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Didžiosios Valstybės Ne
randa Bendros Kalbos

Anglija ir Franci ja nesusitaiko ne dėl Vo
kietijos, ne dėl Ethiopijbs. Vokietijai 

gi nepatinka Francijos planas
GENEVA, bal. 9. — Tautų 

sąjungos kuluaruose eina tyli, 
bet griežta kova tarp didžiųjų 
valstybių.

Anglija visą savo domę yra 
atkreipusi į Afriką. Tuo tarpi* 
Francija yra susirūpinusi savo 
neramiu kaimynu—Vokietija.

Kuomet Anglija pareikalavo 
ištirti Italijos naudojimą nuo
dingų dujų prieš ethiopus, tai 
Francija atsakymui pakišo sa
vo planą reorganizavimui Euro 
pos ii* išlaikymui Europos tai
kos per ateinančius 25 metus.

Francija prisibijo, kad seka 
mas Hitlerio žingsnis gali būti 
pasigrobti Austriją, Danzigą, 
Klaipėdą ir buvusias kolonijas. 
Todėl Francija reikalauja, kad 
Vokietija prisižadėtų išlaikyti 
dabartines sienas.

Visas Europos taikos išlai
kymas, Francijos pasiulymu, tu
ri būti pavestas tautų sąjungai, 
padarant eilę savitarpinės pa
gelbės sutarčių. Tik visos, vals
tybes gali spręsti apie pakei
timą sutarčių.

Francija sutinka tartis su 
Vokietija, ar'ir bfe“ Vftkiehjos, 
jei toji nepaliaus forotifiktfoti 
Pareinį. Bet tuojaus priminė, 
kad Pareinio fortifikavimas yra 
laužymas Versallės sutarties ir 
kad todėl Francija gali bausti

jų Italijai, kiek anglai nenori 
liesti Vokietijos laužymą sutar
čių. Francuzai be to pareika
lavo, kad sankcijos Italijai bu
tų panaikintos, kaip tik bus su
sitarta dėl mūšių paliaubos, pa
kartodami pačios Anglijos žo
džius dėl Pareinio atginklavi- 
mo.

Nesant susitarimo tarp di
džiųjų valstybių, mažai galimą, 
ir nuveikti. Vienintelis konkre
tus pasiūlymas yra Francijos 
planas reorganizavimui Euro
pos. Bet ir jis nebuvo labai 
prielankiai priimtas, nors ir tu
ri savo gerų pusių. Jis parodė 
Francijos palinkimą organizuo
ti Europos taiką kolektyvio 
saugumo pagrindais ir siekiasi 
priversti Vokietijai aiškiai pa
rodyti savo mierius,—ant kiek 
jai rupi išlaikyti taiką.
Vokietijai nepatinka Francijos 

planas
BERLYNAS, bal. 9. — Na

ciams labai nepatinka Franci- 
jos taikos planas, kurį jie vadi
na “utopišku kliu’bu”. Esą jis 
yra perdaug platus ir todėl ne- 
galys būti net dagi pagrindu 
sėkmingoms deryboms. Svar • 
biausia, jis nėra priimtinas Vo
kietijai nė politiniai, nė ekono
miniai.

TUPELO, Miss. — Armijos sunkvežimiais vežami viesulos metu sužeisti žmonės.

Italai veržiasi linkui 
Dessye

■RYMAS, bal. 9. — Penkios 
Italijos divizijos ir keli speciali 
pulkai keturiais keliais veržiasi 
linkui Dessye, kur randasi Et
hiopijos armijos generalinis 
štabas.

Jei 'italams pasiseks greitai 
paimti Dessye, tai jie eis. ir to- 
liaus—iki- Ethiopijos sostinės 
Addis Ababa. >.» \ i

MARTIN IŠNAUJO
IŠRINKTAS KENO-
SHOS TARYBON

PAŽANGIEJI, LAIMĖJO IR 
NIEKURIUOSE KITUOSE 
WISCONSINO MIESTUOSE

SL A. Pildomos Ta- 
rybos Rinkimai
Iki šiol gauta daviniai iš sekančių kuopė: 222, 68, 198, 236, 

313, 178, 14, 36, 238, 226, 176, 139, 139, 134, 55, 318, 208, 
260, 109, 87, 11, 38, 284, 63, 129, 60, 77, -212, 158, 121, 135, 126, 
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biausios tautininkų kontroliuojamos kuopos, tačiau jau visi pa
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mose vietose) gauna daugumas balsų.

Balsai paduoti tose kuopose, pasidalino taip:
i

x -PREZIDENTAS
F. J. Bagočius .........    949
N. Rastenis ........ ........................................................ 517

VICĘ-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna ............................................................ 912
A. O. Šalna ...........   589

SEKRETORIUS
P. Jurgeliutė ........................    736
M. J. Vinikas ................................................................. 644

IŽDININKAS
K. P. Gugis ..............................................................   946
J. S. Lopatto ................      515

Vokietiją ir net okupuoti Vo
kietijos srytis, arba reikalauti 
paskelbti Vokietijai ekonomines 
ir finansines sankcijas.

Anglai pripažysta, kad Vo
kietija nedavė patenkinančio 
atsakymo, bet kartu nori visą 
dalyką vilkinti, nes jiems da
bar tik vienas dalykas rupi — 
Ethiopija. Todėl jie išreikala
vo tautų sąjungą priversti Ita
liją aiškiai pasisakyti, ar ji yra 
pasiruošusi tuojaus paliauti 
karą ir daryti taiką su Ethio
pija. Italijos atsakymo dar 
nėra ir Mussolini yra pareiškęs, 
kad jis. negalys svarstyti tai
kos iki Velykų. Belaukiant 
Italijos atsakymo veikiausia bus 
pradėtas svarstymas paskelbi
mo Italijai naujų sankcijų. An
glija taipjau reikalauja svars
tyti Ethiopijos reikalavimus: 
suteikti jai finansinę pagelbą, 
leisti importuoti ginklus per 
Djibouti, paskelbti Italijai nau
jas sankcijas ir priversti Ita
liją paliauti naudojus nuodingas 
dujas.

Ethiopija, kaip sako anglai, 
sutinka tuojaus svarstyti mūšių 
paliaubą ir taiką, bet tik da
lyvaujant tautų sąjungos atsto
vams. '

Tuo tarpu Francija tiek pat 
nenori svarstyti naujų sankci-

Vokietijai jis nėra priimti
nas politiniai deler to, kad jis 
siūlo palikti dabartines sienas 
per ateinančius 25 metus. (Tuo 
naciai aiškiai pasisako, kad jie 
ruošiasi savo sienas keisti, pa
sigriebiant svetimas žemes).

Ekonominiai Francijos planas 
naciams irgi nepriimtinas, nes 
nors ir duoda Vokietijai pro
gų prieiti prie užsienio rinkų, 
bet Vokietija pati nori valdyti 
rinkas pagelba ginkluotų jėgų. 
Priėjimas prie žaliavų Vokieti 
jai irgi nėra svarbus, jei ji ne
gali iškišti už jas savo bever
čių markių.

Naciams nepatinka ir siūly
mas įtseigti “užsienio prekybos 
teismą”, nes jie nenori pasi
duoti jokiems kitų nuospren
džiams.

Iš kitos pusės, Vokietija jau
čiasi atsiekusi savo. Ji pasiuntė 
kariuomenę į Pareinį ir už tą 
jps niekas nebaudžia. O taikos 
planai mažai jai rupi.

Mussolini atsisako 
svartyti taiką su 
tautų sąjunga

GENEVA, bal. 9. —Italijos 
vyriausias delegatas tautų są
jungoje, baronas Aloisi, atsisa
kė svarstyti Italijos taikos są
lygas Ethiopijoj su Salvador de 
Madariaga iš Ispanijos, atstovų 
tautų sąjungos taikymo komi
teto.

Aloisi davė suprasti, kad 
Mussolini dūksta už tai, kad tau
tų sąjunga nepasiuntė Madaria
ga į Rymą užvesti tiesiogines 
derybas su pačiu* Mussolini.

Bet kad atgaleiviai vedė nepa
prastai smarkią kampaniją ii 
leido pinigus be jokios ato-

■ •dairosr,rtai >KOciaiistn‘Haimčji'-- 
mai buvo mažesni

Bomba Baltimorės 
merui

BALTIMORE, Md., bal. 9.— 
Mero Howard W. Jackson na
mai liko išbombarduoti, neži 
nomiems piktadariams bandant 
nužudyti merą. Kaip matyt, 
bomba buvo mesta iš pravažiuo
jančio automobilio, bet nieko 
nesužeidė. Priežasties pasikėsi
nimo nežinoma.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Austrija kalina 
nacius

VIENNA, bal. 9. — Didėjan
čiam nacių veikimui Austrijoj 
liko užduotas smūgis, Styrijoj 
policijai areštavus kelis de-
sėtkus žmonių už priklausymą 
nacių ir rudmarškinių organi
zacijoms.

Apsiniaukę, gal lietus ryte; bis • 
kį šalčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo 44°.

Saulė teka 6:19, leidžiasi
7:24.

Numarino degtine
HUNTSVILLE, Ark., bal. 9. 

—Du jaunuoliai liko suimti už 
privertimą 6 metų vaiko išger
ti pusę paintės munšaino, nuo 
ko vaikas pasimirė. Suimtieji 
veikiausia bus apkaltinti už 
žmogžudystę.

Del vyro bandė su
daužyti pasažierinį 

. traukinį
PENSACOLA, Fla., bal. 9.— 

Šerifas areštavo keturius žmo
nas dėl bandymo sudaužyti pil 
ną pasažierių traukinį. Pasak 
šerifo, žmona seno inžinieriaus 
W. Vann, 70 m., pasamdė du 
negrus ir kitą žmogų sudaužy
ki traukinį, kad žūtų jos vyras, 
nes ji tikėjosi gauti $3,000 ap- 
draudą ir apsivesti su jaunesniu 
vyru*. Negrai prie kaltės pri- 
sipažno, nors vyras vis dar ne
tiki, kad jo žmona butų dry- 
susi tai daryti.

Vėl susirėmimas 
Mongolijos pasieny

TOKIO, bal. 9. — Gauta ži- 
nių, kad Mongolijos pasieny iš
tiko naujas rimtas susirėmi
mas. Esą 14 japonų ir man- 
čų matininkų kareivių susitiko 
14 sovietų kareivių, kurie ii 
pradėję šaudyti. Po persišau- 
dymo, sovietų kareiviai pasi
traukė. Vienas japonų leite- 
nentas liko užmuštas.

MILWAUKEE, Wis., bal. 9, 
—šiemet susivieniję atgaleiviai 
vedė nepaprastai smarkią kam
paniją prieš darbininkų ir so
cialistų kandidatus, kurie ėjo 
bendru sąrašu Farmer-Laboi 
Progressive Federation. Iš neži 
namų šaltinių gauti pinigai bu 
vo leidžiami be jokios atodai
ros. Ypač buvo stengiamasi siu 
mušti Mihvaukee socialistą me
rą Daniel W. Hoan.

Tečiaus Hoan išnaujo tapo 
išrinktas meru*, tečiaus alderma- 
nų tarybon pateko tik penki 
socialistai ir šeši socialistai liko 
išrinkti supervaizoriais. Tečiaus 
išrinktųjų socialistų skaičius 
dar gali padidėti pabaigus 
skaityti visus balsus, nes kiti 
kandidatai eina labai lygiomis.

Skaudžiausias smūgis yra, 
kad Milwaukee pralaimėjo so
cialistas miesto advokatas Ras- 
kin, kuris ištikimai tarnavo 
miestui per daugelį metų. Pra 
laimėjo ir niekurie kiti socia
listai kandidatai.
Lietuvis J. Martin pasilieka 

Kenoshos taryboje
Lietuvis socialistas Jonas 

Martin-Marcinkevičius ir toliau 
pasilieka Kenosha miesto tary^ 
bos nariu. Jis tapo išnaujo 
išrinktas tarybon kartu su 
Edward Weston. Bet trečias 
darbiečių kandidatas, Schaefer 
pralaimėjo labai mažu balsų 
skaičiumi.

Racine miesto tarybon tapo 
išrinktas socialistas John Bu 
resh.

Darbiečių laimėjimas She- 
boygan 

f

Pirmą kartą Sheboygan mies
to istorijoj atgaleiviai liko nu
galėti ir darbininkų Federacija 
pravedė tarybon penkis iš 8 
aldermanų. Darbiečiai ten da1 
bar turės 8 aldermanus prieš 8 
atgaleivių aldermanus.

Cudahy miesto meru pasiliko 
darbininkų Federacijos kandida-

' 1 ’ /V '.L t _

Kasamai žemei Įgriu
vas žuyo trys dar

bininkai
—■ ■ - J * f

LA SALLE, III., bal. 9. — 
Trys WPA (pašelpų darbų) dar
bininkai, vienas jų chicagietis, 
liko užmušti įgriuvos 50 kubi
nių jardų žemės kasant pama
tus La Salle-Peru high scliool.

Ketvirtas darbininkas liko 
užverstas žemių iki kaklo. Te
čiaus jį pasisekė išimti dar gy
vą ir jis veikiausia pasveiks.

Užmušti darbininkai yra 
&tevei Urech iš Chicago, Petei 
Compo iš La Šalie ir Fra n k 
Just iš Peru.

tas Jaseph Wagner, nors balsai 
pasidalino labai lygiomis.

Darbininkų Federacijos kan
didatai atlaikė laimėjimus ii 
niekuriuose kititose mažesniuose 
apielinkės miestuose. Bet delei 
fabrikantų dėtų didelių pastan
gų ir sudėtos didelės krūvos pi 
nigų nugalėjimui darbininkų, 
tik labai nedaugely vietų pasi
sekė įgyti naujų laimėjimų.

West Arlis miestelis, dėka 
kapitalistų girdymui balsuoto^ 
jų vėl pateko į atgaleivių ran: 
kas, nors niekurie socialistai 
išsilaikė miesto taryboje. Išsb 
laikė ir socialistas miesto advo
katas.
2 miestai nutarė pirkti elektros 

įmones
/ ■ r

Nors Milwaukee pasiūlymas 
išpirkti elektros įmonę ir pra 
laimėjo, kompanijai išleidus 
šimtus tu*kstančių dol. kovai su 
tuo pasiulymu, tečiaus Cambria 
ir Oregon miesteliuose pasiuly 
mas išpirkti elektros įmones 
praėjo.
i Socialistai prižada nepaliauti 
tą klausimą kelti, tik gal kiek 
kitokioj, daug platesnėj, for
moj, taip kad išpirkimas pa
liestų ne vien Mihvaukee, bet* ir 
visą šiaurinio Wisconsino sry- 
tiį, kurią aptarnauja susivieni
jusios kompanijos.

Iš jėzuitų- atsiėmė. {Karininkas vokietis 
rišo ginčus hitle 

riškai
namus !•»

KAUNAS.—Religingas kau* 
nietis p. Garalevičius pernai sa
vo namus Daugirdo g. 2 nr., kur 
dabar gyvena teisingumo minis- 
teris p. šilingas, buvo atidavęs 
jėzuitams. Jėzuitai tuojau pra
dėjo namus remontuoti ir taip 
šeimininkauti, kad ir buvusiam 
namų savininkui pasidarė ankš
ta. Bet kadangi dokumentai 
dar nebuvo galutinai sudaryti, 
tai Garalevičius susigriebė ir iš 
jėzuitų namus atsiėmė. Jėzuitai 
tą namą jau apleido.

Telšių ligonių kasos 
veikla 1935 m.

TELŠIAI.—Telšių Apygardos 
Ligonių Kasa jau subarė 1935 
metų veiklos apyskaitą. Narių 
buvo 2.820, šeimų narių 1.962. 
Vizitų pas gydytojus padaryta 
14,458. 
538 asmenys. 
174, 
viso turėta 271.401 lt. Tie pi
nigai išleisti: medicinos pagal
bai 178.202,52; pašalpoms — 
49.888.14; administracijos iš
laidoms—31,529 lt. 35 c., kitų 
išlaidų—3.679,01; atsargos ka 
pitahri—8.202.38 lt.'

Į ligonines paguldyta 
Gjmdymų buvo 

mirimų—44. Pajamų iš

į tamstą

Richteris 
kad ma-

ROKIŠKIS.—Kovo 5 <1. Ka- 
mariškių dvaro savininkas N. 
V. Richteris, dviem revolverio 
šūviais sunkiai sužeidė savo 
dvaro nuomininką Julių Polių. 
Sužeistasis paguldytas Rokiškio 
aps. savivaldybės ligoninėn. Tai 
jaunas vyras, Latvijos pilietis, 
yra vedęs lietuvaitę L. Krasaus
kaitę.

—Kodėl Richteris 
šovė ?—užklausiau.

—Paskutiniu laiku 
darė visas pastangas,
ne nuskriaudus, net apie pratę
simą svetimšaliams leidimo į- 
vairiai išsisukinėjo. Kovo 5 d. 
vakare Richteris mane pasi
kvietė pas save dėl apyskaitų. 
Richteris, pamatęs mano ran
kose sąskaitas, norėjo jas prie
varta atimti. Aš tada norėjau 
išbėgti, bet tuosyk Richteris 
dusyk šovė į mane ir kulkos 
perėjo per šlaunį. Ties durimis 
mane puolė Richterio tėvas ir 
motina ir pargriovę ant žemės 
bandė mušti.

