 

daug žmonių ir sugriovė daug pastatų. <

Masiniai areštai
Lenkijoje

to,
po 

užmušė

Nubaudė už kėlimą 
malkų kainų

......... '■
X M’ .

Už ką Ifenkai tremia 
lietuvius

VARSA VA, bal. 7. — Len- 
kijos valdininkai sako, kad per
eitą savaitę visoje Lenkijoje 
buvo areštuota 1,000 žmonių 
už komunistinį veikimą. \

Prašo pagelbos Vo
kietijos ištremtiems 

žydams

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

Apsiniaukę, gal sniegas į va
karą; biskį šilčiau po piet.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 24°.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 
7:22.

Francija skųs Vokie
tijų tautų sąjun

gos tarybai
PARYŽIUS, bal. 7. —Fran

cija yra prisiruošusi apskųsti 
Vokietiją tautų sąjungai 
tarybai už laužymą sutarčių 
ir pareikalauti paskelbti Vokie
tijai sankcijas.

Francija taipjau reikalaus, 
kad prie to prisidėtų ir Angli
ja, nes ji yra prižadėjusi su
teikti Franci j ai pagelbą.

Anglija gal sutiks 
duoti Vokietijai 

kolonijų
LONDONAS, bai. 7. — Iždo 

kancleris Chamberlain kalbėda 
mas atstovų bute užsiminė, kad 
Anglija galbūt sutiks atiduoti 
Vokietijai niekurias Anglijai 
pavestas valdyti kolonijas.

Chamberlain sakė, kad yra 
didelis skirtumas tarp kolonijų 
ir mandatu valdomų šalių. Ko
lonijų Anglija negali atsižadėti, 
bet apie atsižadėjimą mandatų

LONDONAS, bal. 7. — Per 
pirmąją žydų švenčių dieną vi
sose sinagogose buvo atsišauk 
ta į visus Anglijos žydus kuo- 
greičiausia sudėti $15,000,000 
gelbėjimui 100,000 iš Vokieti
jos ištremtų žydų apgyvendi
nimui Palestinoj ir kitose ša
lyse. x

Be to Amerikos žydai prisi
žadėjo tam reikalui sukelti dar 
$10,000,000.

Anglija protestuos 
prieš Italijos nuo

dingas dujas
LONDONAS, bal. 7. — Ang- 

Ii j a® ruošiasi užprotestuoti tau
tų sąjungai prieš Italijos nau
dojimą nuodingų dujų kare su 
ethiopais, kurie neturi prieš du
jas jokios apsaugos.

Lenkai nuteisė 12 
lietuvių

ji galinti svarstyti, bet ir tai
tik tuo atsitikimu, jei bus per
žiūrėti ir visi kiti mandatai, 
kuriuos turi kitos didžiosios
valstybės.

............... ■ -• -................ »-..................r. " . .._______ ______

VILNIUS.—— Vilniaus Trakų 
apskrities Storasta Kazimierui 
Duksai iš Buovidonių kaimo, 
Valkinyko valsčiaus, uždraudė 
gyventi savo kaime ir plotfLprie 
administracijos linijos trejus 
metus. Tas Storastos nutari
mas motyvuojamas tuo, kad 
Kazimieras Dtfksa teisėtų Vil
niaus-Trakų apskr. stajrostos 
nutarimu 1936 m. I. 27 d. nu-• b* - 
baustas pinigine 3 auksinų di
dumo batfda, arba jos neišieš
kojus, viena diena arešto už 
nelegalų buvimą pasienio ruo
že (šarkiškių sodžiuje 1935 m. 
XI. 20 d. 14 vai.),

Vadinasi, už 3 auksinų bau
dą nieko nekaltas žmogus iš
tremiamas trejiems metams iš 
savo kaimo.

VILNIUS.— Vilniaus lenkų 
spaudos žiniomis, šiomis dieno
mis Vilniaus miesto teismas 
nuteisęs 12 lietuvių 6 mėne
siams arešto kiekvieną. Kur. 
Wil. sako, kad nuteistieji 1935 
m. rugpiucio 15 d. organizavę 
priešvalstybinį mitingą netoli 
čebatorių ir Hakšiunų. kaimų. 
Nuteistųjų tarpe yra trys stu
dentai, viena gimnazijos moki
nė ir vienas valdžios mokyklos 
mokytojas.

Piktadarybės kai
nuoja Amerikai 

$14,000,000,000
NEW YORK, bąl.• 7.-/-L-Ap- 

skaitoma, kad Jungt. Valsti
joms piktadarybės kainuoja 
apie $14,000,000,000 į metus.

Į tą sumą įeina užlaikymas 
policijos, teismų, kalėjimų. DL 
desnė pusė tos sumos tenka iš 
laikymui kalėjimą.

Kalėjimuose ir pataisos na
muose yra apie 160,000 kali
nių. Policijos kalėjimuose kas
dien būna apie 200,000 kalinių.

KAUNAS. — Vasario mėn. 
keliolika Kaų*no malkų pirklių 
pakelė malkų kainą, neatsiklau 
sę Kainų tvarkytojo. Už savi 
vališką kainų kėlimą tie pirk
liai nubausti iki 100 lt. bau
domis.

Be to, už kainų nepažymėji- 
mą ir žibalo kainos nesilaiky
mą, nubausta keliolika pirklių 
Pandėlyje, Onuškyje, Kaišia
doryse, Kaune ir Suvainiškyje

Pasimirė aktore 
Marilyn Miller - •

1 • i

NEW YORK, bal. 7. —šian
die Doctors’ ligoninėje pasimi
rė garsi miteikalių komedijų 
aktorė ir šokėja Marilyn Miller, 
privatiniame gyvenime Mrs. 
Chester O’Brien. Sirgo apie tris 
savaites. Jįb buvo 38 m. am
žiaus.

Gyva statyba

VERA CRUZ, Meksikoj, bal. 
7.—Meksikos traukinys liko iš- 
dinamituotas traukiniui vos už- 
žėjus ant tilto .ties Paso dėl 
Macho, 45 m. atstume nuo Vera 
Cruz. Keli vagonai liko nu
blokšti į gilią daubą, o liku
sieji sudegė, žuvo daug žmo
nių, nors tikrojo skaičiaus žu
vusių nežinoma. Jei žuvo visi 
buvę nukritusiuose vagonuose 
žmonės, tai žuvusių skaičius 
viršys 50.

Spėjama, kad bombą po til
tu pakišo maištininkai, ar ban
ditai, kurie siekėsi pasigrobti 
nemažą kiekį pinigų, kurie bu
vo gabenami traukiniu.

Traukinys liko išsprogdintas 
už dviejų valandų po to, kai 
jis išėjo iš Vera Cruz į sosti
nę.

Kaip tik pirmieji vagonai už
ėjo ant tilto, ištiko smarki eks
plozija, kuri suardė tiltą per 
gilią daubą ir garvežys, ekspre
so ir pašto vagonai ir PulL 
mano vagonai nukrito į gilią 
daubą. Kiti gi vagonai pasiliko 
ant bėgių, bet ttiojaus užsilieps
nojo ir sudegė. Traukiniu ke
liavo daug žymių meksikiečių.

Gelbėjimo darbas yra nepa
prastai sunkus, nes delei dau
bos gilumo ir krantų statumo 
labai sunku pasiekti nukritu
sius ir sudaužytuosius vagonus.

Radio stotis Klai 
pėdoj

KĖDAINIAI.—Naujųjų 
nazijoS rdmų statyba jau tiek 
pavaryta į priekį, kad prade
dama dengti stogas. Rūmai tu
ri būti įrengti iki rudens, kad 
naujieji mokslo metai butų ga
lima pradėti jau naujose pa 
talpose.

Taip pat jau pastatyti gra
žus apskrities ligoninės rūmai. 
Belieka padaryti tik vidaus į- 
rengimai.

Dabar yra aktuali naujųjų 
pašto rūmų statyba, kuria: 
miesto savivaldybė jau ieško 
tinkamo ^sklypo, nes esamas 
pašto žinybos sklypas yra nau
jame mieste, o rumus norima 
statyti arčiau senojo miesto.

Taip pat rimtai susirūpinta 
pastatyti gražius pradžios mo
kyklai namus, kur tilptų keli 
komplektai. Namai manoma 
statyti prie dabartinės pradž. 
mokyklos Nr. 1 (ant kalno).

Jeigu čia dar pridėti, kad 
Kėdainiuose per Nevėžį bus' 
statomas naujas betoninis til 
tas, per kurį eis naujas plen
tas, tai aišku, kad miestas pa 
sipuoš tikrai gražiais ir nau 
dingais pastatais.

gim
J. SIMONAITYTEI PASKIRTA 

PENSIJA

KAUNAS, III. 13. Elta. Mi- 
nisterių Kabinetas kovo 12 d. 
posėdyje pradėjo svarstyti pra
džios mokslo įstatymą.

Tame pat posėdyje Ministe- 
rių Kabinetas nutarė, tarp kit- 
ko, paskirti “Aukštųjų Šimo
nių likimo” autorei J. Simonai
tytei pensiją po 300 litų mė
nesiui nuo šių metų kovo 1 d. 
ir nuo tos pat dienos padidinti 
rašytojai G. Petkevičaitei gau
namą pensiją iki 500 litų mė 
nėšiui.

KLAIPĖDA.— Klaipėdos ra
dio stotis šiomis dienomis jau 
baigta įrengti ir kovo 11 d 
pradėti pirmieji bandymai. Pir- 

I mosios bangos paleistos 19,30 
'min. Klaipėdoje buvo labai ge
rai girdimos. Veikia 107 ban
gomis, vadinasi, tarp Paris ir 
Krakau4. Klaipėdos radio stotis 
nustelbia Krakau, tuo tarpu ki
tos kiamyninės radio stotys vi
sai gerai girdimos.

Klaipėdos radio rūmai pasta
tyti netoli Klaipėdos, Jakų d va- 
re ,apie 7 kil. nuo miesto. Nuo 
stoties rūmų ant aukštumos pa- 
stątyti apie 70 metrų aukščio 
stoties stiebai, kurie matyti iš 
traukimo Klaipėda— Pagėgiai 
ir nuo plento. Radio stoties 
rūmuose yra mašinų, transfor
matorių ir kitos patalpos. Mi
krofonas bus aptarnaujamas iš 
Klaipėdos. Jis tuo tarpu palik
tas Klaipėdos pašto rūmuose.

Radio stoties techniška vado
vybė priklauso inž. Blinstrubui. 
Po pirmųjų bandymų gauta 
daugybė atsiliepimų telefonu iš 
visų Lietuvos kampų: Alytaus, 
Rokiškio, Plungės, Nidos ir ki
tų vietų. Jų pranešimais, Klai
pėdos radio stotis ten gerai gir
dėti. Ji veikia 9,5 kv. stipru
mu. Klaipėdos miesto gyven
tojų tarpe radio stotis sutikta 
entuziastiškai. Tai visai patei
sinama, nes pastaruoju metu 
Kauno radio stotis buvo labai 
trukdoma jos kaimynių stočių. 
Klaipėdos radio stočiai tuo tar
pu nėra kitų trukdančių sto-

• čių.

VienasMASKVA, bal. 7.
iš dviejų Rusijos lėktuvų, kurie 
skrido į Franz Josef žemę, to
limoj šiaurėj, buvo priverstas 
nusileisti ties Kara. Kitas lėk
tuvas laimingai nusileido Nova- 
ja Zemlia saloj.

WASUJNGTON, bal. 7. — 
Atstovų buto finansų komite
tas liko įspėtas, kad Šalies sko
los iki liepos d. pasieks $34,- 
500,000,000, jei bus tuojaus at
mokėti ex-kareivių bonusai. To
dėl valdžia reikalauja pakelti 
taksus.

BOGOTA, Colombia, bal. 7. 
—Colombia senatas ratifikavo 
Jungt. Valstijų ir Colombia 
prekybos sutartį ir pasiuntė ją 
prezidentui pasirašyti.

NaujienųRadio Programai

> . ■ 
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WASHINGTON, bal. 5. — 
Nuomos Amerikos ambasadų, 
konsulatų ir legacijų užsieny 
ateinančiais metais kainuos 
$60,000 daugiau, namų savi
ninkams pakėlus nuomas dėlei 
ątpiįlhimo Amerikos dolerio.

SPRINGFIELD, III., bal. 7.— 
Bal. 1 d. valstijos ižde buvo 
virš $62,000,000 perviršis.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watta 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.
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Indiana Harbor, Ind.

NAUJIENOS, Chicago, III,
I"." I.  ■■ .į....I I .1 -•

Gary, Ind.
SLA, 284 kuopą vienbąląiąį 

balsavo už progresyvių kan
didatų sąrašą.

30

iš'

SLA. ^84 kumpos 
mas jyykQ bahmdžip 
domoetos Tarybos 
rezultatai buvo tokie;

F. J. Bagočius 
Mažukna 
Jurgeliutė 
Gugis 
Mikužiutė 
Miliauskas 
Stanislovaitis

susirinkį-
5 PU- 
balsavimo

43;
43;
43;
43;
48;
43;
43.
išrinkti 
Vaitkus

Delegatais į Seimą 
Jonas Grakey, Jonas 
ir Barbora PrakorotLenė.

Ritas 6-to apskričio suvažia
vimas įvyks Gąry, Ind,

— J? V.

Rockford, III
Bagočius, Mažukna, Gugis lai 

mėjo 
Keturi 
rinkti, 
tas.

