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Socialistai Laimėjo Milwau 
kee Rinkimuose

Daniel W. Hoan išnaujo išrinktas meru 
Delegatus laimėjo Borah ir Roosevelt

MILWAUKEE, Wis., bal. 8. — Smarkioj rinkimų kampani
joj Milwaukee meru išnaujo tapo išrinktas socialistas Daniel W. 
Hoan, kuris sumušė susivienijusios opozicijos kandidatą, šerifą 
Shinners. Atgaleiviai dėjo visas pastangas nugalėti socialistus, 
bet nepasisekė .

Bet socialistų pasiūlymas išpirkti ir paimti miesto nuosavy
bėn Milwaukee Electric Co., išrodo, nepraėjo.

Delegatų rinkimuose į nacionales konvencijas nominavimui 
kandidatų į prezidentus, laimėjo šen. Borah iš republikonų pu
sės ir prezidentas Rooseveltas iš demokratų pusės. Šen. Borah 
laimėjo visus, išėmus du, delegatus. Betgi prezidentas Roose
veltas surinko du sykiu daugiau* balsų, negu Borah.

Tautų sąjunga ragi 
na pradėti taikos 

derybas
Anglija ir Francija susikirto 

tautų sąjungos posėdyje dėl 
Afrikos karo

GENEVA, bal. 8. — Tautų 
sąjunga šiandie nutarė paklaus
ti Italiją, ar ji sutinka tuo jaus 
pradėti taikos derybas užbaigi
mui karo su Ethiopija.

Tokį nutarimą padarė “13 
komitetas”, t. y. tautų sąjun
gos taryba be „Italijos Jšklausęs 
Anglijos ir Francijos skundų.

Komitetas susirinko labai ne
aiškioje atmosferoje. Anglijai 
žiūrint į Italiją, o Francijai— 
į Vokietiją, taip kad abi šalys 
negali viena kitos įžiūrėti ir su
sikalbėti’.

Anglija pirmiausia pareika
lavo, kad komitetas ištirtų Ita
lijos naudojimą prieš ethiopus 
nuodingų dujų, kas yra uždraus
ta 1927 m. sutarties. Tai vie
nintelė sutartis padaryta nusi
ginklavimo konferencijoje. Ji 
buvo padaryta spiriant Ameri
kos delegacijai, betgi pati Ame
rika nėra tos sutarties ratili 
kavusi.

Kaip tik Anglijos delegatai 
pabaigė skaityti savo skundą, 
tuoj pakilo Francijos užsienio 
reikalų ministeris Flandin ir 
pareikalavo ištirti ethiopų 
nuožmumus su italais belais
viais.

Abu reikalavimai liko priim
ti.

Įvyko ir komiškų dalykų. 
Mažytė Pietų Amerikos res
publika Ecuador prisiuntė no
tą, kad ji nebevykinsianti sank 
ei jų prieš Italiją. Tuoj po to 
Meksikos atstovas pareikalavo 
Italijai dar griežtesnių sankci
jų už jos karą Afrikoj.

Anglija pritaria naujoms 
sankcijoms. Bet Francija, nors 
ir nereikalauja atšaukti esan
čias sankcijas, naujoms sank
cijoms Italijai priešinasi. Ji no
rėtų sankcijų Vokietijai. Ang
lija gi apie sankcijas Vokietijai 
nė kalbėti nenori.

Tuo tarpu vaigšto gandai, Rad

naciai, paskatinti laimėjimo Pa- 
reiny, ruošiasi daryti ginkluo 
tą perversmą Austrijoj.

Didžiosioms valstybėms ne
įstengiant susikalbėti tarp sa 
vės ir susitarti dėl bendro vei
kimo, mažosios valstybės yra 
atsidurusios keblioj padėty. Jos 
yra nusigandusios nuolatinio 
nacių stiprėjimo ir vis dides
nio jų akyplėšiškumo, bet kar
tu negali atsidėti ir ant didžių
jų valstybių, nes jos nesugeba 
susitarti ir bendrai sudrausti 
Vokietiją.

Francija padavė sa 
vo “kolektyvia sau

gumo” planą
Atmeta 

kaipo 
lauja 
taiką

Vokietijos pasiūlymus 
“prigavingus”. Reika- 

iš Vokietijos užtikrinti

PARYŽIUS, bal. 8. —Išvadin
dama Hitlerio pasiūlymus iš
laikymui taikos Europoje “pri- 
gavingais”, Franci jos valdžii 
savo memorandume Anglijos 
valdžiai padavė savo “kolekty- 
vio saugumo” planą.

Bet pirm Francija prisižadės 
pradėti kokias nors derybas dėl 
taikos planų, Vokietija turi pa
sižadėti “pripažinti kaipo tei
sėtą ir be jokių rezervacijų da
bartinį teritorialinį ir politini 
Europos stovį”.

“Internacionaliniai įstatymai 
reikalauja gerbti sutartis”, 
ko memorandumas. “Jokia 
tartis negali būti skaitoma 
taisytina, be jokia sutartis
gali būti savavališkai laužoma”.

Francija sako, kad Vokietijos 
J.tginklavimas demilitarizuoto 
Pareinio yra sulaužymas Lo
carno sutarties—“neprieteliškas 
aktas”, delei kurio Francija tu
rėjo pilną teisę stvertis griežtų 
priemonių 
tuaciją”.

Hitlerio 
valstybių
Pareinio atginklavimo, Franci
ja skaito dviprasmiu ir išsisu
kinėjančiu.

Francija savo memorandume 
kaltina, kad Vokietija taikosi 
prieš Rusiją ir todėl nenori ra
šytis nepuolimo sutartį su Ru
sija.
tis jokios sutarties apie sau
gumą vakarinės Europos, jei 
kartu neatsižvelgiama į saugu
mą ir visų kitų Europos kraš
tų.

Francija prisibijo, kad seka
mas Hitlerio žingsnis laužyme 
sutarčių bus peržengimas sienų. 
Todėl Francija ir reikalauja 
iš Vokietijos išlaikymo dabar- 

Itinių sienų.

ša
šu- 
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ne-

atsteigti “legalę si*

atsakymą į Locarno 
pasiūlymą išrišimui

ORAS,
O Franci j a negali rašy-

tas
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 38°.
Saulė teka 6:21, leidžiasi 

7:23.
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' Dr. James B. Conant

CAMBRIDGE, Mass. — Rugp. 31 d. prasidės Harvardo universiteto 300 metų sukakties iškil
mės. Iškilmėse pasižadėjo dalyvauti 75 žymiausi pasaulio mokslininkai, kurių tarpe 14 yra lai
mėję Nobelio dovanas. Tai bus savo rųšies įžymiųjų pasaulio mokslininkų kongresas.

šiame paveiksle parodoma Harvard universiteto pastatai. Dešiniajame kampe yra dabarti
nio universiteto prezidento, Dr. James B. Coųant, atvaizdas.

Lėktuvas su 14 žmo-i

nių susidaužė nusi- 
leisdatnas

’UNIONTOWN, Pa., bal. 8. 
—TWA lėktuvas, kuris su 14 
žmonių vakar susidaužė atsi
mušęs į kalną, matyt, paklydo 
migloj ir susidaužė bandyda
mas nusileisti. Nelaimė įvyko 
toli iš kelio. Nelaimėj 11 žmo
nių žuvo, jų tarpe ir abu la
kūnai.

Išliko gyvi tik aptarnauto j a 
p-lė Granger, ir du pasažieriai, 
vienintelė lėktuvu skridusi mo-
teris Mrs. Ellenstein iš Newark 
ir Challinor iš Cleveland. Pa* 
satrieji abu sužeisti.

P-lės Granger pasakojimu, 
lėktuvas skridęs 7,000 pėdų 
augštumoj. Buvo tiršta migla 
ir nieko nebuvo matyt. Motoras 
betgi veikė gerai ir lėktuvas 
lengvai skynė miglą.

Besiartinant nusileidimo 
Pittsburghe laikui, ji paklau
susi lakūną kada jie leisis. Jie 
atsakę: 10:12. Tuo laiku buvo 
10:05. Tad ji perėjusi per lėk 
tuvą ir, kaip paprastai prieš 
nusileisiant, pririšusi pasažierių 
diržus, kad jie neiškristų iš sė
dynių lėktuvui atsitrenkus į že
mę.

Neužilgo lėktuvas pradėjo 
leistis. Ji tikrai maniusi, kad 
lėktuvas leidžiasi airporte. Tik 
staigiai’ ji pamačiusi visai arti 
medžius. Už kelių sekundų lėk' 
tuvas atitrenkė ir ji apsvaigo. 
Kada atsipeikėjusi, ji buvusi 
lauke, o aplink matėsi tik su
daužyto lėktuvo laužai.

Pati gerai nesusivokdama ką 
daranti, ji apklojo blanketu 
šalę lėktuvo gulėjusį vyrą h 
nuėjusi į lėktuvą ieškoti vais* 
tų. Čia ji užgirdusi kosint mo
terį ir ją spėjusi ištraukti pirm 
užsiliepsnojo lėktuvas.

Palikusi sužeistuosius, ji per 
miškus, klupdama, išėjo ieško
ti pagelbos. Priėjusi prie vie
nos bakūžės, bet ji buvusi tuš
čia. Ėjusi toliau iki priėjusi 
kitą ūkį. Bet joj telefono ne
rado. Iš ten ją nuvedė dar į

STILSONAS-BUTKUS
BUS PALEISTAS

“Naujienoms” iš. New Yorko 
praneša, kad. Stilsonas-Butkus 
greitai išeis iš kalėjimo, nes 
pereitą šeštadienį, bal. 4 d., 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
pasirašė dovanojime aktą.

Naujas Ispanijos 
prezidentas užėmė

- vietą
MADRIDAS, bal. 8. — šian

die vieton vakar seimo pašalin
tojo prezidento Zamora, laiki
nio prezidento vietą užėmė sei
mo pirmininkas Diego Martinez 
Barrio, nuosaikus republikonas. 
Jis eis tas pareigas per 60 die
nų, kada taps išrinktas tikra
sis prezidentas.

Zamora liko pašalintas už su
laužymą konstitucijos palei
džiant užpereitąjį seimą. Deši
nieji susilaikė nuo balsavimo, 
kadangi jie patys taikėsi paša
linti Zamorą, jei jie butų lai
mėję rinkimus.

kitą ūkį, iš kur ji galėjo pra
nešti telefonu apie įvykusią ne
laimę. Paskui, nors pati vos 
paeidama, su dviem ūkininkais, 
sugryžo prie lėktuvo ir pagel
bėjo atnešti sužeistąją moterį 
ir suteikė pirmą pagelbą su
žeistą j am vyrui.

Dabar ji pati, visai silpna, 
guli Unionto\vn ligoninėje, vi
sų pripažinta kaipo didvyrė.

Dabar į miestą atvyko val
džios ir visokie kitokie eksper
tai tirti nelaimės priežastį. Lėk
tuvas buvo nuklydęs iš kelio 30 
mylių. Per 300 jardų lėktuvas 
išlaužė medžiuos pirm nukrito 
palei kalno šoną. Dabar per 
mišką iki lėktuvo išskintas ke
lias, kad butų galima išvežti 
žuvusiuosius.

SL A. Pildomos T a 
rybos Rinkimai

kuopų: 178, 14, 36, 238, 
109, 87, 11, 38, 284, 63, 
30, 53, 16, 102, 187, 122.

Iki šiol gauta daviniai iš sekančių 
226, 176, 139, 134, 55, 318, 208, 260, 
129, 60, 77, 212, 158, 121, 135, 126, 365, 
Nors tarp jų yra kelios stambiausios tautininkų kontroliuoja
mos kuopos, tačiau beveik visi pažangiojo sąrašo kandidatai (ku
rių vardai yra žemiau padėti pirmose vietose) gauna daugumas 
balsų.

Balsai paduoti tose kuopose, pasidalino taip:
PREZIDENTAS

F. J. Bagočius
N. Rastenis ..

Mussolini reikalauja 
sunaikinti Ethiopi- 

jos-karo jėgas
RYMAS, bal. 8. — Mussolini 

pasišaukė savo ministerius ir 
jiems pareiškė, kad saugumas 
Italijos kolonijų Afrikoj bus 
tik tada užtikrintas, kada bus 
galutinai sunaikintos paskuti
nės Ethiopijos karinės jėgos ir 
tas sunaikinimas turys būti at
liktas kuogreičiausia.

Dabar italai Ethiopijoje einą 
priekyn be jokio rimto pasiprie
šinimo ir didesnių kliūčių brio- 
vimuisi nenumatoma.

Mussolini taipjau paskelbė, 
kad jis pranešęs tautų sąjun
gai apie savo sutikimą pradėti 
taikos derybas, bet tik jo pa
diktuotomis sąlygomis.
Italijos lakūnai bandys neleisti 

Ethiopijos karaliui pabėgti
GURA, Eritrea, bal. 8. — 

Italijos lakūnai ruošiasi prie 
italų triumfališko įžengimo į 
Addis Ababa. Toje iškilmėje 
virš miesto skraidys 200 lėktu
vų.

Italai pranašauja, kad Dessye 
bus paimtas už savaitės laiko, 
Maždaug tuo pačiu laiku* busiąs 
paimtas ir Harrar.

Lakūnai ypač daboja, kad ne
pabėgtų karalius Haile Selassie 
savo trijų motorų lėktuvu, kurį 
jis turys paslėpęs kur-nors ne
toli Addis Ababa.

CHARLOTE, N. C., bal. 8.— 
Mrs. Yawkey, žmona Bostono 
besbolo magnato, užmiršo ir 
paliko vietos hotely už $1,000,- 
000 brangmenų.

KANSAS CITY, bal. 8. — 
Vakarykščiuos rinkimuos Green 
Top, Mo. ir Dės Moines, N. M., 
miesteliuose laimėjo moterys, 
išrinkdamos į miestelių val
džią vien tik moteris.

NEW YiORK, bal. 8. —La- 
kūnas John Mendola liko už
muštas ir kitas lakūnas gal 
mirtinai sužeistas dviems lėk
tuvams susidūrus ore viršRoo- 
sevelt Field.
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Lietuvos Naujienos
Užpuldinėja seniu 

nūs
KAUNAS.—“Idiše štime” ra

šo, kad Kalvarijos vals., “Men- 
kipų kaim. pas to kaimo seniū
ną J. Gasiuną atjoję naktį keli 
ūkininkai ir pro langus pradė
jo šaudyti. Niekas nesužeis
tas.