—Ar R. areštuotas Z— klau 
siu.

—Ne, jis dar laisvas ir tas 
mane nervina,—atsakė.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

1080 Kilocycles (5000 Watta Pajėgos).
Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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GEGUŽIO “PABARIMAMS” NEBŪTU 
“TĖVYNĖJ” VIETOS

N. S. Pittsburgh, Pa.
SLA. 86 KUOPOS BALSAVI
MO PILDOMOSIOS TARYBOS 
PASEKMĖS IR PAREIŠKI
MAI DĖL VEDAMŲ GINČŲ 

“TĖVYNĖJ”

kuo 
susi-

pasipiktinę 
“pabarimais” 

Jito labiau, 
daug brąn- 
O tie “pa 

netiesioginė

Balandžio 5 d. SLA. 86 
pa laikė savo mėnesinį 
rinkimą Sūnų Lietuvos Svetai
nėj, kame buvo balsuojama Pil
domoji Taryba, renkami dele
gatai į Seimą ir išneštas pa
reiškimas dėl “Tėvynėj” telpan
čių p. S. Gegužio polemikų.

Pasirodo, kad SLA. eiliniai 
nariai yra labai 
tais p. Gegužio 
SLA. Prezidento,
kad jie užima tiek 
gios vietos organe, 
barimai” yra tik 
agitacija už “Sargybos Bokšto”
peršamus kandidatus. Todėl 
kuopa reikalauja, kad tos po
lemikos butų sustabdytos.

Laike balsavimo Pildomosios 
Tarybos ir rinkimo delegatų į 
Seimą susirinkimas buvo ra
mus, — nebuvo varoma agita
cija už jokį šleitą. Nariai taip 
balsavo kaip jiems išrodė ge
riau.

Pasiginčyta tik kiek dėl re
zoliucijos, kuri buvo priimta 
šiame susirinkime kaipo pa
reiškimas dėl pono Gegužio po
lemikų. Visų buvo ta nuomo
nė, kad vedami ginčai per “Tė
vynę” yra bereikalingi, kenkia 
auksinio, vajaus dafbuaheD’ir 
žeįnina organizacijos vardą. 
Nuomones skyrėsi tik tame, 
kad rezoliucijoj buvo kaltina
mas p. Gegužis už pradėjimą 
tų ginčų. Ponas P. Pivaronas 
bandė apginti Gegužį ir kal
tinti Bagočių.

Bet vis tiek rezoliucija buvo 
priimta su* mažu pataisymu, ii 
Gegužis vistiek buvo apkaltin
tas.
Pildomosios Tarybos Balsavimo 

pasekmės
Prezidento urėdui: Bagočius 

gavo 23 bal., Rastenis 7, Če- 
pononis 2;

vice-prezidento: Mažukna 30, 
šalna 2;

sekretoriaus: Vinikas 7, Jur- 
geliutė 22, Morris 2 ;

iždininko: Gugis 22, Lopatto 
8;

iždo globėjų: Mockus 7, Mi~ 
kužiutė 23, Zalatoris 5, Miliau
skas 23;

daktaro kvotėjo: Stanislovai- 
tis 23, Valibus 1, Mikolainis 
6.

Vadinasi, pažangiųjų sleitas 
šioje kuopoj laimėjo didžiumą 
balsų, o “sargybininkų” visiš
kai pralaimėjo.

Rezoliucija, kuri, buvo priim; 
ta, skamba taip:

SLA. 86 KUOPOS PAREIŠKI
MAS DĖL “TĖVYNĖJ” VE

DAMŲ GINČŲ.

šius “pabarimus” bei “pamo
kinimus” kaip kad brol. Ge
gužis rašo. Ir jei visi .į>o tiek 
vietos užims, kiek brol. Giegu- 
žis užima, tai musų organas 
‘■Tėvynė” turės būti pašvęstas 
vien tik beverčiams ir organi
zacijai žalingiems ginčąms, jau 
nekalbant, kąd “Tėvynes” re
daktorius brol. S. E. Vitaitis 
dėdamas tokius ginčus į laik
raštį laužo Seimų tarimus, kon
stitucijos patvarkymus ir įsi
gyvenusias organizacijos tradi
cijas.

Po visapusiško apsvarstyme 
atrandąm:

(Į) Kad brol. S. Gegužis 
prisidengdamas Kontrolės Ko
misijos pirmininko autoritetu 
sužiniai pradėjo puolimą ant 
SLA. prezidento F. J. Bago- 
čiaus, panaudodamas brangią 
musų organo “Tėvynes” vietą, 
kad netiesioginiai pavarius agi
taciją už “Sargybos Bokšto” 
peršamus kandidatus ir duo
damas pradžią nebaigiamiems 
ginčams. Ir jei nebus daromi 
žingsniai sustabdyti ginčus, tai 
musų organas “T.”, kaip kad 
amerikonai sako, bus “free for 
all” šioje Pildomosios Tarybos, 
rinkimų agitacijos arena.

(2) Kad tokie ginčai, kaip 
kad brol. Gegužis pradėjo per 
“T.”, demoralizuoja narius ii 
baisiai kenkia sėkmingam auk 
sinio vajaus darbui.

Todėl griežtai reikalaujam. 
‘■“Tėvynės” redaktoriaus ir Pil
domosios Tarybos, kad tie be
verčiai ginčai butų sustabdy
ti.

Taip pat reiškiame papeiki
mą brol. Gegužiui už pradėji
mą ginčų.

Buvo priimtas ir pataisymas 
prie rezoliucijos, kad butų pa
tarta ginčų vedėjams, kad jei 
yra kokie nesusipratimai tar
pe Pildomosios Tarybos arba 
pastoviųjų komisijų narių, tai 
tie ginčai turėtų būti išsprę
sti suvažiavimuose, susirinki- 
mtiose ar kur kitur, — tik ne 
per “Tėvynę”.

Mažukna sako, kąd Gegužis 
falsifikuoja ir iškraipo 

faktus
Debatuojant rezoliuciją, SLA, 

vice-prezidentas J. K. Mažukna 
faktiškai įrodė, kad p. Gegu
žis tose savo polemikose labai 
negražiai meluoja ir falsifikuo
ja visiems gerai žinomus fak
tus.

Nurodė pavyzdį, kad Gegu
žio tvirtinimas, jog dabartinės 
Pildomosios Tarybos pirktų 
bonų jau esą $127,000.00 defci
tavę. Tai esą biaurus melas. 
Gegužis geriausiai žino, kad da 
bartinės Pildomosios Tarybos 
pirkti bonai nėra ne vienas de- 
foltavę.

Minimi bonai tai esą paties 
Gegužio palikimas. Tik šioji P. 
T. buvo priversta mainyti Ge 
gųžįo paliktą šlamštą. O šiam 
štą mainant, tai negalima daug 
ko gereshio gauti.

Tačiau Gegužio geros akys 
durnų nebijo — jis drįsta me
luoti per akis.

Išrinkta du delegatai į 
SLA. Seimą

Delegatais išrinkta į SLA. 
Seimą Jonas Milleris ir Pivo
riūnienė. Abu čia gimę. Jie 
abudu yra vedę ir auklėja šei
mynas.

Jonas Milleris yra darbštus 
SLA. narys ir jau kelis metus 
sėkmingai eina SLA. 3-čio ap
skričio pirmininko pareigas.

Ponia Pivoriūnienė yra ži
nomo Pittsburgho biznieriaus 
Petro Pivoruno žmona.

— Reporteris.

niųjų draugijų veikėjais ir 
Draugijų Sąryšio Komiteto na
riais, su jais bendrai svarsty
ti, ar yrą reikalas šąukti visų 
draugijų atstovų suvažiavimas 
dėl pasisakymo dalyvauti Lie
tuvos demokratijai ginti šau
kiamame Seime, ar tiesiai 
kreiptis į draugijas su pa
kvietimu, kad rinktų delega 
tus į seimą/

Kaip išrodo, tai didžiuma 
Pittsburgho draugijų yra pa- 
siryžųsios dalyvauti Seime, nę- 
žuirint, ar draugijų atstovų su
važiavimas bus šaukiamas, ar 
ne.

šis veikėjų būrelis iš savo: 
tarpo išrinko S. Bakaną ir J. 
Baltrušaitį pasitarti su drau
gijų veikėjais ir Draugijų Są
ryšio Komiteto nariais Seimo 
šaukimo reikalu, kad butų iš
vengti nesusipratimai draugijų 
tarpe ir butų geresnis sutar- 
tinesnis darbas.

su savo šaįininkais dėjo pa
stangas, kad SLA. konstituci
joj butų įdėtas toks patvarky
mas, kuris reikalautų iš sto
jančio į organizaciją nario pri
siekti prieš Amerikos- ir Lie
tuvos vėliavas. Vadinasi, pa
reikšti ištikimybę abiem virš- 
minėtom. valdžiom.

Sirvydo sumanymas
peršamas SLA. Seimui priim
ti po priedanga apsaugos nuo 
komunistų, kurie tais laikais 
veržėsi į organizacijos vadovy-

buvo

į

PITTSBURGHIECIAI 
IR DEMOKRATI

JOS SEIMAS
PITTSBURGHO LIETU

VIAI RUOŠIASI DALYVAU
TI LIETUVOS DEMOKRATI

JAI GINTI SEIME

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Balandžio 5 d. LMD. Name įVy 
ko būrelio Pittsburgho veikė
jų pasitarimas, kuriame daly
vavo : S. Bakanas, J. K. Ma ■ 
žukna, K. Šimkūnas, J. Baltru
šaitis, P. Dargis ir Dr. J. T. 
Baltrušaitiene. Buvo tartasi 
dėl Lietuvos demokratijai gin
ti šaukiamo ; kongreso Cleve- 
land, Ohio, birželio 20 ir 21 
d.d. ’

Pasidalinus mintimis, pasiro 
do, kad Pittsburgho veikėjai 
yra tikrai suinteresuoti- Lietu
vos demokratijai ginti seimu 
ir yra pasiruošę dėti pastan 
gas, kad butų išjudintos visos 
Pittsburgho ir apylinkės drau
gijos.

Nutarta pasitarti su dides-

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
Springsinis 
Matracas
Vertes $16.00

— Korės 
i

IŠTIKIMYBES PRIE
SAIKA MOKYTO

JAMS
Amerikos lietuviai dar, tur 

būt, nėra užmiršę tų laikų, ka
da buvęs “Vienybės” redakto- 
ryAs, velionis J. O. Sirvydas,

^EEtSUĖ^r
cirrICE

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
Tel. harrison 0751

PAIN-EXPELLER
0.5. Kat

Nuo Muskulų Gėlimo it 
Skaudėjimo 

ręikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

■ palengvinimą

95

ROOSEVELT 
FURNITUREčo 

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

.......... ..................r .............. . 1 ......... ■■■■■■;■■.... -- 

bę ir buvo pasimoję pačią or
ganizaciją užvaldyti.

Tikrovėje širvy do peršama 
prisiega SLA. buvo taikoma ne 
vien komunistams, bet ir. vi
siems kitiems, kas tik butą 
drįsęs kritikuoti Amerikos ir 
Lietuvos valdžias. Visus tuos 
butų buvę galima mesti lauk 
iš organizacijos.

Trumpai sakant, 
i^tuvių atžagareiviai

Penktadienis, bal. 10, 1936
Panaši istorija -kartojasi ir 

Pęnnsylvanijos valstijoj. Viso
kios rųšies atžagareiviai varo 
agitaciją, kad valstijos legisla- 
turoj butų priimtas įstatymas, 
reikalaujantis, kad mokyklų 
mokytojai ir universitetų pro
fesoriai užimdami vietas pri
siektų ištikimai pildyti valsti
jos ir federalės konstitucijos 

Amerikos I 
i siekėsi .

suvaržyti SLA. narių sąžinės 
aisvę.

SLA. Seimo 
riausiai tai permatė 
do sumanymas buvo 
je didelio vargo.

(Tąsa pusi. 8-čiamI

Dr. V; A. Šimkus
delegatai ge-l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo. 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
n blivy- va^ Nedėliomis nuo 10 iki 12 
atmestas, • 3343 South Halsted St.

’ Tel. Boulevard 1401

SLA. 86 kuppos ląikytan| sa
vo susirinkime balandžip 5 d. 
Sūnų Lietuvos svetainėj paėmė 
apsvarstymui “Tėvynėj” veda
mus ginčus tarpe brol. S. Ge
gužio, kaipo Kontrolės Komisi
jos Pirmininko, ir SLA- Pre
zidento brol. F. J. Bągočiaus.

Kadangi nesimato, kada tie 
ginčai bus baigti ir kadąpg\ 
šių ginčų pradėjimas gali pri
vesti prie to, jog kitų musų 
pastoviųjų komisijų pirminin
kai 
sios 
dėti

bei nariai, kiti Pildomo- 
Tarybos nariai gali pra- 
rašyti į “Tėvynę” pana-

PASKOLOS ANT MORGIČ1Ų
5 iki 20 metų

Taupyki! pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIX MACKĮEWĮCH, Pres.

ATSILANKYKIT Į
UNITED FOOD MART

3455-57 So. Halsted St.
. e

Čia rasite viską reikalingą Velykoms. Mes užlaikome geriausias 
prekes, žemiausiomis kainomis. Didžiausias pasirinkimas Vyno, Deg
tinės ir Alaus. Skaniausia duona ir pyragai, Sūriai, Sviestas, 
Kiaušiniais ir pilnas ir įvairus pasirinkimas Groceries.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus
**Turiu padėkot! už Triner’s Bitter 

Vyną. Suvlrš metą laiko turėjau bė
dos ūu nematiniu —- * x'’r 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau Jpsų skelbimą, 
nuslplrkdu " ‘ ‘
mp t 
vd taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis |r valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.’* ’1 ■ ■ j- ‘'XIį’':■ u' •’
prasto apetito, novlrškinlm- 
galvos skaudėjimo, nervotmr 
maus miego, dl^ėlic, huovar 
Kito Triner’s Bitter Vyną; « 
gUliafiai, pilną Šaukštą prl 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

ką tik valgiau 
rfuose. ^Tris sa-

buteli, ir nuo pat|es pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu- 

iip, kaip ątldėjii

Jėl Jūs kenčiate nuo nematinio, 
, nera- 
,o, pir
kite re- 
I valgį.

Joseph Trinor Company, Chicago

DIKIE ŠOKIŲ MOKYKLA
Duoda ‘privatiškas ins

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 nedelioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

ADVOKATAI
K. P. G UGIS

ADVOKATAS
Miesto dfisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1316.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedCl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonaa Republic 7868

Telephone: Boulevard 2800 
TAGITPII T C PIGU JUHJCjrJtl J. uKloJtl 
Lietuvis Advokatus 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono: Reoublic 9723

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park

Dr. Susanna
Motėm ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

4 po pietų. 7—8 v. vak 
rredomis ir subatomis.

balandos 1—> 
išskyrus se:

AKUŠERĖS
Mrs, Anelia K. Jarus?

32 6 ‘S. STAT E ST“
Qp|)osite, J)avis Store, 2d Fioor >

* «■ J - ’ . » . į . . .

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

Laidotuvių Direktoriai
Nariui Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street . Phone Canal 6174

r S, M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 88.77

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418
t . . v • • ■ ... J. I. » “ ' _____________ *  

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganą] 2515—Cicero 5927

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

; S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue Phone Yards 1138

4 • ' •* ____•__________________ _______ . ' - ' ■

8307 Litųanica Avenue
A. MASALSKIS

1 Phone Boulevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
» YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ęhone Bonlevird 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
z Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1936

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Telefonas Virginia 0086

Į Ofiso vąlanęLąs 
6—8 v. ’

Kiti Lietuviai Daktarai.

valandos nuo 2—4 ir nuO 
vak. Nedelioj pagal sutarti
———p—

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

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPĄ^ 

EUDEIKIS 
Ir TĖVAS 

REPublic 8340

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiij aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
giu 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. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu, akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. (

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
WeRt Town State Bank Bldff. 

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonai Brnnawiek 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 Z
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertasn

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
NedMiomU pairai sutarti

Ofiso valandos: , 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v- 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį 
DflCdnštance A.OBriįia 
'! tiP7DYri>JA tK CHIRURGAS ;

. H : Ofisas *■ ’■ 
'• ' 2408 W. 63rd St.

Ęes.
,6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai per 81 

mėtus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. -

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

Valandos huo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vąt vakaro.

Tėl. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos . 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phohe MIDWAY 2880.

T

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 soum ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedtt. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chroniškų ligų. ,

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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Penktadienis, bal. 10, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pittsburgh’o Naujienos
(Tasa iš busi. 2-ro) 

patvarkymui. Toji atžagareivių 
agitacija yra varoma po prie
danga apsaugojimo mokyklų 
nuo komunistų mokytojų.

Vadihasi, ir čia yra vartoja
mas tas pats komunistiškas 
baubas, kurio pagalba 
suvaržyti mokytojams 
laisvę.

Pats tos priesaikos
riai, tur būt, geriausiai žino, 
kad Penn. valstijos mokykloms 
negresia joks pavojus iš ko
munistų mokytojų. Vargu ra
stum visoj valstijoj nors . vie
ną komunistą mokytoją.