SLA, 77 kuopoj. — 
delegatai į seimą iš- 
— Margučių kontes-

Pildomosios Tarybos 
SLA. 77 kuopos mė-

SLA. 
rinkimai 
nesiniame susirinkime, įvyku
siame Milaseus svetainėj, 
ve tokias pasekmes:
SLA. Prezidento vietai:

F. J. Bagočius—34
N. Rastenisr^-įl
J. A. čeponpnis—1 

SLA. Vice-prezldento vietai:
J. MažUkną—29
A. O. šalna—16

SLA. Sekretoriaus vietai:
M. J. Vinikas—20
R. Jųrgebutė—22
W. J. Morris—3 

SLA. Iždininko vietai:

da-

u 
f

... Dl J, Maneslow gavo 
balsų.

Pęlęgątąi.3 į ‘4LA. seimą 
rinkti J. Marcinkevičius,
Labanauskas ir S. Bacevičius. 
Tie patys įgaĮipjąmĮ dalyvau
ti dėmokratijos gynimo kon
grese. . — N-

Springfield, III.
S.L.Ą. 158 KUOPOS 

BALSAVIMAI 
, -....nrAnt prfiziįentp:

F. J. Bagočius—42 balsus 
Ęąstenj^—JLO bal. 
čepononis—5 bal.

Aut vjęę-prezidęHto: 
Mažukna—44 bal. 
šalna—13 bal.

Apt sekretoriaus;
Vinikas—43 bal 
P. Jurgeliutė—8 bal, 
Morris—6 bal.

Ant iždininko:
K. Gugis-r-46 M, 
Lopatto—11 bal.

Ąnt jždo glpliėjų: 
Mockus—23 bal. 
Mikužiutė—36 bąj. 
Zaiatoris—17 bal. 
J. Miliauskas^—29 bal. 
Preytis—5' bal.

Ąnt daktaro kvotėjo: 
Dr. Stanislovaitis—40 
Dr. Valibus—4 bal.
Dr. Mikolainis—10 bal.

Delegatais į 39-tą Seimą iš
rinkta: Petras Rauktis, Anta.- 
nąs Krasauskas, Kazys Račai- 
tis ir Kazys čivinskas.

Susirinkime dalyvavo 57 na
riai.

Balandžio 8 d., 7:30 vai. va
karo įvyks S.L.Ą. 185 kuopos 
susirinkimas T. Yvano\yo salėj, 
Broadway ir Ųeodor gat. VU 
si nariai privalote būti susi
rinkime, nes tai yra svarbus 
susirinkimas. O tai todėl, kad 
šiame susirinkime bus baisa- 
yimąs Pildomosios Tarybos ir 
renkami delegatai į busimą 
S.L.Ą. seimą. Tad, kuriems ru
pi musų S.L.Ą. gerovė, bukite 
susirinkime ir atiduokite savo 
balsus už progresyvių bei de
mokratiškų narių sąrašą. Be 
to, nepamirškite išrinkti dele
gatais į seimą tuos, kirrie re 
mia pažangiųjų 
ir kuriems rupi 
gerovė.

narių sąrašą 
Susivienijimo

185 Narys.
' ■ r

Clinton, Ind
PAŽANGIŲJŲ SĄRAŠAS LAI
MĖJO, NORS VISI NARIAI 
BUVO UŽVERSTI FAšISTIš 

KA LITERATŪRA

SLA 121 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko balandžio 5 
d. pas Juozą Danusą, 535 N. 
6 St. Susirinkime buvo renka
ma Pildomoji Taryba. Balsavi
mo

bal.

G. Ainis.

i 
12;

pasekmės buvo tokios:
prezidentus: Bagočius 12; 
victrpi*ezidentą: JMažitfkna

į sekretorius: Jurgeliutė 11, 
Morris 1;

į iždininkus: Gugis 11, Lo
patto 1; ,, a

iždo globėjus: Mikužiutė, 
Miliauskas 12;
daktarus kvotėjus: 'Stanes-
12.

12,

low

J. S, Lopatto—12 
SLA* Iždo glob. vietai 

Mikužiutė—29 
Miliauskas—14 
Mockus—14 
Preytis—8 
Zaiatoris—6

F

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
5 iki 20 metų

/ i Taiipykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leaviįt St.
JUSTIN MAGKIEWIGH, Pres.

l1".' .. ',w?

A.
Dr. Kvotėjo vietai;

Dr.
Dr.
Dr.

J. Stąneslow—30
A. J. Valibus—2
M. Mikolainis—10
Seimo delegatais iš-SLA.

rinkti: P. Basevjčjus, p. Stru- 
zas, p-nia Šimaitienė ir p-nja 
Sinkevičiene. Tai yra Rockfprr 
do pažangiųjų kvartetas.

Delegatams kelionės išlai
doms iš kiropos paskirta $150,- 
00.

Sekmadienį po Velykų, ba
landžio 19 d., Columbus salėj, 
yra rengiamas margučių kon- 
testas, kuriame galės dalyvau
ti visi. Kas turės gražiausius 
ir tvirčiausius margučius, tąs 
gaus dovaną; šešios (Jpyąnos 
bus duodamos. Bus gėrimų ir 
valgymų ir gera muzika pasi 
šokti, t 

Kon testą rengia SLA. 11 
kuopa.

Korespondentas.

Kenosha, Wis

............. j " ■ ■ 1 1 ' i'

Nors fašistai $ Sargybos 
Bokšto įr užvertę musų kuopą 
savo nąšvapkią literatūra, bet 
iš to jie jokios naudos netu
rėjo. Bokštininkąi, kuriems pri
klauso Vitaitis ir Vinikas, at
kando pas mus dąptis, Nieki^ 
nimai visokiais budais pažan
giųjų dar labiau užgrudė na
rių nusistatymą ir jie savo bal
sus atidavė už progresyvių są
rašą. Reikia žinoti, kad musų 
nariai yrą demokratiško nusi
statymo ir su fąšįstąis nenori 
nieko bendro turėti,

Buvo renkamas ir 4elegatas. 
į seimą. Išrinktas liko Dpmini-I 
kas Riauką.

Susirinkusių ųarių nuotaika 
buvo

Iždo globėjai:
Mockus—15 bal, 
Mijiauskos—14 bal, 
Mikužiutė—7 bąl. 
Ząlatoris—4 bąl, 
Preytis—1 bal.
Kvotėjas: 
Mikolainis—10 bal. 
Staneslow—8 bal.

Dr.

...

Trečiadienis, balan. 8, 1936

Delegatą į seimą nutarta ne
siųst, nes neturime pinigų.

Valibus—1 bal. Garsinkitės Naujienose

Lietumi, Balsuokit 
už Savo Dranga

SLA. 212 kuopoj laimėjo 
žangiųjų sąrašas, nors ir 
vo vedama smarki agitacija 
už

SUS.
N.

sus.

pa- 
bu-

fašistų kąndjdatus.
J. Bagočius gavo 34 bal-'

Rastenis gavo 13 balsų.,
K. Mažukna gavo 33 kai-

• i

A. šalna gavo 15 balsų.
P. Jurgeliutū gavo 33 balsus.
M. Vinikas gavo 11 balsų.

K. P. Gugis gavo 33 balsus.
J. Lopatto gavo 15 balsų.
E. Mikužiutė gavo 35 balsus.
J. Miliauskas gavo 26 bal

sus.
S. Mockus gavo 14 balsų.

VISUOMET ŽEMAS KAIRAS 
K-RAy

Vai.: 8:80 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751Pirmus Morgičius 

ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

Ghapman and Co., Ine.
135 S. La Šalie St.

Tel. Frąnklin 0576

32 6. S. STATE S T.
’ .Opposite pavis store, 2ci Floor

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vertes $16.00

labai gera.
Tr- Dominijas Riauka.

AKUŠERĖS

, ANTANAS J.
ZYGMUNTOWICZ

Demokratų Kandidatas i 11-tos 
War.dos Koipitimanus

Tai yra geriausias lietuvių drau
gas. Jau dabar suteikė daugeliui 
lietuvių darbus, o kada bus išrin
ktas suteiks daugiau. —Atsikra- 
tykim svetinio jungo, balsuokime 
už savo žmogų balandžio 14 d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

E.UDEIKIS 
IR TĖVAS 

RĘPubJk 8340

Virs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

^r^Aild Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

Philadelphia, Pa,
SLA. 135 kp. savo specialia

me susirinkime rinkn Ta
rybą, Susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Bąl<ąyinio pasek
mės tokios:

Prezidentų:
Bagočius—15 bąjsų
Rastenis-5 bąl. 
čepononis—1 bal.

Vice-pne?.: 
šalna—12 bal. 
Mažukna—4.0 bal.

Sekretorium:
Jurgeliutė—12 bal, 
Vinikas—10 bal. 
Morris—2 bal.

Iždininku:
Gu£is—14 bąl.
Lopatto—7 bal.

ŠIOS SAVAITES

DIXIE ŠOKIŲ MOKYKLA

----

Duodą privatiškas ins- J 
trukcijas “

MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams

Valsus-Fox Trots-One- 
stęp 12 lekcijų kursas . 
dabar .............................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, tąipgi nedėlioj.
W. Randolph St. Central 4563

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. 
Kiaušiniais f

Mes užlaikome geriausias

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Springsinis 
Matracas

ROOSMLT 
FURNITURE®

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 

ofisas—8323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartie^.
z • t ■

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«: Republic 9723

Phone CanaI 6122
Dr. S, Biežis 

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

Serędomiu ir pedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenns 

Telefonas Republic 7868

Namu

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas 
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredog Ir
Pėtnyčios 6 iki 9. - i.

Telefonas Capal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street' 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wentwortb 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
Išskyrus seredomii ir subatomi#.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737 . . '

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

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITVSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone ĘJ*levard 7042

Dr. C. Z, VejeJ’is
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

' i Kiti Lietuviai Daktarai.

n Ofiso valandos: • 
Kasdien nUo 1-4 p. p. ir 7-9 v. y. 
Tel.: Hemlock 5524. dieną ir naktj.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.
Phone Prospect 6376

Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedeliomis pagal sutarti 
Rez 2515 W. 69tji St. 

Tel. Hemlock 6141
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 g. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Jus Sutaupote kai 
Pericate GERESNIUS 
ČEVERYKUS

Naujausi

STYLIAI
•—COLONIALS

• SANDĄL STRAPS 
•~-PJLKI ŠUEDES 
•^.NĄUJI PATENTS

IR UŽKULNIS

Laidcįtiivitl Direktoriai
us. Skaniausia duona ir pyragai, Sūriai, Sviestas^ 
ir pilnas ir įvairus pasirinkimas Groceries.

Amerikos Lietuviu Daktaru

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brnnswick 0597

8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

S. P. MAŽĘIKA
3319 Lituanica Avenue Phoųe Yards 1J.38

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phonę Boujeyard 4139

Phone Cicero 2109Cicero

Laf. 0727

S. C. LACHAVICZ 
42-44 East 108th Št. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

Del Pavasarinių ir Velykų 
ČEVERYKŲ eikit pas 

BOSTON’S 
.98

Didžio—2 iki 9
Platumo—AAA iki EEE

Mes 
.užlaikome SFLORSHEIMS

RED CROSS
9 ENNA jbttick

Nariai Chieagos, Cieeros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1410 South <9.th epuri
A. PETKUS

668 Wėst 18th Street
J. F. RAD2IUS

Phonę Cąnąl 6174

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8877

1646 West 46th Street
I, J, ZOJLP

Phones Boulevard 5203-8413

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

KITATAUČIAI

VYRU IR JAUNŲ VYRU C

OXFORDS 98
IR 

VIRŠ.

DYDIS
5 iki 12

Tikros Skutos 
Pavasariniai 
ŠtyJiai

PANČIAKŲ SPECIAL
FULL FASHIONED CHIFFŲN
NAUJAUSIŲ PAVASARINIŲ SPALVŲ —,— ---------------------------- -------------- -——

_____ BOSTON ČEVERYKAI GERESNI

Kūdikiams
Didelis pasirinki

mas

POLL PARROT 
ir

STAR BRAND 
čeverykų.

Garantuoti 
tikros 

skųros

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St

LACHAWICZ ir SŪNUS

LIETUVIS 
Tel. YąrzJĮs 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St.

kampas Hąlsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškai ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Rgy ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., nptoli Morgąn St Valandos nuo 15—12 piSt5“r 

nuo 6 iki 7:80 yal. vakaro.
Tel. Canąl

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ąr Centrai 7464

2314 VVest 23rd Plaee Phones Ganai 2515—Cicero 5927

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-<ros lubos 

chicago; ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWĄY 28į8į0.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer’Ąyenųe Phone Lafayette 8572

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kabu
4631 SOIIM ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piieti

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

AMBULANCE PĄTAJRNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
' YARds 1711—1742

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr, Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8fl
NedJdiomU pagal sutarti

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
RtCZ. Tel Drexfll 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieni.
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Tyliai, Tyliai Nemunėlis
Plaukia...

• . ....

Tas • tylusis, ramiteis, dainų 
numetėtas Nemunas kartais 
sav< parodo. Niekas tikėti ne
tikro, niekas manyti nemanė, 
kad šiais metais Nemunas gali 
patvinti,' nes jis iš viso tik ka
lias dienas buvo užšalęs, o 
sniego taip kaip nebuvo. Ir 
štai Nemunas patvino ir dar 
kaip! Septynetų dienų laikė 
Kauno priemiesčius ir arti
miausias kaimus apsėmė van
deniu. Mervelės kaimo tik sto
gai kyšojo iš vandens.