Kitą naktį* kitame kaime bu
vę sudeginti seniūno Paliepio 
trobesiai. Gaisro metu žuvę 4 
arkliai, 14 karvių, įvairių ūkio 
padargų. Manoma, kad kas 
nors padegė politinio keršto su
metimais.

ŠILUTĖS SPIRITO VARYKLA
JAU BAIGIAMA STATYTI

KLAIPĖDA.—“Lietuvos Ke * 
leivis” rašo, kad šiomis dieno
mis visai baigiama statyti Ši
lutės spirito varykla ir krakmo
lo fabrikas, šios įmonės pa
statytos toje Šilutės apskrities 
dalyje, kur gyvena vadinamieji 
pelkininkai. Jie dabar turės 
kur sudėti savo auginamas bul
ves. šiuo metu spirito varyk
la ir krakmolo fabrikas yra 
beveik baigti statyti. Jau su
pirkinėjamos ir bulvės, už ku
rias mokama iki 2,5 lt. cnr. 
Laikraštis rašo, kad Šilutės spi
rito varykla ir krakmolo fab-

Ateitininkų ginčas 
su vyskupais dėl 
moderniškų šokių
KAUNAS.—Vyskupai yra iš

leidę raštą į tikinčiuosius, ku
riuo draudžiama šokti moder
niškuosius šokius. Dabar ypač 
persekiojąs moderniškuosius šo
kius Panevėžio vyskupas. Ka
dangi ateitininkai ir ateitinin
kės fokstratuoja ir dar gavė
nios metu4, tai dėl to katalikų 
sluoksniuose kyla ir nesusipra 
timų.

Ateitininkai aiškinasi tuo, kad 
vyskupai pasmerkę moderniš • 
kuosius šokius, bet nepaskelbę 
pasmerktų šokių sąrašo. Ka
dangi fokstratas jau seniai šo
kamas, tai vyskupai anot atei
tininkų fokstratą nė neturėję 
galvoje.

Susidarius tokiai būklei, ga
limas daiktas, kad vyskupai pa
skelbsią ir sąrašą draustinų šo
kių.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ IEŠ
MININKĄ

PANEVĖŽYS, kovo 11. —Va 
kar Subačaius stotyje manev
ruojančio traukinio buvo sun
kiai sužeistas stoties iešminin

■ kas Stasys Subačius. Nuvežtas
rikas yra moderniausiai įreng- į Panevėžio ligoninę po kelių 
tas fabrikas Lietuvoje. valandų iešmininkas mirė.

NaujienųRadio Programai
I ■ "'H

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycleęi (5000 Watta Pajėgos).

Šių stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Clevelando ir Ohio Žinios
Didele eksplozija

AKRON, Ohio. — Viename 
naktiniame klube įvyko smar
ki eksplozija,.kuri sužeidė tris 
žmones, Kaimynystėje esan
čiuose namuose išbyrėjo lan
gai. Suvažiavo septyniasdešimt 
ugniagesių ir dirbo per tris va
landas, kol užgesino gaisrą, Ap
skaičiuojama, kad nuostolių pa
daryta už $30,000.

Kol kas dar neišaiškinta, ko
dėl jvyko eksplozija,

Naujus kompanijos
COLUMBUS, Ohio. šiomis 

dienomis čia liko inkorporuotos 
kelios kompanijos, kurios veiks 
Ohio valstijoje. Iš tų kompani
jų pažymėsiu šias: Cleveland 
L. and B. Realty Co. su 3.00 
akcininkų, The Best Dry Clean- 
ing Co.. (Cleveland) su 100 ak- 
cininkų, The Balancęd Rentųre 
Co. (Cleveland) su 200 akci
ninkų.

Uliavojimas baigėsi 
tragiškai 

t
Adresu 748 Eagle Avė. yra 

alinė, į kurią nuolat renkasi 
poliemumū pabaliavcti. Būrys 
jų baJiavojo ten ir kovo 31 d. 
Tačiau tąs balius pasibaigė Vi
sai nekaip. Apie pusiaunaktį 
pojicmonai ėmė skirstytis. Ta
čiau Joe Ternąnsky pasiliko.

Kitą dieną Tėrnanskio kūnas 
buvo rastas tarpegatvėje prie 
automobilio šešių kulkų suvars
tytas.

Dabar bandoma išaiškinti, 
kas. galėjo jį nušauti-

Nukentėjo dėl moters
Aną dieną pasitaikė būti lie

tuvių kolonijoje. Eidamas Su- 
perior Avė., sutikau savo gerą 
pažįstamą Juozą D. žiūriu, jo 
viena akis1 užrišta. Klausiu, ko
kia nelaimė su juo įvyko. Juo 
zasatsako, kad tą akį jam už
taisęs jo šeimininkas-

Iš to, kad atsiranda naujų 
kompanijų, galima spręsti, jog 
biznis eina geryn.

Stiprina politišką mašiną

Žinoma, sakau, pasitaiko vi
sokių nemaJopumų, Bet jeigu 
jis kirto į akį, tai vi$gi turėjo 
būti kokia nors priežastis. Juk 
taip s.au, be niekur nieko, to

Prieš kelis mėnesius miesto 
meras kreipėsi į piliečius pra
šydamas paskirti daugiau pini
gų miesto reikalams. Jis nuro
dinėjo, kad reikia daugiau dar
bininkų miesto gatvėms valyti. 
Esą, reikia daugiau darbininkų 
parkams i? t. t.

Piliečiams buvo leista pasisa
kyti, ar miestui reikia daugiau 
pinigų skirti ar ne. Nubalsavo 
teigiamai. Štai dabar mokesčiai 
didesni. Vadinasi, gyventojai 
patys sau užkrovė sunkesnę 
naštą.

žinoma, be mokesčių nogalį- 
ma apsieiti. Kiekvienas miestas 
turi visokiausių išlaidų, kurios 
turi būti mokesčiais sukeltos. 
Tai visai natūralūs dalykas. 
Tačiau bloga yra tai, kad poli
tikieriams ne tiek miesto reika
lai rupi, kiek sustiprinimas sa
vo mašinos.

štai šiomis dienomis miesto 
taryba turėjo savo posėdį, ku
riami buvo skirstomi pini
gai įvairiems departamentams. 
Kiekvieno departamento bosai 
stengėsi savo išlaidoms iškovo
ti kiek galima daugiau pinigų. 
Sakoma, kad ir šventųjų nagai 
yra į save linkę, — tai ką jau 
bekalbėti apie politikierius. Pir
miausia liko padidintos algos 
tiems, kurie ir dabar pusėtinai 
gauna. Sakysime, kai kuriems 
miesto advokatams algos pa
keltos net dviem tūkstančiais 
dolerių per metus: iki šiol 
jiems buvo mokama po tris 
tūkstančius, o dabar bus mo
kama po penkis tūkstančius 
dolerių per metus.

Kai miesto bosai apsirūpino 
geromis algomis, tai likučiai 
teks darbininkams. O kadangi 
likučių nekažkiek teliks, tai ne
daug tebus galima ir naujų 
darbininkų pasamdyti. O kurie 
ir bus pasamdyti, tai jie turės 
dirbti už visai menką atlygini
mą.

Taip tai musų politikieriai 
šeimininkauja. Jiems vyriausia 
rupi politiška mašina, o no 
miesto reikalai. Kontroliuodami 
tą mąšiuą, jie gali skirti sau 
didžiausias algas-

Statys daug naujų namų
Šią vasarą Clevelande ir apy

linkėse bus statoma daug nau-. 
jų namų. Statybai valdžia pa
skyrė vieną milijoną sų viršum 
dolerių. Daugelio namų vertė 
sieks maždaug $7,000,

Sumanymas gana geras. Vis
gi bus šioks toks judėjimas ir; 
atsiras daugiau darbų. Tačiau 
kyla vienas klausimas; kas. 
tuos namus pirks? šiaip ar 
taip, o septyni tūkstančiai do
lerių yra pusėtina krūva pini
go-

nedarys,
Juozas pradėjo aiškintis. Gir

di, jo boba kimba prie manęs 
lyg kokia smala. Bet tai dar 
nereiškia, kad jis turi man akis 
daužyti.

Kaip mątote, visokių keiste
nybių pasitaiko: paprastai bur- 
dingierių akys nukenčia, kai 
jie lenda prie svetimų bobų, o 
šiuo atveju lindo boba, o bur- 
dingierius vis dėlto turėjo nu
kentėti.

Lietuvių užeiga parodoje
Jonas Brazauskas, žinomas 

vietos lietuvių veikėjas, kuris 
nemažai dirba ir amerikoniško
je politikoje, rengiasi parodoje 
atidaryti lietuvišką užeigą, ku
rioje laikys ir lietuviškų gėri
mų. Pavyzdžiui, ten bus gali
ma gauti lietuviško krupniko. 
Tą užeigą jis laikys drauge su 
Juozu Blaškevičium, kuris irgi 
nemažai dalyvauja lietuviškame 
judėjime.

Paroda, kaip Žinia, atsidarys 
birželio mėnesį.

Iš SLĄ 14 kuopęs 
susirinkimo

Balandžio 1 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko SLA 14 kuopos 
susirinkimas, kuris buvo su
šauktas atvirukais.. Kvietimuo
se buvo pažymėta, kad bus 
renkami delegatai į seimą ir 
pravestas Pildomosios Tarybos 
balsavimas. Susirinkime daly
vavo 78 nariai. Vadinasi, neat
silankė nė pusė.

Kai raportai buvo išklausyti, 
tai p, Praškevičius išsitraukė 
iš kišenės “'Keleivį” ir pradėjo 
niekinti Jarų. O tai todėl, kad 
Jarus “Keleivyje” parašė, jog 
Jonas Verbela vieną “otdeleni- 
j e” baigęs. Be to, pažymėjo ir 
tai, kad jis skaitė seną proto
kolą, kol nebuvo padaryta pa
stabos.

P-as Verbela labai aukštai 
nešasi. Jis, pavyzdžiui, adv. Ba-

gočių ir Maukną jšvądino be
moksliais ir (tamsuoliais. Kada 
jU drįsta taip niekinti kitus, 
tai reikėjo parodyti kas jis per 
pąuk&tią.

Apie p. Praškevičių, kuris la
bai mėgsta visokių priekabių 
ieškoti, tenka irgi štai kas pa
sakyti: savo žinojimu jis per 
daug irgi negali pasigirti. Jei 
jis kuo pasižymi, tai tik viso
kiomis priekabėmis.

Einama prie seimo delegatų 
rinkime ir Pildomosios Tarybos 
kandidatų balsavimo. . ^Sleitąs” 
buvo iŠ anksto paruoštas ir la
peliai nariams išdalinti. Tų la
pelių buvo keli šimtai ant sta
lo padėta. Kadangi buvo veda
ma labai smarki agitacija, tai 
laimėjo jų peršamas sleitas. 
Bagočius gavo 17 balsų, Raste
nis —48; Mazukna 22, Šalna — 
40 ir t. t-

Tenka štai kas pažymėti. Kai 
kurie mėgsta labai kalbėti apie 
brolybę ir kitokius ’ aukštus 
idealus. Kai i prezidentus kan
didatavo Bachunas, tai kai ku
rie musų kolonijos veikėjai ant 
Gegužio š.unes korė. Dabar jie 
kuliu apsivertė per galvas ir 
susidėjo su Gegužiu, o visokiais 
budais niekina Bagočių.

Kada tokie dalykai dedasi 
musų kuopoje, tai' apie tikrą 
fraternalizmą negali būti nė kal
bos, Tie “didieji veikėjai” turė
tų nulipti nuo savo arkliukų ir 
paliauti niekinę kitus.

žydų rabinas iš 
Vilijampolės

šiomis dienomis Clevelandą 
aplankė žydų rabinas iš Vili
jampolės. Tai J. Fąrber. Kai 
kuriems teko su juo kalbėtis. 
Rabinas pareiškęs, kad stam
biems biznieriams Lietuvoje 
gyventi esą nebloga. Girdi, žy
dai gali verstis neblogai.

Tačiau tas rabinas nieko ne
pasakė, kaip Lietuvoje gyvena 
darbininkai, sųgUilki^ji ūkinin
kai bei mažesnįjį biznieriai 
Tiems smulkiemS^biznieriams 
juk priklauso ir daugumas žy
dų. O kad Lietuvoje gerai gy
vena tie, kurie turi pinigų, tai 
čia nieko naujo. Kas turi pini
gų, tiems visur gera gyventi.

Laukiama daug svečių
šie metai Cleveląndo lietu

viams tikrai bus reikšmingi, 
įvyks net trys suvažiavimai, 
atseit* du seimai ir vienas kon
gresas.

Clevelandę gą&dąręą 18 kuo
pą rengia sąndariečių seimą, 
kuris . turėsiąs įvykti birželio 
19 ir 20 dd. Tame seime busiąs 
pagerbtą^ Dr- Joims šliupas. 
Kitas seimas ~ tai Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj ę. Ęę to, 
planuojama sušaukti kongresą 
demokratijai ginti. Atrodo, kad 
į kongresą suvaliuos nemažai 
atstovų, nes pritarimas 
yra gana didelis. Tokiu 
clevelandiečiai susilauks 
tinai svečių. ;

Mokys rusų kalbą
vietose 

įsteigti rusų kalbos kursus.
atidary-

tai Susivieniji

WPA nutarė keliose

visgi 
budu 
pųsė-

Pįrmiąųsia kursai bus 
ti Glepville knygyne ir Hąle 
High School patalpose. Pamo
kos tęsis per visą vakarą. Visas

Mokslas Pataria 
Vengti Maisto 

Neturinčio
Ganėtinai “Bulk”

Raportuoja, kad ALL-BRAN 
papildo šį dietos reikalingumą

įnformąęjjas galifha gauti Glen- 
ville Library. Už mokslą mokė
ti niekę nereikė^.

Renka eksponatus
F. C. Petraitis, 6702 Superioi 

Avė., prašo vietos lietuvių, kad 
paaukotų Lietuvos muziejui tin
kamų daiktų: senų fotografijų, 
raštų ip t. t.

Tuos daiktus
duos Dr. Račkųi, kuris juos nu
veš į Lietuvos muziejų.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

r*

yra kviečiami prie

Petraitis per-

Organizuoja didelį chorą
P-ia Birutė žuris organizuo

ja didelį chorą, kuriam teks 
dalyvauti SLA šeiminiame pa
rengime birželio 21 d. Visi dai
nininkai
choro prisidėti. Ir juo greičiau, 
juo geriau. Vis dėlto reikės ne
mažai laiko, kol didelį chorą 
jus galima tinkamai

Mokesčiai
Pavieto iždininkas 

skelbė, kad namų
mokesčius turėsią sumokėti iki 
gegužės 21 d. Jei jie to nepada
rys, tai reikėsią mokėti baudą.