Buvo vienas incidentas, ka
da viešosios mokyklos moky
toja atsisakė vėliavą 
ti.

nai ir kiti miesto administra
cijos nariai socialistai laimėj j 

rinkimus.
The Pittsburgh Press

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Lietuviai šio distrikto po
tvynio paliesti irgi dalyvavo 
šiame susirinkime tikėdamiesi 
šiokios tokios pagalbos iš val
džios.

Kitame Pittsburgho Naujie
nų numery parašysiu plačiau 
apie šį susirinkimą, ir ar yra

rašo, kad tų miestų adminis- kokio galimumo dėl potvynio

norima 
sąžinės

agitato-

■ i ■■ • . ■

i sekretorius: Vinikas 39, Mikužiutė 12, Zalatoris 2, Mi- 
Jurgeliutė 18, Morris 2;

į iždininkus: Gugis 37, Lop- 
pato 21;

į iždo‘globėjus: Mockus 35, 
Mikužiutė 31, Zalatoris 15, Mi
liauskas 34; •

į daktarus kvotėjus: Stanis- 
lovaitis 34, Valibus 4, Miko- 
lainis 14.

’ Delegatais išrinkta V. Koli- 
čiene, O. Saveikienė, Adomas 
Marčiulaitis ir J. Virbickas.

— Senis iš S oho.

liauskas 10
Daktaro kvotėjo: Stanislo-f r ‘ ~ 

vaitis 15, Valibus 1, Mikolai- rinktas .Tonas Milkintas. 
nis 1.

Delegatu į SLA. Seimą iš-

SLA. NARo.

----- ORESES------
VYRŲ SIUTUS J| 
TOP KAUTUS 1 ■■

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 

ir Pavogimo.
Rxtra kainos už aksominius, Plytuotus

1 ■ Kailiais padabintus rubns.
VISAS PARIJAS GARANTUOTAS

I 0 RUliSl, *1.50— ,
Į . ATSIIMAM IR PRISTĄTOM 1 
~ ZWtol cleaners 
150 N. STATE ST, KAMI!, 1323

•- ' • DEARB0RN 8740 ________

VELYKŲ ISPABDAVIM AS
PAS "MIDWEST STORES”

Geriausias Maistas—žemiausios Kainos—Didžiausias Pasirinkimas
IŠPARDAVIMAS—PENKT. IR ŠEŠTAD. BALANDŽIO 10 IR 11

nukentėjusioms gauti šiokios 
tokios pagalbos.

— Reporteris.

tfacijas socialistams paėmus 
buvo įvesta “Civil Service” eg
zaminai dėl miesto darbinin
kų.

Kad socialistų miestų admi
nistracijos nuoširdžiai koope
ruoja su federalės valdžios pa
šalpų darbais (WPA) ir tuo 
geriau aprūpina savo bedar 
bius, negu demokratų ar re - 
publikonų valdomi miestai.

Už vis esą svarbiausia, kad 
socialistų valdomuose miestuo
se nesą grafto nė korupcijos, 
ir socialistai miestų adminis
tracijoj einą savo pareigas tei
singai, sąžiningai ir nepalaiką 
jokių slaptybių.

Visos knygos ir kiti rekor
dai esą visada dėl publikos in
spekcijos atviri.
The Pittsburgh Press 

pataria, kad ir republikonai su 
demokratais imtų pavyzdį iš 
socialištų miestų. O jei ne, tai 
netolimoj ateityj socialistai lai
mėsią ir kituose miestuose.,

— S. Bakanas.

Soho Pittsburgh, Pa
SLA. 40 kuopos balsavimo pa- 

sėkmės ir delegatų rinkimą^ 
— “Tautiški Šerai” labai nu
smuko.

Thomas, W. Va.
SLA. 232 kuopos Pildomosios 
Tarybos balsavimo pasekmes

SVIESTAS
KIAUŠINIAI

“MIDWĘST” 
GEROS RŪŠIES 
Kasdien šviežias! 

Tub Rolė Sv.

ŠVIEŽUTĖLIAI
No. 1 Kokybes TUZ.fe U '*G

Puikus Rinktiniai “Midwest” KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 25c

MI LT AI 5 3 24c
Balandžio 5 d. SLA. 232 kp. 

laike savo mėnesini susirinki
mą, kuri anie buvo balsuoja
ma Pildomoji Taryba ir ren
kamas delegatas j Seimą.

Balsavimo pasekmes buvo 
tokios:

Prezidento urėdui: 
ius 14, Rastens 3;

Vice-prezidento: Mažbkna 
13, šalna 4; U-

Sekretoriaus: Vinikas '• 5, 
Jurgeliu te 12;

Iždininko: Gugis 14, Loppa- 
to 3;

Iždo globėjais: Mockus 8,,

“CERESOTA*’ 
Tyrus skanus

BAKING 
UWPOWDERTa kuopa skaito- 

ir tautininkų tvirtove, 
pasirodo, kad Pildo- 
Tarybos rinkiniuose 
- sandarietiški Šerai

KAVA De L«xe k™”:’ 250
Ok- : — Kili ■ MMHM.

“Swans Down” KEKSŲ MILTAI 2% Sv. pak. 250

“CalunTet” BAKING"POWDER^7ZZ“7v7keiias‘210

saliutuo- 
komunis 
mokyto- 
saliutuo- 

dėl • • IS1-

Bet tai buvo ne 
bet biblistė. Toji 

ir atsisakė vėliavą 
ne dėl komunizmo, bet

religinių

Šame Price Today,

ja
ti
biblijos ir 
tikinimų.

savo

aso 25 ounceslS’r
Double Tested/ t 
... ,. , . Double Ąction.

“PAAS” KIAUŠINIŲ DAŽAI
“Wilbur’s” CHOCOLATE BARS % sv. šmotai 2 už 170

“PREMIUM” CHOCOLATE ....... 3 unc. šmot. 3 už 130

A T 'TIKIT?” Swiss Food Drink V V Alų 11INIL Dideli kenai 57c
6 uncijų O 1 
kenai v 1 W

“Antonette” BUTTER COOKIES ...... ......... 2 SV. 250

“Campfire” MARSHMALLOWS ...........- i i----------------------------------------- —- ... sv. pak. 170

Balandžio 5 d. LMD. svetai
nėj įvyko SLA. 40 kuopos su
sirinkimas.
m a lyg 
Tačiau 
mosios 
tautiški
labai krinta žemyn, sulyginus 
su nominacijomis.

Pirm rinkiniu ir laike rinki
mų p. Virbickas baisiai pra
kaitavo, kad šioji kuopa savo 
balsus atiduotų už “sargybi- 
ninkų” šleitą. Jis, pasidėjęs 
paprastą mandagumą į šalį 
ir nepaisydamas konstitucijos 
patvarkymų, lake balsavimų 
šukavo, kad kas balsuos už 
Bagočių, Mažukną, (Gugį ir ki
tus pažangiuosius kandidatus, 
balsuos už komunizmą SLA. 
ir už komunistus.

Matyti, tasai musų tautietis 
tokiais kvailais šukavimais 
manė nugąsdinti SLA. narius 
ir gauti jų balsus Rasteniui ir 
kilų fašistų kandidatams.

Tačiau balsavimai parodė, 
kad 40 kuopos SLA. nariai nė
ra tokie beibės, kaip kad Vir
bickas manė.

Balsavimo pasekmės buvo 
tokios:

į prezidentus:.Bagočius 28, 
Rastenis 29, Čepononis 1;

vice-prezidentus: Mažuknu 
41, Šalna 17;"

konstitucijosIš tiesų 
priesaiką mokytojams norima 
įvesti ne dėl apsisaugojimo nuo 
komunistų, bet kad galėtų į- 
dievinti valstijos ir federalę 
konstituciją. Liberališkas ele
mentas vis garsiau ir garsiau 
ima kalbėti, kad reikia taisy
ti valstijos ir federalę konsti
tucijas, taip kad jos atitiktų 
šių dienų reikalavimus.

Tas tai ir baugina ne tik 
atžagareivius, bet ir visą plu- 
takratų klasę.

« » »
Tačiau konstitucijos priesai

kos įstatymo agitacija sukėlė 
karštas diskusijas spaudoj ir 
viešuose susirinkimuose. Atža
gareivių spauda, kuriai vado
vauja Hearsto laikraščiai, savo 
riksmu bando publiką įtikinti, 
kad konstitucijos priesaikos 
įstatymas tikrai reikalingas. 
Liberališka spauda, kuriai va
dovauja The Pittsburgh 
Press, smerkia tą įstatymo 
projektą kaipo bandymą var
žyti mokytojų sąžinės laisvę.

Didelė dauguma mokytojų 
irgi yra tos nuomonės, kad tai 
norima jų sąžinės laisvę var
žyti. Ir jei tokį įstatymą le 
gislatura priimtų, tai butų me
tama juoda dėmė mokytojams 
dėl jų ištikimybes savai ša
liai.

Valstijos gubernatorius Earle 
irgi viešai yra pareiškęs prie
šingą nuomonę tokiam įstaty
mui, kuris siekiasi mokytojų 
sąžinės laisvę suvaržyti.

Kaip išrodo, tai ir Penn. val
stijos 
mės, 
SLA.

tąją

atžagareiviai tiek telai- 
kiek širvydiniai laimėjo

— S. Bakanas.

ĮSPĖJA
The Pittsburgh Press 

kovo 17 d. laidoje vedamaja
me straipsny įspėja republiko- 
nūs ir demokratus, kad jų vieš
patavimui miestų administra
cijose gresia socialistiškas pa
vojus.

Pirmiausia The Pitts
burgh Press pareiškia, 
kad nors jam daug dalykų ne
patinka, už kuriuos socialistai 
stoja, bet jis turįs pripažinti, 
kad socialistai daug geriau mo
ka miestų reikalus tvarkyti, 
negu republikonai ir demokra
tai.

Nurodo ir pavyzdžius iš Mil- 
waukee, Bridgeport, Conn., ir 
Reading, Pa., kurie yra socia
listų valdomi. Visi tie miestai 
esą labai pavyzdingai tvarko
mi. Tų miestų ne tik socialis
tinės administracijos neturin
čios jokių finansinių sunkumų, 
bet ir piliečiai esą patenkin
ti.

Nurodo, kad Bridgeporto so
cialistas majoras ne tik kad 
buvo išrinktas antrai tarnybai 
prieš susivienijusių republiko- 
nų su demokratais opoziciją, 
bet ir visi socialistai konsilrtio-

N. S. Pittshurgh. Pa
Nuo potvynio nukentėję 
nizuojasi ir reikalauja 

tižios pagalbos

orga- 
val-

Balandžio 7 d. Mancbester 
Flood Sufferers Komitetas bu
vo sušaukęs Liberty Hali ma
sinį mitingą dėl potvynio nu
kentėjusių. Pirmininkavo Da- 
vid Schmitt, sekretoriaus pa
reigas ėjo Elsie Norkus-Casiu- 
nienė, kalbėtojais buvo kon- 
gresmonai Henry Ellenbogen 
ir J. Twing Brooks, šio. dist- 
rikto legislaturos atstovai ir 
keletas kitų.

SKAITO HAUPTMANNO LAIŠKĄ

TRENTON, N. J. — New Jersey valstijos gubernatorius 
Hoffmąn skaito B. R. Hauptmanno laišką, kurį gavo prieš pat 
pasmerktojo mirtį. Hauptmannas dėkoja gubernatoriui už pa
stangas išgelbėti jį nuo mirties elektros kėdėje. Hoffman daug 
dirbo Hauptmanno naudai. * »

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

Atsllankykit pas SHAPIRO <181 pagalbos. 
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykus, — 

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

• Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote čeverykus iš krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagiai ir kur kainos yra prleina- 
miausios už augštos rųšies čeverykus.

P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Specialls 
departamentas dėl kūdikių. Kainos------ ^5 ‘r
Mes specializuojamas moterų avalinėje.

KAINOS $2,99 IR VIRS- TAIPGI DfiL STORESNIŲ.

Dėl vyrij mes Užlaikome Florsheims ir Frcemans čeverykus. Kaina QE ir ’irS 
« FLORSHEIMS »8.75 IR VIRS. .

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

Republic 5436 ' r-, ’ The Florsheim Store
X-RAY FITTIHG AT NO EXTRA CHARGE 

WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS
— 11— I— — — ( • <- • —

Eilės Cellaphane 
Dvigubai /Užtikrina

Old Gold šviežumą
pak. 10c

BERNICE DRESS & LINGERIE SHŪPPE
3437 SO. HALSTED STREET

“Dromedary’ DATES paĮt. 2 pak. 23c
MARINUOTI CIBULIAI saldus ar rūgštus 12 unc. dž. 17c 
IMPORTUOTI SPRATS 4% unc. kčnai 2“ūž”19^

SPECIALIS

PAVASARIO IR VELYKŲ
« IŠPARDAVIMAS

SWAGGER
j siutai

ir virš.

DRESES 
, $7.00 vertės 

s*3.98
, Paskiausios ir Naujausios 

ir... Mados.
Specialėmiš Kainomis.

PANČIAKŲ 
SPECIALS

Full Fasioned šilkinio Chiffon
NAUJAUSIŲ. Pavasarinių
Spalvų ....................     www

RADIKIULIAI
Naujausio Styliaus Tamsiai Mėlyni, 
Pilki, Rusvi. Didelis 
Special ............ ............ . ?1.00

■ir virš.

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Del Pavasarinių ir Velykų
CEVERYKŲ eikit pas 

BOSTON'S 
į.88 1Naujausi d* j

STYLIAI <
>—coloNials
J—SANDAL STRAPS i
J—PILKI SUEDES Į
I—NAUJI PATENTS 1

IR UŽKULNIS I Didžio—2 iki 9
Platumo—AAA iki EEE

Jus Sutaupote kai Mes
Perkate GERESNIUS užlaikome
ČEVERYKUS

• FLORSHEIMS
• RED CROSS
• ENNA JETTICK

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ C n n

OXFORDS ■■. J 0
Kūdikiams

IR 
VIRŠ.

DYDIS
5 iki 12

. Tikros Skuros k Pavasariniai
4 Styliai

Didelis pasirinki-
* mas

POLL PARROT 
ir

STAR BRAND 
čeverykų.

Garantuoti 
tikros 

skuros.

PANČIAKŲ SPECIAL EQ^
FULL FASHIONED CHIFFON Jtimjf CJy
NAUJAUSIŲ PAVASARINIŲ SPALVŲ ___

BOSTON ČEVERYKAI GERESNI________________

BOSTON SHOĖ STORE
3435 So. Halsted St.

BOSTON ČEVERYKAI GERESNI

‘‘Red Diamond” SILKĖS Cnt Lunch sv. džiarai 170

Puiki Smetonos VARŠKĖ ............................  2 sv. 150

yvv'ZiiriCĮ “Midwest” Puikiausios Californijos dideli 1 
riChb RIEKUTĖS AR PUSĖS 2% kenafr ■ ■ V

' A “Midvvest” Puikiausi Californijos f*Al KlCVlb Dideli 2’/2 kenai ....L.................  IZJG
CJT VVAC! “Midwest” Puikios Oregon 17 f*
blj I V UO Dideli 2^ kenai ..... ,......   1 i V

' '“MIDWEST” Didelės 10l/>p
LA l^ur Iš TYRŲ TOMAIČIŲ ......... ......  bonkos S fc z“V
“Midvvest” Extra Sijoti ŽIRNIAI No. 2 kebai 2 už 290

“Midvvcst” MŪŠTARDA '.................. 10 unc. džiarai 90

CRISP FLORIDA CELERY .................... 2 pund. 110

“Sunkis^ Saldus ORANŽIAI Labai dideli Tuz. 33^ 

“Tayš(-A-Won” JONATHAN OBUOLIAI 4 sv. 19£

“Tayst-A-Won” VIRIMUI OBUOLIAI 5 sv.
“Drcxel Farms” CALI HAMS ........     sv. 21 £

DYKAI! DEZORTO INDAS SU 2 TUZINAIS
“Calumet” Walnut Cookies ....... 2 tuz. 17c

- , - - '

' “Midwest” SALAD DRESSING Kvort. džiarai 250

“WAXTEX” VAŠKUOTA POPIERA ..........  2 rolės 130

“Midwcst” ŽELATINO DEZORTAS ..........  3 pak. 140

“Midwest” Red Kidney BĖANS No. 2 kenai 3 už 250 

“St. Regis” TUNĄ ŽUVIS šviesi mėsa ........ kenas 150 

“Midwestr~ŠARDINKOS~Didcirapvali kenai~2~už~190
& T-l” f'’TTTTT>TTG! POWDERED .... 1 sv. pak. 2 už 17c L LLtlKLd BR0WN ........... 1 sv. pak. 2 už 15c

“Midwest” PEANUT BUTTER ..........  sv. džiaras 150

“Midwest” CUT BEETS ..........  No. 2 kenai 3 už 250

“BRILLO” Valo Aluminum ..................... 2 pak. 170

“Midwest” BLEACH ..................... Kvort. bonkos 100

“Woodbury’s” VEIDO MUILAS .................  3 už 250

GINGER ALE 3^L25c
_________ NES PH5fXU

, MIDWEST2DSTŪI<ES
'Jutau, - Jujųfujbce&f

PIRK NUO tblIDVVE

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentncky 
Bourbon 

Ir 
Lietuvižkoi

Degtini*

NATHAN
. KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



<1—■    .......... "I     

NAUJIENOS
The Ltthuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuąnian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

NAUJffiHOSLChicągM1L' Penktadienis, bal. 10, 1936

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

Enlered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Cana) 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams   $8.00
Pusei metu -------------------   4.00
Trims mėnesiams __________  2.00
Dviem mėnesiams __________  1.50
Vienam mėnesiui ------------ ... .7$

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei .....----- ..-----------   Į8ę
Mėnesiui ................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.0Q
Pusei metu 2.7$
Trims mėnesiams ____ ______  1.50
Dviem mėnesiams __ _______  1.00
Vienam mėnesiui *.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos Susirinkimų
Sezono Pradžia

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
siekė 88,650,000, paskolos 
11,150,000. Pasyvas 
metais akcinis

’ i -■ . * •' + ' ' 1"1 «'11 >■ "į' y

DRG. J. MARTIN LAIMĖJO

Antradienio rinkimuose vėl tapo išrinktas j Keno- 
shos miesto tarybą lietuvis socialistas John Martin- 
Mąręinkevičius, kuris yrą SLĄ Finansų Komisijos na
rys. Sveikiname.