Jūsų Vilnyje Abcko išgar
sintieji Lampėdžiai taip pat 
skendo vandenyje. Visos lės 
pušys, po kuriomis taip sma
giai su Kauno žydelkaitėmis 
flirtavo jūsų'jauniklis Urmo
nas, dabar liūdnai iš vandens 
lingavo. Kaune buvo apsemta 
visa eilė gatvių, kuriomis susi
siekimas ėjo tik valtimis. 
Daugiau kaip dešimts tūkstan
čių šeimų liko be pastogės. 
Jei tik skaityti, kad kiekviena 
šeima turėjo po penkis šim
tus litų nuostolių, tai jau jų 
turėsim apie penketą milijo
nų, bet reikia skaityti, kad jų 
bus keletas milijonų.

Kas kaltas, kad Nemunas 
laiks nuo laiko tokius šposus 
iškrečia? Žinoma, žmogus. 
Žmogus privalo gamtos prajo
vus suvaldyti. Juo labiau ne
sunku Nemuną suvaldyti ir jį 
pradėjo valdyti. Jo vaga siau
rinama ir gilinama. Daromos 
bunios, bet nežinia kuriais 
sumetimais inžinieriai pradė
ję aukščiau Kauno tvarkyti 
Nemuną staiga tą darbą me
tė ir persimetė kitoje vietoje 
Nemuno vagą tvarkyti. Taigi 
tas nebaigtas darbas bene bus 
vyriausiu kaltininku. Mat, 
ties ta vieta pasiliko vidury
je upės sala. Sala sulaikė ei
nančius ledus ir tie pradėjo 
grūstis ir taip smarkiai ir kie
tai, kad visai upės vagą už
kirto ir dėl to vanduo pakilo, 
nes jis neturėjo kur nubėgti. 
Sako, kad Nemuną tinkamai 
sutvarkyti reiktų dvidešimts

P-s Petersen jus užprašo atsilankyti Į 

Musų Didelę Be Įžangos 
Velykų Pare 
KETVIRTADIENI! DOVANOS, UŽKANDŽIAI, MUZIKA, PRYZAI, 
SPECIALĖ MOTERŲ APRĖDALŲ PARODA SU GYVAIS MODE
LIAIS nuo 2:30 iki 7:00. Atsiveskit savo vaikus ir draugus. Turėsi
te daug fonių ir gerą progą išlaimėti puikius pryzus!

VELYKOMS KAUTŲ IR SIUTŲ 
IŠPARDAVIMAS

BAISUS PERVIRŠIS
Kaip tik i laiką Velykoms, povelykinėmis kainomis! 
DAUGIAU KAIP 5,000 ' —

APRfiDALŲ!
Tikrai už 50c. ant $1. 
Vertės iki $9.98! šios dra- J 
panos yra visai naujos, jfl 
šviežios ir madingos. Dau- 
gelis šilko pamušalu, viso- I 
kio dydžio iki 40 ir» kai V 
kurios storesnėm moterim. I 
Atgabenti Mail Order Di-W 
vision Specialiai dėl? Šios 
Didelės Moterų Aprėdalų ' 
Parodos, povelykinėmis 
kainomis. Ateikit anksti 
ir pasirinkit tinkamiausias!

99

NAUJOS SKRYBĖLĖS 
VELYKOMS

Kiekviena yra $1.88 vertės ar daugiau! šio sezo
no šauniausios ir naujausias skrybėlės, paskiausio 
padarymo, spalvų, aprėdimo, QQf*
iškaitant ir HOMBURGS! ....... ...................

žemos-kainos karas su TVIRTU VIENO-ŠMOTO PLIENO TURRET VIRŠŲ?

CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

žemos-kainos karas su PATOBULINTU GLOTNIU KNEE-ACTION PASIVAŽINĖJIMU*)
CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

PARODOS DRESIŲ PERVIRŠIO 
STAKAS! 

Pasverto šilko, Rayons, Acetates, 
gražios, naujoviškos ,— visokio dy
džio. iškaitant ir STORESNĖM! 
Yra tinkama dėl kiekvieno typo! 

'$5.98 vertybės. Specialiai

>2.49 IR 52.99
APRĖDALŲ PARODOS SPECIALS! 
Kautai Storesnėm Moterim, dydžio 
51 ir 53. $9.98 vertybė $Q QQ 
tiktai ...................................
Pavasariniai Siutai, cotton crashes 
ir checked tweeds, $4 QQ
dydžio iki 20 ................... ■
Puikios Rūšies šilkinės Pančiakos; 
full fashioned, šilkinės iki viršui, 
visokio dydžio, pavasarinių spalvų 
sensacinga vertybė — 
pora .......................................
Radikaliai Naujo pavasario 
spalvų — 98c. vertybė 
tiktai ...................................
Bovelniniai Frocks — Perviršio sta- 
kas. Vienas didžiausiu bargenu ka
da nors pasiūlytų; šviežios, naujos, 
švarios bovelninės, dau- 
gelio styliu ....................... VWV 

49c
styliaus

milijonų litų, bet tai žinoma 
inžinieriški apskaičiavimai, 
kurie dažnai skaudžiai sukly
sta'. .

Taigi inžinieriai sau skai
čiuoja, b Nemunas savo daro... 
1931 metais jis ir pora milijo
nų • nuostolių padare, dabar 
gal bus dar daugiau, štai jau 
virš keterų milijonų...

žmonės Nemunui kylant 
taip ir nesiliovė jį stebėję. 
Visur buvo pilna žmonių. Vie
ni ėjo pažioplinėt, kiti pažiū
rėti kaip jų turtas vandenyje 
dingo.

—Ar matai kaip ledai man
ko mano namelį, taria vienas 
žiūrovų rodydamas į Nemuno 
vagą, o tonais tikrai tarp le
dų, kažkas juoda kyšojo.

—Tai tavo namelis? kažkas 
pakartotinai užklausė.

—Nugi!
—Ar negaila?
—Linksma butų, jei su juo 

visi vargai nuskęstų...
—Hm! •
—Vaikai, vaikai tik žiūrėkit 

nesušlapkit, draudžia savo 
dvejetą vaikų motina. O tuo
du .jau iki juostos šlapi ir 
nuo šalčio kaip burokai pamė
lynavę.

—Motin, vesk vaikus į mai
tinimo punktą, ką gi čia juos 
vargini, ramina vienas žiūro
vų.

—Taigi, kad gaila prarasto 
turto, štai šeštas iš eilės na
mas tai mano.

—Koks tenais tavo, sakyk, 
kad to namo skiepe gyvenai, 
ir bajorė.

~—A, a aš tenais gyvenau, 
kiek pakitusiu balsu atsako 
dviejų vaikų motina.

Letai žingsniuoja policistas. 
Priėjęs prie žmonų, kurį lai
ką stebi juos,, o paskui tvirtų 
balsu įsakmiai šaukė:

—Skirstytis!
—Kaip išsiskirstysim ir pra

dėsim kas sau veikti bus blo
giau,—kažkas sprandą į api- 
kaklę įtraukęs atkerta policis- 
tui. •

ANK1ETAŠ dėl visokio amžiaus, 
pastel spalvų, trijose grupėse; pora

1O»
ŽIŪRĖK! 3000 PORŲ 

ČEVERYKŲ!

S-Į29 L’’!1V'JrUL V IvvfLjiL 1
PERVIRŠIO STAKAS!

Didžiausios čęvėryku vertybes isto
rijoj. Visokio dydžio. Visu styliu. 
Visi Nauji, Ne $2.95; ne $1.95; 
bet $1.29 yra musu kaina.

.m. StIUT 4000

Nekalbėt, daryti tai,* ką

Niekas nei iš vielos.
—Nekalbėt ir nerašyt, vėl 

pasigirsta iš susirinkusiųjų 
tarpo balsas.

—Niekus tauzija, kažkas 
jam atkerta. Dabar tik repor
teriams tikra rugiapiute, 
cenzūros nesikiša...

čia

jau
ir

—Šaknų skirstytis, — 
abejingai sako policistas 
kiek pastovėjęs eina sau.

Kad'bent kas iš susirinkusių 
policistą palydėtų kokiu nors 
žodeliu: taip kaip jo čia ne
būta.

—Oi, oi, dejuoja viena sto
vinčių čia nioterėlų, dingo vi
sas mano turtelis. , ___ „

—Ar turėjai naktinį puodu-'kelintas kartas kaip keliasi, o 
nei jam reikia nei ką, o aš per: 
jį į darbą pavėluosiu. | 
—Koks čia darbas, kad dirb

tuvėje vandens iki kelių,— 
kažkas jam? atkerta. ' I 

—Bet aš
pasirodyti, kad j darbą ntesu- 
vėlavau!

—Juokai 
kas antra diena kaip nuosto
lių komisijoje savo nuostolius 
apskaičiuoja, jis dirbtuvėje 
visai nesirodo.

—Žinai jis savo atsiims, o iš 
inųs už nedarbo dienas atskai 
tys...

—Potvynio metais kiti tik
tai ir tunka.

—Taigi, kam ^potvynis, o 
kam darbymetė.

Slankioja, žiūrinėja žmo
nės potvynio, šnekučįuojasi, 
ginčijasi. Vieni dūsauja, kili

zuja žmones kilnoja.

šeimininkui turiu

jau tavo šeminin

PATOBULINTAIS HYDRAULIC STABDŽIAIS?

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

Ir 
Lietuviškos

Degtinis

—Kam džiaugsmas, o kam i jurą.
ašaros, štai šitas bezmėnas jau nuteko liūdnus prisiminimus

Wor YouR ’\

40 YEARS

įrtfeODĖNE'D

Koks yra vienintelis

Koks yra vienintelis

TODĖL, GERIAUSIAS PIRKINYS DĖL 1936 YRA

Vienintelis pilnas žemos-kainos karas X

General Motors Vertybė

y - — ■ - . ---
/CHEVROLET

SULIG JŪSŲ IŠGALĖS

Koks yra vienintelis

VISOS ŠIOS VERTYBĖS

Už CHEVROLET

ŽEMAS KAINAS

Koks yra vienintelis žemos-kainos karas su SHOCKPROOF VAIRAVIMU*?
CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

Koks karas yra vienintelis žemos-kainos karas su NAUJAIS
CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

ELEKTRIKINĖS LEDAU-
NES po *89.00 

ir augsciau

$ JĮ fiE IR VIRŠ. , Listo Kaina Naujo Standard Coupe 
" Flint. Mich.* Su bu m per i ai s, atskyri! tairu irtai- 

rom Spyna> nst0 kaina yra $20. extra* Knee 
Action ant Master Modelių tiktai $20. daugiau. Kainos pažy
mėtos šiame apskelbime yra sulig listo Flint, Mich. ir gali 
būt pamanytos be perspėjimo. Chevrolet Motor Company, 
Detroit, Mich.

GENERAL MOTORS IŠMOKĖJIMO PLANAS — MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

Dėl Ekonomiškos Transportacijos

P

žemos-kainos karas SU TIKRA FISHER NO DRAFT VENTILIACIJA?
CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

Koks yra vienintelis žemos-kainos karas su AUKŠTOS KOMPRESIJOS VALVE-IN-HEAD INŽINU?
CHEVROLET—vienintelis pilnas žemos-kainos karas!

ką?—klausia vienas drastiškai 
moters. Ta nesitikėjus tokio 
klausinio išgirsti, sumišo ir 
kažką po nosini pasakė.

—Ei, jei naktinio puoduko 
neturėjai, tai kokie čia tavo 
turtai, tai tik vieni skarmalai, 
tuos nusikratei-—kitus surasi...

—Besarmati, atkerta jam
dejavusi moteris.

—O ar matai štai pro langą 
tas puodukas plaukia, tai tuoj 
matyti, kad tenais buožės gy
venta, jam yrą ko dūsauti, o 
tau?

—Begėdi, vėl atkerta jam 
moterėlė.

—Ale kad tas Nemunas 
nors pakrutėtų, o dabar nei 
iš vietos, nutraukia besiginči
jusių kalbą.

—Eh, kad tas Nemunas 
taip pakrutėtų, kad visus pur-

Labai Trumpa Pasakaite

NAUJIENOS, Chicago, III.
•' '■ .. I,...............................  ■ I --'f 1 "■'V* ‘

džiaugias tokį reginį pamatę. .
—O vis dėlto gražu, štai 

žiūrėk, kaip visų namų van
denyje siluetais gražiai spindi, 
o kaip pūkini elektros šviesa 
atsimuša,—sako viena į kaili
nius. įsitraukus ponių.

—O kad poniai taip į pašo
nę tas grožis atsimuštų, —at
kirto viena moterėle ir tuos 
žodžius tarus dingo. Kailinių 
savininkė taip pat neilgai gė
rėjosi, pasiskubino nudulyti.

O Nemunas tik septynias 
Keistučio galvč, tai tikras dienas išlaikęs Kauną vande- 

Venecijos reginys. Laiveliai nj'je, pagalinus sujudo, sukri- 
to ir triukšmingai ledus nunc- 

Vanduo pamažu

ži

vus nuo Lietuvos paviršiaus 
nušluotų,—taria kas tai iš (įia 
stovinčių. <

—O ką tuomet tu veiktum? 
—klausia vienas jo.

—Aš? taip ir nesurado ką 
atsakyti.

—Neprovokuok kilus, 
noni kur tarnauji... pasgirsla 
balsas.

—Ak tai šitoks čia paukšte
lis lupi,—jau pasityčiojamai 
pasigirsta balsas.

Žmonės iš los vielos, kas 
sau pamažu skirstosi.

Keistučio gatve,

darbo žmonių tarpe palikda
mas. —H. L.
111-16-36 m.

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

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

dėl žmonių, kurie nori 
nusipirkti tinkamą
žemos-kainos karą!