Jonas Jarus.

sumokyti.

Boyle pa- 
savininkai

Garsinkitės Naujienose
-W.w

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
**rųrlu padėkoti UŽ Trlner's Bitter 

Vyną. Buvirį metų ląlko turėjau bė- dęą su nemąlimu ką Ok valgiau 
gc&ai darydavęs Viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau JUsų skelbimą, 
nusipirkau puteli, Ir nuo Paties plr- 
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu, 
vo tąįp, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui, pabąr, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarbą, WaRace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemallmo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos ąkąųdėjimo, nei-votumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Trinęr’s Bitter Vyną; Imkite re- 
gųliąyBi pilną paukštą prieš valgį. 
Visose vaistinėse,

TRINER’S EL!X1R 
OF BITTER WINE

Joąeph Triner Company, Chicaga

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

A.LJ)avidonjs, MJ) 
4910 S. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5167
VALANDOS:

nuo Seiki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
'   1 y.-T "lį. 'P. j .1 ■

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo į iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal $122
Dr. S. Biezis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Ąvenųe 

Telefonas Rapublie 7868

Moksliški bandymai parodė, kad 
maistas kuriame stoką tinkamo min- 
kštaus maisto (bulk) tankiai bųną 
priežastimi užkietėjimo vidurių, ši 
padėtis suteikia nemalonumą ir ga
li privesti prie galvos skaudėjimo, 
stokos apetito ir net rimtos ligos.

Apsisąugokit nuo tokio maisto, 
vartodami Kellogg’s ALL-BRAN | 
prie valgio. Jis ^Stiteikia ganėtinai 
minkštaus maisto ■ (bulk) patogioj 
formoj. Jis sugeria, drėgnumą ir 
švelniai miklina i^išvalo jūsų syste- 
mą. ALL-BRANnįfąip^i suteikia vi
taminą B ir turi ^geležies,
.. ■■; : ■ i hd

a Mitikšfąs riąj
randąsi ; ALLr-įjk 
daug veiklesnis negu Vaisiai ir dar
žovės, nes neišsimesta jūsų

D I X I E ŠOKIŲ MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- Q HB 

trukcijas “ 
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ 
Merginom ir Vaikinams 

Valsus-Fox Trots-One- _ ■ 
step 12 lekcijų kursas 

dabar .............................
Atdara kasdien nuo 10 v., ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.
36 Ay. Rąndolph St. Central 4563

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA! Renubljc 9728

—.. i. . ..... ... i...... .......  ""r —- - " .

KI. 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

Tel. Yards 2510

1 1 ' I r . IT-T T"'. ..I . ■■.T*.I iįi.i.^ ■»■■■!■ IIII , I

Tel. Office Wentworth 6386 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoją
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vąk 
išskyrus seredomis ir subatomis.

' ,i .-ijii.i i. . ...... . -i

Pfcone Boulevard 7042

Dr. C. L Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avc 
arti 47th Street 

Valandos uuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

3407 Lowe Avė.

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

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

Mrs. Jarus?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS _ _______ _ .

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

ADVOKATAS Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Vertės $16.00

•95

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai

(bulk). kuris 
tankįąi yra

nes neišsimesta jūsų 
Du šąukštai kasdien yra 
mai. Jeigu nepagelbės, 
pas savo gydytoją..,*

Kellogg’s. ALL-BRĄN gali 
valgomas su gri^tįne arba 
Valgykit jj su sriuba, su 
arba sų koše. Arba kepkit su duopą, 
muffins, vafliais, ir tt. Jis p^idųpcįa 
skanų saldų skonį.

• 'I' ■

Yra daug geręspis negu paten
tuoti vaistai—kurie kartais yra blė- 
dingi! ALL-BRAN parduodamas vi
sose grosernėęe. Padaromas per 
Kellogg, Battle Creęk, Michigąn.

kūne.

Ii. būt 
pienu.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

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.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Springsinis 
Matracas

ROOSEVELT 
FURNITUREi

2310 West 
Roosevelt Koad

Tel. Seeley 8760

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupyki! pinigus apsaugoto j vietoj 
Mes išiųokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASO of CHICAGO

2324 S. Leavitt St. •
JUSTIN MACKIE\VIC11, Pres.

RMUI BW! —....... .. . 1 ——'

ATSILANKYKIT I
UNITED FOOD MART

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublic 8340

AKIŲ SPECIALISTAI

ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. dieną ir naktį 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

_____ 6000 So. Campbell Avę.______
Phone Prospect 6376

Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. PETKUS
1410 South 49th Coųrt \ Cicero , Phone Cicero 2109

J. F. ĘADŽIUS
668 Weat 18th Street Phone Cąnąl 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

J. F. BUDRIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICŽ ir SŪNUS..............
?8Į4 JĮ3rd Pląęe Phones (Janą! 2515—Cicero 5927

* ^'r;1

s, ę, LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pyllman 1270 arba Canal 2515
.     ■ 0.1^1 W ,'L U". "I.1.ĮIUJ !į. "JU. tlUUlU',;) H ' į 1-U  , "|R" ' Į 1'1,,,. , . I    I

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Ęąfayette 8572

.1 u'vyrsivi1111.1 . ,"!!ii!iiii.!,it       — ....——    1 ■ •>

S. p. MAŽEIKA
3313 Eitųauica Ąvenue Phone Yards 1188
............... ............................... — *■■■! ........      . '-n-.................... ...............................JT........... .T,-.....■■■!■■

A, MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

.. l'J » J' . . ——.

ĄMBŲLANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NĄKTI
i YARds 1741—1742
Z J. F. ĖUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Dieną ij Nąkti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
—.I'!'- f* .. fc..lll"Į'l"Wt’

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ _ Te!, Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

- J IJ J . _ J .

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 9597

Ofiso Tel. Boųlevąrd 5913
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 
iNediliomU pagal sutarti

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per M 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 w. 18th St.. neloU Morgan Ei 

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

Tel. Cųnąl 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
' OFISĄS

4729 So. Ashland Avę.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFI$O VĄŲĄNPOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Uri 8:80 val 
vąkąro. Nedėliomis pųo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVR

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piiets 

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 1Q iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

■ ... , I, l ■ . . III III l„ .L —

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. T«L Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaiką įr visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dlep*.
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Michigan City, Ind.
SLA. 222 kuopa beveik vien

balsiai balsavo už pažangių
jų kandidatus

SLA. 222 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d. Už 
kandidatus į Pildomąja Tary
bą paduota balsų taip:
Ant prezidento:

F. J. Bagočius—9 bal.
Ant Vice-prezidento:

J. K. Mažukna—9 bal.
Ant Sekretoriaus:

P. Jurgeliutč—9 bal.
Ant Iždininko:

K. P. Gugis—9 bal.
Ant Iždo Globėjų:

S. Mockus—1 bal.
E. Mikužiutė—8 bal.
J. Miliauskas—9 bal.

Ant Dr.-Kvotejų:
Dr. J. Staneslow—9 bal.

Delegatu į seimą liko išrink
tas J. P. Varkala.

Ant Sekretoriaus:
M. J. Vinikas—1 bal.
P. Jurgeliutč—16 bal.
W. J. Morris—2 bal.

Ant Iždininko:
K. P. Gugis—18 bal.
J. S. Lopatto—2 bal.

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus—2 bal.
E. Mikužiutė—20 bal.
A. Zalatoris—3 bal.
J. Miliauskas—12 bal.

Ant Dr.-Kvotėjų:
Dr; J. Staneslow—18 bal.
Dr. M. Mikolainis—2 ba..

Delegatais į seimą liko iš
rinkti A. Mįkšys ir B. Valen 
tinas.

— Kuopos narys.

Ant Sekretoriaus:
M. J. Vinikas—6 bal. %
P. Jurgeliutč—34 bal.
W. J. Morris—3 bal.

Ant Iždininko:
K.; P. Gugis—40 bal.
J. S. Lopatto—3 bal.

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus—8 bal.
E. Mikužiutė-—39 bal.
A. Zalatoris—1 bal.
J. Miliauskas—37 bal.
K. Preytis—1 bal.

Ant Dr.-Kvotėjų:
D r. J. Staneslow—40 bal.
Dr. A. J. Valibus—1 bal.
Dr. M. Mikolainis—1 bal.

Delegatais į seimą liko iš
rinkti B. Versackas, V. T. Ne- 
verauskas ir S. Muckus.

— N.

Mt. Greenwood, III.
SLA. 178 kuopos balsavimo 

pasekmės

SLA. 178 kuopos susirinki
me buvo balsavimai Pildomo
sios Tarybos. Balsavimo rezul
tatai tokie:
Ant prezidento:

F. J. Bagočius—20 bal. 
Ant Vice-prezidento:

J. K. Mažukna—17 bal.
A. O. šalna—3 bal.

SKILVIO
NEGERUMAI

Daugelis moterų ir vyrų duoda progos men
kiem vidurių negerumam iAsivystyti į bai
sius olserius, nekreipdami domės i tokius 
pavojingus signalus kaip gazus, skausmus, 
išpūtimų vidurių, atsirūgimų, vėmimų ir ki
tus vidurių negerumus. “Vienas diegsnis .1 
laikų, sutaupo septynlus”—tai senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukit, bet paslduokįt 
egzaminacijai tuojaus. IR SUŽINOKI! TIK
RĄ PRIEŽASTĮ JŪSŲ NEGERUMŲ.
JŪSŲ KŪNAS ) V-D A V 
PASLĖPS MAŽAI ( 1 HH 1
K'V.SaT J EOZAM1NACIJA < 
Operacija daugeliu atsitikimų nėra reika- 
linga. Jus ir mes norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigu tas galima. Mes kalbame 
iŠ didelio patyrimo, kuri gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
sthetikos ir ligoninės iėlaldų, skausmų ir 
sugaišinimas laiko, sulaiko daugeli vyrų ir 
moterų nuo pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina su 
visais jais. Atsilankykit Šiandien dėl egza- 
minacijos ir sužinokite kaip mes kariaujame 
su ligomis,, išvengdami operacijos ir pagelb- 
stime prie užsisenėjusių ligų musų metodu 
čia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, už mažų atlyginimų.

ATIDĖLIOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS

Egzaminaclja Dykai. Kraujo ir Slapumo 
ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien.—Antrad. 
ir Penktad. 9 iki 0 tiktai.—Nedėliotais 0 

iki 1 vai. po plet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 W. Randolph Street
4-TOS LUBOS GARRICK THE AT E R BLDG.

Wilkes Barre, Pa.
SLA. 68 kuopos balsavimo 

rezultatai

SLA. 68 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d. Pil
domosios Tarybos balsavimo 
rezultatai tokie:
Ant prezidento:

F. J. Bagočius—22 bal.
N. Rastenis—12 bal.
J. A. čepononis—2 bal.

Ant Vice-prezidento:
J. K. Mažukna—22 bal.
A. O. Šalna—14 bal.

Ant Sekretoriaus:
M. J. Vinikas—13 bal.
P. Jurgeliute—21 bal.
W. J. Morris—1 bal.

Ant Iždininko:
K. P. Gugis—21 bal.
J. S. Lopatto—15 bal.

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus—9 bal.
E. Mikužiutė—25 bal.
A. Zalatoris—7 bal.
J. Miliauskas—27 bal.
K. Preytis—2 bal.

Ant Dr^Kvotėjų:
Dr. J. Staneslow—24 bal.
Dr. A. J. Valibus—4 bal.
Dr. M. Mikolainis—8 bal.

— Narys.

Toronto, Kanada
S.L.A. 236 kuopos balsavimo j 

P. T. rezultatai.

Balandžio 4 d. 8 v. v., Liet, 
parapijos svetainėje įvyko S. 
L.A. 236 kp. susirinkimas šauk
tas su atvirlaiškiais. Reikia 
pažymėti, kad musų kuopos 
nariai supranta savo draugijos 
reikalų svarbą ir į susirinkimą 
atsilankė visi pilnateisiai na
riai, tik keli naujai įsirašę ne
atėjo, yra labai girtinas toks 
narių budrumas. Jeigu visų 
kuopų nariai taip aktyviai da
lyvautų savo organizacijos rei
kaluose, kaip kad 236 kp. na
riai, tai S.L.A. stovėtų žymiai 
geresnėje padėtyje, negu da
bar. Tiesa, reikia priminti, kad 
236 kp. kas kart au’ga nariais: 
šiame susirinkime kuopos org. 
pridavė du naujus narius. Ir 
nežiūrint į tai, kad musų kuo
pa dar vos tik du metai kaip 
įsikūrusį ir beveik pusė narių 
yra įrašyta laike šio auksinio 
konkurso, bet susirinkimuose 
jie visi ima bąlsą ir svarsto 
savo kumpos reikalus ne blo
giau už senesniuosius, kas yra 
labai girtina.

Priėj us prie dienotvarkės
punkto, balsavimo į P. T., jo

kios agitacijos nebuvo vedama 
už ką balsuoti ir už ką nebal
suoti, tik org. perskaitė va
karų komiteto išstatytą kandi
datų sąrašą ir pareiškė, jei kas 
norite balsuoti už suminėtus 
kandidatus ir nežinosite jų pa
vardžių, tai bus galima pakar
totinai perskaityti.: Bet .nariai 
visi gerai orientavosi toje sri
tyje ir niekas visai neprašė 
kartotino skaitymo. Skaitymo 
balsų komisija,' užbaigusi savo 
darbą raportavo sekamus re
zultatus :
Į prez, urėdą:

F. J. Bagočius—22 bal.
Į vice-prez. urėdą: i

J. Mažukna—21 bal. 
šalna—1 bal.

Į sekretoriaus urėdą:
P. Jurgeliutč—19 bal.
M. J. Vinikas—-3 bal.

Į iždininko urėdą:
Adv. Gugis—21 bal.
Lopatto—1 bal.

Į iždo glob. urėdą:
Miliauskas—22 bal. 
Mikužiutė—21 bal. 
Mockus—1 bal.

Į daktarų kvotėjų urėdą: 
Stanislovaitis—21 bal. 
Mikolainis—1 bal.

Delegatu į seimą išrinkta 
kuopos fin. rašt. O. Indrelie- 
nė. .

Buvo pakeltas klausimas kas 
link pasiuntimo atstovo į Ame
rikos lietuvių kongresą demo
kratijai ginti. Vienbalsiai nu
tarta įgalioti S.L.A. seimo de
legatę O. Indrelienę.