Kartu su Martinu yra išrinktas ir antras socialis- 
tas, JEdward Weston. Trečias socialistų kandidatas Ąr- 
thur Schaęfer pralaimėjo nedidėtu skaičium balsų.

Šiuos tris kandidatus buvo jndorsayusi Farmer-Lą- 
bor Progressive Federation.

pagal jį rikiuę-

PĄRPINIMRŲ PASISEKIMAS SHEBOYGANE

Pirmą kartą Sheboygano istorijoje atžagareiviai 
tapo stipriai sumušti rinkimuose. Penkias vietas iš as
tuonių miesto taryboje laimėjo Fąrmer-Labor Pro
gressive Federation kandidatai.

Bet renkama buvo tik pusė aldermanų. Dabar Fede
racijos ir atžagareivių jėgos Sheboygano miesto tary- 
b<y,e bus lygioj: Aęji .turės po jj. .ąts&yA 4 ,

Darbininkų ir5 fermerių kandidatams ’ pavyko lai
mėti rinkimus į kai kurias vietas da ir visoje eilėje ki
tų Wisconsino miestų.

PRAGAIŠTINGAS NESUSITARIMAS

Francuzai su anglais negali susitarti dėl politikos 
link Vokietijos ir Italijos. Anglai nori smarkiau spaus
ti Mussolinj, kad jisai sustabdytų savo karą Etiopijoje; 
b,et Frąricija ųžtąĮH&^alijos fašistus, bijodama, kad be 
italų pagelbos ji nesuvaldys Hitlerio.

Tuo tarpu francuzai reikalauja griežtai pasielgti 
su Vokietiją, kuri sulaužė Locamo sutartį, pasiųsdama 
savo armiją į Reino kraštą. Bet francuzams priešinasi 
Anglija, kuri pripažįsta, kad vokiečiams kai kuriuose 
punktuose reikia nusileisti.

Dėl šitų dviejų stipriausiųjų Europos valstybių nę- 
susitarimo. nieko negali daryti Tautų Sąjunga nei prieš 
Italiją, nei prieš Vokietiją. Šios dvi. fašistiškos valdžios 
tuo naudojasi ir tolyn darosi vis drąsesnei ir drąsesnės.

Nėra abejonės, kad prie francuzų ir anglų nešusi- 
tarimo nemažai prisideda ir slaptos fašistų machinaci
jos. Fašistai turi draugų tarpe atžagareivių visose ša
lyse.

.4
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FRANCI JOS PARLĄMENTO 
RINKIMAI

Franci jos parlamento rinki
mai yra paskirti balandžio 26 
d., o papildomieji rinkimai bus 
gegužės 3 d. ,

Kadangi artinasi rinkimai, 
tai Francijos valdžia, žengdama 
kiekvieną žinksnį tarptautinė
je politikoje, žiuri, kaip tatai 
atsilieps j balsuotojus. Tai gal 
svarbiausia priežastis, dėlko 
dabar Anglija nesusikalba su 
Francija.

buvo lenkų valdžios ištrem
tas. Po penkerių metų, 1928 
m. yėl buvo leista sugrįžti. 
Aštuonerius metus gyvenda
mas Vilniuje dirbo išimtinai 
mokslo srity, rinkdamas ir 
ruošdamas medžiagą prof. 
Balčikonies redaguojamam 
lietuvių kalbos žodynui, ę 
pastaruoju laiku ypač uolįai 
darbavosi, organizuodamas 
lietuvių tautosakos rinkimą 
tarp šio krašto lietuvių. Ši
to žmogaus ištrėmimas yra 
labai didelis nuostolis moks
lui.” :
Matas Untulis laikęsis nuo^ 

šaliai nuo lietuvių organizacijų 
veiklos ir visai neužsiėmė poli
tika. Kędėl lenkai prie jo priki
bo, nežinia.

Lietuvoje sausįs, vasaris, 
kovo mėnesiai tai įvairių įvai
riausių visuomeninių, kultūri
nių, švietimo ir ūkiškųjų or
ganizacijų susirinkimų sezonas, 
čia duodama praeitų metų apy
skaita ir sekantiems metams 
nustatomos veikimo gairės ir 
priimamos tų nustatytų darbų 
planų išlaidų sąmatos.

Kaip paprastai, sezoną ati
daro Lietuvos Bankas savo me
tiniu susirinkimu. Jis pirmiau
sia paruošia savo metinį ba
lansą, jis pirmas nustato kitų 
metų savo veikimo gaires. Lie
tuvos bankas — tai Lietuvos 
finansų tvirtovė, tai didžiau
sias pinigų sandėlis.. Jo poli
tikai priklauso beveik visi ki
ti bankai,
jasi, pagAl jo nustatytą pro
gramą dirba.

Lietuvos bankas tai įstaiga, 
kuri mažiausia pasiduoda kas
dieniniam visuomenės lipui, 
kuris visai nuošalyje laikosi 
visų poįitikos vejų. Jo vado
vybė tiek yra rimtose ranko
se, kad jo likimu yra visi ra
mus. šiais metais Lietuvos 
banko vadovybė dar labiau yra 
sustiprinta, nes išrinkti du 
nauju direktorių, būtent, bu
vęs užsienio reikalų ministeris 
D. Zaunius ir buvęs krikščio
nių demokratų dar iš Seimo 
laikų vįdaųs reikalų ministeris 
Z. Starkus.

šiupdų nauji direktoriai įėjo 
vieton agranomo Masiulio ir 
pulkininko Musteikio. Mustei
kis vienas iš buvusių 1926 m. 
gruodžio 17 d. aktingų sąmok
slininkų, kuris dalyvavo teisė
tos parlamento pastatytos vy
riausybės nuvertime. Jis tos 
perversmininkų sudarytos vy
riausybėj bi^oJkųrį , laikų vi
daus reikalų mmisteriu. Laike 
jo miniąteriavimo butą daug 
neramumų ir visokių gyvento
jų kiršinimų. Tai buvo labai 
neramus ir nejaukus laikai. 
Musteikis buvo pasikvietęs to
kių aukštų valdininkų, kurių 
kai kas vėliau atsidūrė už kri
minalius darbus kalėjime. Pa
galiau visuomenės labai spaud
žiami tautininkai Mtfsteikį iš 
ministerių atšaukė ir padėjo 
Lietuvos banke, o dabar jau 
Lietuvos banke taip pat į di
rektorius nėra išrinktas.

Visuomenės akyse dėlto Lie 
tuvos bankas dar daugiau pa
sitikėjimo įgyja.

Lietuvos Banko / aukso fon
das sudarė 1922 metais 15,190,- 
000 litų. Aukščiausia buvo pa
siekęs 1934 metų viduryje, bū
tent, 55,240,000 litų. Dabar 
1936 metų sausio pirmai die
nai aktyve buvo aukso fondo 
36,150,000 ir užsienio valiutos 
šiais metais sausio 1 dienai 
10,980,000 litų.

Diskontas tuo pačiu metu

i — 1922 
kapitalas — 

10,940,0()0, dabar — 12,000,- 
000. Atsargos kapitalas daba?
— 2,300,000. Banknotai apy
vartoje 1922 m. — 30,380,000 
litų. Daugiausia buvo 1932 m.
— 118,000,000. Dabar — 100,- 
300,000.

šiais metais Lietuvos bankas 
pelno davė per 888,000 litų, 
tai nėra didelis pelnas. Iš vi
so reikia pasakyti, kad Lietu
vos bankas nesivaiko akiplėsiš 
kų pelnų, kas šiais krizės me
tais yra labai svarbu.

Lietuvos banko ilgus metus 
valdytoju buvo mokslininkas 
ekonomistas ekskunigas profe 
sorius Jurgutis, ę jo padėjė
ju buvo ir dabąr yra rimtas 
diplomuotas komersaųtas J. 
Pafcnys, Lietuvoje žinomas kai
po visai nekalbus žmogus, kas 
labai yra visiems bankinin
kams tipinga. Dabar Lietuvos 
Banko valdytoju yra juristas 
Stašinskis.

Koresp.

Vitąitis galutinai 
parsidavė fašistams 
t , ’ • ’

IŠTRĖMĖ iš VILNIAUS 
MATĄ UNfUL| NĖRA KUO GIRTIS

“Vilniaus žodis” rašo, kad 
Vilniaus vaivados {sakymu iš
tremtas iš Vilniaus krašto ir 
bendrai iš Lenkijos lietuvių 
gimnazijos direktorius Matąs 
Untulis.

“Kaip žinoma/’ sako vil
niečių laikraštis, “p, ^Untulis 
yra gyvenęs jau prieš karą 
Vilniuje. Kąro metu buvo iš
vykęs Rusijon. Musų kraštan 
sugrįžo 1920 m. Tais pačiąis 
metais buvo pakviestas šveri- 
čionių gimnazijos direkto
rium. 1$ Švenčionių 1923 m.

“Laisvė” parašė editorialą 
apie SLA. 36 kp. mitingą, pa
siremdama čikagiskių “kom- 
vyrų” informacijomis. Tos in
formacijos betgi buvo ye kaip 
pasemtos; V. Andriulis įkišę 
nosį pro duris mitingo laiku, 
pasikalbėjo su vienu, kitu arti 
.durų stovinčiais žmonėmis —- 
ir parašė, kokia turėjo būti so
cialistų “strategija” balsavi
muose.

Bet tikrumoje čia apie stra
tegiją, žinoma, negali būti kal
bos, nes dirstelėjus į minią

žmonių, kurių daugelis žiūrėto
jui yra nepažįstami, jokios 
strategijos suplanuoti negali
ma. Komunistams tikrumoje 
rūpėjo pe pamokinti socialistus, 
kaip kovoti su tautininkais, o 
tik pasigirti, kokie “dideli ko
votojai” esą jie, komunistai. 
Jų “kovos” pasėkos iš tų laikų., 
kada jie buvo 36-je kuopoje, 
da ir šiandie atsirūgsta vi- 
sįems nariams.
L-,; ■\ .■' ■ ;

PANTAPLINIS PAŠTAS

“Draugas” pasigavo komu
nistų sufabrikuotą pliotką, kad 
Antanas Vaivada pasitraukęs 
iš “Naujienų” dėl politikos, — 
kame nėra nė krislelio tiesos.

Komunistų organas labai 
mėgsta, liežuvauti, o klerikalų 
organas mėgsta jo liežuvavi
mus kartoti. Kada komunistai 
rašo tiesą, tai klerikalai jų žo
džių nekartoja.

“Tėvynėje” jau nebėra vie
tos raštams apie tokius daly
kus, kurie rupi milžiniškai dau
gumai musų visuomenės. Jos 
redaktorius, p. S. Ė. Vitaitis, 
atsisakė dėti p-lės E. Mikužiu- 
tčs pasiųstą Chicagos darbuo
tojų pranešimą apie sumanymą 
šaukti Clevelande Lietuvos De- 
mokratijos Gynimo Kongresą.

Tame pranešime eįąa kalba 
ne apie kurios nors partijos 
reikalus, J?eĮ apie visos Lietu
vos liaudies teises. ’ Bet p. Vi- 
taitis surado, kad pranešimo 
turinys esąs “partyyiškas”, ir 
pasiuntė jį prezidentui F. J. 
Bagočiui, neva klausdamas jo 
nuomones.^ Bęt kada p. Bago- 
čius pasakė “Tėvynės” redak
toriui, kad jo nuomone tame 
rašinyje nėra nieko tokio, ko 
nebųtų galimą dėti į SLA orga
ną, tai p. Vitaitįs vistįek atsi
sakė jį talpinti — ir grąžino 
p-lei Mikužiutei.

Vitaitįs sako, kad vieno Ba- 
gociaus.nuomonės jam neužten
ka. Turinti nuspręsti visa Pil
domoji Taryba, nors aišku, kąd 
tokius klausimus sprendžią Ap- 
švietos Komisija, jeigu jau re- 
daktorius nesijaučia esąs kom- 
petentiškas savo nuomone va- 
dęvautis. Vitaičio tikslas čia 
aiškus: jisai tyčia siuntinėja 
p-lės Mikužiutės raštą nuo vie
no viršininko pas kitą, idant 
praeitų daugiau laiko ir prane
šimas nepatektų į spaudą, ka
da jisai turi vertę. Tai yra be
gėdiškas sabotažas!

Visi SLA nariai žino, kąd 
“Tėvynės”, redaktorius nesigai
li vietos organe visokiems da
lykams, kurie liečia tik tam 
tikras sroves (pav. sandarie 
Čiųs arba tąųtininkus) arba 
.net tiktai jo asmeniškus sėbrus 
ir jų biznius, bet pranešimui 
apie tai, kad Lietuvoje reikįa 
seimo ir demokratinės tvarkos, 
jisai priešingas. Tuo tarpu 
SLA seimuose atkąrtotinai bu
vo priimamos rezolįucjjios, už
ginančios demokratinę tvarką 
Lietuvoje ir pasmerkiančios fa
šistus, taigi organo redakto
riaus pareiga demokratinį ju
dėjimą remti, o ne sabatažuoti.

Jeigu p. Vitaitis nori tarnau
ti fašizmui, tai tegu jisai imą 
algą iš Smetonos, o ne iš Susi
vienijimo. Tokio pasįtyčiojiiųo 
iš organizacijos nebegalima pa
kęsti. —Susivienijimo narys.

U ž s i r u kykit Labiau 
Sušvelnintus Old Gold 

prie piety

Anglija Ginkluojasi
t u ■ I g

Aš jau esu rašęs, kad Angli
joje vokiečiai turėjo pakanka- . 
mai simpatijų, kąd šitos vokiš- , 
kos simpatijos savotiškai veikė < 
ir tebeveikia Vokietijosi gyveni
mą. Bet dabar ištiko tai, kas 
turėjo ištikti- Anglams prita
riant, vokiečiai sulaužę Versa- 
lės taikos sutartį pradėjo gink
luotis, ir taip sparčiai, kad vi
sai nejuokais anglai susirūpino, 
šitas rūpestis kilo ne tiek dėl 
vokiečių armijos kiekio augimo, 
kiek dėl jos kokybės. Mat, vo
kiečiai panaudojo visas karo 
mokslo paskutines naujienas ir 
jas pritaikė naujai augančiai 
armijai. Dalinai pasikartojo tai, 
kas jau vieną kartą istorijoje 
yra buvę. Pereito 'šimtmečio 
gale vokiečiai pradėjo statyti 
savo laivyną. Anglai pu tuo
met turėjo savo milžinišką ka
ro laivyną, bet tas laivynas bu* 
yo dar tada organizuotas, ka
da technikos mokslas nebuyo 
pasiekęs savo aukštumos, o 
vokiečiąį naujai pradėję kurti 
savo karo laivyną panaudojo 
visus naujus technikos moksle 
išradimus, ir anglams tekę pra
dėti skandyti sąyo sepųę laivus 
ir statyti naujus, kad nuo vo
kiečių peaitsįlikus. Ir štai laivy
nų statytą) ję belenktyniuojant 
ištiko praėjęs didysis karas, 
kurjame laivynas turėjo lemia 
mos reikšmės, šiandien sunku 
pasakyti, kuo tas karris1 butų 
pasibaigęs, jei J. V; Amerikoje 
į jį nebūtų įsikišę. Bent aiškų 
viena, kad karo pradžioje ang
lų laivynas turėjo daug rūpes
čio ir savo dideliais laimėjimais 
bent karo pradžioje negalėjo 
pasigirti, — vokiečiai vandeny
ne vyravo... Bet ne vien tik da
bartinis vokiečių šėlęs ginklą- 
vimasis verčia anglus ginkluo
tis. SSSR karo jėgos augimas 
taip pat verčia aiįglus stipriau 
savo, reikalais susirūpinti, japo
nai taip pat ramybės neduoda.
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Bene pirmą kartą anglų par
lamento istorijoje tos pačios 
frakcijos lyderis Čemberlenas 
pradėjo kritikuoti viešai parla
mente savo pastatytą ministe- 
ri, kuris jei dar nepasitraukė, 
tai turės pasitraukti. Yra (JėįkQ 
anglams susirūpinti. Bet dabar 
ne apie tai pasiryžęs rašyti.