(Skaitymo Laikas, 31 Sekundą)

i

- - - - DRESES- - - -
VYRU SIUTUS JĮ
TOP KAUTUS Į| O

Išvalome ir Išprosinam B C
Plūs Apdr. nuo Ugnies B 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius. Pietuotus

Kailiais padabintus i*ubus.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

> G RŪBAI, $1.50
I ATSIIMAM IR PRISTATOM

CAPITOL CLEANERS 
150 N. STATE ST. KAM B. 1.323

DEARBORN 8746 ......   -

NUO

IKI *>U
SUTAUPYSITE 

dabar ant RADIO, 
Skalbiamų Mašinų, 

Refrigeratorių, 
Rakandų 

50 TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ 

IŠPARDAVIME

PHILCO RADIOS, 1936 m.
Gražiuose kabi- $39 00 
netuose po ......

MODEl

136

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Westinghouse, Thor, Gene

ral Electric po 

*39.50 ir -69.50
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 nedė- 
liomis nuo 5 iki 6 vai. vakaro.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telepboną CANal 8500

Subscription Ha tęs:
$8.00 per yeąr in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered ąs Second Class Matter 
Marcb 7th |914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the ąct of 
March ird 1879.
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Užsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams ----------------------
Pusei me|ų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ___ ....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei --- -------------------
Mėnesiui ........ ..................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________
Pusei metų -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

$5.00
2.75
1.50
1.00 

. .75

NAUJIENOS, Chicagd, III. / Trečiadienis, Ealan. 8, 193(5

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

$8.00 
_ 4.00 
... 2.50 

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

--------- -----  . . .—r

AMERIKOS SKOLOS

Biudžeto direktorius Bell pareiškė kongreso komir 
tetui, kad liepęs mėn. 1 c}. šiemet Jungtinių Valstijų 
skolos sieks trisdešimt keturis su puse bilionų ($34,- 
500,000,000) dolerių. ,

Tai sudaro beveik $300.00 kiekvienam vyrui, mo- 
terei ir kūdikiui, gyvenančiam šioje šalyje, arba apie 
$1,200 kiekvienai vidutiniškai šeimai. Kada Amerikos 
žjnonės tas skolas atmokės?

TARPTAUTINĖS KALBOS KLAUSIMAS

Radio padarė aktualiu tarptautinės kalbos kląųsi- 
mą. Kada balsas gali oro bangomis būt perduotas už 
šimtų ir net už tūkstančių mylių, taip kad įvairių šalių 
žmonės gali tuo pačiu laiku girdėti to paties kalbėtojo i į * S • 1 * tkąlbų, tai darosi svarbu, kad jo kalba butų suprantama 
vįsųr. Toliaus, kai radio bus dar labiau ištobulintas, to- 
lumas perduodant garsus oru nesudarys jokio keblumo.

Taigi reikalas vartęti vieną visoms tautoms supran
tamą Jcalbą darysis yią ^jįĮesnis įr .didesnis, f Bet kokią 
kalbą šitam tikslui reikia (pasirinkti,? čia kklbininkų 
nuomonės skiriasi Viepi siul6 paimti vieną iš “dirbtL 
nįų” kalbų — esperanto arba ido. Kiti sako, kad butų 
praktiškiau vartoti sumodernintą lotynų kalbą a*ba va
dinamų "bąsic English”.

Jeigu visų tautų bent apšviesti žmonės imtų varto
ti kokią nors vieną kalbą/’ tai žymiai sumažėtų tautų 
neapykanta, kurią šiandie taip gudriai moka išnaudoti 
savo tikslams atžagareiviai visose šalyse.

dąugiąu balsų Pild. Tarybos 
rinkimuose. Visiems kuopos 
nariams Strimaičio “Sargyba” 
išsiuntinėjo - lapelius, kuriuos 
dabartinei Pild. Tarybos daugu
mai prikaišiojama norąs pa
versti Susivienijimo “rosijos 
reikalų ginimo tvirtove”.

To negana. Susirinkimo dieį 
no j e tąutininkai automobiliais 
yežipjo savo šalininkus į susi
rinkimą ir atgabeno daug to
kių, kurie niekuomet kuopos 
mitinguose nedalyvauja, šiitų 
pastangų dėka tautininkams 
pasisekė dviejų balsų dauguma 
pravesti savo delegatus į sei
mą. Bet Pild. Tarybos rinki
muose jie vistiek gavo tik apie 
pusę balsų. Balsai pasidalino 
taip: Bagočius 40, Rastenis 40: 
Mažukna 40, šalpą 36; Vinikas 
41, Jurgėliutė 88; Gugis 43, 
Lopatto 39; Mockus 43, Mikų- 
žiutė 36, Zalatorius 35, Miliau
skas 36; Dr« Staneslow 42, Dr. 
Mikolainis 35.

, Pirmiaus ta kuopa buvo tau
tininku (tvirtovė.

New Yorko SLA centralinė- 
j e kuopoje tautininkai taip pat 
vartojo desperatiškas priemo
nes. Ponas Vinikas stengėsi 
kiek drūtas įpiršti į delegatus 
saviškius žmones, sakydamas, 
kad jie esą “susivienijimo ve
teranai”. toje kuopoje pri
klauso tokie “sargybininkų” 
šulai, kaip Vinikas, Vitąitis, 
Strimaitis, Bųkšnaitis, Bajoras 
ir k. Tačiau, renkant delegatus, 
daugiausįa ..balsų ■ gavo p-Įe ,P. 
Jurgėliutė.

smerkia šitą sutarties ąuląu- 
Žymą. Tenai, kur laisvąi pa
sirašytos sutartys yrą dėl 
menkos priekabės laužomos, 
negali būti nei teises, nei 
tvarkos, nei taikos.' Sutarties

■ i ■ ■. 11.  .............. .  .

SARGYBININKAI PRAIA1MĖJ0
CENTRO KUOPOJE

laužytojo pasiūlymas daryti 
naujas sutartis neišvengia
mai turi iššaukti aštriausią 
nepasitikėjimą.”
Manifestas baigiasi žodžiais 

“šalin šitą (režimą!”

VOKIĘTIJA GAL GAUS KOLONIJŲ

Viena iš Hitlerio sąlygų grįžimo į Tautų Sąjungą 
ir kooperavimo su kitomis valstybėmis yra ta, kad Vo
kietija turi gauti kolonijų, nes jos gyventojų perviršis 
neturįs kur pasidėti. Anglai, matyt, sutiks daryti kom- 
premisą šitame klausime su Hitleriu.

Britanijos iždo kancleris Neville Chamberlain, kal
bėdamas parlamente, pąreiskė, kad įam tikrose aplinky
bėse Britanija neatsisakytų pervesti vokiečiams tas te
ritorijas, kurioms ji turi mandatą.

Mandatas šitame sąryšyje reiškia įgaliojimą valdy
ti politiškai nesūbrendusį kraštą. Valstybė, kuri tokį 
mandatą turi, privalo duoti kasmet Tautų Sąjungai at
skaitą iš savo valdymo, ir jeigu Tautų Sąjunga rastų, 
kad valdančioji šalis tą kraštą skriaudžia ir neteisingai 
išnaudoja, tai ji galėtų mandatą panaikinti arba jį per
duoti kitai šaliai. -

Kolonijų padėtis šituo atžvilgiu skiriasi. Kolonija 
yra tokia teritorija, kurioje valdančioji šalis yra nie
kieno nekontroliuojamas šeimininkas. Į kolonijų reika
lus svetimos šalys neturi teisės kištis. Savo kolonijų 
Britanija, pasak Chamberlaino, tuo tarpu atsižadėti ne
ketina.

. - Bet Vokietijai nebūtų didelio skirtumo, ar ji gautų 
tam tikras žemes Afrikoje ir okeanų* salose, kai|po man
datą, ar kaipo kolonijas. Hitleriui svarbu pakelti savo 
prestyžą, parodant, kad kitos valstybės pripažįsta jam 
teisę skleisti -vokišką kultūrą” tarpe laukinių ir pus
laukinių tautelių.

Tačiau, jeigu pažiūrėti, kaip iHtleris elgiasi namie 
su savo valdomais žmonėmis, tai reikia pasakyti, kad 
puslaukinės padermės Afrikoje nedaug tegalėtų iš jo 
patirti apie tai, kas yra tikroji kultūra.

............. JUI'J' - .....■......

Apžvalga
DARBIEČIAI LAIMĖJO PA

PILDOMUS RINKIMUS

Škotijos distrikto Dumbap- 
tonshire atstovas A. D. Cach- 
rane buvo paskirtas Burmos 
gubernatorium, todėl lame dis- 
trikte reikėjo rinkti naujų at
stovų į parlamentų.

Rinkimuose laimėjo Darbo

FAŠISTIŠKAS MITINGAS 
LONDONE

Buvęs kairysis darbietis Sir 
Oswąld Mosley, kuris paskui 
virto fašistu, dar vis bando 
laiks nuo laiko daryti maniev- 
rus su savo juodmarškiniais. 
Neseniai, kaip rašo “The Man- 
chęster Guardiąn”iuįo /.‘armiją” 
surengė Londono didelėje sve
tainėje Albcrt Hali mitipgą.

Kai “tautos yądąs” Mpsley 
atėjo i svetainę, tai susirinkusi 
juodmarškinių minią pasitiko 
jį bubnais, triubomis ir Hitle
rio hymno “Horst Wessel” gie
dojimu. Bet publikoje btivp ir 
daug priešų. Kada Mpsley ėmė 
sąyo kalboje ątąkupti Franci jos 
sutartį su spvietų Rusiją, tai 
publikoje kažin kas sušuko 
“Three cheers for the Soviet 
Union”. Toliaus keturios mo
ters, sėdėjusios balkono ložoje, 
ištiesė spyietų yėbąvą. Tuoj aus 
būrys fąšiątų Pūolė į tą }pžą 
draskyti vėliąyą ir, nutempę 
moteris apačiom į svetainę, ėmė 
mušti-

Fašistiški mušeikos taip pat 
užpuolė ir mušė kiekvieną žmo 
gų auditorijoje, kuris atsiliep
davo prieš kalbėtoją. Ligoninės 
mašipa yisą laiką zujo link sve
tainės ir atgal, gabendama su
žeistuosius.

šitaip vedama fašizmo propa
ganda Anglijoje vargiai bus 
sėkmingą.

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI pASMERĘfi NU

TARTIES LAUŽYMĄ

Partijos kandidatas Thomas 
Cassells, gavęs 20,187 balsus 
prieš konservatorių kandidato 
19,203 balsus.

Tokiu budu darbiečiai paver
žė vieną mandątą konservato
riams.

NEfiVARI TAUTININKŲ 
AGITACIJĄ

BrooĮdyno £LĄ 38 kuopoj, 
kaip rašo “Laisve”, fašistų-san- 
dariečių blokas dirbo išsijuo
sęs, kad jo kandidatai gautų

Vokietijos socialdemokratų 
partija, kuri dabar, žinoma, 
yra nelegališka, išleido mani
festą prieš Hitlerio diktatūrą, 
smerkdama ją dėl Docąrnp su
tarties sulaužymo ir šaukdama 
Vokiętijps žmones sukilti prieš 
fašizmą ir jį nuversti. Manifes- 
tas buvo labai plačiai paskleis
tas visąme krašte slapiais ke
liais.

Socialdemokratų n$nif$sįž 
tarp ko kita sakoma:

“Apgauta ir suklaidinta, 
Hitlerio vedama Vokietiją 
eina į naują katastrofą, ku
ri bus dar didesnė' už kata
strofą |918 motų-”
Armijos pasiuntimą į demili

tarizuotą Rpino sritį mąnifes
tas laiko provokatoriškų Lo- 
carno sutarties sulaužymu, ir 
sako:

“Visas pasaulis vieningai

NEW YORK, N. Y. — La
bai netikėtas dalykas įvyko pe- 
tęitaĮne S.L.A. 1'26 kuopos su
sirinkime, kuriame buvo dele
gatų rinkimas ir S.L.A. Pildo- 
mpsios Tarybos balsavimai. Ka<į 
ir spec|ąliąis kvietimais nariai 
buvo sušaukti, susirinkiman 
atsilankė tikfąi 26 nąriąi ir di- 
džiumą jių nąrių sudarė S.L.A. 
Cenfro darbininkai ir patys vy
riausieji sargybininkai, kaip 
tai: Strimaitis, Vinikas, Vitai- 
tjs, Bųkšnąitis,! Bajoras ir t.t.

Atėjus delegatų rinkimams, 
p. yįnikąs pirmutinis pąsipra- 
šo bąįso ir savo kalboje nuro
do, kad Šiąmę jubiliejiniame 
seįrpe būtinai reikia išrinkti 
visus veteranus-yęikėjus Cenf* 
ro kuopos delegatais; kąd bu- 
tiiĮąi ręikią jutos Seiman pąsių* 
sti, jeigu prisieitų nariams ir 
ekstrą asesipent.us užmeti! Po: 
tam pradeda rekęmeąduęti Įš 
eiles; Strimaitį, Daukšį, Stri
maitienę, Bukšnaitį jr dar po
ra kitų “veteranų”. Net kuo
pos pirmininkas turėjo paste
bėti p. rVinikųi,|| kad,. ji^ vądą 
agitaciją už sau patinkamus, 
kandidatus.