Reikia pažymėti, kad drg. 
O. Indrelienė nors nepriklau
so jokiai politiškai organizaci
jai, bet ji yra pažangaus nu-

sistatymo ir savoms pareigoms, 
pilnai atatinka. Reikia many
ti, kad ir kitos Kanados lietu
vių organizacijos paseks musų 
kuopą, išrinkd.amos savo dele
gatus į kongresą demokratijai 
ginti.

— S.lL.A • Narys.

. 1 •*

Tyrinėja suktybes su 
automobilių laisniais
Vėl iškelta aikštėn keletas 

pavyzdžių liudijančių apie 
suktybes kai kurių valdinin
kų, dariusių pelną iš automo
bilių ir taksikebų laisnių par
davinėjimo.

butų juo arčiau prie kleboni
jų arba bažnyčių. Kai kurie 
gi tavernų savininkai gi ma
no, kad tos vietos butų tinka
mesnes arčiau prie jų, o ne 
prie kitų tavernų.

Akron, Ohio
SLA. 198 kuopos balsavimo 

rezultatai

SLA. 198 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d. Bu
vo Pildomosios Tarybos rinki
mai, — laimėjo pažangieji 
kandidatai. Rinkimų pasekmės 
tokios:
Ant prezidento:

F. J. Bagočius—37 bal.
N. Rastenis—6 bal.

Ant Vice-prezidento:
J. K. Mažukna—42 bal.
A. O. šalna-~~1 bal.

B

GARY, INDIANA

Mid-West Baking Co.
2156 West 15th Avenue

Pas mus nusipirksite visokios duonos ir pyrago Vely
koms. Pasirinkimas didelis—kainos prieinamos.

Patelefonuokit GARY 6483. Mes pristatysime visur — j
Whiting, Hammond, Indiana Harbor ir E. Chicago ir tt.

KAINOS $2.95 IB

Ar turit nesmagumų su kojom?
Ar sunku pririnkti čeverykus? Ar taip...

Atsllankykit pas SHAPIRO dėl pagalbos.
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykus, —- 

labai siaurus ir extrą piųtus. Pas mus rasite pilniausi ata
kų čeverykų Chicagoje dėl yjąos Šeimynos. Mes garantuoja
me, kad čeverykai. kuriuos pas mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes juos atmųlpyslme.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote čeverykus 19 krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagių) ir kur kalnus yra prlelna- 
mlauslos už augitos rųSles čeverykus. „ , „

P-as Shapiro yra kūdikių hvalipSs specialistas. Specialia 
departamentas dėl kūdikiu. Kainos____ $ < 35 vir®‘
Mes specializuojamės moterų avalinėje. ******

VIRŠ. TAIPGI DEL STORESNIŲ.

Dėl vyrų mes užlaikome Florsheims ir Freemans čeverykus. Kaina QCX ir ^ir®- 
FLOR8HEIMS $8.7B IR VIRS.

SIIAPIRO’S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTING AT NO EXTRA ęHARGE 
WB CARRY ALĮ, SIZES ANR WIDTH5

CHICAGOS 
ŽINIOS

Traukinys užmušė au
tomobilistą

Chicago & Basiem Illinois 
gelžkelio traukinys smogė į va
žiavusį per bėgius automobi
lių. Vienas automobilistų, bū
tent Ivan Donaliue, 27 metų, 
9717 Indiana avė., užmuštas, 
o kitas, tai Ernest Olinger, 25 
metų, 264 West 106 placc 
sunkiai sužeistas.

Traukinys užmušė 
žmogų

Illinois gelžkelio priemiesti
nis traukinys užmušė Anthony 
Nowakowski, 8734 Baltiinore 
avė., kai jis ėjo gelžkelio pa
talu.

Bėga nuo Nash pas 
Hornerį

Dar vienas iš stambesnių 
Chicagos politikierių, būtent 
Chicagos municipalio teismo 
vyriausias bcilifas Horan, pa
reiškė, kad jisai remsiąs p. 
Hornerio, o ne l)-ro Bundcse- 
no kandidatūrą į gubernato
rius.

Surado klaidų dėl bal
savimo vietų

Davatkos abiejų lyčių ir 
vieni ir kiti tavernų savinin
kai nepatenkinti tuo, kad dau
gelis -vietų busimiems balsavi
mams randasi arti kai kuriu 
tavernų. Davatkos, žinoma, 
norėtų, kad balsavimui vietos

dreses—
VYRU SIUTUS 4 H 
TOP KAUTUS T IĮ , 

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies 1 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

i O RŪBAI/ $1.50
1 ATSIIMAM IR PRISTATOM

CAPITOL CLEANERS
159 N. STATE ST. KAMB. 1323 
_____ DEARBORN 8740 _____

V ely kų Švenčių
Bargenai

MARTINUS *■*
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 didelį pasirinkimą naujų gražių ir įvairių spalvų skrybėlių, 

garsių išdirbysčių kaip tai: Mallory ir Portis Bros, kompanijų.
Gero balto broadcloth marškiniai tiktai $1.50, o šilk broadcloth $1.95 

ir visokių kitokių spalvų ir margumo galima gauti.
Kaklaraiščių įvairių Velykiškų spalvų tiktai 45 centai.
Pas Martinkus galima gauti visą eilę gražių vyrams apredalų kaip 
tai: svederiy, jackets, sport shirts, kepurių, pirštinių, kojinių, diržų, 

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

STASYS IR TEODORA MARTINKAI 
3340 So. Halsted St. Tel. Boulevard 3210

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus
LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Per metų eilę tapo padaryta tūli pama
tiniai pagerinimai parinkime ir apdir
bime cigaretinio tabako Lucky Strike 
Cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai pa
rinkto tabako; vidurinių lapų naudoji
mas; apdirbimas augštesniu tabako 
kaitinimu (“Toasting”); dėmesio krei

pimas į rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to 
sekančiu skonio pagerėjimu; ir sukontro
liuotas vienodumas užbaigtame gami
nyje.

Visa tai susideda, kad padarius pui
kesnį cigaretą — naujovišką cigaretę, ci
garetę pagamintę iš turiningo, brandaus- 
kūno tabako — Lengvę Užsirūkymę.

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietu viikog 

Degtini*

Gerkit ir Reikalaukit
I &

P

Copyright 1936, 
TIm American Tobacco Company

Į:

Luckies yra mažiau rūgštūs

i

i

BOURBON Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS D803
*

* Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinčjimo Grupių

Jūsų gerklės

s B

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretę išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

irs TOASTED

» te

apsauga—prieš knitėįimus 
-prieš kosulį
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NAUJIENOS
The Lithuanihn Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telėphohė CANal 8500

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

Užsakytai kainai
Chlcagojė —- paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose,, ne Chicagoj,
paltu: •

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post OfflčS 
of Chicatfo, III. under the act of 
March 3td 1879.

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

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

•••••• $C 
.... 18ė 
... 75c

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75

Metams
Pusei metų ------—
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ..
Viėnam mėnesiui ..

Liėtavdh te kitur užslėnitibse
(Atpiginta)'

Metams _________
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karth su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

VĖL IŠRINKTAS

kai jisai yra didžiausiojo

bet 
ad-

IŠ

Milwaukee’s meras, Daniel Webster Hoart, vSl lai
mėjo rinkimus.

Jau su viršum 20 metų, 
Wisconsine miesto galva, ir per tą laiką Milwaukėė įgi
jo vardą, kaipo geriausiai valdomas miestas Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Nors Hoan yra socialistas, 
jam pripažįsta kreditą, kaipo gabiam ir teisingam 
ministratoriui, visų partijų žmonės.

O betgi šį kartą pergalė buvo sunkiai laimėta.
200,000 su viršum balsų, paduotų rinkimuose, Hoan bus 
gavęs tik apie 15,000 daugumą (rašant Šiuos žodžius, 
pilni daviniai dar nėra paskelbti). Milwaukee’s meras 
vargiai butų dabar buvęs išrinktas, jeigu WiscoHsino 
socialistai nebūtų susidėję su progresyve (La Follette’o) 
partija, su farrnerių organizacijomis ir darbininkų uni
jomis.-

Beeįnąnt rinkimų kampanijai, Hoan ir kiti jo drau
gai • buvo' priversti viešai. atriesti. koįnųnistų neprašytą 
indorsOimą jo kandidatūros, neš repiibiikdnaPir ‘demo
kratai, kurie bendromis jėgomis rėmė priešingą jam 
kandidatą,, stengėsi “raudonu” baubu nugąsdinti balsuo
tojus. Be to, Hoan’o kampanijos manadžeriai ištraukė 
iš kalbėtojų sąrašo Viktoro Bergerio našlę, kuomet ji 
pradėjo garbinti sovietų Rusiją. Turint galvoje, kad 
Wisconsino socialistai" buvp visuomet palankus Nor
manui Thomasui ir jo proteguojamiems “kairiaspar- 
niams”, reikia pripažinti, kad tas atmetimas komunistų 
ir atsisakymas nuo Mrs. Bergerienės pagelbos buvo ne
paprasti žinksniai.

Bėt “kairumas” šitoje kovoje galėjo pakenkti 
Hoan’o kandidatūrai, nes smarki vienos ir antros pusės 
agitacija išjudino tūkstančius balsuotojų, kurie politi
koje menkai orijentuojasi, ir “bolševizmo šmėkla” galė
jo juos nustumti į atžagareivių pusę. Kitose valštijbse 
socialistams, be abejonės, irgi teks padaryt praktiškų 
išvadų iŠ šito wisconsiniečių patyrimo.

Rinkimiį kova šį kartą būvą labai atkakli daugiau
sia dėl to; kad Milwaukee’je tapo iškeltas klausimas 
apie paėmimą į miesto rankas elektrikos ir gazo įmo
nių. Vadinamo viešojo aptarnavimo (public Utilities) 
kbmpaiiijbs, kurios tas įmones valdo, ryžosi ginti savo 
biznį ir papylė didėlę krūvą pinigų, remdamos Hoan’o 
oponentą į mėrus. Sakoma, kad tbs kompanijos išleido 
ne mažiau, kaip $300;000; šitam tikslui.

Bet jų pastangos nuėjo niekais. Milwaukee’s admi
nistracijos priešakyje per ateinančius ketverius metus 
vėl stovės socialistas.

r1

ISPANIJA PAKEITĖ SAVO PREZIDENTĄ

Apžvalga
RODO SAVO GABUMUS

u

Piemeniškai plūsdamasi, “Vie
nybe” pasakoja, kad “Naujie
nos” 
Dr J šliupu-

apdrabščiusios “pUrvaiS”
— dėl to, kad jos 

davė vietos br; A. Rhtkaus- 
ko straipsniams apie šliupą. Ji 
paduoda ištrauką iš vieno tų 
straipsnelių ir sakoį kdd taip 
parašė “Naujienos” ir kad jos 
žada da ir daugiau pasakyti.

Dh A. K. Rtitkausko straips
niai tilpo “Naujienose” su jo1 
paties parašu ir dagi skaityto
jų balsų skyrių jei Šitą faktą 
“VifenybČ’* Užtyli, iidtš kiekvie
nas beiit truputį apsišvietęs 
žfiiogus gerai Supranta, kad ne
teikia niaišyti tedakcijbš huo- 
mbnėš sti nūdmonėtois, išteikš- 
tomis tokiamb skyriuje. i*-ds 
Tysliava, matyt, to arba riėiš- 
mano, arba tyčia meluoja per 
akis, šitame amate jisai jau 
ne kartą yra parodęs nepapras
tų gabumų.

į M

“KATALIKIŠKAS DARBI
NINKAS”

Pirmą kartą į musų rankas 
pateko numeris mėnesihio laik
raščio “The Catholic Worker”, 
kuris jau treti’ metai eina New 
Yorkė. Nuo paprastų katalikiš
kų leidinią jisai skiriasi tuo^ 
kad jisai yra labai radikališkas 
ir savo radikališkumu — di
džiuojasi! i

Vienas to laikraščio redakto
rių, Peter Maurin, įdėjo pirma
me,, puslapyje (straipsnį po ant
raštė: “Taip! Aš ėštt radika- 
liaš!” (Yeš! I am a radical!). 
Tenai jisai pasakoja, kaip vie
ną kartą jisai buvo išmestas iŠ 
Kolumbo Riterių (katalikų ote 
ganizacijos) mitiUjp, nes, vie
nas tos organizacijos viršinin
kas pasakė, kad jisai (Maurin) 
esąs radikalas.

Poliaus Maurin paduoda Kri
staus įsakymus savo pasekė
jams:

“jus negalite tarnauti 
dviem ponam, Dievui ir Ma* 
monai.

“Bukite tbbuli, kaip j ūsą 
Dangiškas Tėvas kad yra to
bulas.

“Jeigu 
buli, tai 
vo turtą 
čiams.

“imkite savo kryžių ir se
kite paskui'Mane, ir dangiš
kieji lobiai bus jūsų.” 
Šitokią krikšČibnybę skelbid 

tas “Katalikiškas Darbininkas”. 
Ji labai skiriasi nuo to, ką 
praktikuoja ir ko mokina dide* 
lė dauguma katalikiškų dva
siškių, lietuvių ir kitų. Jo krik* 
ščidiiyBe yra Beturčių evangeli
ja. Oficialiems katalikų vadams 
ji yra visai svetima.

“Taip! Aš ėsti radika-

jųs norite būti to* 
parduokit^ visą sa- 
ir atiduokite betur-

FAKTAI VISTIEK PALIEKA 
FAKTAIS

Ispanijos parlamentas 238 balsais prieš 5 pašalino 
respublikos prezidentą, Niceto Alcala Zamora, ir jo vie
ton laikinai išrinko kairųjį respublikoną Diego Marti- 
nez Barrio.

Zamora buvo uolus katalikas, bet kartu ir monar
chijos priešas. Jisai ėjo su kairiomis partijomis tol, ko! 
neiškilo klausimas apie bažnyčios atskyrimą nuo vals
tybės. Bet kbiifliktūi tarpe klerikalizmo ir valstybės to
lyn vis labiau aštrėjant; jo padėtis pasidarė kebli; Jisai 
bandė pataikauti vienai ir antrai pusei, bet neįtiko nė 
vieniems. Galų gale, visame (parlamente bepaliko tik 5 
jo pritarėjai.

Dabar Ispanijos valdžioje bus daugiau vieningumo 
Bet ^publikos bėdos dar anaiptol nėra pasibaigusios. 
Valstiečių ir darbininkų minios gyvena baisiam skurde 
ir jos nekantrauja, reikalaudamos griežtų reformų. Iš 
to nuolatos tai vienur, tai kitur kyla riaušės. Sindika- 
listiškas elementas, kuris Ispanijoje, ypač Katalonijos 
provincijoje, yra stiprus, imasi “tiesioginio veikimo” 
priemonių — mėto bombas į policiją, degina bažnyčias 
ir vienuolynus...