Dirstelkim bent apgraibomis 
kokias dabar anglai turį karo 
pajėgas. Kaįp žinome Anglijoje 
nėra priverstinos karo tarny
bos. Į armiją čia savanoriai 
verbuojami. Beje, karo metu 
1916 metais Ąpgįijoje buvo iš
leistas' privalomos tarnybos įs
tatymas, bet tam įstatymui iš
ėjus anglai beveik neturėjo ką 
prievartos keliu imti į armijų, 
nes beveik visi savanoriais bu
vo išėję.

Aštuonį miįijonai vyrų karo 
metu stoję savanoriais į Ang
lų armiją! Taigi tam įstaty
mui nebuvo kas veikti, ir jis 
liko greit panaikintas. Toikįa 
tai Britų 'imperijoje dvasia 
viešpatauja!

Iki šiol anglų armija turėjo 
reguliarios kariuomenėse tik 
20 tūkstančių vyrų. Tai beveik 
tiek pat, kiek dabar turi vo
kiečiai Prūsų Lietuvoje išstatę 
prieš mažutę Lietuvą.

Be to, anglai rezerve turi 
150 .tųk^tąnčįų vyrų. Metropo
lijoje buvę kariuomenės 115 
tūkstančių ir likusioji dalis 
anglų valdomose kolonijose iš 
kurių: Indijoje 65 tūkstančiai, 
6 tūkstančiai saugo Vidurže
mio jurų kelią, 14 tūkstančių 
-^-Indijos vandenyno kelią ir 9 
tūkstančiai Kinijos pakraš
čiuose. Bet. visa Šita mažutė 
armija taip techniškai yra ap
ginkluota, kaip jokia kita pa
saulio armija. Ji yra motori
zuota ir mechanizuotą.

Be šįos reguliarios armijos, 
Anglija turi dar taip vadina
mą terįtorialę armiją iš 170 
tuksiančių vyrų, šita armija 
taip pat puikiai yra ginkluota.

Bet dristelkįm įš kokių vy
rų šita armija susideda. Į ją

vyrai samdomi trims metams. 
Jie ateina ne naujokais, bet 
jau daugumoje baigę priva
čias karo arba sporto mokyk- 
Jas. Taip Anglijoje yra visai 
privačių karo mokyklų, į ku
rias Įkas nori stoją mokytis. 
Mat, anglas gajvoja taip, jei 
Ikaras kils visviena reikės eiti 
visiems kariauti, tai jei jau 
eifi, taį eiti pasiruošusiam.

Į šias mokyklas stoja šimtai 
tūkstančių jaunuolių mokytis 
ir dąug jų lieka dėl vietos sto
kos nepriimtų.

Yra korpusas, kuris paruošia 
aukštos kvalifikacijos karius— 
Officers Training Corps — ir 
kądetų korpusas, kuris ruošia 
puskarininkus. Be šių mokyklų 
yra visai privačios organizaci
jos, kaip skautų ir sporto orga
nizacija — boy -brigądes. šio
se organizacijose daugiau kaip 
vienas milijonas jaunuolių da
lyvauja, o jau iš jų daug kas 
savanoriais stoja į reguliarią 
armiją. Taigi jis ateina į ka
riuomenės eiles visai paruoštu 
kariu. Be šių organizacįjų, yra 
šimtai šaulių klubų, kuriuose 
taip pat eina karo mankšta.

Dideli karo žinovai, kaip vo
kiečių Max Montgelas ir japo
nų generolas G. Hosono sako, 
kad karį galima tinkamai pa-, 
ruošti per šešis menesius, divi
ziją. sukurti galima per dvyli
ką mėnęsįų. Tąigi, anglams jau 
šeši mėnesiai atpuola, nes į ar
miją aiteįųa tįek pasiruošę, kad 
iš karto gali iš jų komplikuoti 
diviziją. Be šios armijos, ang
lai turi gerą savo karo laivyną, 
kuris tik povandeninių laivų 
turi 69, be to, kitokių įvairių 
laivų per du šimtus.

Toliau seka oro laivynas. Pa
sak Amerikos “The Aeronauti- 
cal Chamber of Commerce” iš
leistos knygos “Aircraft Year 
Book for 1934” metų turėjo 
2500 karui tinkamų oro laivų, 
iš kurių 800 karo mokslui var
tojami ir kiti rezerve laikomi. 
Bet Brįtų imperijoje yra dau
giau kaip penki šimtai įmonių, 
kuriose, gaminami aeroplanai, 
šios įmonės aeroplanų labai 
daug parduoda užsieniui. Kas- 
jnet dąugiau kaip už vieną su 
puse milijono svarų aeroplanų 
parduodama kitojns valstybėms,

boy -brigądes. šio

Kiek tose įmonėse dirba darbi
ninkų, tai jau yra anglų pa
slaptis. Kariuomenėj yra dau
giau kaip trys tūkstančiai dip
lomuotų lakūnų.

Be šios kariškos pajėgos, vei
kia per penkiasdešimts aviaci
jos privačių lakūnų. Spėjama, 
kad Anglijoje yra daugiau kaip 
trys tūkstančiai privačių lakū
nų, ’ kurie pilnai tinką karo 
tarnybai.

Visi anglų aeroplanai pasižy
mi savo tobula, gera konstruk
cija. Anglijoje yra 65 geri ka
ro aerodromai, 22 aeroradio 
stotys, 26 meteorologinės sto
tys ir daug kitų pagelbinių Įs
taigų,, kurios vienu ar kitu bu- 
du oro laivyną aptarnauja ir 
yra ne vienas tūkstantis vyrų 
pagelbinio personalo, kuris rei
kalui ėsant pilnai gali pakeisti 

Visas

Taigi jis ateina į ka- 
visai paruoštu

diplomuotus lakuųus. 
anglų karo laivynas buvo su
skirstytas į 120 įvairių eskad
rilių. Visas šitas laivynas —• 
The Royal Air-Forts — yra iš
mėtytas po įvairias anglų ko 
Joni jas.

Be visų Šitų karo 
Britų imperijos kolonijos dar 
turi savo vietos tautines armi
jas, ku^os be jokįų dvejojimų 
įškijus karui stos Britų imperi
ja giąti.

Nėra čįa jokio reikalo smul
kiai atpasakoti, kur ir kiek yra 
anglų armijos ir, be to, trum
pame dienraščio straipsnyje čia 
visų anglo karo pajėgų neatpa
sakosi. Tik viena norėta pasa
kyti, kad Anglija jau nėra taip 
visai beginklė, berods ji ne 
daug tyri sausumos armijos, 
bet jai jos tiek daug ir nerei
kalinga. Juk Anglija jurų kra
štas, tai jąi daug svarbiau tu
rėti savo gerą oro ir jurų Jąi- 
vyną, o čia ji stovį beveik pir
moje vietoje.

(Bus daugiau)

pajėgų

Atėję Kultūra No, 2
Turinys labai Įdomus, štai įis:

B. Amalvis -i Tarptautinis Jsaujru- 
mas ir Klaipėda.

Prof. P_. Leonas — Iš Britų Indi
jos gyvenimo.

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

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

ir miego teorijos.
Kainą 45 centai.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 S. Halsted St.

EKSKURSUA
LIETUVON

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai i KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Frąnciją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuo jaus»j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gayįmąs sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
męąesiug.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SQ. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
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Baltimore, Md.
SLA. 64-tos kuopos balsavimo 

pasekmės ir Sargybos Bok* 
sto šalininkų demagogija.

Balandžio 3 d. SLA. 64-tos 
kuopos suvirinkime buvo ren
kama Pildomoji Taryba ir bu
simo SLA. seimo delegatai. Bū
davo ir pirmiau varoma agita
cija už savuosius, bet dar iki 
šiol nebuvo tokios atkaklios 
agitacijos, kaip kad buvo prieš 
šiuos rinkimus.

Jau visiems yra žinoma, kad 
Sargybos Bokšto štabas leido 
laikrąčjtuką ir visokius lapelius 
niekinimui pažangiųjų kandi
datų. Musų mięste susidarė fa
šistų grupė ir siuntinėjo laiš
kus tiems nariams, kuriuos ži
nojo kaipo bepartyvius narius 
Bet matyti, kad tos grupės 
“sargybininkai” dideli igno 
rantai, jei nežinojo nė kiek 
reikia pašto štampų ant kon- 
vertų užcįeti.

Nariai, gavę laiškus, turėjo 
primokėti po vieną centą. Per
skaitę tuos “sargybininkų’ 
laiškus spiaudėsi ir keikė, kad 
niekų prirašyta, o dar ir pri
mokėti reikėjo.

Čia prisiunčiu vieną tų laiš
kų, kurie buvo išsiuntinėti prieš 
pat rinkimus 64-tos kuopos na
riams.

Dabar laikraščio “Vienybės” 
atstovai beveik daugiau būna 
Baltimorėj, negu Brooklyne, ir 
jie čia landžioja visur. Ir prieš 
pildomos Tarybos rinkimus jie, 
be abejonės, padėjo sugalvoti 
ir tuos minėtus laiškus rašy
ti. Balandžio 3 d., kai pradė
jome rinktis į 64-tos kuopos 
susirinkimą, tuoj atmaskėjo j 
salę buvęs “Vienybės” redak
torius J. Valaitis.„.Bet pama 
tęs, kad dar mažai narių, pa 
kalbino' vieną kitą, ir kdžkm 
išdūmė. Gi susirinkimui besi
tęsiant atėjo koks tai Tarnas 
su savo kamarotu, ir gi “Vie
nybės” atstovai, žinoma, jiems 
čia daugiausia rūpėjo sužvejo
ti balsų už Lopatto į iždinin
kus.

Seime žinokite, kad 64-tos kuo
pos delegatai sargybininkų ša
lininkai. Levonavičius pasirodė 
minėtame susirinkime labai di
delis atžagareivis. Aš čia pra
nešu, kad žinotumėte su kuo 
turėsite reikalą.

Balsavimo pasekmės:
Ant prezidento:

Bagočiųs—80 bal.
Rastenis—14 bal.

Ant vice-prezidento:
J. K. Mažukna—19 bal. 
šalna—26 bal.

Ant sekretoriaus:
Vinikas—82 bal.
Jurgeliutė—12 bal.

Ant iždininko:
Gugis—21 bal.
Lopatto—24 bal.

Ant •iždo globėjų:
S. Mockus—29 bal.
E. Mikužiutė—19 bal.
A. Zalatoris—19 bal.
J. Miliauskas—18 bal.
K. Preytis—4 bal.

Daktaro kvotėjo:
J. Stanislovaitis—24 bal.
A. J. Valjbus—2 bal.
M. Mikolainis—17 bal.

— Susirinkime buvęs.

Laimi SLA. sekreto
riaus rinkimuose

P-iė Petronė Jurgeliutė r
SLA. Pildomosios Tarybos 

rinkimuose p-lė Jurgeliutė jau 
pasivijo ir pralenkė dabartinį 
sekretorių, M. J. Viniką, kuris 
iššaukė daug nepasitenkinimo 
kuopose, susidedamas su fašis
tais.

Paveikslas rodo Wandą Wentz 
ir “Seną Joną”, 125 metų slonį 
iš didžiausio pasauly Cole Bros- 
Clyde Beatty cirko, kuris įdo
mins Chicagos ir apielinkės 
publiką nuo 11 d. balandžio 
iki 3 dienos gegužės mėnesio 
Chicagos stadione, 1800 West 
Madison s t.

Šis cirkas yra prisiruošęs pa
tiekti Chicagai nepaprastai į- 
domius programus. Be to, pub
lika bus leidžiama veltui apžiu 
rėti palapinėse < laikomus 500 
gražiausių pasauly arklių.

Įžanga į cirką ir į žvėrinčių 
bus atdara publikai nito 1 vai. 
popiet iki 7 vai. vakaro.

republikonų paveikslais puo
šiančias rekliamas tie, kurie 
balsavo už demokratus. Demo
kratai užima ir visas kitas vai 
diškas vietas. Kas gi republi- 
konams lieka daryti? Ogi pa
laukti keturis metus ir tada 
dar smarkiau šuktelėt, kad de
mokratai “kriukai” ir mumis 
išrinkite! Bet demokratai sako, 
kad per šiuos keturis metus

Ir : ; f

jie parodysiu. Cicero žmonėms 
savo teisingumą ir pavyzdingą 
tvarkymą Cicero miesto reika 
lų, kad po keturių metų ne
liksią nei vieno republikbno. Bet 
pagyvensime, pamatysime.

—F. Bulaw.

Nepaprastas šokių parengimas Bridgepor 
te. Dalyvaus 100 įvairių tautų 

šokėjų, panga veltui
Chicagos Parkų Apskričio 

darbuotės programai! pastaruo
ju laiku įeina planas plėsti tau
tinius šokius ir derinti įvairių 
Chicagoj gyvenančių tautinių 
grupių šokėjų būrelius ir vieną 
didžiulę organizaciją.

Ryšy su vykinamu šio prog- 
ramo Parkų Distriktas ruošia 
didelį šokių parengimą, Mark 
White Park Sąuare svetainėje, 
prie 30 gatvės ir So. Halsted 
s't., antradienio vakarį, balan
džio. 14 d. Programo pradžia 
bus 7:30 vai.

J

Programe dalyvaus daugiau 
kaip 100 tautinių šokių pildy
to jų iš Humboldt, Mark White 
Sąuare, Douglas ir Hamilton 
parkų grupių, o taipgi iš Booth 
sėdybos (settlemento) ir iš 
House of Kapines.

Sekamųj tautinių šokių pildy- 
tojai ir pildyto jos dalyvaus kal
bame parengime: lietuviai, ven
grai, norvegai, švedai, danai, 
palestiniečiai, anglai, turkai., 
rusai, škotai, lenkai ir meksi
kiečiai.

Tatai bus kaip ir kokia įvai
rių tautų šokių paroda, kokia 
apžvalga. Parengimui vadovaus 
Vytautas Bieliajus, Lietuvių 
Jaunimo Draugijos 'vedėjas. 
P-as Bieliajus taipgi yra Chica
gos . Parkų Distrikto tautinių 
šokių skyriaus vedėjas.

Visiems įžanga į šokių 
girną, kuris įvyks Mark 
Sąuare parke balandžio
vakarą, bus dykai, t. y. mokėti 
nereikės.

Chicago pastebiama tautinių 
šokių atgijimas. Jau yra susi
organizavusios1 tokių šokių gru
pes Humboldt, Mark White 
Sąuare, Herniosa, Douglas ir 
Hamilton paikuose. Chicagos 
Parkų Distrik’tas planuoja at
eity suruošti milžinišką tauti-

nių šokių parengimų Ksų-ejvių 
Aikštėj, kuriam tikisi suorga
nizuoti apie 500 šokėjų.

$3,000,000 bedarbiams 
šelpti gegužės mėnesį

Apskaičiuojama, kad per ge
gužės mėnesį šiemet reikalin
ga bus Chicagos ir Cook 
kauntės bedarbių šelpimui 
$3,500,000.

Pora vaikėzų prisipaži
no padarius 200 vagys

čių per porą metų
Frank Dotson, 17 metų, 5421

paren- 
White 
14 d.

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

South Ashland avenue, IT Ri- Grąžus kumpiai, dešros, kiaušiniai, 
phnrrl SliAihan IR nmfii Q7iQ Švieži vaisiai ir daržovės, o taip pat cliarcl bncalian, Jo metų, 371^ gęriaugiog kokybės kenuotos prekės. 
So. Lincoln Street, prisipažino I Praeitos savaitės laiku krovinių 
— - - * -i -- kroviniai naujų prekių pribuvo i šios

organizacijos didelius urmo sandė
lius. / Kaip tik jos pribuna, toj yra 
išsiuntinėjamos “Midwest Stores” 
krautuvėms, kur dabar jus rasite 
paruoštas jūsų pasirinkimui.

“Naujienose” šios dienos laidoje 
telpa didelis “Midwest Stores” skel
bimas. Jame aprašomą specialus iš
pardavinėjimas, kuris įvyksta šian
dien ir rytoj. Rūpinasi nevien tuo. 
kad dabar nupirktas prekes padėti 
išpardavinėjimui žemomis kainomis, 
bet kiekviena krautuvė aprūpinti 
prekėmis taip, kad kiekvienas pirkė
jas galėtu susipirkti savo prekes 
greitai ir ekonomiškai. (Apskelb.)

Town of Lake policijos stoty, 
kad per pastaruosius porą me
tų jiedu padarę apie porą šim
tų vagysčių iš įvairių namų ir 
krautuvių. .

Švenčių išparda
vimas!

Kiekvienuose namuose jau veik 
visas Velykų švenčių prisiruošimas 
atliktas. Nauji drabužiai nupirkti, 
namu švara padaryta, beliko tik mai
sto supirkimas ir jo pagaminimas.

Velykų sekmadienio pietus yra vie
nas iš didžiausių visos šeimos lūkes
čių. Kad butų geri ir skoningi, jie 
turi būti padaryti iš tikrai geros 
rūšies prekių. Todėl, tūkstančiai 
šeimininkių jau dabar yra nusitaru
sios pirktis prekės “Midwest Stores” 
krautuvėse dėlto, kad jos yra užtik
rintos, kad gaus tas prekes, kokias 
jos reikalauja.