Iš viso ko aiškiai matėsi, 
kąd iš anksto jau viskas buvo 
suplanuota ir besivaduojant 
principu4, kad Seime turi daly
vauti kuo-daugiausia veteranų 
buvp bandoma įbrukti kuopos 
delegatais visi viršminėti “sar
gybininkai”. Taipgi p. Vinikas 
pastebėjo, kąd Vitąitis ir Stri
maitis vis yienąi važiuos Sei
man Ceątro lėšomis, tad jiems 
tik reikalingi kuopos manda
tai. Bųkšnaitis yra paklusnus 
“Sargybos” darbininkas, taigi 
kąip savo uoliam, pakalikui, Vi
nikas norėjo kąip nors atsily
ginti įbrukdamas jį delegatu, 
Daukšys taipgi artimas Viniko 
ir Vitaičio sėbras, bet jis se- 
niąus dirbo Susivienijime ir jį 
gulima vadinti veikėju iš pra
eities laikų, tačiau p. Strimai
tienė nėra jokia veikėja. Ji 
yra sena S.L.Ą. narė, bet kiek 
man žinoma, nieko nėra nu
veikus kaip S.L.Ą., taip ir kuo
pos labui. Tačiau ją Vinikas 
pristato kaipo “didelę, gerbia
mą veikėją”, vien dėlto, kad 
ji sąrgybininko moteris,

Įvykus delegatų rinkimąms, 
paaiškėjo, kad ne visi gavo di
džiumą balsų kaip S.L.A. kon
stituciją reikalauja. Sąrgybi- 
ninkai: Bųkšnaitis, Daukšys ir 
Strimaitiene gavo tik po 12 
balsų, tokiu būdu reikėjo iš 
naujo balsutoti. Antru kartu 
perbaldavus, pasirodė, kad tik 
p-lė P. Jurgėliutė gavo reikia
mą skaičių balsų, p Bnkšnai- 
tis, Daukšys ir Strimaitienė 
pralaimėjo. Balsavimai tęsėsi 
dąr pora kartų, bet nė y ienas 
iš viršminėtų negavo reikiamu 
skųięių balsų, p-ia Strimaitie? 
nū net suriko, kad čia “monkey 
business??. Nabagė, mat, nesu
prato* kad reikalinga gauti di- 

su- 
pa* 
tei
nu-

džiumą balsų, dalyvavusių 
sirinkjme, tačiau jos vyru] 
aiškinus, kad balsavimai 
sįngąi atlikti, ji šiek tiek 
siramino.

Pagaliau 
du? Vinilo 
terąpąi”

ką ir balsavo už sau patinka
mus delegatus. Be Vitaičio ir 
Strimaičio, kurie važiotos Sei 
man Centro lėšomis, kuopos 
delegatais išrinkti sekami: Va
siliauskas, Bajoras, Aleksiutė, 
Jurgėliutė ir Miliauskiutė.

Sąrgybininkams labiausia

gaila, kąd jiems nepasisekė 
pervaryti Bukšnaitį delegatų 
sąraŠan. Jis yra Sargybos re
daktoriaus pagelbininkas ir 
taip pasišventusiai ir ištikimai 
jiems dirbo! Tačiau didžiau
sias smūgis sargybipinkams 
buvo, kuomet jų peršami kan
didatai pralaimėjo, o 
gpliųtė buvo išrinkta 
Jie jautėsi lyg butų 
kaulą nurįjęl

Jeigu sargybininkų
tiek įtakos turi jų pačių kon
troliuojamoje Centro kuopoje, 
tad geresnių rezultatų negali 
tikėtis ir kitose 
rioms jie bąndp 
ąayo

— S.L.Ą. 126

p-le Jur- 
delegate, 
didžiausį

tuzai tik

kuppose, ku- 
diktuoti per

“Sargybą.”
kp. narys.

Aštuoniolikos Metų 
Sukaktuvės

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ — 
“VELYKINE SKRYBĖLĖ”

(Tęsinys)
“Gintarinė Dekliaracija”

M. Yčas, musų klerikalų 
tarnas, būdamas Rusijos Du
rnos nariu, 1914 metais įdavė 
caro dėdei, kares vadui Mika
lojui “Lietuvių Dekliaraciją”, 
pridedamas šitokį savo “pa- 
aiškinipio godelį’*.

“Lietuvių ^ishonienėš’H orga
nizacijų atstovai ir lietuvių 
spaudos vedėjai, norėdami pa
daryti savo visiškąjį pritarimą 
tam, kas mano buvo pasakyta 
(Durnos) posėdyje liepos 20 
d... papuošė tam tikrą 
raciją”.

Tą “deklia^aciją’, 
dr. Basanavičius ir

deklia-

Tuomet jau! buvo galima pa
stebėti, 
jąų, “Dilgėlėse” (No. 7, 1915), 
kad tautininkai, taip gražiai 
pradėję garbinti Lietuvos “au
tonomiją”, jau dabar ją per
skėlė -į dvi puses ir neranda 
jai klijų!”

Juk Rusijos revoliucijai vie
ni stojo už autonomiją “po Ru
sijos globa”, o kiti dairėsi ir 
šen ir ten.

Revoliucijos
valdžios viršūnėj buvo bajori
ja ir buržuazija su savo Mi- 
liukovais ir Gučkovais, tol mu
sų tautininkai ir klerikalai, dar 
vis rankąs trynė apie Lietu
vos “autonomiją”; bet kitiems, 
būnant 
jau
Lietuva jau metus laiko buvo 
išbuvus “po vokiečiu”, 
praėjo kiti metai, kaip jie vi
si pradėjo gerintis prie kaize
rio valdžios. Rudeniop, 1917 m. 
apskelbė, kad Lietuva bus kar
tų ir “neprigulminga”, ir su
sirišusi su Vokietija... Taip ap
skelbė Lietuvos lietuvių sei
mas, (“Landesrątas”).
rio Valdžios sutvertas Vilniu
je. Štai tikri jo žodžiai: “Sei
mas, suprasdamas, kad norma
lėmis tautos sąlygomis Lietu
vos reikalai bus geriau gina
mi vakaruose, nekaip rytuose 
ir pietuose, 
galima dėtis 
jitngon, kuri 
turi kliudyti

(Imu tai
45, Vas. 19J8 m 
ja pagal “Santaros”).

Po trijų mėnesių (pradžioj 
1918 m.) pasigirdo ir tas gar
susis Kauno vyskupo Karevi
čiaus pasiulijimas kariškąja! 
Vokietijos vyriausybei pasiim
ti savo globoti Lietuvą, kuri 
turi vadintis “nepriklausoma”. 
Tiktai vadintis, bet ne būt to
kia.

ir aš tai pastebe-

pradžioj, kol

vokięčių”, gimė 
idėja.

“po
“neprigulhiybės”

ir ne-

Raiže

pasirodė, kąd 
rekpmendupti 
Vitąitis ir Strimai

tis buvo išrinkti delegatais. 
Kadangi jie pasisiūlė važiuoti 
Centro lėšomis ir iš anksto pa
reiškė, kąd kuopai nieko ne
kainuos, tad jiems buvo su
teiktas kuopos mandątąs. Ant
raip — gal ir jie nebųtų gavę 
reikalingą balsų įkaičių.

Nprs šargybininkąį įšanksto 
buvo susiorganizavę pasiųsti 
savo tris ištikimus “veteranus” 
Seiman, bet jų skymai nepra
ėjo. Nariai permatė jų politi-

tik 
“ve-

parašė 
dvari

ninkas D. Malinauskas, Vilniu
je, rugpiuči^ 4,.jL 1914 m.,
t. y., pačioj kares prądžioje. 
Joje yra tokia keista malda ir 
atsidavimas caro valdžiai, kad 
tik stebėtis reikia. Ji prasi
deda:

“Didžiai Rusijai užėjo da
bar didžių sunkybių metas. 
Visa Rusija virsta aukų alto
riumi. Atėjo valanda kad vi
sur ėmė lyg giędrėtis (!?). Ka
da viskas sukruto, kada visi 
jungiasi” (!?).

Išreiškus viltį, kąd: “Arti
nasi valandą, kada gali įvykti 
ir s_eni lietuvių 
tiejie 
“tvirfąi 
ęlavaią” 
j e koyoje su kryžiuočiais su vo
kiečiais. DabOf, girdi — 

“Mes vėl petis į petį su rusų 
tauta, einam į vargingą ir sun
kią kova su kryžiuočių įpėdi
niais, su besočiu, visus ryjan
čiu germanizmu, kurs...gręsiąs 
slavarųs”.

Toliau sako: “Kad jie tiki
si, jog prūsų lietuviai bus iš
traukti iš vokiečių jungo ir vėl 
susiglaus su rusais, nes Ru
sijos istorijinė misija yra va
duoti (?) ir vienyti (!) tau
tas”.

Ant pat galo sako: “Visą 
lietuvių tautą šiuo tarpu stip
rina ta viltis”. Girdami lietu
vių ir r ūsų brolybę ir kultūrą, 
tie dekliarantai lygina tat prie 
gintaro. Už tai kiti lietu vią| 
tą jų dekliaraciją pavadino 
“gintarine 
tuo vardu 
prantama.

Pradžioj 
viškų ir atgaleiviškų tautinių: 
kų, “Vienybe Lietuvninkų^. 
(No. 34, 1914 m.) šaukė, kad 
reikia paduoti Rusijos caro val
džiai “ultimatumą”, kreiptis į 
ją “per jos ambasadorių”, kąd 
duotų “Lietuvos Autonomiją 
su seimu Vilniuje”. O prieš sq- 
cialistus ir pirmeivius tas laik
raštis šitaip išsireiškė: “Apie 
revoliuciją kalbėti, rodos, mums 
niekada (!) jau neprisieis, 
bent iki tol, kol mes nematy
sime, kad Lietuvoje panašus 
išsiveržimas atsiliktų” (!).

(Tada Lietuva buvo dar ne

užimta vokiečių). Tai toks buč
kio ultimatumas caro valdžiai, 
lyg “gintarinė dekliaracija”.

“Tėvynės” No. 4, 1915 m., 
K. Norkus rašė, kąd jeigu da
bartinėje karėje išlaimčs Ru
sija, tai “tuomet susijungs Di
džioji Lietuvą su Mažaja, ir 
mes jausimės vaikai vienos mo
tinos, tik ne vieno tėvo”. Hu
moriste širšė “Dilgėlėse” prie 
to pridėjo, žodžiu sakant: “Bu
sime lygiai taip, kaip pelega- 
Įiški, inergvaikiaų bpstrai”....

“Lietuvos” redaktorius p. Ba
lutis taip smarkiai stojo už 
Rusiją iki revoliucijai, kad ži
nomą prūsų lietuvį rašytoją Vi- 
duną išvadino net “papaikėlių” 
už tai, kąd nęnpri prūsų lie
tuvių susivienijimo “po Rusi
jos globa”. Net įtarė Viduną 
pildžiusį vokiečių valdžios pri
sakymą. Girdi, ar jis “papai- 
kęs” ar tai darąs “sulyg tie
saus prisakymo iš viršaus”.

Tai buvo pradžioj 1915 m. 
Tas nepatiko kitam tautininkui 
A. R., kuris buvo biskį pirm- 
eiviškesnis ir turėjo išbėgt iš 
Rusijos. Jis “Tėvynėj” (No. 8, 
1915 m.) atkepė tais pačiais 
žodžiais Balučiui; girdi, gal tai 
daro “sulyg tiesaus prisaky
mo iš viršaus”.

išranda, kad yra 
su vokiečiais są- 
betgi Lietuvai ne
laisvai kilti” 
iš “Drąugo”

o šis cituo-
No.

troškimai”, 
“depipkratai” sako: 
riste susįrįšome su 

O tai padarę ilgo-

girdi —

dekliaracija”, ir š|- 
ji visur buvo sųį

kares konservaty-

(Bus daugiau)

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

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. “ ‘Leonas 
jos gyvenimo 

A. Pavilionis — 
J. Radžvilas — 

niaja tapyba.
Maksim Gorki] - 
J. Radžvilas — 
S. Eseninas — 
A. Michailovas 

ir miego teorijos.
Kaina 45 centai.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 S. Halsted St

saugu-
Iš Britu Indi-

Sieliai.
Apie musu moder-

žlugimo kronika, 
Eilėraštis.
— Miego fiziolofiziologija

EKSKURSIJA
LIETUVON

LaivakorRirinutin6 oficiali “Naujienų” ir visų 
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA 

yra rengiamą

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

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

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuo jaus j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrjžimui permitų kaip kada užtrunka po kęlis 
mėnesius.

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

LIETUVON
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POLITIKOS ŽINIOS
NAUJIENOS, Chlcago, III. *
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Demokratų 
partijos 
bosai

Demokratai Chicagoje su
skilo. Taip pat sųskiįo ir vi
soj Hlinoią yąįstįjpj.

Tai nėra bloga.
Gal kas gero iš to išeis.
Tai yrą tiesą, kąd denąokra- 

tų bosai Kelly įr Nash perdatfg 
įsigalėjo. Jų “ukazų” jau visi 
turėjo klausyti. Nei vienas ne- 
bedryso prieš juos balso pa
kelti. Miesto aldermanai nebe- 
turįejo sayo sumanymų, q tik 
pildė Kelly įsakymus. Alder- 
manų taryba jau pasidarė ne- 
bereįkahnga. Taip pat pasida
rė nehereijtąlipga ir Cook pa
vieto komįsijonierių taryba, 
Viską tvarkė Kelly su savo se
nu darbdaviu Nashu.

Nash yrą kontraktorius, 
kurs pasidarė milijonus dole
rių iš statybos darbų. Didele 
tų statybos darbų dalis buvo 
valdžios įstaigoms. Ed Kelly 
buvo Nasho inžinierius. Jie 
abudu pasidąrę daug pinigų. 
Valdydami Chicagos miestą ir 
Cook pavietą, jie darosi dar 
daugiau pinigų. Jų įsakymai 
aldęrmonąms' ir pavieto komi-

sipnieriaips nębųna be pęįpo 
,sąy.