Tačiau reikia tikėtis, kad kontruktyvės jėgos Ispa
nijos respublikoje paims viršų.

i

skilimo NeW- Yorko socialistų 
partija turėjo viso tik apie 
3,000 narių. Vadinasi, balsavu
siųjų skaičius yra daugiau ne
gu dvigubai didesnis už narių 
skaičių!

Kaip tatai galėjo įvykti? 
Aišku, kaip: su viršum trys 
tūkstančiai narių buvo prirašy
ti po skilimb; Ir nesunku nu* 
manyti; kad beveik visi tie nau
jieji “rekrutai” buvo gauti 
“kairiųjų”, nes Thomas ir jo 
vienminčiai prirašinejo į savo 
organizaciją narius iš visokių 
komunistų frakcijų: trockistų; 
Cahrtbn’b grupės ir oficialėS ko
munistų partijos. “ščyrąjų” 
spauda darė ką galėdama, kad 
tik “kairiasparniai” paimtų vir
šų ant “senosios gvardijos”.

“Senoji gvardija” tokią “no- 
vobrančų” 
neieškojo, neš jos nusistatymas! 
visą laiką buvo priešingas pri
ėmimui narių, kurie nesutinka 
su socialistų programų. Skilimo 
laiku “senoji gvardija” turėjo 
partijoje apie pustrečio tūks
tančio pritarėjų, ir nuo tada 
iki dabar ji tą skaičių padidi
no tik dvejetu šimtų. O “kai- 
riasparnią” partijoje tuomet 
buvo vos apie penki ar šeši šim- 
tai, bet dabar už juos balsavo] 
pusketvirto tūkstančio. Iš to> 
galima numanyti, kad komu-1 
hištai jiems “paskolino” trejetą 
tūkstančių savo žmonių. Tokiu 
budu Thomas’o frakcija laimė
jo “pergalę”.

Ai- tie nauji “kairiasparnių” i
^Jlj;h^Llriauslai> nebent reikidmai isste- 

ant rankąs j vęidp,

svetimose srovėse

Aštuoniolikos Metų 
Sukaktuvės

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ —
“VELYKINĖ SKRYBĖLĖ”

“Vilties”, o dabar jųjų “Lie- 
Aido” redaktorius, ir 

(“Seimo”)

visai 
čia kal-

ganėtinai ilgą laiką, nors veis
tis tuomet mažai ar visai ne- 
pajėgai. Prie šitokių apysto
vų jos esti neaktyvios, tarsi 
miegotų. O todėl joms gyve
nimo sąlygos pasidaro norma
lios, tai bežiūrint jos atgyja ir 
vėl veisiasi visus savo smar
kumu. žodžiu sakant; bakteri
jos, o ypač jų sporai, gali ir 
moka prisitaikinti prie įvairių 
aplinkybių, kad ir visai nepa
lankių. Koki gyvybės rūšis pa
jėgia tai padaryti ,tai toki gy
vybė ne tik nepranyksta, bet 
labai puikiai bujoja. Šutio atžvil
giu bakterijos užima viėhą iš 
pirmutinių vietų.

Įganau, bus ne tik įdomu ži
noti kiekvienam kur jos ran
dasi, bet ir būtina tokis su
pratimas visiškai aiškiai turė
ti praktiškais smetimais. Gana 
teisingai yra sakoma, kad bile 
žinojimas, kuriuo vienokiu ar 
kitokiu budu nieko negalima 
praktiškai pasinaudbti, 
mažai vertės teturi.
barnu dalyku šis posakis pilnai 
atitinka.
ką žinoti

’ l jei nieko nenUsimanyšime kame 
jos randasi ir kokią įtaką į 
muš daro, tai tokis žinojimas 

• IbUs visai bergždžias. Bakterijų8 
‘ | randasi beveik visur. Jų užtin

kame ore, kurį kvėpuojame; ant 
maisto ir maiste kurį valgome; 
vandeny ir piene, kurį geria
me; ant drabužių, kuriuos de- 

|vime, nors jie atrodytų šva- 
draugai ilgai pasiliks socialistui I 
partijoje, tai parodys ateitis. je* ‘ sMVy irTarnoše’'šlž 
Gal'btttj kad pabalsavę už Thd- ? . “ . y ..z!®rnos,e’. .

t .4-1 - itamese, teatruose ir ligoninėse irmasą, lie dabar Vėl gris pas .... .... . , ...... ,
k- r au» n Ją operacijų kambariuose, kuriųTrockį; Lbveštoilė ą, CannOną, . ..„ T . * švara bei sanitanskumas beBrowderi, ir kitus buvusius sa- . v. , . . .., mažiausio perdejimo siekia au-

V°LVt.US’ ’ v. <n . kščiausią tobulybės, laipsnį. Tai-Taciau, neziunjųt kaip kai-1 1
riasparniams” 
balandžio 2 d 
palieka faktais, būtent:

Skilimo laiku įjflerioji gvardi- 
jK’ Yorko ^ęialistų ;orga- 
nizacijoje turėjoWaugiau kaip 
tris ketvirtadalius; narių ir ne
toli dviejų trečdalių atstovų 
iniesto centro kpųiitete, taigi— 
didelę daugumą.

‘‘Kairysis spariias” būvb ma
žumoje ir dėl to jisai atsimetė, 
kad jisdi nėgdičjo kontroliuoti 
Orgąrtiždbiją>. Atsihiėsdami, jie 
pasikViėtė į teiką višas komu- 
histų ŠteVėS; nes /thoniasųi ru- 
į)ėjO kad te čia dar taip pasi
likti “vadu”.

Todėl Visa; kaš “Naujienose 
buvo aįliė tą skilimą 
yra tikriaitsia tifešd:

Mes galime daugel 
apie bakterijas, bet

(Tęsinys)
Vilniškis; Ant. Smetona, pir

miau buvęs klerikalų laikraš
čio
tuvos 
Tautinės Tarybos 
narys, rudenį 1917 m. nuvy
kęs į Berlyną ir ten Adlon.i 
viešbutyje skaitęs paskaitę. Jis 
pasakęs savo paskaitoje, kad, 
girdi, “lietuviai pasitiki Vokie
tija ir iš tikrųjų tik ji viena 
galinti gelbėti prispaustąją ša
lį”. (Sulyginkite tą su “ginta
rine dekliaracija!”)

Lietuvos laikraštis “Dabar
tis”, remiamas kaizerio vald
žios pinigais; tą žinią paduoda
mas sako:

“šitas pirmas viešas pasiro
dymas lietuvių Berlyne paliko 
įspūdį, jog lietuviai nori, kad 

Į Lietuva glaustųsi prie Vokto-
No. 98,
‘Laisvės”

tijos”.

(No. 14, 
Virbaliu j o

(“Dabartis” 
lapkr. 17 d. 1917 ir 
No. 12, 1918).

“Lietuvos Aidas” 
1917) praneša, kad
(Sūvklkų gub.) buvęs lietukų 
susirinkimas, kame parapijos 
vikaras pasakojęs apie Vilniaus 
konferenciją (kuri apskelbė 
LiettivBs -Nepriklausomybę po 
kaizeriu) . Tas laikraštis v rašo: 
“Jis išsireiškęs;

t

niai

>

Komunistą laikraščiai su 
džiaugsmu praneša, kad perei
tos savaites rinkimuose New 
Yorkė Soėialištą “senoji gvar* 
dija” pralaimėjo. Jie sako, kad 
už jos kandidatus paduota 

balsų, o už “kairiojo 
Sparno” kandidatus — 3,552 
balsai.

Mes palauksime, iki tie davi 
bus patikrinti. Bet tuo

tarpti itenka pastebėti, kad ko* 
munistai visai be pamato gi
riasi, jogei jie rašę tiesą, kai 
jie, agituodami už “kairiaspar- 
nius”. skelbė, kad New Yorko 
socialistų organizacijoje pasta* 
rieji turį daugumą, o “senoji 
gvardija” esanti tik atskala; 
kuriai pritaria mažuma narių.

Aukščiaus paduotos skaitli
nės, jeigu jos ir yra tikros, vi* 
sai nerodo, kad skilimo laikii 
dauguma narių rėmusi “kai
riuosius”. Iš tų skaitlinių ma
tome, kad pereito ketvirtadie
nio rinkimuose dalyvavo 6,282 
asmens, — tuo gi tarpu pirm

--- ----------------- - -----  , . . . ........................... _-_L___

tuvą laisvą, o jų noras palaiky
ti Lietuvoje nelaisvę.”

Klerikalų ir katalikų “Drau
gas” taip atvirai prisipažino, 
kad, girdi, bile tik Lietuva gaus 
“politišką” laisvę po vokiečių 
kaizerio valdžia, o kad lietuviai 
bus ekonomiškai išnaudojami, 
tai įtiek to. Rašydamas apie 
Lietuvos autonomiją po kaize
rio valdžia (bet vis vadinda
mas 
tas klėrikalų ir katalikų dien
raštis kovo 1 d. 1918 m. šiaip 
išvadžiojo:

. “šiandieną pranešame labai 
svarbią žinią, kad vokiečių ka
talikų partijos centro vadas 
Erzbergeris stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę ir, 
kaipo vokietis, už amžinus ry
šius Lietuvos su Vokietija. Cen
tras tai stipriausioji Vokietijos 
partija. Pasirodo, kad vyskupo 
Karevičiaus buvo padaryta di
delė įtekmė į vokiečių valdžią 
ir visuomenę.

“Lai jie tik pripažįsta mums 
politišką laisvę, nors išnaudoti 
mus ekonomiškai jie, žinoma, 
neatsižadės.
mi, mes galėsime išauginti pa
jėgas, kad apsigynus hiio jų 
išnaudojimo.”

Tai še tau ir “laisvė” lietu
viams ir “neprigulmybe” Lie
tuvai! Nuo šio laiko žinosime, t j
kad autonomiją (savivaldystę) 
jie
nors tai yra begėdiška šitaip 
žodžių prasmę kraipyti pagal 
savo politinės veidmainystės 
kurpalio. Dabar jiems vistiek, 
ar autonomiją, ar nepriklauso
mybė, ir visai nepaiso, kad lie
tuviai bus išnaudojami “ekono
miškai”, nors, anot “Naujiėrių”, 
“tik ekonomiškai ii* tegalima 
išnaudoti” (dvasiškai, morališ- 

politiniai išnaudojimai

tai “nepriklausėmybe”)

žinoma,

Bet, laisvi būda- <

jog reikią 
siektis laišvos Lietuvos, kuri 
savo Ukibi atspirties j ieškotų 
Vokietijoje. LiėttiVos reikalai 
kteipia ją į Vakartis; o ne į ry
tus. Rištis santaikiaiš su Ru
sija ir Lerikija nesą tatai ga
lima Lietuvos naudai”. (“At.” 
No. 11, 1918).

Amerikoje miišų klerikalų te 
katalikų dienraštis “Draugas” 
22 d. vasario 1918 m., pritar
damas vysk. Katevičiaus misi
jai prie vokiečių karės štabo; 
šitaip peikia Rusiją, o giria 
“vakarus”, 

“Visa 
siausią 
riardbsi 
jose ir 
Rusiją, 
— šbčiališthir

“Mato tai Visą ir Amerikos 
lietuviai ir vakarą EUropoš lie
tuviui ir visiėms darosi aišku, 
kad IdUkti kbkios pagelbos; ko- 
nors pasimokinti galėsime tik 
iš vakarų, čia gi vokiečių ne
aplenksi ; jie 
stipriausi, šviesus, tvarkingi”.

Po keletas dienų “Draugas”, 
I atsiminęs, kad Amerikoj vo-

. .. ,gi sunku įsivaizduoti tokiąpavyko pereitą vietą, visai nebūtų.
a < ai vis le c ^^tinama, kad ant aukštųjų 

kalnų bei šiauriniame klimate, 
kame žeme apdengta amžino

■ | sniego ir kam£‘ fokla ‘gyvybė ne
gali gyventi, kad ten ir bakte
rijų nesą. Labai sriaunioje upė
je jų beveik nesiranda. Taipgi 
gėrhi išvirintas vanduo ar mai
stas jas užmuša. Bendrai, ug
nis arba šiaip jau aukštas kai
štis, virš vandens virimo, jas 
sunaikina. Kadangi bakterijos 

| taip universaliai paplitusios, tai 
mums nėra nė mažiausios ga- 
liniybčs ją išvengti, 
kiekvienu alsavimu įtraukiame 
į plaučius milijonus tą perą, su 

rašvta vienu išgertu stiklu vari- 
dėns dr piėiib arba kąsniu 

_____ | maisto nurytu, nebent <tai viša 
atsakančiai išvirinta, taipgi mi
lijonus bakteriją nurijame į 
skilvį. Kaipo pasarga, dėl šito
kios padėties visai nereikia iš- 
Šigąšti, neš daugel tų bakteri
ją yra labai reikalingos musų 
gyvenimui, nors kitos pridaro.
mums didžiausios žalos. Tačiau piečią simpatikams kartais ei 
apie tai vėliau pakalbėsime kibk na an^ kuprų smala ir plunk- 
smulkmcniškiau. snos< permainė tono ir 2 d. ko-

Vo apskelbė rezoliuciją:’ “Mes 
Oras kdipb tekis riiažai įta- protestuojame prieš prijungi- 

kos padaro į bakterijų norma- mą Lietuvos prie Vokietijos 
lauš gyvenimo eigą. Gi tiesio- imperijas... išreiškiamė Savo 
giniai saules spinduliai daugu- ištikimybę ir užuojautą Suv. 
riiai jų yra mirtifes nuosprėn-| Valstijų vyriausybei”.

Vienybė Liet.” (No. 10 ir 
norą priglausti 

šiltinių ir [Lietuvą prfe Ariglijos ar net

Sveikatosjkyrius
Šį Škyrią Tvarko ii* Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA 

....................... . '

BAKTERIJŲ
KARALYSTE

vadina “neprigulmybe”,

nes Su

t. y. Vokietiją: 
šalis nugrimzdo į bai- 
anarchiją; murdosi ir 
kraujuose, siunta orgi- 
— po to viso būti po 
gali tik musų išgamos

artimiausi; jie

snos; permainė tono ir 2 d. ko
vo apskelbė rezoliuciją:’ “Mes

Rašo Dr. S. BIEŽIS, 
GHicago; III. 