Lankykite “Midwest Stores” jūsų 
apielinkėje. Jus rasite pilna pasi- 
rinkima tų prekių, kokiu jus reika
laujate Velykų švenčių valgiams.

RIMBAS
Mėnesinis Žurnalas

Būtinai pamatykite Bimba ka ir 
kaip jis rimbuoja. Matysite ka jis 
rašo apie S. L. A. Pildomosios Ta
rybos rinkimus. Dėk konvertan 
10c. ir savo antraša ir 'siųsk. 
Metams prenumerata $1.00.

RIBAS
131 Grapd St., 

Brooklyn, N. Y.

Sare

Ant prezidento jie labai ne- 
sivarė, nes, matyt, jau iš ank
sto žinojo, kad jų kandidatas 
N. Rastenis baltimoriečiams ži
nomas.

Pradėjus 64-tos kuopos su
sirinkimą iš pradžių ėjo vis
kas gerai. Atlikę visus susi
rinkimo formalumus, rinkome 
į SLA. seimo delegatus. Buvo 
viso nominuota keletas narių, 
bet už delegatus niekas labai 
nesipiršo. Nominuota teisėjas 
V. Laukaitis, P. Jaras, S. Le- 
vonaviČius ir J. Galinaitis. Iš
rinkti V. Laukaitis ir S. Le- 
vonavičius. Paskui pirmininkas 
įsakė sekretoriui perskaityti P. 
T. prisiųstas instrukcijas, kaip 
elgtis rinkimų metu. Balsų 
skaitymui paskirta komisija iš
dalino balotus. Nariai pradėjo 
balsuoti ir štai išlenda išrink
tas į Seimą delegatas, lyg Pi
lypas iš kanapių, S. Levona- 
vičiifs ir pradeda pasakoti, kad 
dabartinis iždininkas imąs tūk
stančius dolerių už namų “for 
klozavimą” ir pasako: “jeigu 
mes laikysime jį iždininku, tai 
prie ko prives SLA? Balsuo
kime už kitą žmogų.”

Gapšys pamatęs; kad pirmi
ninkas nesustabdo.to nario ne- 
laiku agitaciją varant ir be
veik inkriminuojant GiUgį, už, 
protestavo sakydamas, kad da
bar ne vieta agitaciją varyti 
kada jau nariai balsuoja. Po 
tam V. Laukaitis nors ir krim- 
stelėja Gugiiri, bet visgi daug 
mandagesnė j formoj agitavo 
už Lopatto. *

Pažangieji delegatai SLA.

Ųžsirukykit po p i e t 
Dvigubai-Sušvelnintus 

Rinktinio Derliaus 
Tabako Old Gold.

Po audros tyla Cice- 
roje 

t

CICERO.— Jau antrą dieną 
Giceroje viešpatauja nejauki 
tyla po politiškos audros. Tik 
dar tykus vėjalis pučia, nešioja 
ir drumsčia gatvėse demokratų 
ir republikonų skelbimų lape 
liūs, kuriuose buvo reikalauja
ma, kad ciceriečiai balsuotų ir 
išrinktų teisingą administraci
ją sekantiems keturiems me
tams.

žinoma, Cicero piliečiams ne
buvo lengva išspręsti, katrie 
teisingesni ir geriausia valdys 
miestą. Nes demokratai prieš 
rinkimus sakė, kad jie teisin
gi, o republikonai “krukai” 
Bet republikonai atsimokėdami 
tuo patim šaukė, kad jie esą 
teisingi, o demokratai “krukai”. 
Pagalios Cicero piliečiai vistiek 
turėjo išsirinkti, kad kas nors 
jų miestą valdytų. Taip ir pa
darė. Antradienį mažu balsų 
perviršiu* demokratai laimėjo. 
O tam jaudinančiam momente 
jų išrinktas miesto prezidentas 
Georgę Stedrousky pareiškė, 
“aš širdingai dėkoju visiems 
žmonėms, kurie balsavo už ma
ne ir dirbo, kad aš tapčiau iš
rinktas Cicero prezidentu. Bet 
nereikia sakyti, kad aš tuo esu 
patenkintas ir linksmas, nes tai 
visi ciceriečiai žino...”

Taip pat ir kiti demokratų 
sleito rėmėjai nerodo didelio 
entuziazmo matydami, kad jų 
aukos (republikonai) politiškoj 
audroj tapo sukriušti, kad re 
publikonai pasiliko gatvėse.

Bet dabar ir gatvėse republi- 
konams darbo nėra. Nes gatves 
valo, šluoja ir meta į gurbą

VELYKOMS
NUSIPIRKIT SIUTĄ

ARBA

TAPKAUTĄ

Musų krautuvėj dabar ra
site tūkstančius puikiausių 
siutų ir tapkaučių. Nau
jausios mados ir puikiau
sių materiolų.

Dabar pirkdami su
taupysite nuo $10.00 

ir daugiau.

THE RRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. .

Qualitų Products
Penktadienį, Šeštadienį-Ph madienį, Baland. 10,11 ir 13

*

Granuliuotas, Baltame audeklo maišiuke

CUKRUS
___ 1 0 svarų 49 C __
EVERY DAY

liAVA.

STALEY’S

SĄCUBES fe?

NAUJAS

Gloss Starch Cubes
2 „ 17c

Vaikų Party knyga su 
kiekvienu pirkimu

1 svaro 
maišelis 15c

EXTRTA PUIKIOS KOKYBĖS IŠ 

Universal Food Stores 
Tamsiai Rųuclojii KIDNEY BEANS 

Country Gentįeman KOĘNAI, TOMAITeS 
Visi No. 2 kenai 

3 „• 29c
ANY HOĮJR—TYRAS 

VANILLĄ EXTRACT 
3Z4 uncijos 9c

ANY HOUR
LEMON EKTRAUT

3 4 uncijos 9c
GĖRIMAI IŠ

Universal Food Stores
VISŲ bonkos
SKONIU W už 25c

Kiaušiniai
ŠVIEŽUTĖLIAI

19’cTuzinas

------------—.—.. . ................

CALIFORNIA PYCES
Puses as Riekutės

2No-2% pa aken. už CiWV
CALIFORNIA BARTLETT

GRUŠIOS
No. 2% KENAI

2 už 35c
KINIŠKI
PRODUKTAI
SHOP SUEY SAUCE ......
BEAD. MOLASSES ..........
BEAN SPROUTS ........ .....
CH0W MEIN NOODLES
CHOP SUEY VEGETABLEŠ

FUJI
....... 3 upe. 90
.... 5 line. 130

. No. 2 90
No. 2 170
No. 2 230

EXTRA PUIKUS

DELIGIOUS OBUOLIAI
4 Z* 25c

Nusipirkit Velykoms 
Naujus ČEVERYKUS

Nors dabar pavasaris, vienok ba
siems nereikia vaikščioti. Musų 
krautuvė prikrauta pilna geriau

sių ir stipriausių čeverykų; 
atsilankykit ir ntfsipirkįt če- 
yerykys yisai šeimynai.

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

3337 SO. HALSTED STREET

SILVER SKILLET—HOME

CORNED BEEF 
HASH

2 už 29c
Paskanina jūsų maistą

WATER MAID

RYŽTAI
■ i. -!••»*HM’1"' "'“W ' ' M'’-.

31 svaro p|- 
, pak. už fa W V

LAND O LAKĘS

MEDUS i6

STYLE

18c
. 10c

pomeran % paintės

OLIVE 0IL
27c
14c
9c

. Fey Iceberg SALOTAI
DIDELĖS GALVOS ........................... 7#

STRIKE ANYVVHERE

DEGTUKAI
6 Dėžutės 

už 23c
SALDUS AGURKAI

IŠ UNIVERSAL FOOD STORES
A a| uncijos O ”fl 
■m I džiarai mb I V

MA BR0WN 
-------- -

RAUGINTI AGURKAI
32
APPLE BUTTER

IŠ UNIVERSAL FOOD STORES
2 sv. džiarai 18c

uncijų 
džiarai

Pamatykite musų Velykinius 
Spėriais musų 

MĖSOS DEPARTAMENTE



I Naujienų Vajaus Kontestas
f Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

______________________________________________________________ __ _____________________________________________________________. -■

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, bal. 10, 1936

■ - 1 
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Kontesto Eiga
LAIPSNIS KETVIRTAS, REIKIA 

5,500 BALSŲ 
2 3

■ .

LAIPSNIS TRECIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 7381 balsu

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA
2,800 BALSŲ

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ

H.
LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 1762 balsų

906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi 1596 balsų

Prisižiūrint į kontestan? 
tų laipsnius, tai Senas Pet
ras visų laiką stovi aukš
čiau kitų, ir jau neužilgo 
bus laimėjęs laivakortę į 
Lietuvą ir atgal, ir dar šiek 
tiek ant čerin£ės.

.F. Bulovas, nors pasistū
mė šiek tiek į prieki, bet 
trečio laipsnio dar nepasie
kė. Turbut užimtas kitais 
reikalais.

Iš visų kitų tai turbut 
kenoshietis H. Labanauskas 
smarkiausia 
pralenkdamas waukeganie- 
tį J. Mačiulį.

Al. Savickas iš Rockford 
pralenkė A. L. Skirmontą 
iš Harvey ir V. Budvidį iš 
Detroito (Ecorse, Mich.), 
atsistodamas arti pirmo 
laipsnio. Jeigu šią savaitę 
tiek padirbės, tai sekančia 
me kontestantų ;
gali susilyginti su kenoshie- 
čiu ir waukeganiečiu.

šiek tiek padidino savo 
balsų skaitlių J. Sinkus ir 
J. F. Vilis, bet didesnė dalis 
kontestantų pasilieka ant 
vietos. Draugai, jau kontes- 
tui beliko mažiau kaip du 
mėnesiai laiko, ir jeigu taip 
atidėliosite, tai i pabaigą 
negalėsite nė savo geriau
sių prospektų apeiti. Be to, 
orui atšilus užrašyti prenu
meratas bus daug sunkiau.

T. Rypkevičia

8500 arba laiškais — Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

Senas Petras.

H. Labanauskas iš 
Kenosha rašo:

pasidarbavo,

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prospect 1695 
Chicago. 

Turi 240 balsu

K. URNEŽIS
4607 S. Talman 
Avė., Chicago 
Turi 480 balsų

ST. MOCKUS

1224 Herrick Av 
Racine, Wis.
t

Turi 320 balsų

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 
Turi 800 balsų • J

J. YOKUBYNAS

82 Crawford St. 
Toronto, Canada
Turi 330 balsų

J. F. VILIS
2135 N. Spaul- 
ding Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981 
Turi 330 balsų

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 739 balsų

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 355 balsų

12

MRS. D. ŽUKAS

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

Turi 237 balsų

A. L.
SKIRMONTAS 

15723 Lathrop 
Avė. Harvey, III. 
Turi 720 balsų

AL.
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 880 balsų

Universal Food krautuvėse ji 
ras didelį pasirinkimą. Pavyz
džiui, cukraus 10 svarų 49 c., 
kava 1 svaro maišelis 15 c., 
gėrimai visų skonių 3 bonkos per kiaįdą buvo pasakyta, kad

Šiem draugam tariu širdingą 
ačiū už parėmimą manęs šiame 
konteste:

J. Bučniai, seni musų mies 
to piliečiai, patys mylintys mu
ziką, tad ir savo šeimyną auk
lėja toje dvasioje. J. Blichnis, 
kuris visados netingi darbuo
tis draugijose,
rus per keletą metų, užima iž
do globėjo vietą SLA 212 kp. 
F. Atkins, senas SLA narys ir 
veikėjas. Liuosą laiką pralei
džia balandžių auginimui ir

lošdamas teat

esančia-į stu(jjjUOf|anias ypatybes. Ge- 
SKyriUje ras muzikantas, linksmina žmo.

Seno Petro biznis 
“Naujienų” kon-

Klaidos pataisymas
Naujienų” korespondencijoj

STANLEY 
BARTAŠIUS

131 Adams St.
Westville, III.

Turi 200 balsų

MRS. M.
ROVAITIENfi

700 S. 9th St. 
Herrin, III.
170 balsu

G. SUGDINIS 
212 E. Clark Si 
W. Frankfort, 

Illinois 
Turi 80 balsu

MRS. E.
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St.
Tel. Laf. 5647
• Chicago,, III, 

80 balsu

už 25 c., medus —16 uncijų 18 
c. ir kiti šimtai įvairių barge
nų.

šiose krautuvėse taipgi par
davinėjama mėsa. Patartina 
moterims lankyti šias moderniš
kas krutu ves. (Sp.)

Jus džiaugsitės kai 
Užsirukysit Garantuo
tai Šviežius Old Gold

žuvusio darbe Alberto Pivoruno 
brolis Alfonsas dirbęs kartu su 
Albertu1 prie sienų griovimo. 
Alfonsas dirba ofise jau apie 
penkius metus. Jis yra bai
gęs Business College.

—P. Pivorunas.

GARSINKITE?
NAUJIENOSE

Nuvalo Sienas be Įdrėskimo ar Plotmių

r//« BALL a/AVAGIC
RtC. U 8 PAT OFF. t

F. KAMINSKAS
4619 South 

Hermitage Avė, 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

Turi 160 balsų

K. SKIRKO
713 Wisconsin St 
Port Washing- 

ton, Wis.

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 150 balsų

MRS. F.
EDKINS

1418 Muskegon
Grand' Rapids,

Mich.
Turi 125 balsų

M. J, MATU- 
LIAUSKAS

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

Šie žmonėm darė bizni per 
Seną Petrą:

J. Dambrauskas, 4501 So. 
Talmari avė. * Pp. Dambrauskai 
užlaiko didelę bučėrnę ir gro- 
sernę, kur yra J platus pasirin
kimas visuomet .geros, šviežios 
mėsos ir grošėrio už prieina
mas kainas.

Dambrauskai yra nauji biz
nieriai, prieinami ir draugiški 
žmonės. Jų bizniaus garsinimas 
eina “Naujienose”. Brighlon- 
parkiečiai, neužmirškite savo 
gero tautiečio biznio.

Filimena Nezelskis, 136 E. 
107 st. Užlaiko gražią taverną, 
kur visada yra geros rųšies, gė
rimų, cigarų, užkandžių ir man
dagus patarnavimas. '

K. Yakas, 10302 S. Michigan 
avė. Jis yra gerai patyręs siu
vėjas. Siuva naujus ir taiso se
nus rubus už prieinamas kai
nas.

Vera Kasiuliene, 6227 South 
Ashland avė. Ji užlaiko kartu 
su savo švogeriu tavernos biz
nį. Jie yra draugiški žmones ir 
veda pavyzdingai gražų biznį.

Mr. Wm. Zieckas, The Chi
cago Tribūne pręsmanas, užra
šė Naujienas savo giminaičiui 
Rimkui į Irons, Mich. Tai yra 
geriausia dovana, nes dienraš
tis Naujienos lankys pp. Rim
kų namus per 15 menesių.

Ch. Zilaitis ir Frank Kaire- 
lis, 5858 S. Ashland avė., už
laiko tavernos biznį ir yra 
draugiški jaunikaičiai.

Stanley Walicka, 4119 South 
Ashland avė. Pp. Walickai už
laiko didelį tavernos biznį, kur 
visuomet yra didelis pasirinki
mas gerų gėrimų ir šiltų val
gių, taipgi draugiškas patarna
vimas.

A. Slukas, 701 W. 21 place, 
užlaiko tarvernos bizni ir val
gyklų. Pp. Stukų užeigoj vi
suomet yra geri gėrimai ir ska
nus valgiai, duodami už priei
namą kainą, 
Stukięnė ’yra gera virėja.

Visiems, kurie nors kokį biz
nį darė per Seną Petrą, tariu 
širdingai ačiū. Reikalui prisiė
jus šaukite . telefonu —- Canal

nes šokiuose.
A. Namajunas, savininkas 

gražios ūkės. Be to, yra užin- 
teresuotas ir politika. Kadangi 
yra labai ramaus budo žmogus, 
tai visus klausimus riša nuo
saikiai, už ką. ir yra visų ger
biamas. A. Masilionis tai irgi 
gana tvirtas stulpas musų gy
venime, nes reikalui esant nie
kad neatsisako visame kame 
pagelbėti.

Nugi W. Shlageriai, plačiai 
žinomi ne tik musų apielinkėj, 
bet ir plačioje Chicago j e. Jų 
viena duktė yra labai gabi šo
kikė. Jie yra dalininkai Vague 
Teatro ir užlaiko gražią taver
ną ir valgyklą adresu 2519 — 
60 St.

F. Rastčiai užlaiko 'valgomų 
daiktų krautuvę adresu 4800— 
28 Avė., Kenosha. Labai drau
giški, todėl ir biznis gerai ei
na. Augina 2 dukteris, iš kurių 
viena gali išsilavinti i gerą pia
nistę. Be toj jie skaitomi pinak- 
lio čempionais.

J. Radavičiai tai jau visiems 
žinomi savo , nuoširdumu ir 
draugiškumu ne tik musų mie
ste, bet ir Waukegane. Jie labai 
veikliai dalyvauja visose drau
gijose ir savo sumanumu visa
dos pateikia rimtų /sumanymų.