Jie valdo ajjįęrmąpųs, komi- 
sionierius ir komitinąanus tp- 
djėJ, kąd tik jie galį dalinti va|- 
džįpą darbus. Kas jų neklau
so, tą$ pegaųųa yaįcįžips dar
bų. 0 todėl yįsi jų kląuąp.

Kadą Kelly buvo rankamas 
į majorus, jis jau pptųTęjp 
oppzįcįjpą. Renkas Ppyy^nik 
ėjo prieš jį lyg tyčią, kad pa
rodyt, kaip smarkiai jį sumuš 
Kelly. Kelly80.0,000 bal
sų daugiau. Ne mažiau kaip 
pusė tų balsų Įąivo “pripąkuo- 
ti”. Bet Kelly, nuvažiavęs į 
Vyasbįųgtopą, galėjo pasigirti, 
kad jis yra mylimiaųsįąs žpip“ 
gus Chicagoje. Jis pareikalavo 
ir gavo daugybę federąlįškų 
dąrbų sayo kontrolei!. Po to 
net kongresmąnąi į,r senato
riai turėjo pasidaryti jam pa 
klusnus.

Tik vienas gubernatorius 
Hprperįs pradėjo nebeklausyti 
savo bosų. Jau daugiau kaip 
metai atgal jis atmetė jų su
manytą įstatymą legalizuoti 
“bukius” (arklių lenktynių ląi- 
žybų yedėjus). Įš to įstatymo 
Kelly ir Nash laukė sau pel
no. Užtai Horneris jiems tuo
jau nebepatiko. Vėliaus už tai

jie rado jį netinkamu kandį- 
datų į gubernatorius.

šitas persiskyrimas 
Hornerio su savo partijos bę- 
sais dar labiau pabrėžė tą fak
tą, kad demokratų partija Chi
cagoje labai toli stovi nuo pre
zidento Roosevelto. Partijos bo
sams Roosevelto siekiniai ir 
progresyvus sumanymai visai 
nerupi. Jie jų nei patys neno
ri suprasti neį ^ųipnii^ą aiš
kina. Bet naudodamies Roose- 
velto geru vardu kraunasi sau 
pinigų kruyas.

Senas Demokratas.

gub

Illinois socialistai

kandidatu j guber 
natorius

jom (hikes) šeštadieniais. Tos 
keliones numatomos jaunudmę- 
nei nuo 8 iki 16 metų amžiaus. 
Jos bus daromos grupėmis sų- 
ąųgųsių įjr pątyrusįų ąspjenų 
vadovybėj. Jos bus nemokamos 
ir prasidės rytmetį.

Kad minėto aukščiaus any
žiaus jaunuomenė galėtų pasį- 
naudoti šįęipją jfceįįpnėmis viso
se miesto dalyse, tai sudarytą 
trys kelionių ruošimo skyriaf. 
Vienas jų bus taikomas pieti
nės miesto dalies mergaitėms 
ir bernaičiams, kitas pietvaka
rių ir tretysis šiaurinei miestą, 
daliai. i

Bernaičiai ir mergaitės arba 
jų tėvai, kurie mato šitokių 
kelionių naudą, turi gauti smul
kesnes informacijas apie jas 
artimiausio jiems miesto par
kelio ofise. i

(Įėjiu parodos Chicagos 
parkuos

HąlsuoHite

Lietuvį
CHARLES FASAN .

12 Ward Committeemanaugust saldukas
4 Dist. Congressman

AUGUST SALDUKAS
Republikonų kandidatas į kongresmanus nuo 4-to Distrikto. 
Lietuviai! Brighton Park, Town of Lake, Bridgeport ir Atlantic, 
nuo 22-ros gatvės iki 51 gatvės. Visi balsuokite už Lietuvi 
AUGUST SALDUKAS. Remkit Lietuvį, balsuokit Republikoųų Ballot, 

BALANDŽIO-ARRIL 14-tą 
Kai eisit balsuoti, imkit Republikonų Ballot.

I 12-to Wąr<te Cpmmitteeman balsuokit už CHARLES FASAN

Nusipirkit Velykoms
Naujus ČEVERYKUS

Nors dabar pavasaris, vienok ba- 
sienis nereijkia vaikščioti. Musų 
krautuvė prikrauta pilna geriąu-

W šių ir stipriausių čeverykų;
iHHHĮpR atsilankyki! ir nusipųjtįt če- 

verykus visai šeimynai.

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

3337 SO. HALSTED STĮREĘT

Illinois socialistų partijos su
važiavime, kurs šiomis dienomis 
įvyko Peoria miestely ir pra
sidėjo bal. 4 d., partijos kan 
didatu į gubernatorius ateinan
čiuose rinkimuose tapo nomi
nuotas John Fisher, anglėkasis 
iš miestelio Gillespie, III.

Kiti kandidatai yra toki. 
Suv. Valstijų senatoriaus vie- 
tai^Ąrthuy JdcpovveJl, lei
tenanto gubernatoriaus vietai— 
Jo$eph Gplman, vienas kriau
čių Ąmalgamated unijos dar
buotojų; valstijos sekretoriaus 
vįetąi—H. Ą. Crajyford išJacb- 
sonville; valstijos iždininko vie
tai—Bep y/iljinger iŠ Elmhurst; 
auditoriau's vietai—A. Udovic 
iš Oglesby; valstijos prokuro
ro vietai (attęrney generąl) — 
Meyer Myer įš Chicagos ; bend 
ro kongresmapą (congresspian- 
at-large) vietoms—Ina White iš 
Chicagos ir Nate Egnor iš De- 
catur.

Vakare balandžio 4 d. 150 
socialistų, darbuotojų darbinin
kų judėjime ir pritarėjų darbi
ninkų judėjimui dalyvavo ban- 
kieta paruoštame Y.M.C.A. pa
talpose. čia pasakyta keletas 
trumpų, bet įdomių kalbų ryšy 
su socialistų partijos rinkimų 
vajum. Pagrindą vajui padėjo 
obalsį jam iškėlę kandidato į 
gubernatorius John Fisherio 
pareiškimas: “Darbininkams
negali būti gera jokįa kitą, 
kaip tįk pačių d^rbįnįpkų val
džia”.

_Qąrfį.eĮ<į, Washįpgtoų įr Lin- 
epin parkuose atsi,dayč pąyą$ą- 
rįųėą gelių parpdos, Gąifield 
į? Rarkųp^e ,šį.QS parp.,
dps yrą atdaros nuo 8 vąl. ry
to iki 10 vai. yakarp, o Wash- 
mgtono pąrke nup 8 yąĮ. ryto 
iki 6 vai. po pietų. Už įėjimą 
mokėti npreįkia.

... ..

TARP MUSU

Šauni vakarienė

Vaikų ir tėvų dėmesiui
Vaikai išdikauja, vaikai 

tvirkstą — »ę k;,irtų tenka pjl- 
piršti tėvų nusiskundimas.

Bet ar daug pastangų deda
ma pakreipti jauną yąikų ener
giją į tinkamą vagą? Dažnai 
visai mažai.

Bet šitai pąyą$ari.ų.i besiarti
nant Chicagos Pąrfcą Distrįk’ 
t.as praneša, kąd jįs yrą išdir
bęs planus bernaičių ir mer
gaičių kelionėm arba ekskųrsi-

Lankėsi Naujienose
Antanas Montvydas, Cunapd 

White Star linijos Kauno rak
tinės vedėjas, atvažiavęs iš 
Lietuvos koyo mėn, Dabar lap- 
kosi Chicagoje su keliaujančių 
Lietuvon keleivių reikalais. Yrą 
labai malonus žmogus, įš kp 
galimą spręsti, kad lietuviai 
susitikę jį Kaune bus tinkamai 
aprūpinti ir užganėdinti.

Jo lankymasis Chicagoje yra 
surištas taip pat su Cunard 
linijos ruąšįamą ekskursija j 
Lietuvą birželio 17 laivu Beręn- 
gąria, kuriai vadovaus Cunard 
linijos atstovas dirbantis Ne^y 
Yorko ofi^ę Stepas Bergąs,

si verk t turėjau, štai tie žod
žiai: “Vež kraitelį per 
lį, mane jauną į vargelį, to liū
džiu”. Taigi prašytumėm P. 
Šimkaus, kad tamstą tankiau 
galėtumėm išgirsti oro bango
mis ir kaip dainuosi tai labai 
norėčiau, kad pakartotum tą 
dainelę, “Ko lįudi
nes ji man labiausiai patiko.

Tąigi lauksime tamstos se
kančiuose radio programuose.

Klausytoja.

putinėli

RaJio klausytojų balsai

To balso savininkė • buvo 
Jadviga Gricaitė. Ir ji yra 
netik klausytojų mėgiamų Ma
kalų žvaigždė Aldutė, bet ir 
žvaigždė dainavime. Girdė
jau, kad prie Gricaitė esanti 
įsigilinusi ir rimtai studijuoja 
dainąyimo. Bravo!

Abelnai visas programas 
buyp išpildytas puikiai. Sta
sys Rimkus, matyti, padaręs 
didelę pažąngą savo balse, 
taipgi Makalų skėčius buvo 
ypatingai geras.

— Girdėjusi.

Budriki) radio pro
gramas

Pr aėj ųsį sekmadienį
prasto oro nutariau pasilikti 
namie. Patogiai atsisėdus so
foj skaičiau Maironies eiles. 
Atėjus penktai valandai atsu
kau radio pasiklausyti lietu
viškos radio valandos leidžia- 

, mos J. F. Budriko pastango
mis. Išgirdau švelnų, piąlpnų, 
jausmingą, lengvai plaukiantį 
kaip paukštelės balsejį — ypa- 
tingai tą musų mėgiamą me
lodingą (Strauso) dainą Pava
sario Aūlai taip lengvai, taip 

hvelpiąį vingiuojant.

dėl KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ
• ĄTYDĄII

Buvųsis Svilainjo Grove yfa tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
Šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis.

Dabartinis savininkas Svilainis Grove 
83 ir Kean Avė., Willow Springs

Velykų Švenčių
Bargenai -

MARTINKAUS
KRAUTUVĖJE 

3340 So. Halsted St.\ * * • •

Čia rasite įvairius vyrams papuošalus, gerus ir pigius.
Pirkite pas Martinkus Velykoms gražią skrybėlę, marški

nius arba kaklaraištį.
Čia rasite dideli pasirinkimu naujų gražių ir įvairių spalvų skrybėlių, 

garsių iždirbysčių kaip tai: Mallory ir Portis Bros, koippanijų.
(Qci:o balto broadeloth marškiniai tiktai $1.50, o šilk broadeloth $1.95 

ir visokių kitokių spalvų ir margumo galima gauti.
Kaklaraiščių įvairių Velykišjkų Spalvų tiktai 45 centai.
Pas Martinkus galima gauti visa eilę gražių vyrams aprędalų kaip 
tai: Mvederių, jackets, sport shirts, kepurių, pirštinių, kojinių, diržų, 

petnešų, kalnierių ir eic.
Prie progos linkime savo kostumeriams Linksmų Velykų švenčių.

STASYS IK TEODORA MARTINIAI 
3340 So. Halsted 8L Tel. Bouįęyąrd 3210

ALBERT PIVORįUJjiAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžię 6 dieną, 11:50 va* 
landą ryte 1936 ni.„ sulaukęs 
21 metų ąmži.ąus, Rimos .Chi-

Visą ląiką gyveno Rosclą.nde.
Jp^liko dideliame W.bųdinyj 

broli Joną, dėde Joną Geni ir 
jo šeimyna, tetą Adelę Tele- 
čiene ir Jaąg $itą giminiu, o ; 
JJe,tuyoje 2 .tįstas ponųčelę ir 
P?!?- .' . 'Kūnas pasaryo,tas rąnda,si 
Lachavičiąus koplyčioje ^2 E. 
108 St. Roselande.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį bąląndžio 10 dipną, 9:$0

■ yąl. j-yte iš koplyčios i Sv. , 
JSązimjerę kapines.