(Tęsinys) '
Kaip žmogui, taip ir visiems 

gyviams reikalinga tūlos sąly- 
gdš, kad palaikyti gyvybę. Tos 
sąlygos yra : 
maistas, Vanduo, oras, šiluma ir minutą skaisčioje vasaros die- priklausomybės 
t.t. Bakterijos šiuo žvilgsniu noje. žiemą ir kuomet debesimi- . 
irgi mažai kuo skiriasi. Joms ta šitokio efekto .visai negali- reikalinga, tai atviriausiai iš 
teikia oro. Bet drėgmės, kad ma tikėtis. Taigi šaulė yra la-| pažįsta kataliką ir klerikalų 
ir visai mažo kiekio, jos nega
li ilgai tęsėti, o dar mažiau 
veistis. Maistas taipogi joms 
absoliučiai reikalingas. Tūlos 
geriau minta gyva, o kitos ne-l 
gyva medžiaga, gi kitoms neda-' 
ro jokio skirtumo. Tačiau jos 
Visos minta Organiška medžia
ga. Į šilumą jos nevienokiai 
reaguoja. Vienoms šaltesnė 
temperatūra, o kitoms šiltesne 
gėrįati? tinka, j Viėnbk datįguma 
jų geriausiai bujoja prie1 žmo
gaus kūno temperatūros aukš
čio, t. y. 98,6 F. laipsnių. Kuo
met šiluma nepalanki, arba 
maisto stoka, arba drėgmės 
trūksta, jos gali išlikti gyvos

<<
Sakysime, bakterijos Į k.) išreiškė 
difterijos,

dis; nes į kelias minutes jas už- Į 
muša 
džiovos,
daug kitų ligų saulės užmuša-1 Amerikos...

maždaug tokios: I mos net mažiau kaip per 15 Tai ir vėl pasilieka neva “ne- 
i” obalsis.

. Ėam ta “nepriklausomybė” 
I . ,

bai įtakingas ligų naikintojas, laikraštis, organas Susiv. L. R 
r ICatBakterijų, kaip iš pradžiosĮ 

buvo minėta, yra įvairių rųšitji 
ir jų sugrupavimas gana kom
plikuotas. Tačiau musų tikslui | 
pilnai pakaks padalinus jas į 

|dvi dideles grupes arba klases.) 
Į vieną grupę sutilpsta visos j 
tos bakterijos, kurios vienokiu! 
ar kitokiu budu pagamina įvai
rias ligas arba apsargdina žmo
gų. Antron įeina visos tos, ku
rios nieko bendro neturi su li
gomis. Pastarųjų yra kur kas 
daugiau. Dauguma jų yra nau
dingos bei būtinai reikalingos.

I (Bus daugiau)

................... — - - x

tai ir 
eina paskui, tankiausiai kaipo 
tiesioginė pasekmė nUo ekono
miško išnaudojimo, t. y. skriau
dimo; lupimo ir L t.j.

Verta paminėti ir apie tą 
vyskupo “įtekmę”. Erzberge- 
ris rašė, kad tai buvęs jo “pa
tarimas” vyskupui Karevičiui 
kreiptis i kaimiškąją Vokietijos 
vyriausybę. Taigi Erzbergeris 
rašė, kad tai jo buvęs “patari
mas
kreiptis į kariškąją Vokietijos 
vyriausybę ir musų aitgaleiviai 
darė įtekmę vieni i kitus.

Dėlko gi šitie atgafeiviai bu
vo taip sukrutę vienytis su vo
kiečiais? Mat, taikos taryboje 
Brest-Litovske Rusijos valdžia - 
(socialistiškoji)

vyskupui Karevičiui

Am., “farsas” pradžią 
^|tų metų:

“Lietuva nebus sociąlistiška, 
nes joj * socializmui dirva ne
patogi. Rusiją gi socialistai ša- 
Vo rankose palaikyti tikisi. Jei
gu Lietuva neprigulminga lik
tą, joj tdkie draugijiniai veik

iamai įsigalėtų,
tams į savo rankas Lietuvą 
pasigauti nei vilties nebūtų. 
Joj socialistai savo svajojimą 
atsiekti negalėtų”.

“Naujienos” prie to deda ge
rą pastabą: “Vadinasi; jų, sim
patijos prie nepriklausomybės 

•gimdo ne jų noras matyti Lie-

kad sbcialis-

išreikalavo 
vokiečių valdžios apleisti Lie
tuvą, palikti ją be kariškos 
valdžios, kad ji galėtų liuosai 
apsispręsti, kaip ir su kuo ji 
nori ristis, ar nesirišti. Vokie
čiai čia ir nurodinėjo, kad, gir
di, lietuviai jau “apsisprendė”: 
jie norį būti prie Vokietijos 
prisiglaudę, šitoje kaizeriškoje 
“apsisprendimo” dvasioje musų 
klerikalai ir kili atgaleiviai ir 
varo savo agitaciją, kad tik lie
tuviai nepanorėtų savaip apsi 
spręsti — į Rytus kreiptis;

Iš to viso matyt tokis jų 
protavimas: gerds daiktas Lie
tuvos autonomija po Rusijos 
caro knutu. Bet kai caro nėra, 
kai tas knutas nuvarė jį į Si- 

(Tęsinys 5-am pusi.)

Atėjo Kultora 2
Turinys labai įdomus. Štai jis:

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Leonas — Iš Britu Indi
jos gyveninio.

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

niąją tapyba.
Maksim Gorkij — Mergaitė. 
J. ‘ ------ ~
S.

niaia tapyba.

Radžviias — žlugimo kronika.
Eseninas — Eilėraštis.
MichailovaS —- Miego fiziologijų 
ir miego teorijos.

Kaina 45 centai.
Galima .. /rauti, . ...

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.
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Demokratai laimėjo 
rinkimus Ciceroje
Praėjusį antradienį, balan

džio 7 dienų, Ciceroje įvyko 
miestelio tėtušiu ririkimąi. 
Nors mažu balsų perviršiu, 
visgi rinkimuose laimėtojais 
išėjo demokratai.

Rinkimuose buvo padėti 
trys kandidatų sųlrašai, bū
tent demokratų, republikonų 
ir taksų mokėtojų — darbi
ninkų. Prieš pačius rnkimus 
trečojo surašo kandidatai 
praktiškai ištraukę savo* 'kan
didatūras, tad pasilikę tik re
publikonų ir demokratų parti-1 
jos kandidatai. šių partijų 
kandidatai gavę balsų tiek:

J miesto prezidentus — 
George Stedronsky, demokra
tas, 14,741; Josepn Kral, repu- 
blikpnąs, 14,210.

J miestelio klerkus — Ni- 
choląs Hendrikse, demokra
tas, 14,741, o John G. Stoffel, 
republikonas, 14,005.

J mietselio kolektorius — 
Jerry Viterna, demokratas, 
14,463, o James J. Pelikan, re
publikonas, 13,995.

Į miestelio prižiūrėtojus 
(supervisor) — Anton F. Mace- 
jievvski, demokratas, 14,460, o 
Frank A. Marek, republikonas, 
14,402.

J miestelio asesorius w Hen
ry R. Schwartzel, demokratas, 
14,510, o Edward Kawal, re
publikonas, 14,217.

į miestelio globėjus — Fe- 
lix A. Zdrojcwski,"demokratas, 
14,514, o Edward Kadalec, re
publikonas, 14,121.

Į knygyno tarybų — Joseph 
F. Novak, demokratas, 14,671 
ir An(on Mourek, irgi demo
kratas, 14,756; gi republikor

PAVASARINIS ATIDARYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS!

■:*dįh 
■įį jji dip: j: j

KELINES 
'1.97“~s’2.97 

Taipgi (įdėlis pąęirinkinias išė
jimui kelinių nupiginta kąina.

MARŠKINIAI 
*1.391^1,55 
Trubenizuoti Kalnieriaį, 

Puikaus BrdadcToths

Visbki Vyrams Apredalai Bargeno Kainamis ~

Brighton Park Clothiers
KŲH VĮĘŠPATAUJA STYLIUS IR AUKŠTĄ RŪŠIS

4249 Archer Ayęnue (Kampus Archer ir Whippie)
Storas atdaras Antradienį, Ketvirtadienį ir Penktacliepį, Vakarais iki 9 vąląnęįos— šeštadięnį ikį 10 vąl.

. vakaro. Sekmadieniais iki 12 valandai iš rytol

w jį nuuii'i ■ mmH

nąi kandidatai gavę: Frank 
Hąremzą 13,598 'ir Otto Tesin- 
sky 13,515 balsų.

Rinkimų vajus buvo itin 
smarkus, bet patys rinkimai 
praėjo gąu tvarkiai.

Ar Hornerią .apvalys 
demokratu partiją.

Gubernatorius Horneris pa
judino širšių lizdą.

širšės dabay jį kanda.
Tęčįaus ąr pasiseks šjršėms 

jį vįsąi nukandžioti, tai pasi
rodys tik balandžio 14 dienų.

Gubernatorius Horneris, be 
abejo, buvo daug sąžininges
nis valdininkas, negu jo prie- 

1 šai. Toli-gražu ne viską taip 
padarė, kaip pats butų norė
jęs. Partijos bosų valdomi at
stovai legislatųroję dąųgelį da
lykų pravedė ne taip^ kaip gu
bernatorius norėjo. Pradžioj 
savo gubernatorįąvimo dar jis 
ir pats klaupė sąvo partijos 
bosų. Juos net ir gyrė. Taigi 
“šventuoju” gubernatorius Hor
neris nebuvę*

Hornerio progresyvumas įi>. 
gi nėra aiškus, Išrodo, kad jis 
tik stengėsi tarnauti Washiugr. 
tonui, bet jo paties nuomonės 
niekur lievyravo.

Kovodamas, dabar su parti
jos bosąis, Horneris neskelbia 
jokios politinės platformos. Ko? 
kius sumanymus jis nori pra
vesti, vėl tapęs gubernatoriuj 
to irgi mes nežinome. Jis ker
tiną būti švariu ir teisingu gu* 
bernatorium. Tuo galima tikę* 
ti, Bet to neužtenka* Pabar. 
kada atžagareiviški republiko* 
nų kandidatai griežtai agituo
ja už savo atžągareiviškus 
principus, gub. Horneris ture* 
tų pasisakyti už ką jis stovi.

Jeigu gubernatoriui Horne* 
riui pasisektų nugalėti savo bo

TAPKAUTAI
Dubeltavu užsegimu, Kvąlduotu Užpakaliu-*- 
Kišenės iš lauko pusės.—Neregėtos Vertybes. 

15-95.17-95

2195
PAVASARINIAI SIUTAI

Kvąlduotu užpakalių, kišęnęių iš lauko. 
Dubeltavu ir vięnhųkių užsegimu 

17^s-1995 w virš ..

Pavasarines
IDs pures

Paskiausių pavasarinių gtylių įr spalvų,

Didelis pasirinkimas
Visokio didžio 

sus ir tapti nominuotu, tas dar 
nei kiek neapvalytų demękra- 
tų partijos. Klausimas yra, ką 
Horneris daryti) atsiekęs per
galės? Ar jis taptų partijos 
bosu? Jis pats prisipažįsta, kad 
jis nėra politikierius. Bosu jis, 
negalėtų būti, bet bosais bu
tų tie keli, politikieriai, kurie 
jį dabar remia. Q kas yra tie 
politikieriai? Tai vis ąiriąi —i 
tokie pat kaip Kelly ir Nash. 
Ar jie butų geresni už Kelly 
ir Nash? Tai yra didelis klau
simas. Nei vienas iš jų nesi
giria įr nėra žinomas kaipo 
progresyvių principų išpažinta-, 
jas.

Ne tokie žmonės galės ap
valyti Ghicagęs demokratų pąr-. 
tijų.

Senas Demokratas.

įlietai j John T. Zuris 
parengimą dykai

Tris, tuksiančius bilietų į 
John T. Zuris parengimų at
pirko įvairus adv. Z,urio va* 
jaus rėmėjai, kurių vardai bus 
paskelbti vėliau- O kiti trys 
tūkstančiai bilietų bus padėti 
prie Ashland Auditorijos du • 
rų Velykų vakarų, balandžio 
12 d. Tatai reiškia, kad tie lię- 
tuviąi, kurie dar neturi tikię- 
tų į šį parengimų ir kurię at
vyks anksčiau, galės gauti tj- 
kiętų dykai ir įeiti į paren
gimų su4 jais.

— Povilas šąltimieras.

Brightonparkietis 
August Saldukas 
Kandidatas į 
Kongresmenus 
iš 4 Distrikto

Augusi Saldukas yra žino
mas Chicągos lietuviams kai
po realestatininkąs jau per 23 
metus. Jis gyvena adresu 4038 
Archer Ave.;j5ia yra įrengtas 
ir jo ofisas.

Atsilankykit pama
tyti šįąs puikias ver
tybes. J v s niekur 

kitus papąšįų 
> nąKąpsite!

Republikonų partiją paskyrė 
jį kandidatu į kongresmenus 
iš 4 (įiątrikto. Kito tos parti* 
jos kandidato tame distrikte 
nėra. Auguat Saldukas prašo 
lietuvių piliečių, kad antradie
nį, balandžio 14 dienų, balsuo
tų ii-

Suprantama, 
suotojų yra visokių;; vienį bal
suoją Už vienos partijos kan
didatu^ kiti už kitos. Vienok 
lietuviai turėtų balsuoti už lie
tuvį.

Jo skelbimus tilps šeštadie
nį “Naujienose’-’.

bal-lietuvių

(Sp.)

Padėka
12-to wardo lietuvių demo

kratų organizacija dėkoja vi
siems lietuviams profesiona
lams ir biznieriams, kurie da
lyvavo adv. Zurini rengiamam 
bankiete praėjusį šeštadiępį 
HoHywood svetainėje ir j,o kan
didatūrų parėmė.

Dėkoją gėlininkui Loveikiui 
už dovanotas gėles, Jučus res
toranui už tarnąįtes, gąspadi* 
nei Lorencienei už paruoštus 
gardžius valgius, dėkoją ųž ąų^ 
kotų alų, degtinę, svetainę ir 
tt.

Prie programo paįvairinimo 
prisidėjo p-nia Ząb.ukienė SU 
savo mokinių grupe, kuriai or
ganizacija asmeniškai taria 
ačiū,.

šio vakaro kalbėtojai buvo; 
pirm. Stenselis, kongresmanas 
Harry P. Beam, teisėjas O L 
Connors, aldermanas Bryan 
Hartnett, John Zųris, Al. Kum- 
skis, Zintako vietininkas Joę 
Pącęr ir kiti. O kadangi mė-> 
ras buvo pęrdąug užimtas, tai 
atsiuntė telegramų iš Joliet, 
kad asmenišką! negalės būti.

— Gurskis.