H. Labanauskas.

Universal Food 
Stores Velykoms 
maistas bargenų 

kainomis
Kaip matote, kiekvieną penk

tadienį “Naujienose” telpa pui
kus skelbimai UNIVERSAL 
FOOD STORES. Kiekvienoje 
lietuvių apgyventoje kolonijoje 
dabar randasi šių moderniškų 
krautuvių, su v gražiomis rau
donomis iškabomis.
/ šias krautuves iš tolo galima 
pamatyti. Moterys nuėjusios į 
šias krautuves gali pasirinkti 
sau visokio maisto atpiginto
mis ’ kainomis.

Kiekviena šeimyninkė Vely
koms pirks ' daugiau* maisto.

KIAUŠINIAI

SVIESTAS

CORN BEEF .
. t • .. .

PORK LOIN

nes lp-ia Agnės

tam a Pink Bali 
m iį name B _____
1 cle an WaH Paper the 
easiest way witho ut 
/eaving streaks o r 
spoB o r menų ftoors. 
tam Rubberized. - - 
/ absorb unti! black 
in the face................

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

Bernice Dress & Lingerie Shoppe
3437 So. Halsted Street

Atlankyki! Lietuvą!
•' / z

Važiuokit pagarsėjusiais Cunard White Star Laivyno laivais arba 
ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIU LAIVU

“QUEEN MARY”
(per Angliją arba Franci ją)

Musų speciališka asmeniškai vadovaujama ekskursija išplauks iš 
New Yorko dideliu it. greitu laivu 
S. S. “BERENGARIA”

Birželio 17 d., 1936
Del informacijų rašykit savo vietiniam lietuviui agentui

GUNARO WHITE STAR LINE
CHICAGO,. ILLINOIS

Priduokit Savo Užsakymus Velykoms Dabar!
VISUS IŠKEPSIM

KUMPIUS KUMPIUS
už 35cz IšVIRSIM 

DYKAI!
Mes užlaikome didelį pasirinkimą
Namie Sutaisytų Kumpių

Taipgi Specialiai Rukvtos ir ŠVIE
ŽIOS DEŠROS! HAM BUTTS, LAŠI- 
NIUKAI IR ŠIRDIS Iš SŪRIO. 
Atsiveskit savo kūdikius — pavai
šinsime juos šokoliadinais Kiaušiniais.

ED. KOZICKI
Išdirbėjus Europiškų NAMIE DARYTŲ DEŠRŲ

4166 Vi Archer Avenue

2 tuz. 35c
sv. 31ę

. sv. 12%C

sv. 17V2C

VIRginia 1180

Švieži Šolderukai

Šviežios nam. dešros

Geri tirpyti TAUKAI

Mėsa dėl Sriubos

2 sv. 25c
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Rašo Nora

Adv. Anthony Dobbs

Glazounoff mirė 
Paryžiuje

Pagarsėjęs rusi? kompozito
rius Alexąrider Glazounoff, bu
vęs Petrogrado Konservatorijos 
direktorius, sulaukęs 70 metų 
amžiaus, kovo 2i d. mirė Pary
žiuje, kur gyveno per paskuti
nius penkis metus.

Būdamas vienas daugiausia 
celebruotų gyvųjų kompozito
rių, Glazounoff turėjo asociaci
ją daugumos vadovaujančių as
menų rusų kompozicijoj ir tu
rėjo įtekmes ant nemažo skai
čiaus kaipo mokytojas. Glazou
noff veikė kartu su Rimsky- 
Kprsakoff ir Liadoff ir buvo 
labai artimai surištas Su Bo- 
rodin, kuriam jisai pašventė 
savo “Stenka Razin”, o po Bo- 
rodin mirties ko-operavo kartu 
su Rimsky-Korsakoff užbaigi
me jo operos “Prince Igor”. 
Overturą šio kurinio Blazou- 
noff išrašė iš atminties, ir jis 
taipgi iš naujo pagamino dalis 
Borodin’o antros simfonijos, 
tiktai iš girdėjimo kaip Boro- 
din pats skambino šį savo ku
rinį.

Glazounoff parašė daug kuri
nių — 8 simfonijas, įvairius 
orkesitralius numerius, priskai- 
tant jo visuomet populiarę to
no poemą “Stenka Razin“, 
uvertiūrų, serenadų, koncerti
nių valcų ir baletų, iš kurių 
“Sezonai“ yra daugiausia žino
mas. Jis taipgi parašė kelias 
kantatas, piano kurinius, kon
certus ir daugybes mažesnių 
kamerinių, piano ir vokalinių 
dalykų.

1929 metais Glazounoff at- 
. lankė Ameriką padarydamas 

savo pirmą pasirodymą šioje 
šalyje ir dirigavo -New Philįar- 

į monijos Orkestrą kaipo svečias? 
‘ Jis taipgi vedė simfonijos or

kestras Bostone, Philadelphijoj, 
Detroite ir Chicagoje, ir aš 
džiaugiuos turėjus malonumo 
lankyti jo vedamą koncertą 
Chicagoje, kurio programas su
sidėjo išimtinai iš jo kurinių ir 
kuris susilaukė didelio entu- 
siazmo iš pilnos auditorijos 
muzikos mylėtojų.

» » » 
$75,000 reikalinga 
vasariniams 
koncertams

$75,000 fondas yra keliamas 
19-am sezonui koncertų, kurie 
yra duodami New York’o Phil- 
harmonijos Orkestros Lewisohn 
Stadium. Sezonas atsidarys bir
želio 24 d. ir tęsis per aštuo- 
nias savaites. Vedėjai bus to
kios garsenybės kaip Iturbi. 
Kerby ir Van Hoogstraten, su 
Smallens vėl diriguojant operą 
ir baletą, šie koncertai yra 
transliuojami visai Amerikai.

Ką darys Chicaga?
Įdomu ar Chicaga, kuri nori 

ir greitai vejasi kad tapti di
džiausiu pasaulio miestu, įs
tengs duoti savo gyventojams 
tuos įdomius ir svarbos turin
čius simfonijos koncertus šią 
vasarą, kaip kad davė Grant 
Parke praeitą vasarą? Turime 
viltį, kad susilauksime to sma
gumo, tų koncertų po žvaigž
dėtu dangum.

» « »
Los Angeles orkestrą 
grojo tamsoje

Visiškoj tamsoj Philharmoni
jos Orkestrą tęsė savo pildymą 
Beethoven’o simfonijos “Eroi- 
ca“ be aiškaus praleidimo vie
nos gaidos, kuomet staiga už 
geso visos šviesos laike vieno 
koncerto Californijoj neseniai. 
Tamsa buvo absoliutiška ir 
įtempta, bet puikiai išlavinti 
orkestros nariai ne svyravo, ne 
abejojo nei vienai valandėlei. 
Simfonijos dalis užsibaigė kuo-
gražiausia ir orkestrai buvo iš

kelta didžiausios ovacijos, ku
rių ji tikrai užsipelnė.

» » »
Menuhin ilsėsis 
du metus

Sekant jo pasirodymą Gene
ral Motors radio valandoje pra
eitą sekmadieni^ vakarą, Ye- 
hudi Menuhin, tašai stebuklin
gas jaunuolis • smuikininkas, 
kuris jau dabar turi 19 metų 
amžiaus, pasitrauks iš . viešo 
veikimo dviems metams, po ku
rio periodo poilsio ir lavinimos 
jis nori pasirodyti kaipo su
brendęs artistas. Jis tik*ką su- 
gryžo New Yorkan po kelionės 
aplink pasaulį kaipo jaunuolis 
“prodigy“.

• « » o
Adomas Mieevieius

Nors mes lietuviai, pakol kas, 
neparodčm pasauliui jokių jau
nuolių “prodigies“, tačiau 
džiaugiamės- turėdami jaunuos 
lių, kurių muzikos studijų pro
gresas feikalauja atkreipimo 
domės. Vienas tokių jaunuolių 
yra musų senų birutiečių it 
muzikos rėmėjų Adomo ir Ele
nos Micevičių sūnūs Adomas, 
kurį mes mėgstam atsiminti 
kaipo “Aduką“. šis jaunuolis 
lavinasi vijolę jau keletas me
tų, mokinasi muziką'fundamen
taliai su intensija padaryti ją 
savo gyvenimo darbu.

Būdamas rimtų tėvų gražiai 
išauklėtas, jisai supranta ir 
įvertina tėvų pastangas, nuo
širdžiai dirba ir daro gražų 
progresą savo moksle.

Dabartiniu laiku jisai yra 
narys Chicago Civic Orkestros. 
kuri yra dalis ir globojama 
Chicago Simfonijos Orkestros 
ir iš kurios nariai imami į pa
čią Chicagos Simfonijos Or
kestrą ir kitas didžiules sim
fonijos orkestras kitur.

Kas žino kaip greitai pama
tysime šio lietuvio vardą sąra
še Chicagos arba kitos simfo
nijos orkestros. Jau beveik 
pribrendo laikas, kad mUsų lie- 
tuviai stovėtų šalia kitų tautų 
visose gyvenimo srityse, ypa^ 
tingai muzikoj.

» » »
Kažkas pasakė: “pasilsėk, 

jeigu reikalinga, bet niekadoš 
nesustok visiškai dirbęs...“

Politika
Atrodo, kąd Nash ir me
ras Kelly itin išsigandę 

gub. Hornerio
Pastaruoju laiku spdudoj 

pasirodė žinių apie pabėgimą 
žymių demokratų iš Nash ir 
mero Kelly eilių į gubernato
riaus Hornerio kempę. Tatai, 
matyti, ne juokais išgąsdino 
vadinamus reguliarius demo
kratus. Ir bosai, kaip pasi
rodo, griebėsi stragių prieino- 
nių pabėgėlius sulaikyti, šau
kiama mitingai, kuriuose- di
dieji demokratų bosai duoda 
peklos mažiesiems politikie
riams Už neištikimybę. Vienas 
tokių mitingų įvyko ir Brid- 
geporte, kur stambus deiho- 
kratų šulas pąsakė rustų pa
mokslą apielinkės tavernų sa
vininkams apie tai, ką jie tu
rėtų daryti šių rinkimų va
jaus laiku.

Ir “bridžiaus” partijos 
pasirodė nesaugios

Keturiolika leidžiu, tam tik
ros seserijos narių, lošė kazi- 
rų gėmį Bridge pas p-nią 
Eleanor Dillon, 7417 Paxton 
avė. Joms belošiant -vagiliai 
įsibriovė per virtuvės langą į 
namą, iškraustė ponių kaili-
nių kišenes ir pasiėmę porą 
brangesnių kailinių išdūmė sa
vais keliais ir reikalais.

Adv. Anthony Dobbs Chica
gos lietuviams yra gerai žino
mas. Per dvejus su viršum me
tų jis nuoširdžiai dirbo AL- 
TASS valdyboj.

Dabar adv. Dobbs yra repub- 
likonų kandidatas į valstijos at
stovų butą. Jo rėmėjai (o rė
mėjų jis turį daug) mano, kad 
kitą antradienį (balandžio 14 
d.) jis turi progos “primary” 
rinkimuose laimėti.

Augusi Saldukas kandida
tuoja į ketvirto kongresinio 
distrikto kongresmenus. P-nas 
Saldukas yra reąl estate bizny 
jau pėr 24 metus, bet neteko 
girdėti, kad jis butų kam pra
sikaltęs vienokiu ar kitokiu 
bildu.

Taigi aš iš savo pusės patar
čiau visiems lietuviams atiduo
ti savo halsą už Augus t Sal- 
duką, nes jis supranta lietu
vių reikalus, pats būdamas lie
tuvis ir gyvendamas jau per 28 
metus šiame distrikte.

Jei mes pasiųsime Salduką 
į kongresą, tai neapsiriksime, 
nes jis yra plačiai apsipaži
nęs su musų reikalais, jis ir 
mokės musų reikalus ginti.

Dar kartą sakau: balsuoki
me už Augusi Salduką į kon
gresmanus ant republikonij ti- 
kieto. Jei Saldukas’ laimės, 
tai ir mes laimėsime ir musų 
vardas skambės .Amerikoj.

— A. Dombroivski.

Barratt O’Haros 
Mitingas 
Bridgeporte

Barratt O’Hara, kurs 
Illinois visos valstijos 
gresmanūs, turės savo

eina į 
kon- 

mitin- 
gą Lietuvių Auditorijoj balan
džio 13 dieną. »

Kaipo progresivis demokra
tas, jis nėra remiamas bosų 
organizacijos. Bet kaipo bu
vęs gubernatorius leitenantas 
jis yra plačiai žinomas visoj 
Illinois valstijoj. Jį remia 
Chicagos Darbo Federacija.

Barratt O’Hara 
Kandidatas i 
Kongresmanus

Kada tautų sąjunga svarstė 
Vilniaus klausimą, Amerikos 
lietuviai reikalavo kad nuo: 
Amerikos atstovu tuose svars
tymuose butų Barratt O’Hąra, 
kaipo draugingas • Lietuvai 
Žmogus.

2 Eeilės Cellophanę už- 
pečėtjja Old Gold 

Dvigubai-Sušvelnintą 
Šviežumą

Barratt O’Hara dąbar yra 
kandidatu į kongresmanus 
nuo visos Illinois valstijos 
(corigressmąp ąt large). Prieš 
jį eina du reguliarūs demo
kratų organizacijos išstatyti 
kandidatai. Tie kandidatai 
nėra niekam žinomi. Jie nie
ko nežada žmonėms. Jie vei
kiausia tik klausys savo boso 
Kelly.

— S-ena$ Demokratas.

Whalen ir Horan per
ėjo į Hornerio pusę

Pastaruoju laiku ėmė atsi
mesti nuo reguliarūs demokra
tų mašinos Chicagoje stambus 
partijos šulai. Perėjo į guber
natoriaus Hornerio pusę šeštos 
wardos komitimanas James M. 
Whalen, kuris per 42 metu bu
vo lyderis demokrątų organiza
cijoje ir yra Sanitary District 
narys. Savo pareiškime jisai 
sako, kad jisai dąr iki $iol ne
girdėjęs nė vieno rimto argu
mento, kodėl Nash ir Kelly ra-? 
do reikalinga keistį gubernąto- 
.rių, kuris baigią dar tik pirmą 
terminą.

Kitas skaudus smūgis demo
kratų partijos bosąms tai — 
Korano atsimetimas. Mtthicipa- 
linip teismo bąilifds, Albert J. 
Horan, irgi perėjo į gubernato
riaus Hornerio pusę. Jisai kon
troliuoja kelis šimtus teismo 
valdininką, kurių tarpd yrą žy 
mių po,litikoję žmonių, todėl jo 
pasisakymas už Hornerį labai 
nugąsdino Bundeseno manadže- 
riųs. Dabar eįpą gandai, kad ir 
valstybės gynėjas Coųrtney gą- 
Įi persimesti į gubernatoriaus 
pusę.

Pastebėtina, kad Coųrtney 
iki šiol čĮar nėra viešai taręs ne 
vieno ŽodžipJ^įiŽ iha^inos kan
didatą į gubernatorius Bunde- 
seną.

MYKOLAS, SLABADA
Persiskvrę 'sų šiuo pasauliu 

balandžio 8 dienų, 6 valandą 
vakare 1936 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr. ir par., Aučinos kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą sasęri Prancišką ir švo- 
gerį Wm. ŠtugliS; ir jų šeimy
nų ir gimines, o Lietuvoj sese
rį Ona įr brolį Jonų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitagę Avė.

Laidotuvęs įvyks pįrmądienį • 
balandžio 13 dienų, 8 vai. ryte 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos ųž velionio sielą, p 
iš ten bus nulydėtas i švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Mykolo Slabados 
giminės, draugąi ii* pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Sesuo, švogėris įr gimines.

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

PETRAS MEDELINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 9 dienų, 2 va|. rytą 
1936 m., sulaukės 46 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Vabalniųkų pąrap.. 4 
Zyzonių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko didelįafhe npįiuęiime 

moterį Agota (pę pirmu vyrų 
Wallace), podukrą Joseųhinę 
Wallace ir giųiįnes Amerikoj. r 
gimines.

Priklausė
Pašelpinio 
Ūkininkų 
no po ; 
noy St. v

Kūnas pašarvotas
Masalskio koplyčioj, 
tuanica Avė.

Paliko didelįaįfte nųįiuęiime 
moterį Agota (pų pirmu vyrų 
Wallace), podukrą Joseųhhię 
Wallace ir gįųiįnęs Amerikoj. 
Lietuvoj broli Jofl^, brolienę ir

Gąrfield Park Liet.
Kllųbo ir Lietuvos 

ai orgarti?acįjęms. Gvye- 
antrašu 3901 W. Tlour-

randąsi 
3307 Li-

.Laidptuvės įvyks šeštadieni 
balandžio 11 dieną, 1:30 Vąl. 
po pietų iš koplyčios tįhs nuly-? 
dėtas i Tautiškas kapįnęs.

Visi a. a,, Petro Medęjinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- j 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti d 
jam paskutinį - patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Moteris, podukra ir giminės. 
Patarriauia laidotuvių direk

torius A. Telęfoųąs
Boulevard 4139. j

balandžio 11 dieną.