“ Visi ą. a. Alberto Pivąjiąąo 
giminės, draugai ir pąžyąiąįni į 
,esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laįdptųyęjie ir suteikti - 
ląm paskutini patarnavimą jr 
atsisveikinimą

Nuliude liekame. |
■ Brolis, dėde, tįctu 

ir giminės.
Patar,nayj,ą laidįotuviu direk

toriai Lachayičįai, Telefonas 
Pullman 1270 arba Canąl 2515’. |

Budriko radio valanda pra
eitų s.ekmąjįeąi iŠ stoties WCFL 
tikraį buvo žayėjanti. Progra
mą Išpildė žypąys solisĮtąi ,dai“ 
niųinjtąį, bjitent baritonas .‘Sta-

RWs.»g* * l Pgiešlęojimas
1. Gražus » -— -

“Pas Dievą šeštadienio vąkarę, balan- 
kųrį sudąipąyo Ldžių 4 Ę. S. S. Centralės 

Stasys Rimkus, ypątipgąi kįu- Į kuopos pąrpngime Nefjfo 
tenp įkjąjųsytpjp širdį. Prįė Jąd- svetainėjp, 243£ S. ^eayįtt st., 
vygą Grįcaitė tikrai gąbįąį at- Įkąs nors įš „svečių pęr klaidą 
liko Strausso kurinį “Pąvąsa (pąsiėmė ne savą “oyęrcpątą”, 

Maįonėkitc

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton į?frke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame' kubgeriausiai, nes 
turime daugelio metu patyrimu tatne 
darbą. Darbą paimam iš namu ir pri
statėm | namus T “

TONY LUKOŠIUS 
2553 W. 43 Sti

Tel. Lafayette 1210

vigą Gricaitė 
orchestra įr Makalai 
snųiįkos kurįų.ys 
Saulė švįečįą”,

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daųgelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Vjctbry 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit. »■ >i » i:«i '

BRIDGEPORT—Dirmądienic 
vakare, baį. 6^ d., p. Julius Ja- 
neliunąs, sąvipinkąs Šųl?-way 
Inn, 3133 S. Hąlsted St., iš
kėlė bankietą pagerbimui adv, 
J. Zurip ir sVietinip ąįdęrijaąntį: 
II. įB. ConųeĮlyj Į

Visi syečiai didžiumoje buvo 
žymesųi Brįdgeporto bi^ųieriai, 
lietuviai ir amerikonai. Jų tarpe 
matėsi teisėjas Hoįland, Ka 
mova teatros sav. p. Rekas, ąu.- 
ditorius j. Vą^kąją, į)r. P,QŠXą, 
p. Kaledijiskas iš ProgressFur- 
pi.turę Cp., Aųjitpriųm Tayęrr 
sav. Jos. Račiūnas, fotografą^ 
J. Baųis, Ambrosią alaus at
stovas p. Leo M. Norkus, Wm. 
ffptėaą?, yyrigfai 
kraųt.uyninkąs St. Mąrtinkus, 
muveris Victor Bagdonas, J. 
Vaišvil, J. Dargužis, A. Ma$- 
koliųnąs, J. Janųlevąg.e, S(t. 
Rumchak, p. Gedrąitis, J. Pę- 
ciųs Tąyer.n sąy. Pocius, p. 
■Dugan ir J. Trinka policijai! 
fcąj, ir kiti, kurių pavardes ųe- 
tįeko sužinoti. ' Vakarienė 
buvo rūpestingai paruošta įr
yisį sy^čį^i j^ėsj

praleidę y.ąterą klau
sydami tyįitnpų prakąlbčlių.

• ' VBA.

GARSINKITES
naujienose

KAZIMIERAS BAGUČANSKIS
Mbe įjaląndž.io JL, 193,6, ir 

tapo palaidotas Lietuviu Tauį- > 
tiškose kapinėse balandžio 6, 
m ’ '

Šiuomi reiškiame gilios pa- 
ndekos -žodžius dainininkui Sta
siui Rimkui už trumpą kalbą 
ir gražu padainavimą koplyčio
je ir kapinėse. Taipgi dėko- 
jame ąuijsikąnt^ms kąrie akom- 
nanavo dainiui. Toliau dėka- 
yojąiąe visįemę giminėms, kai
mynams ir draugams už lanky
mą 'pašarvoto velionio, už pa
reikštus mums užuojautos žo
džius, dekavo.iame grabnešiams 
„Jaunu Lietuviu Taująško Kliu- 
bo. Dar dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse ir ly- 
'dėjusiems i kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką. Įąįjptuviu diręktoriuį 
p. J. Ridikui už sumanu ir rū
pestinga patarnavimą ir tvar
ku įaiję, tuvių surengimą. ’

.0 tau, musu mylimas vyrelį 
ir tėvelį, ilsėkis ramiai šaltoj 
žemelėj.

Nuliūdę: ’
Moteris, posūnis,
4uKie jr boJu^ės.

rio Balsai” ir neabejotinai ji o eąyųjį pąlį^o. ............
užsirekomendavo save kaipo kteįšaųĮdi į Naujįenaę įr atsi- 
vięną pįrmąęįįįų dainininkių, Mųįųyti.
kuri išdrįso pasirodyti su što —r-.-.- . -------—---- ■.----- -
komplikuotu nuiperiu’. Pažymu, S^LCHE^ICALDIC9G
tiną 4ąr tas faįktąš, k.ąd p -le ^utayO piteris yra * yįenąs siš ger 

dalyvauja Budriko Riterių ka šiandien randasi
J J I ant marketo, ir žinoma kaipo gera

gyduolė dėl vidurių ąr kitų nesma
gumų, plačiai yrą vartojamas aptie- 

ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutąras Biterio, pa
šaukite T(el. Canal 1133.

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

Gricaitė
Programuose jąų virš 7 metų 
ir todėl turi daug drąsos b|koscU'’ 
patyrimo.

Iš paties radio programų įei 
dėjo įr pranešėjo Juozo Budri- 
ko teko ‘patirti, kad po Vely
kų, būtent nuo bal. 19 d.., Bud 
riko Radio programai bus sek
madieniais iš tos pačios sto
ties, t. y, WGFL, nu4o vąlj 
vak. Taipgi gražus Budriko ra
dio programai būna ketvęrgais 
puo 8 iki 9 vai. yak. iš stotie? 
WHFę.—Negus. ?

Ęųk Pasveikintas 
Brangus 
Kanklininke

■■ 1 . ............ . • ' , ■ ■

Praeitą ketvirtądienio vaka
rą ajtąisįįkom sąvp ant

■kanklių

nes mes 
kanklių

Pašįgirdę fetuviškų 
garsai.

Pradėjom klausytis, 
visi labai mėgstam 
muziką, o ypač kas su jomi$
kartu gražiai (Jąiųuo-ja.

Tai buyo Kazys Šimkus. 
Sveikinu Kaziuk, tave ne aš 
viena, bet mes visi, jnes iš tie
sų labai graliai pądąįnąyąi- 
Visos ^ąijjelėš buyo grąžius ir 
gražiai ąkąm&ėjo, bet “Ko liū
di pųtiųėlF, tai įš tįęsų net ap-

«•*K V f iv*’--C TTrTRT,

' ' . . H- " ' ■ j, /

KAZWer4s martinkus
Persisbyre ąą šįuo pasauliu 

bąlaridžię 5" Jiėną, 8:^5 valan
dą yakare 1936 m., sulaukęs ! 
4,1 metu ąm^aus, gimęs Jau- t 
ragės apskr., Vars,ėdžių par., 
Caidenu kaime. ’ 4

Amerikoj išgyveno 26 metus. :
Paliko dideįiąme nuliiidime • 

moterį Marthą, po tėvais Mau- ! 
rušąitė, brolienę tOna Martinkįe- 
ne ir šeimyną, šyogerį Joną 
Mąuruši ir šeimyną ir daug 
kitų giminiu, o Lietuvoje mo
tiną, brolį seserys ’ ir giminės.

Kulias pašarvotas randasi 
706 Wčst 59 ‘ $t. Teį. YVent- 
wort,h 4749.

Laidotuvės ivyjes ketverge, 
balandžio 9 .diehą, 9:30 vai. 
ryto iš namu bus įuulydėtas į 
Šy. Kapiąiierp kapines.

•Visi a. a. Kazimiero Martin- 
kaus giminės, draugai ir pa- 
žystąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
ąutęikti jam pagįčutinį patar
navimų ir atsisveikįniuia.

Nuliuke lįekame.
Moteris^ molina, brolis, 
seserys ir giminės.'

• .J f

Patarnauja laidotuvių direk
torius ' S.’' B. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188. ...........

.*1> r

T avernos
Kur Susiiyąfat Metuvfoį

THOMAS BUFFĘT
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke, Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff jalus, vynas, cigarai. Kas
dien ši Itiivalgi ąi ir sandjyįches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadiėmas mU/A- 
ka. Atvažiavę i Jacksęn PArką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

‘‘MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

valgo :
KAIP PARŠIUKAS...

“Ęuvo toks kūdas Ir neturėjo apo- 
»ež.F°,^¥ M Atryti’/

W Triner’s ąittąr 
Vynas yra geriausias .vaistas susilp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiku- ( 
člams. Jo sudėtinės dalys yrą gu
viausios, kokias medicinos mokslai 
Žino apgynimui nuo nevirškinimo, 

nemiegojimo, gaąų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąrygy 
■u vidurių neveikimu. Malonus' yąr- 
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINĘ

Prieš Highway Teatrą
Tatem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtine. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Say.

63^4 So. Westerjn Aye.
Tel. Prospect 5086 Chicago. UI.

• * i* » ♦ '

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

82th and Kean Aye. Willow Springs

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

t

Joseph Trinęr Company, Ohicago

... U"«'JllĮl l'J'.'BL l u. J."" Į. ■ *

Dėl Tikrai šaunios 
Dresės Velykoms

EJIKIT Į

EĘĘONOR DRĘSS 
SHOPPBJ

3335 So. Halsted St.
Musų kainos ir Puiki Rugis Jus 
' nemažai nustebins.

4

CLUB RAJAU
,Q627 So. Westem Avė. 

Prospect 10432

Floor Šhdws Kas Vakarą 
su

$unny Ęouchę, M. £. 
ir Ali Star Revue

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ąr minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.1 .

' ' » ■ <11 » '•» *i W'||"I '«■“» <«,■ an W ■» '» 1 >fii.. W! »  į'

Pirkite Gėrimus Vely- 
koms Pas Liętųvj

Didžiausis pasirinkimas visokiu gė- 
ri,W v .degtines, v vy.no iį fcąėkęs, 
alaus ąęisais ir bačkutėmis, pris
tatome'i namus.

3529 S. Halsted St. Boulevard 7258
TTT7

PARENGIMAI
"M11"' t

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

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

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule- 
vard Auditorium, kampas Ashląnd Boulevard ir Van 
Buren Sts

GEGUŽĖS 10. -

dovanų laimėjimui ir gražus programas.

Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.
Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” Rėmėjų 

Bankietas ir šokiai, Saddle ir Sįrloiu Club, Stock Yards 
Iiųi, 42nd ir Halsted Street. Bankietas—5:30 v. v. $1.30. 
šokiai—8 v. v. 75c. Gros Stephens Revelers orkestras.
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Užmuštas darbe jaunuolis Albertas 
Pivoriūnas

ir vaikinų tėvas Leonas Pivoriū
nas visų laikų vargo gyvenda 
mas su* savo vaikais pas sveti
mus žmones ir nuomodamas gy
venimui vietų.

Dabar bus apie pusantro mė
nesio laiko, kai šių dviejų jau 
nuolių tėvas mirė. Nors likę 
vieni jaunuoliai planavo gražiai 
gyventi> bet, deja, toks juos 
likimas ištiko, kad štai vienas 
jų jau išsiskyręs iš gyvųjų tar
po.

Alberto Pivoriūno kūnas yra 
pašarvotas adresu 44 East 88 
Street. Laidotuvės bus penk
tadienį. Sako, kad velionięs kū
nų palydės į šv. Kazimiero ka
pines.—Korespondentas.

ROSELAND.— Albertas Pi 
voriunas, 21 metų lietuvis jau
nuolis, dėka savo brolio Alfon
so prašymo gavo darbų stok- 
jarduose Swifto kompanijoj 6 
dienų balandžio šių metų.

Gavo jis darbų prie sienų 
griovimo. Tokį pat darbų dirbo 
ir jo brolis Alfonsas. Bet jau
nuolis Albertas vos spėjo išdirb
ti keletu valandų, kai krito pa- 
laiptas, ant kurio buvo šeši žmO 
nes. Kaikurie iš nukritusių 
žmonių buvo sužeisti, o Alber
tas tapo užmuštas vietoj.

čia tenka pažymėti, kad Al
berto ir Alfonso motina prasi 
šalino jau apie 19 metų atgal

Lietuvį sužeidė auto- Joniškiečių Kliubo 
mobilius narių dėmesiui

CICERO. — Praėjusio mė
nesio 24 d. apie 8 vai. vakaro 
vietos gerai žinomas pilietis 
Antanas Lingė, 1525 So. 51 
avė., nusitarė eiti į politinį su
sirinkimų, kurs buvo šatfkia- 
mas patalpose prie 18 gatvės 
ir 51 avė.

'Apsižvalgydamas Lingė ėjo 
per 16 gatvę. Tačiau nė nepa
juto, kaip ant jo užvažiavo 
automobilius ir nesustojęs dū
mė toliau. Bet kitas automo
bilistas pastebėjo nelaimę ir 
pradėjo šaukti: “Father, yc»i 
killed a man!”

Pavažiavęs pusblokį automę- 
bilistas, užgavęs Lingę, susto
jo ir sugrįžo į nelaimės vie
tų. Pasirodė, kad tai birta ku
nigo Frank Juškevičiaus, šv. 
Antano parapijos vikaro. Ne
trukus ir policija atvyko. Lin
gė buvo nugabentas į ligoni
nę.

čia pasirodė, kad Lingės .ko
ja sulaužyta, o ir visas jis itin 
sunkiai aplamdytas. Lingė iš
gulėjo ligoninėje visų savaitę, 
o dabar randasi namie savo 
moters priežiūroj. Numatoma, 
kad ims ilga laika iki ligonis 
pasveiks.

p. Lingė pastebėjo: tai, gir
di, politika! Mat, apie tų įvy
kį vietos laikraščiai nė žodžiu 
neprasitarė.

Kas mokės ligoninės ir dak
taro bilas ir už skausmus b- 
gonies, kol kas nežinia. Kuni
gas sako, kad jis turi aiftomo 
biliaus apdraudę, tai apdrau
dos kompanija ir atlygins.

P-niai Ketvirtienei pa
daryta operacija.

Praėjusių savaitę pateko i 
Garfield Park ligoninę p-nia M. 
Ketvirtienė, 1338 So. 48 avė. 
Ligonei padaryta vidurių ope
racija. P-nia Ketvirtienė kele
tu dienų buvo kritiškoj padė
ty, bet dabar pavojus praėjęs 
ir už savaitės kitos ji bus na
mie tarpe savųjų. -

P-nia Ketvirtienė yra S.L.A. 
301 kuopos ir Chicagos Lietu
vių Draugijos narė. Taip aš, 
taip kiti jos draugai linkime 
jai greitai pasveikti.