CHICAtiOS 
ŽINIOS

Ji,uwn

Chicagos meras pa 
skelbė jaunuolių 

savaitę
Chicagos meras Edward J, 

Kelly paskelbė savaitę nuo 21 
iki 28 balandžio Jaųnųvmeaės 
Savaitė Chicagoj.

S^avo prokla.mąęijoj meras 
nurodo, kąd laikui bėgant taip 
Chicagos miestas, taip Illinois 
valstija, taip ir visa šalis bu» 
atiduota į rankąs šiandienines 
jaunuomenės, kuri sudarys pi- 
lietybę ir piliečių vadovybę

Kad yrą pareiga kiekviena 
blaivai protaujančio šiandie

Al A
JUOZAPAS DIJOKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bąląądžję 8. ęReąa, 2:00 valan-. 
da ryte 1938 m,. sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Kruopių 
parapijos, Mergęliųčių kaime,, 
Šiaulių ąp?kn

Amerikoj išgyveno 24 metus.
PąjĮkę Xli(leįiąipę nuliūdimą 

sesęrįs, M&ri.iąpą Sjrvidiene, 
svogerį Adoma ir jų šeimynas,, 
broli Vincentą ir broliene ir jų 
šeimyną, pusbrolį Konstantą 
Doveika įr kitas gimines, ~ o 
Lietuvoje moterį Agnieška. 2 
?ųnų Joną ir jo žmoną ir Juo
zapą ir 2 dukteris Marijoną ir 
ir Ona ir jos vyra, 2 brolių 
Joną ir Pranciškų, 2 seseris 
Opą ir Pąloniją ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hęftnitage Avė., F. J., 
Eudeikio koplyčioj.

Uaidot.uvės įvyks subatoi ba-. 
landžio 11 diena, 8:00 vai. ry-. 
to iš koplyčios i Šv. Kryžiaus, 
parapijos bažnyčia, kurioje ąt; 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Dijoko gi- 
mipės., drąug;ai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti; ląidątųyąpe ir į suteikti \ 
jam paskutini/ patarnavimą i ir 
atsisveikinimą. Nuliude.liekame,

žiponą, ?ęsęrys, broliai, 
brolienės, pusbroliai 
įr gimines,

Patąrnauia laidotuvių direk
torius J. F. Ęųdęįkis, Tėte,tu
nas Yards 1741.

jąu suaugusio piliečio remti 
kiekvienų judėjimų taikomų 
išvystyti tvirtesnę sveikatų įr 
tobulesni charakterį (būdų) 
priaugančios kartos, kaip bu
simų šalies piliečių ir vadovų.

Kad grupė Chicagos vįsuo- 
menmmkų yra paruošusi pro- 
grąmus specialiai jaunuome
nes savaitei apvaikščoti laiko
tarpiu nuo 21 iki 28 balan
džio.

Ir meras Kelly kviečia juo 
platesnius Chicagos gyventojų’ 

‘sluoksnius prisidėti, kad kal
bama savaitė, kaip Jaunuome
nes Savaitė, taptų juo naudin
gesnė. o

Ieško pamesto kųdik'o 
tėvų

Chicagos jįjoJiciju nori aura- 
sti pamesto prie bažnyčios du
rų Appleton, Wis., miestely 
kūdikio tėvus. Tas kūdikis 
(mergaitė) mirė netrukus po 
to, kai buvo surastas. Policija 
susekė, kad drobė, kurioj kū
dikis rasta suvyniotas, buvo 
pirktą i$. fųlos Ghicągos fir
moj,

Rasta nužudytas ar 
nusižudęs

Rąstą nušautas ąr nusišo
vęs Francis Herrin, 5.7 metų 
našlys, kambary, kuriame gy
veno adresų 930 Montro.se ąve.

Aštuoniolikos Metų 
Sukaktuvės

nuo
(Tęsinys iš 4-to pysi.) 

f • •
birų, tai trąukim Lietuvą 
Rusijos. Valio! Nepriklausomy
bė ! Bet štai vakaruose yra ki
tas tokszpa.t ęarąs -r— “šviesus, 
tvarkingas” kaizeris. Gerai bus 
Lietu'vos 
po Vokietijos kaizerio čebatu.
s" ■ .1. . ' «-

nepriklausomybei

ONA POCIENE 
Cpo tėvais Masenaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 dieną. $.45 valan
da ryto 1936 m., sulaukus 44 
metų amžiaus, grimus Lietuvoj.

Amerikai išgyveno 27 metus.
Pąliko dideliame nulįųdįųię 

vyra Juozapa, dukterį Marijo
na Dausinas ir žentą Domi
ninką, sūnų Pranciškų, brolį ir 
broliene Juozapa ir Agniešką 
Mosenus ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3226 Emerald Avė.

Laidotuves įvyks Šešetadienį, 
balandžio 11 dieąaji 10:00 vai. 
ryto iš namu i Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, ę iš ten bus 
pųlydęta i šyr Kazimiero ka
pines,

Visi a. a. Onos Pocienės gir 
piipės, drąųgąi įr pąžyętami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm pąsįkutinį patarnavimą 

' atsisveikinimą.
I Nuliude liekame,

Vyrąs, duktė, žentas, 
sunūs, brplis, brolienė 
ir giminės.

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

ir

PIVORIŪNAS
Persiskyrė su £iųo pasąųlįu 

balaųdžio 6 dięna, lį:50 va
landa ryte 1936 in.„ sulaukės 
2Į metų amžiau?, gimęs ęhi- 
cago, iii.

Visa laika gyveno Roselande.
Paliko dideliame nubudime 

brplį Joną, dėde Joąą Genį ir 
jo šeimyna, teta Adele Tele- 
čien.e ir daug kitų giminių, o 
Ljetuvo.ie g tetas Domicėlė ir 
Ona.

Kųnas pašarvotas randasi 
Ląchavičiąus* koplyčioje 42 Ę. 
108 St. Roselande.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
pj balandžio 10 dieną, 9:30 
vai. ryte iš koplyčios į šv. 
Kazimierą kapines.

Visi' a. a. Alberto Pivoriūno 
giminės, draugai ir pažystami 
ęsat nuoširdžįąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą ' . ' ■ ; ■

% Nuliūdę liekame.
Brolis, dėdė, teta 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachavičiai, 'felefonas 
Pūliniai! 1270 arba Canal 2515.
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Arba nereik nė kaizerio minė
ti; bus gerai, kad tik Lietuvą 
išgelbėjus nuo lietuvių socialis 
tų! Kad tik ten neįvyktų dar
bininkų respublika!

Šitie paskutiniai žodžiai 
įąi širdingiausia jų malda.

Pittsburgh, Pa., 3. IV. 1918t
« « »

Mano žodis 
(Užbaiga)

Jau praėjo daug metų, o vie
nok ta musų seną miela močiu
tė Lietuva nėra tokia graži,, 
sveika, kokios Pittsburgho lie
tuviai norėjo, pageidavo.

Mat, po Lietuvos nepriklau
somybe (“velykine skrybėlė”) 
sulįndo visokie ėdikai —- kir
varpas, despotai ir graužia, ėda 
jos sveikų, gražų kūnų, naiki
na sveikatų: karės lauko teis
mai, kariška cenzūra, sunkiųjų 
darbų kalėjimas, valdininkų 
poniškumas, žandarų sauvališ- 
kumąs, kivirčai su kaimyniško
mis valstybėmis, bažnytinė 
metrikacija, vagystės, sąmoks-

KDIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin- 
kanją ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu. Greitu laikų ateiąąrys pir
mas kliąsos Tavern ir Lunchruįmis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darbą atliekame kuogeriausiai, nes. 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pro
statom į namus Tel. Lafayette 1810 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 SL

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO. iT . • =

Salutąro Biteriš yra . vienas jš ge
riausių Biterių ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras ererti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St„ Chicągo, III.

Dėl Tikrai šaunios 
Dresės Vėlykoms

EIKIT Į

ELEANOR DRESS
SHOPPE

3335 So. Halsted St.
Musų kainos ir Puiki Rūšis Jus 

neipažai nustebins.

f.iuį p.i m mu.ii u ■ ——llr" ■«gt||n   

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN . ..... ....... ....—•»
Zarasiškių Kliubo susirinkimas įvyksta šiandien vakare 8 vai., 

balandžio 9 d., J. Žukausko bute, ** 2126 S. Hal&ted St. 
Visi kliubo nariai malonėkite laiku pribūti, Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. —-Valdyba. *

RYTOJ
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of Ą. susirinkimas įvyks pčtny- 

čioj, bal. 10 d., 7:30 v. vąk. Amalgamatęd Centro nąme, 
333 South Ashland Blvd. Malonėkite visi dalyvauti, nes 
bus rinkimai delegatų į konvencijų. Be to, yrą pakvies
tas kalbėtojas, tad bus malęi\u išgirsti jo nuomone apie 
bendrų frontų.—Valdybą.
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PARENGIMAI
BALANDŽIO 12—Raudonos Rožės Kliubo Velykų parenghuas, 

Liet. Lietuvių Liuosybės svetainėje^ 14th street įp 49th 
Ct. Orkestrą, Doc Clayton.

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

Operetę “Bailus Daktaras” stato L.K.M. Choras sekmadienį, 19 
d. balandžio, Sokolų svet., 2343 S. Kedzie Avė. Lošimas 
prasidės 3:30 popiet. Tikietai išanksto 60c. Programas 
ir šokiai.J. D. Bendokaitis.

GEGUŽĖS 3.-*-Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boi.le- 
vąrd Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.

GEGUŽĖS 10. — Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” Rėmėjų 
Bąnkietąs ir šokiai, Saddle ir Sirloin Club, Stock Yards 
Inn, 42nd ir lląlsted street. Rankiotas—5:30 v. v. $1.50. 
Šokiai—8 v. v. 75c. Gros Stephens Revelers orkestras.
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lal, ūkininkų streikai, priversti
ni ūkių pąrdavimai ir t. t.

Vaikai! Ar dar ilgai laikysi
me tų musų senų mielų motinė
lę Lietuva neąpvalytų ir apleis
tų visokiais ėdikais-kirvarpo • 
mis? —Proletaras A. B.

w, y ■■ -■ u, ■■■ t ,T, ■ į

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pienines

EMERALD DAIRY
Senuko Daųgelayičiaųs 

3251 Emerald Avė. Victory 4181
Prostatom i namus ir groserį.Palaukit. *

.......... . ........... ■-■*■ m—...........  .r111.1 ~~

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BVFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Pąrke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghęff alus, vynąs, cigąrąi. Kas
dien Šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienius muzi
ka. Atvažiavę į Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražoos vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininke s 
6828 Stony Island Avė. Fąirfas 1104

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S bųffęt

Prieš Highvay Teatre
Tavern Pąle Alus Stiklais. Impor
tuotas ir ĄmerokonoŠkas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELJU Sųv, 

6334 So. Węsterų Avė,
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

—*       T"!!-1'1! ULT l|    ”

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, ęigarąL cigaretei ir 
skanus užkandžiui Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Wiltow Sprin gs
........ ... ......... . ............. .....------------------- - ■ -r----- r1 '| (tr—

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

!l ' f patarnąvimas,
MARIS MĄRKEL. Sav.
^416 S, VVaJtlaę^SL

Tel. Boulevard 3489.

CLUB RAJAU
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10432
DINE & DANCE

4 Floor Shows Kas Vakarą
su

Sunny Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue 

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

T k ... r■■■—-■ , i., i

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

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

JOHN OAUĘAS. Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

Montro.se
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Chicagoj visko pa
sitaiko

Buvo štai kaip:
Jaunas vyras lietuvis telefo- 

nuoja savo motinai, kad jo 
jauna žmona tapo išvežta j 
palago ligoninę, kur laukia 
.kūdikio.

Motina, pasigavusi taksike- 
bą, skubina j ligoninę ir ra
gina šoferį greičiau važiuoti, 
išofcris degina gazą )ir už
miršta trafiko patvarkymus.

Staiga prie taksikebo šono 
atsiduria du policininkai ir 
klausia šoferio:

— Wliat*s all thc hurry for?
Jus ir aš žinome kaip kan

džiai moka šitokį klausimą 
duoti policininkai, kai jau 
yra pasiryžę įteikti tikietą už 
Dtrafi’ko patvarykų laužymą.

Šoferis, matyti bijodamas, 
kad kely nepriseitų nurses ro
le sulošti, skubiai paaiškina, 
kad vežąs moterį į palago li
goninę. Policininkai reikia
mai įvertina paaiškinimą ir 
liepia šoferiui šauti pirmyn, 
o patys lydi taksikebą, palei
dę birbinės kaipo įspėjimą ki
tiems automobilistams, kad 
netrukdytų kelio.

Tuo tarpu lietuvė moteris, 
sėdėdama taksikebe, pamano, 
kad šoferis kidnapina ją. Ji 
norėtų bėgti ir rėkti, bet iš 
baimės pasijudinti nebegali.

Kai taksikebas sustojo prie 
ligoninės, tai atidarius jo du
ris pasirodė, kad moteris apal
pusi ir jau gyvųjų pasaulis ją 
nebeįdomina. O kai vėliau ji 
tapo atgaivinta, tai sužinojo, 
kad jos marti jau spėjo apdo
vanoti svietą nauja gyvybe.

— Senas parapijonas.

Atsiimkite savo 
overkotą

Praėjusio šeštadienio Lietu
vių Socialistų Sąjungos Centrą- 
linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Todėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi
te juodą chinchille overkotą, tai 
malonėkite apsižiūrėti ir, su
radę kad turite nesavą, atsilan
kyti į “Naujienas” atsimainyti.

triūso padėjo, tenka dar ir už 
stiklus sumokėti.

P-nas Antanas Strumilas tai 
dienai aukavo svetainę. Už 
tai boosteriai taria jam ačiū.

v — Senas Antanas.

Ramova ir Milda
Lietuvių teatrai Bridgeporte

Kuomet artinasi Velykų šven
tės, tai daugelis lietuvių lankys 
vienokį ar kitokį teatrą. Bridge
porte randasi du pirmaeiliai te
atrai, kuriuose rodomo geri pa
veikslai.

Lietuviai netik iš Bridgepor- 
to kolonijos, bet ir iš kitų ko
lonijų, gali atvažiuoti ir pama
tyti gerus paveikslus ir pra
leisti smagiai ir naudingai lai
ką.

Ramova teatre, balandžio 9, 
10 ir 11 bus rodoma “A Night 
at the Opera”; dalyvauja ži
nomi komikai Marx Brothers. 
Tii yra juokingas ir žingeidus 
lošimas, kiekvienas atsilankęs 
tinęs gardaus juoko.

O balandžio 12, 13 ir 11 bus 
rodoma “Rif Raff”; dalyvauja 
Spencer Tracy ir Jean Harlow. 
Tą veikalą irgi verta pamatyti.

Mildos teatre bus specialis 
Velykoms programas sekmadie
nį. Bi.‘s rodoma “Hellship 
Morgan”; dalyvauja George 
Brancroft ir Ann Southern.

Kaip matote, abiejuose teat
ruose yra rodoma pirmaeiliai 
paveikslai, kuriuos verta pama
tyti. (Sp.)

Šio vakaro paskaita 
apie Degą ir 
Toulouse

Art Institute šį vakarą 6:30, 
Helen Parker skaitys paskaitą 
apie du garsius prancūzų dai
lininkus—Degas ir Toulouse- 
Lautrec. Prožektorium bus pa
rodyti jų ku'ryba ir tiksliai iš
aiškinta 19-to šimtmečio pabąi 
gos prancūzų moderninio meno 
pirmtakunų idėjinė kova su pa
ryžiečiais, kurie tuo laiku ne
pripažino jų meno.

Reikia džiaugtis, kad šitas 
paskaitas skaitlingai lanko ir 
lietuviai.—š.

Klaidos atitaisymas

šauliu spalių
1930 m. P-nas Bukantis

mėnesio 17 d. 
yra. 

gatvekarių konduktorius ir dir
ba ant Halsted gatvės per 18 
metų. Jis yra visų gerbiamas 
ir mylimas, 
mandagus.

Vakarėlio surengimui pasidar
bavo pGiiia Paulina* Oželienė.

Ten buvęs.

nes yra visiems

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pažvelgus į biznierių 
langus Bridgeporte

PIRMYN NOTĖS
NOTICE.—All Pirmyn mem- 

bers are i.'rged to attend Fri- 
day’s rehearsal.—Very import 
ant. We mušt prepare our pro- 
gram for April 12th at the 
Ashland Auditorium, where the 
chorus iš participating to help 
a very good friend and spon- 
sor, John T. Zuris, candidate 
for municipal judge.

Again, May 3, the chorus 
will be “en force” at the šame 
Auditorium where it will vie 
for honors, with four others 
leading Chicago choruses on 
the no vėl Initiation Goncert 
and Dance sponsered by the 
Chicago Lithuanian Society.

Kada padarai, jtaip sakant, 
“window shdppihg” Bridge
porte, tai matai, kad musų biz
nieriai gana rūpestingai yra 
prisjruošę pasnaudoti iš pava
sario biznio prieš Velykas. 
Krautuves langas yra geriau- 
sis išdėtų prekių pardavėjas, 
žmogus, eidamas šalygatviu, 
negali nepastebėti gražiai iš
puoštą krautuvės langą. Gan 
dažnai pasitaiko, kad vienas 
pažvelgimas į langą patraukia 
pirkėją į krautuvę.

Štai keletas langų 
ypač puola į akį:

Martinkaus Krautuvė,

kurio

Another big date— May lOth, 
—Mother’s day. Also our Spon- 
sors’ Banųuet and Dance at 
the beautifid Saddle and Sir- 
loin Club, Stock Yards Inn, 
42nd and Halsted Sts. Tickets 
to the banąuet are $1.50 per 
person, būt those desiring dance 
tickets, only, may ha ve them at 
75c. With Frank (Little Aud- 
rey) Pūkis in charge of ar 
rangements in his capacity cf 
sočiai chairman, we are assur- 
ed of a huge šuccess.

3340
So. Halsted SI." Skrybėlių,
marškinių, kojinių ir kakla
raiščių langas tikrai blizga 
visokiomis pavasarinėmis spal
vomis.

Eleanors Dress Shoppe, 3335 
So. Halsted St. Langas nedide
lis, bet labai geru skoniu iš
puoštas. Kas pažįsta moteriš
kus rubus, tas supras, kad ten 
verta užeiti.

Universal Shoe, 3337 South

GARSINKITE?
NAUJIENOSE

Severai dates in June—then 
our annual Sand Dunes outing 
as our jubilant “third act 
finale”, and our 1935-36 sea- 
son will be anothę^ pfjąpter in 
ou‘r chorils annals.

Members and would be mem- 
bers are reminded that we are 
in the midst of a member- 
ship drive and this Friday will 
be the lašt apportunity for 
aspirants to join without pay - 
ing our initiation fee.

BAKiNG I 

fKV powder|
Šame Price lodau, 
as 45 yearsAąo 
25 ounčeV2^ g

MILLIONS OF POUNOS HAVE BĖE 
USED BYOUR Gęy^RNJMĘNT

Masinis mitingas 
pavyko

ROSELAND — Balandžio 5 
dieną lietuvių demokratų John 
T. Zurio ir Sheldon V. Govie- 
ro bosteriai surengė Strumilo 
svetinėj masinį mitingą parė
mimui ir pagerbimui adv.John 
T. Zurio, kandidato į miesto 
teismo teisėjus, ir Sheldon V. 
Goviero, kandidato į 9 wardos 
komitimanus.

Programas susidėjo iš poli
tinių kalbų, kurias pasakė kan
didatai į įvairias valdvietes. 
Lietuviškai kalbėjo J. T. Zu- 
ris, šaltimieras ir St. Dam- 
brow. Angliškai kalbėjo Shel
don V. Govier ir kiti. K. Pa- 
žarskas padainavo porą dai
nelių, o tūla panelė vieną dai
nelę, akompanuojant vietos 
vargonininkui. Akordinistas 
Bukauskas gražiai pagrojo so
lo ir trio, pritariant trumpėtu 
ir saksafonui.

Daugiausia pasidarbavo vi
sam surengimui St. Dambrow. 
Žinoma, jam padėjo ir kiti pa
gal savo išgales.

Mitingui pasibaigus buvo 
duotas alus veltui, kurį suau- 
kavo įvairus vietos biznieriai. 
Aukavo — Sheldon V. Govier 
1 bačką, J. K. šarkiunas pusę 
bačkos, B. J. Čiutras pusę bač
kos, J. Sadunas pusę, Mrs. Ku- 
dutienė pusę, Jurčius galioną 
vyno. Publika, kurios buvo 
labai daug, galėjo numalšinti 
savo troškulį. Tik bėda, kad 
atsirado taip štroškusių, jogei 
kartu ir stiklus “sugėrė’’. Tą- 
tai atrodo labai negražu, nes 
rengėjams, kurie ir be to daug

Pirmadienį, balandžio 6 d., 
buvo patalpintas “Naujienose” 
aprašymas pagerbimo vakarė
lio Juozui Bukančiai, 3131 So. 
Union avė. Tame aprašyme į- 
siskverbė klaidą, kuri dabar 
atitaisoma. Būtent ten bu4vo 
pasakyta, kad p. J. Bukantis 
yra vedęs ir kad buk jo mo- 
tresi, Bukantienė, užlaikanti 
valgomųjų daiktų krautuvę ad
resu 3210 So. Halsted Street. 
Bet šią valgomų daiktų krau
tuvę užlaiko ponas ir ponia 
Briedeliai, kurie dalyvavo p. J. 
Bukančio varduvėse.

Gražus būrys svečių susi
rinko į gražias vaišes, kurios 
trumpą laiką atgal įvyko p. J. 
Bukančio namuose, šis paren 
gimėlis buvo surengtas jo pa
gerbimui. Sekantys svečiai ap
dovanojo p. Juozą Bukantį do
vanomis, nupirkdami' jam lino- 
leum, būtent pp. Budriai, pp. 
Anton Rapolai ir p. Anton žo- 
gas, o ponas ir ponia Wąlter 
Budwit tai davonojo šaldytuvą.

Pas J. Bukantis yra našlys 
ir dar neapsivedęs. Jo moteris. 
Elžbieta Bukantienė, yra miru4- 
si; ji persiskyrė su šiuo pa-

Rehearsals at Neffas Hali, 
2345 So. Leavitt St, Friday at 
7:45 P. M.

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 
Sekretorė. P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUžIUTfi 
J. MILIAUSKAS 

Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAUIS

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais C/u- 
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 
pašalpą ir pomirtinę.

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

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną 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),

Vyrams, vaikams plak ir pridėk druską, pieną ir cu
krų. Virk ir maišyk iki sutirštės. 
Nuimk nuo ugnies. Pridėk sumink
štinta želatina, gerai išmaišyk ir 

7 duok kad atšaltų. Paskui pridėk 
per syta pertrinta varške, citrinos 
sunka, žieve ir vanilijos ekstraktą, 
ant galo sudėk išplaktus kiaušinio 
baltimus, ir išplakta saldžia grietine. 

Išklok kokio nors indo dugną su 
Kellog’s Corn Flake pastry, pada
ryk iš kėkso trupinių ir sutrupintų 
Corn Flakes sumaišyk su ištarpinut 
sviestu. Sudėk varškės mišini, o 
ant viršaus irgi uždėk trupiniu mi
šinį ir su šaukštu gerai išlygink ir 
prispausk. Duok atšalti iki sukie
tės.

Halsted St. 
ir moterims čcvefykai. Pasi
rinkimas labai didelis.

Bernice Dress Shoppe, 3437 
Labai dide

lis pasirinkimas moterims ir 
panelėms gražių suknelių.

Boston Shoe Store, 3435 So. 
Halsted SI. Red Cross čevery- 
kai 
Florsheim vyrams 
kimas didelis.
John Gaubus, 3529 S o, Halsted 
St. Savininkas Monarch Winc 
Liąuor Co 
Velykoms.

............ ...................................................... —R

CLASSIF1EDADS
So. Halsted St. Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

moterims ir panelėm
Pagiri n-

Visokių gėrimų
— V. B. A.

Refrigerator Sūrio 
Keksas

2 šaukštai želatino
Va puoduko šalto vandens.
2 kiaušiniu tryniai 

plakti).
1 arbat. šaukštukas druskos, 

puoduko pieno.
. % puoduko 'cukraus .

sv. varškės (perspausk per syta), 
citrina (išspausk sunka ir nutar- 

kuok žieve).
arbat. šaukštukas vanilijos eks

trakto.
kiaušinių baltimai (gerai išplak

ti).
1 puodukas išplaktos saldžios grie

tinės.
Suminkštink želatina vandeny. Su-

1.......................................................................... ......... ‘ .. ’

da (double boiler).

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNfi

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357
(truputi sū

CLASSIFIEDADS

pilk kiaušinio trynius i dviguba puo- 
Lengvai iš-

Automobiles
DODGE 1935 

su tronku —- mažai vartotas, 
genas.
nūs. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE

3453 S. Morgan St. ‘ 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

4 durų Sedan 
Bar- 

Priimsiu sena karų i mai-

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARDAVIMUI ice box laiko 350 
svarų ledo, labai pigiai.

1421 W. G9 St.
— ""-r.. .  O

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

kaurai .... .............. C ““

$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 Įuxę .......................    . _
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$15—$20—$25

$175

Mes Padarom Gera
DARBA PIGIAU

s d1 - . i.'"1 ■

Galite ateiti visados
Permanents musu 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

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

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Matykit musu 
tai ceri bar-

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

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tet Repiifilic ^8402

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą įr teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 

\S, 'iii ■-■■■................. UI II . . ——

M. NORKUS 
Res. YARDS 2084

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

■ ■ - ' ' . ' ■ ' M' ' 'M' .. \ ' 5 ' . . ■ ' ’ '

Bernice Dress & Lingerie Shoppe
3437 So. Halsted Street

A MALEVOTOJAMS IR/AiytlOS;naivių savininkams 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas malevos Q7f*
visokių spalvų ...... . v I
Specialė maleva medžio C 7 f*
darbui, .... . gal. w I U
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta j 4 valandas 0*^0

?1.39 
ir daugiau 
•1.39 

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

1 galionas enamel 
special ......................
1 galionas flat balta 
maleva ......................

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

Educational 
Moicyklos

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern

Draftlng, Dressmaking, Milllnery or 
Power Machine Operating. Individual in- 
Btructions. Enroll now. Day or evening . 
classes.. Reasonable ratee. Most mod- Į 
ern equippcd echool. Establiahed 1902.' 
Come in or write for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras prie leng- 
vaus darbo dirbti pirty. 
Kreiptis: 1916 W. Division St.

Nevedes.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen- 
;us. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

' t

MERGINA abelnam namų dar
bui. Gyventi vietoje — $5 i savaite. 
Pašaukit. Tel. Mansfield 6796.

-r—rQ-------

mortgičių.
Padarom dokumen- JAUNA moteris vaikams prižiu 

rėti, 
būti,

Virti. Namų ruoša. 
$5 savaitei. __

3906 Congress St.
Apsi-

Pirmos lubos.

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distaące 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

REIKALINGA patyrus 
dirbti grosernėje. 
sados. 2589 W. 69 St.

mergina
Darbas ant vi-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rųšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

8003-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1273

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA užeiga — Atsišau
kite 
Cicero.

1437 So. 49th Court,

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

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

JOE LILEIKA
4185 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

Dąrau
t ga-

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

Tel. YARDS 1834
Dėl

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

■ * .

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 120 akru farma 
Geri budinkai — ....
Rašykite Martin Daus, Rt. 5 
27. Mauston, Wis.

Visi gyvuliai —
i . Box

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo 
apartmentiniu 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.

iki didžiausių

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 mergi
šius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

Turėdami ka ant pardavimo.

2 FLATŲ MEDINIS - 
bariai, i. . . . .
matas. Naujai išdekoruoti. 
arti 64-tos gatvės. Kaina $3000, $750 
cash — Sack, 1022 West 63rd St. 
Wentworth 7464.

5-6 kam- 
geram stovyj. Mūrinis ųa- 

, — Bishop

Sack. 1022 West 63rd St.

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade Northern Illinois 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

$3.75
$4.00
$4.00
$2.75

Coal

Mine Run
Lump .....
Egg .......
Screen ....

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

per 
per 
per 
per

ton 
ton 
ton 
ton

PARSIDUODA namas su štoru- 
2 trokai, naujas garadžius, 7 kam
barių flatas viršui 
duos . ‘............... ........... .
$3600. — Kreipkitės. Leo M. Nor
kus, 3225 S. Lituanica Avė., Tel. 
Yards 2084.

Savininkas 
pirma morgičiu. — Kaina

PARDAVIMUI namas su štoru, 
7 kambariai gyvenimui viršui. Nau
jas garadžius. Taipgi 2 trokai. Sa
vininkas duos pirma morgičiu. Kal

ina $3600. Kreipkitės Leo M. Norkus, 
13225 S. Lituanica Avė. Tel. Yards 
2084.