M. Marcinkus sužeistas.
M. Marcinkus, 1523 So. 50 

crt., sužeistas darbe guli Wpst 
Side ligoninėje. M. Marcinkus 
yra Draugijos Lietuvos Karei
vių narys. — D.

DRAUGIJOMS IR VAKARŲ 
RENGĖJŲ DOMEI

Lietuvių Keistučio Kliubas tu
rės savo 25 metų jubilėjinį va
karų Sokolų svetainėj lapkričio 
15 d. 1936 metų. Prašome įsi- 
tėmyti, kad jūsų parengimas 
nesupultų su Keistučio Kliubo 
parengimu*.

—B. Rudgalvi u te, rašt.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Joniškiečių Kultūros ir Lab
darybės Kliubo regirliaris mė
nesinis susirinkimas pripuola 
sekmadieniui, balandžio 12 die
nai, tai yra Velykų dienai. Ta
čiau joniškiečiai nori švęsti 
šventes namie, tad susirinki
mų turės penktadienį, balan
džio 10 d., 7:30 vai. vakaro 
p. J. Juškos (Hollywood) sve
tainėj, 2417 West 43rd st.

Visi kliubo nariai prašomi 
atsilankyti į susirinkimų, nes 
yra svarbių dalykų apsvarsty 
ti kai dėl balandžio 19 dienų 
įvykstančios Chicagos organi
zacijų atstovų konferencijos.

Joniškiečių pirmas piknikas 
įvyks gegužės mėnesio 10 die
nų, p. Spaičio O’Henry darže, 
prie Archer avė.
— B. Vaitekūnas, kliubo rašt.

t * — . ........ ................ ...................................M.

Pranešimas Gar- 
fieldparkieciams 
: -' ■ '• ___________________

Garfield Park Vyrų ir Mo
terų Pašalpos Kliubo susirin
kimas įvyks bal. 12 d., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison str., 1 
valandų po pietų. Prašome at
silankyti kuo skaitlingiau, nes 
bus renkami darbininkai įvyk
stančiam baliui balandžio 18 
dienų, McHenri Hali, 4039 W. 
Madison str.

Yra dar kitų svarbių daly
kų, tai bukite susirinkime ir 
atsiveskite naujų narių prira
šyti.

Ir kurie esate mokestimis 
atsilikę, ateikite ir užsimokė
kite, kad vėliau nebūtų nema
lonumų.

Kliubo rašė jas,
N. Vilimaitis.

Ir bedieviai pripa
žįsta bažnyčios 

nauda
BRIDGEPORTAS.— Visgi ta 

musų bažnytėlė neblogai atro
do—pasitikęs mane ant 33 gat
vės ir Lituanica avė. kampo pra
byla Jokūbas, senas bedievis ir 
šliuptamis, kuris jau apie 20 
metų atgal užmiršo Tėve Musų 
ir Sveika Marija.

—Na, kas dabar pasidarė 
tau?— nustebęs klausiu jo.

—Kaip tai kas ?—nesupran
ta Jokūbas..

—Nuo kurio laiko bažnyčia 
tavo akyse pavirto į bažnytė
lę?

—Vaje, prietel, argi nematai, 
kad bažnyčios bokšte jau eina 
laikrodis ir teisingų laikų paro
do. Aš, nors bedievis, kaip tu 
mane vadini, bet ir bažnyčios 
naudų pripažįstu, jeigu jų ma
tau. Be to, šis laikrodis yra 
gąl vienintelis lietuvių klerikalų 
padaras teisybei parodyti, o ne 
akims dumti.

Ir Jokūbas, vis dar žiūrėda
mas į bokšto laikrodį, nužings
niavo savais keliais.

—Senas parapijonas.

Pagerbė A. Vaivada
Pereitų sekmadienį Holly- 

wood svetainėje buvo susirin 
kęs gana skaitlingas būrelis 
lietuvių pagerbti A. Vaivadų ir 
palinkėti jam laimės jo nau 
jame darbe. <

Mat, Vaivada, per 4 mėtus 
darbavosi prie “Naujienų” kai
po vietinių žinių redaktorius. 
Per tų laikų jis dirbo ir visuo
meniškų darbų. Visi dar at
simena pasekmingų surengimu 
pirmutinės Lietuvių Dienos lai
ke Chicago Worlds Fair, ku
rios jis buvo sekretorius ir ant 
jo pečių buvo sukrautas visas 
sunkiausias darbas.

Vėliau jis buvo Trans-Atlan- 
tinio Skridimo Sųjungos sekre
torius ir visas aukų rinkimas, 
rengimas aviacijos dienų taip 
Chicagoje, taip ir kitose kolo
nijose, susirašinėjimas su visais 
kolonijų komitetais tai buvo 
jo darbas, kurį jis sąžiniškai 
atliko. Dar reikia pažymėti, 
kad per jo pasidarbavimų ir 
sugabumų visa Amerikos ir vi 
so pasaulio spauda buvo užin- 
teresuota ir apščiai lietuvių 
vardų garsino taip pirm Vait 
kaus išskridimo, taip jam iš
skridus.

Susirinkusieji praėjusį sek
madienį po skanių užkandžių 
velijo Vaivadai gero pasiseki
mo jo naujame darbe ir apgai
lestavo jo pasitraukimo iš 
“Naujienų” ir gal dalinai iš lie
tuviško veikimo.

/

Kvedarų muzikos va
karas buvo sėk

mingas
Praėjusį sekmadienį Lietu

vių Auditorijoj A. P. ir D. 
Kvedarai davė muzikalį’ pro
gramų. Ir nors orais ’tfavo ne
palankus ir visų dienų lino jo, 
bet neatsižvelgiant į tai žmo
nių susirinko apie penkiUs šim
tus, ir visi gėrėjosi solistų ir 
chorų dainavimu.

Man asmeniškai labiausia 
patiko pp. Kvedarienės ir Doč 
kienės dainavimas. įteikia bet
gi pasakyti, kad ir kiti progra- 
mo pildyto jai ir pildyto jos at
liko savo užduotis gerai.

Nors buvo didžioji gavėnios 
savaitė, o kartu« ir sekmadie
nis, bet publikos į parengimų 
atsilankė visokios. Iš to gali
ma spręsti, kad pp. Kvedarai 
turi daug simpatijos Chicagos 
lietuvių visuomenėje.

— Grinorius.

Garfieldparkiečiaįi!
Mane įgaliojo ir prašė tūli 

pažangieji draugai, kad aš pa
kviesčiau visus pažangiuosius 
veikėjus į susirinkimų, kurs 
įvyks balandžio 9 dienų, 8 vai. 
vakaro pas drg. F. Stanionį, 
3950 Gladys avė. — kampas 
Crawford.

Butų labai pageidaujama, 
kad« ir draugai ciceriečiai da
lyvautų, kaip tai K. P. Devei
kis, A. Zaluba, C. Uštupis ir 
J. Ascila. Iš moterų prašome 
atsilankyti A. Gaubienę, Gara- 
dauskienę, B. Vilimaitienę ir 
kitas veikėjas. Iš vyrų butų 
įdomu matyti Tonį Čurlį ir 
abelnai visus kitus veikėjus.

Tokį susirinkimų reikėjo 
anksčiau sušaukti, bet patarlė

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
mėn. 1936

UŽ JUOS PADEKITE 
KRYŽIUKUS!

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

E. MIKUŽIUTE 
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS

NAUJIENOS, Chicago, III.
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sako, kad geriau vėliau, negu 
niekad. Pažangieji, visi buki
te! ; '■ į

N. Vilittiaitis.

Pagelbėkite sureng 
ti M. X. Mockui

7 , ... ' ''

vakarų
Norėtume surengti Mockaus 

vakarų gegužės 3, sekmadienio 
vakare. Todėl kreipiamės į 
Mockaus draugus ir rėmėjus 
prisidėti kuo k’as gali. Ar pri
sidėti finansiškai, ar paaukau
jant valgomų daiktų, ar kokio 
nors gėrimo; ar pirksit, ar gau
sit iš draugų dovanai.

Norim sukelti kiek pinigų ne
tik maistui, bet ir drapanom. 
Būtinai Mockui reikalinga yra 
eilė drapanų—sijotas.; Gal kas 
turite jum nereikalingų siutų, 
tai paaukaukite. Praeitų metų 
drg. J. D. Bendbkaitis paauka
vo gerų paltų—overėoat, dabar 
reikia Mockui vasarinio siuto.

Kas kuo galite prisidėkite—

Chicago Mail Order 
Bargain Outlet ruo

šia didelę parę 
kostumeriams

P-nas Petersen, ištaigos vedėjas 
įvertindamas Chicago Mail Order 

Bargain Outlet padidėjusi prieš-vely
kini bizni, tos ištaigos vedėjas p. 
Petersen ruošia parę (pramoga) 
kompanijos patalpose adresu 511 So. 
Paulina, St. visiem^ seniems ir nau
jiems kostumeriąjęs. \

Pramogos . bus ,wiruoštos ketvirta
dieni, balandžio y diegia, kaip 2:30 
valanda po pietų’Ir kaip 7 vai. va
kare. Gyvi modeliai parodys vė
liausias pavasario ‘drabužių madas, 
Bus muzika, prizai, dovanos ir pasi
stiprinimai dalinama visiems. šio 
laikraščio skaitytojai kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti savo vaikus ir 
draugus.

MASTER WIND0W SHADE CO.
* S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Pasipuoškit Velykoms
Puošnesnes Dreses, Siutus, Se jonus ir Pančiakas, — ŽEMIAUSIO
MIS KAINOMIS nusipirksite pas

Bernice Dress & Lingerie Shoppe
3437 So. Halsted Street

, < Į ’ • ■ ■ . ..
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m n d — išgarsins •
į , Per Draugijų Užsienio LietuviamsII Į B Remti galite pasiskelbti viso pa- 

" * šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų U T T T Į} 
kreipkis j DŪLU

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA 
----- -------------- ., -----------------------;------

A MALEVOTOJAMS IR
/liyClOS’NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas mąlėvos Q7f*
visokių spalvų ..................v I v
Specialė maleva medžio R 7 f*
1 ,gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta j 4 valandas 97c
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau.
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

auka ar gavimu nuo draugų- 
binierių. Aukaudami ar gavę 
aukų Mockaus vakarui priduo- 
kite ją drg. J. Baltušiui, 3116 
S. Halsted St.

Vakaras bus Vilnies svetai 
nėję, 3116 S. Halsted St.

Iš anksto tariam ačiū.
J. D. Bendokaitis, 
T. J. Kučinskas, 
P. Mikulėnas.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos, Lietuvių Draugijos. 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 
pašalpų ir pomirtinę.

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

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents 1 musu 

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Crane Coal Co.
5332 S* Long Avė. 

1'eL Repubiic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

1 galionas enamel $4 
special .......................... I

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 QQ 
maleva ..................  ■

ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
reinoval ........................  vOG

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

Pranešimas
Rokiškėnų kliubo susirinkimas 

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

Bridgeport — Draugystė palai
mintos Lietuvos susirinkimas ivyks 
balandžio 8 d. 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite 
pribūti laiku, nes yra daug kas ap
tarti. Valdyba.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNfi

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karks — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė* 

Lafayette 1329

NORI pirkti automobilių ne sene
snį kai 1928 metų. Kas turite tokį 
automobilių praneškite laišku pa
žymėdami metus, išdirbystę ir kai
na. Naujienos 1739 S. Halsted St 
Box 419.

Educational 
MoKyklos

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern

Draftlng, Dressmaking, Millinery or 
PoWer Machine Operating. Indivldual in- 
Btriictions. Enroll now, Day or evėning 
classes.. Reasonable rates. Most mod* 
ern equipped school. ERtabliRhed 1002. 
Come in or ivrite for free Booklet, B.

MASTER OARMENT 8CHOOL, 
400 South State St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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. Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvį pardavėja rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1278

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
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 BURBAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto- 

Darau 
ga-

gus, už prieinama kaina, 
darba ant išmokėjimo. Darba 
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140 2 FLATU MEDINIS — 5-6 kam- 
bariai, geram stovyj. Mūrinis »a- 

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS matas. Naujai išdekoruoti. — Bishop 
kūrenimui pečiu $4 krovinys, 
fumace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834

Trečiadienis, balan. 8, 1936
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PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRICES! 
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct Erom Mine.
2 TON MINIMUM

Minė Run .................. $8.75 per ton
Lump  ........................ $4.00 per ton
Egg ..............  $4.00 per ton
Screen  .................... $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

Tabako "krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9845.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu: pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

$25,000 Nąujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

JUODŽEMIS, vardais arba vežr- 
mais, specialė žemė — *humus” — 
25c. ( juž bušeli. 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

Help Wąnted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA abelnam namų dar
bui. Gyventi vietoje — $5 į savaitę. 
Pašaukit. Tel. Mansfield 6796.

PATYRUS MERGINA, prižiūrėti 
kūdiki ir prie lengvaus namų dar
bo. Be skalbimo. Atsineškit paliudi
jimus. $8. Lakeview 0512.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė. ,

Exchange—Mainai
MAINYSIU 6 kambarių cemento 

blaksų cottage į grosemį ar delica- 
tessen kaipo dalini jmokėjima.

3919 W. 62 St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime didelį pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti narna, farma. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestų norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

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, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma’ prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

Del arti 64-tos gatvės. Kaina $3000, $750 
j cash — Sack, 1022 West 63rd St. 
Wentworth 7464.