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, męteriškus ir vaikų. 
Darbą atliekame kuogeriaųsiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tamę 
darbą. Darbą paimam iŠ namų ir pri? 
statom j namus Tęr. Lafayętte 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 48 S'ti

salutaras drug & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Bitėris yra vięnas iŠ ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant mąrketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduole dėl viduriu ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras šfėrti su. 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Riterio, pa
šaukite Tel. Canal 1188.

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

GEORGE MEAT MĄRKET & 
GROSERNė

Nauji žmones perėmė bizni musų bu- 
černę 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, Užlaikomą ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS“, savininkas
450.1 So. Taliųan Aye.

Tel. Lafayettė 8357

Gerkit sveikiausia PIENĄ' iŠ
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAiHY
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom j pąmųs ir groserf, 

PaSauHt

Tavernos
.j"

•^ur Susirenka Lietuviai_____

THOMAS BUFFET
Gražiausia betųVio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinę. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti yalgiąi ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadieųias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavefn Pale Alus Stiklais. Impor- 
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ii 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAŽWELL, Sav. 

6384 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. III

ANTANAS KINŠINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 dieną, 9:50 valan
da vakare 1936 m., sulaukės 
60 metų amžiaus, ginies Lietu
voj, Mažeikių apskr., Viekšnių 
parap., Maigiu kaime.

Amerikoj išgyveno 32 nietu.
Paliko dideliame nubudime 

pusbroli Pranciškų Kuzminską 
ir kitus gimines Amerikoj. Lie
tuvoj broli Simoną, seserį Oną 
Sutkiene ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li- 
tuąnica Avė.

Laidotuvės i vyks šeštadieni 
balandžio 11 dieną, 10 vai. ry
ta iš koplyčios i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
binęs/

Visi a. a. Ąntano Kinšino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nubudę bekųme,

Pusbrolis ir gimines.
\ Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Laidotuvėms rūpinasi Stanis
lovas Masalskis, 2918 South 
Ųnioų Ąve. . , . * ,,,

ONA POCIENĖ
(po tėvais Skužinskaitė)

Persiskyrė su šiuo pąsaųlių 
balandžio 8 dienų, 3:45 valan
dą ryto. 1936 m., sulaukus 44 
metų ąmžiąus, gimus Lietuvoj. 
Raseinių ap., Jurbarko mieste.

AmeriĮęoj išgyveno 27 metus, 
pąliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapai, dukterį Marijo
na Dausinas ir žentų Domi- 
nįnką, sūnų Pranciškų, brolį ir 
brolienę Juozapu ir Agniešką 
Mosenus. ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3226 Emerald Avė.

Laidotuves įvyks šešetadienį, 
balandžio 11 diena, 10:00 vai. 
ryto iŠ namų j ŠV. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Pocienės gi
minės, draugai ir pažystami 
esąt nūoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras, duktė, žentas, 
sūnūs, brolis, brolienė 
ir giminės.

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

SPRINGINN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ii 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Keari Avė. Willow Springi

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
rąndaši geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas įr mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S. Walface Šf.
Tel. Boulevard 3489.

CLUB RAJAH
6627 So. Western Avė.

Prospect 10432
DINE & DANCE

4 Floor Shows Kas Vakarą 
su

Sunųy Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue 

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

Garsinkitės Naujienose
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SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI

ŠIANDIEN
. .1 m'......... I I .......... ..

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, bal. 10 d., 7:30 v. vak. Amalgamated Centro name, 
333 South Ashland Blvd. MAlonėkite visi dalyvauti, nes 
bus rinkimai delegatų į konvenciją. Be to, yrą pakvies
tas kalbėtojas, tad bus malonu išgirsti jo nuomonė apie 
bendrą frontą.—Valdyba.

SEKMADIENĮ
Teisybes Mylėtojų Draugystes mėnesinis susirinkimas įvyks ne

dalioj, balandžio (April) 12-tą d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133—So. Halsted St., 12-tą vai. dieną.
Nariai-ės skaitlingai dalyvaukite*1 o, labiausiai tie, kufie 
už 1936 metus nesate mokėję duoklių? miįt>sši.$o ŠH- 
sirinkimo skaitysitės išbrauktais iš narių skaičiaus, 
Narkis, sekretorius, 4353 S; Tahuan Avė.

West Pullman—Ateinantį sekmadienį, balandžio 12 d., 2 vai. po 
pietų Bimbos svetainėje, 635 West 119 Street, įvyks SLĄ, 
55 kuopos paprastas susirinkimas. Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į susirinkimą paskirtu laiku.
J. Tamašauskas, sekr.

Garfield Park.—Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinio Kliubo-. .mėnesiniu susi^nklrnųs įvyks sekmadienį, 
balandžio 1Ž <t. Lawler HaH/Ž§39 \V? Madison st., ir pra
sidės 1 vai. popiet. Visus prašome būti laiku.

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

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.SJ Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 South Hal- 
sted Street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

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

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių Dayiięjjos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:80 v. p.p. Įžanga $1.00.

GEGUŽĖS 10. — Chicagos Lietuvių Choro ^Pitniyn^ Rėmėjų 
Baiikietas ir šokiai, Sąddle' it Sirloin Club, Stoęk Yards 
Inn,~42nd ir Halsted Street. Bankietas— 5:30 v. v. $1.50. 
šokiai—8 v. v. 75c. Gros Stephens Revelers orkestras.

Operetė ‘‘Bailus Daktaras“ scenoj—Balandžio 19 dienų L.K.M. 
Choras, vadovaujamas A. P. kvedaro, stato scenoje ope
retę “Bailus Daktaras“. Vieta —Sokolų svetainėje, 2343 
So. Kedzie avė. Pradžia 8:30 vai. po piet. Tikietų kai
na 60 centų.

Burnside—Balandžio 25 d. SLĄ. 63 kuopa turės halių Macukevi- 
čiaus svetainėje, 1036 East 93 st. Bus gėrimų ir laimėji- 
Hių. Pradžia vai. vakaro. Įžanga 25c asmeniui.

Bijūnėlio parengimas.—Balandžio 25 d., t. y. šeštadienį* įvyksta 
“Bijūnėlio“ koncertas ir šokiai J. Grigaičio svetainėj, 
3802 West Armitage avė. Įžanga 25c asmeniui. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.—Kviečia visus Valdyba.

Balandžio 19 d.< sekmadienį, Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal- 
pinis Kliubas Brighton parke rengia pavasarinį balių su 
programų'. Pradžia 6 v. v. Įžanga 20c, šokiams grieš G. 
Stephens orkestrą.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta rengia margučių vakarą. Už 
gražiausią margutį bus suteiktą dovana. Bus išpildytas 
gražus programas, Programą išpildys Brighton Parko 
jaunuolių draugijėlė vadovaujant A, Zabukienei. Vaka
ras įvyks Lietuvių Auditorijoj, mažojoj svetainėj, 3133 
So. Halsted st., balandžio 19 d. Pradžia 5 Vai. po pietų.

Gegužės Pirmos Dienos apvaikščiojimas—Gegužės 1 dieną, penk
tadienio vakarą, Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralinė kuopa rengia Pirmos Gegužės darbininkų šven
tes apvaikščiojimą Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Hal
sted Street. Bus prakalbos, dainos, muzika. Įžanga vel
tui. Pradžia 8 valandą.

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvi 1

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

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

2 Eilės Cellophane už- 
pečėtija Old Gold 

Dviffubai-Sušvelnintą 
Šviežumą

Dėl Tikrai Šaunios 
Dresės Velykoms

EIKIT I

ELEANOR DRESS 
SHOPPE

3335 So. Halsted St
Musų kainos ir Puiki Rūšis Jus 

nemažai nustebins.
■ ■ - , - j
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.Ateinantį sekmadie
nį svarbus SLA. 125 

kp. susirinkimas
MELRO3E PARK. - Svar

bus SLA 125 kuopos susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadie
nį, balandžio 12 dieną,, 10 vai. 
ryto Community Building. Tą 
dieną rinksime SLA centro vir
šininkus. Todėl visi kuopos na
riai privalo dalyvauti.

Už neatejimą į susirinkimą 
bus baudžiami pagal konstituci 
ją-

Atminkite, kad organizacijos 
gerovė priklauso nuo jos gerą 
ir sąžiningų viršininkų.

Prie progos atsiveskite iv 
naujų narių į kuopą įrašyti. 
Dabar yra naujų narių įrašy
mui geriausias laikas ir per pu
sę numažintas įstojimas. Todėl 
vietos ir apielinkes lietuviams 
yra' puiki proga apsirūpinti ry
tojum.

SLA 125 kp. valdyba.

St. Narkis dalyvauja 
Lietuvių Keistučio 

Kliubo vajuje
Šiuo pranešu visiems savo 

draugams ir pažįstamiems, kad 
aš dalyvauju viršminėto garbin
go kliubo naujų narių prirašy
mo vajuje.

Jei kurie norėtumėt tapti 
viršminėto kliubo nariais, tai

malonėkite kreiptis pas mane 
ypatiškai arba parašykite laiš
ką žemiau paduotu antrašu, o 
aš pribusiu ir išpildysiu jums 
visus formališkumus.

St. Narkis, 
.4353 S. Talman avė., Chicago.

Iš Lietuvių Tautinių 
kapinių trustisų 

susirinkimo
Lietuvių Tautiškų kapinių 

globėjai balandžio 5 dieną lai
kė susirinkimą. Tarp kitko su
sirinkimas užgyrė sumanymą, 
kad šių metų jubilėjaus laiku 
lotai Tautiškose kapinėse butų 
parduodami 20 nuošimčių pi
giau.

Reikia pasakyti, kad Tautiš
kose kapinėse ir dabar lotai yra 
parduodama gan pigiai. Kai ku- 
•rių lotų kaina tesiekia vos 70 
dolerių. Tačiau jubilėjaus lai
ku lotų kaina bus nupiginta dar 
20 nuošimčių. Ir kaina bus nu
piginta visose kapinėse. Nu i 
balandžio 5. d. šis nutarimas 
yra įėjęs galion. Tai tik kreipi 
kitės į kapinių užveizdą, kurie 
norite prisidėti prie Lietuvių 
Tautiškų kapinių. Kreipkitės 
neatidėliodami.

Trustisai nutarė pakviesti Dr 
Joną šliupą į Tautiškų kapinių 
apvaikščiojimą. Dr. Graičunas 
prižadėjo pakviesti ir kapinių 
trustisų pirm. E. Čepulis yra 
įgaliotas veikti pasitikimui Dr. 
Šliupo. —Paul Daubaras.

AKROBATĖ GAL ant skren
dančios trapezės, didžiulio Cole 
Bros.—Clyde Beatty Cirko tru
pūs narė. Tas cirkas ką tik 
sugrįžo po penkių metų marš
ruto Europoj ir dabar gastro
liuos nuo balandžio 11 d. iki 
gegužės 3 d. Chicagos stadio
ne, 1800 West Madison St. 
Cole Bros.-Clyde cirko trupėje 
yra 1080 žmonių, 812 įvairių 
gyvulių ir žvėrių; vien slonių 
cirkas turi virš 30 ir arklių už
laiko 500.

Gal pradės įdomius 
tyrinėjimus daryti 

Chicagoj
\ __________

Per porą su viršum metų 
įvairių tautinių grupių atstovai 
dėjo pastangas paskatinti Chi
cagos miesto tėtušius padaryti 
tyrinėjimą, kiek ir kokiais bu
dais gyveną ir gyvenę Chica
goj ir jos apielįrikej ateiviai 
yra prisidėję kultūros kėlimui. 
Ateiviai aiškiną, kad jie daž
nai buvo kaltinami dėl įvairių 
blogybių Chicagoj. Todėl, sako 
jie, teisybės dūliai, reikėtų pa
tyrinėti ir suradus parodyti vi
suomenei ką gero jie yra pada
rę ar palikę šios apielinkes gy
venime.

Northwestern universitetas 
apsiėmė vadovauti šitokiam ty
rinėjimui. Tyrinėjimas, apskai
čiuojama, galįs kaštuoti $68,- 
000. Bet numatoma, kad ir fon
dai bus galima gauti. Dalį jų 
gal paskirs federalč prez. Roo- 
sevelto vadovaujama valdžia, 
o kitą dalį pakels pačios užin- 
teresuotos tautinės grupės.

vėliausios mados daug stako— 
vyriškų siutų ir kautą. Dabar 
prieš Velykas tie siutai ir pa
vasariniai kautai parsiduoda 
numažintomis kainomis. Vyrai, 
nepraleiskite progos!—F.

-J * ’ .

Šeimininkių dėmesiui
Meat Council of Chįęago sa

ko :
Daug mėsinių krautuvių 

Velykų šventėms mėgina par
duoti juo daugiau rūkytų kum
pių. Pasak vėliausių valdžios 
davinių, smulkmenų kainos 
rūkytiems kumpiams šiemet 
yra apie 13 nuošimčių piges
nės, negu 1935 metų aukšto
sios kainos tos rūšies mėsai. 
Pot roast rekomenduojama, 
kaip ekonomiškiadsia mėsa 
šios savaites pabaigai.

Kiaušinių biznis geras.
The Institute of American 

Poultry Industries paskelbė 
skaitlines, kurios rodo, kad 
kovo mėnesį šių metų tik pen
kiuose stambesniuose šios ša
lies miestuose buvo suvartota 
27,840,000 tuzinų kiaušinių. Tą 
patį meriesį 1934 metų tebu
vo tuose pačiuose
kiaušnių suvartota tik 17,790,- 
000 tuzinų.

miestuose

KLIUBU filr ORGANIZACIJŲ 
ATYDAII

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokių. Pirmos kliasos Tavern ir 
Lunchruimis. Dėl informacijų pa
šaukit

LOUIS , NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

A MALEVOTOJAMS IR
rViyClOSZNAMU SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos Q7f*
visokių spalvų ................. „v f v
Specialė maleva medžio R7f*
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta j 4 valandas |

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX 
kiška 
Canal

KOHN. Turim Rusiškų ir 
tabakų, 1728 S. Halsted 
9345.

Tur- 
St..

Furniture & Fixtures 
Raka ridai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
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. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIKTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARDAVIMUI ice box laiko 350 
svaru ledo, labai pigiai.

1421 W. 69 St.

2 Eilės Cellophane už- 
pečėtija Old Gold 

Dvigubai-Sušvelnintą 
Šviežumų

$25,0Q0 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ................. .............. $39—$49
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Iki Balandžio 30 
Dienai i

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

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

CLASSIFlEOAnS ]
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

PARDAVIMUI moderniškas baras, 
vartotas apie 6 mėnesius; mahoga- 
ni ir walnut, pigiai. 7253 S. Western 
Avė. Tel. Republic 7928.

4 durų Sedan 
___ Bar- 

'Priimsiu, seną karų i mai-
&Bridgeporte p. Pet

rauskas turi jums 
gerų bargenų

i '•

Jau už poros dienų Velykos. 
Ir jei kam rupi gražiai pasirė
dyti Velykoms, tai žinokite, kad 
•Bridgeporte yra didelė p. Pet- 
.rausko vyriškų rūbų krautuvė 
(Bridgeport Clothing Co.), 3312 
'So. Halsted st.

P-nas Petrauskas supirko

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

JUODŽEMIS, yardais 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. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karų į mainus. Matykit musu 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Wdstern Avė.

Lafayette 1329 Personai 
Asmenų Ieško

P-nia SOPHIE PETRILL arba 
Petrillionis, kuri pirmiau gyveno ad
resu 1516 West Grant Place. Chica
go, III. prašoma tuojaus atsišaukti 
i Immigarnt’s Protective League, 
824 S. Halsted St. Klauskit Mrs. B. 
B. Corson. Yra svarbus reikalas.

Perkelia ūkininkus iš 
vienų farmų į kitas

Perkėlimui ūkininkų iš nu
dėvėtų, nederlingų farmų į der
lingesnes administracija — Re- 
settlement Administratįon — 
praneša, kad apie porą šimtų 
Indiana valstijos ūkininkų bu
sią perkelta į Wąbash farmas, 
kurios randasi arti Vince,nnes, 
Indiana. Pirmenybė persikelti 
į naujas vietas busianti duota 
tiems ūkininkams, kurie dabar 
išsikelia iš Martin kauntės apie
linkes.

Educational 
Mokyklos

DHESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN PRESS DESIGNING — Pattern

Drafting, Dressmaking, Millinery or 
Power Maehine Operating. Individual in- 
Btructions. Enron now. Day or evening 
classes.. Reaaonabloz rates., Most mod- 

»ern equipped school. Eatabllabed 1902.
Co'me in or write for free Booklet, B.

MASTKR GARMENT SCHOOL.
. 400 South State St.

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI
RINKIMUOSE

Kovo ir Balandžio 
men. 1936

Už juos-'tiekite 
KRYŽIUKUS!7

Prezidentas A D V? FlJ. <BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAžUKNA 
Sekretore, P. JURGELIUTė 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai: ,

E. MIKUžIUTĖ
J. M1LIAJJSKAS 

Dr.-Kvotėjas. J. S. ŠTANISLOVAITIS
—- -------------------------------------------------------------- ... ;■....

1 galionas enamel $■! OQ
special ..................  ■

ir daugiau 
1 galionas flat balta $4 QC|
maleva ....................  I avv

ir daugiau 

,kli....93cQ7p 1 galionas pirmos X I M removal ..............
Taipgi visos kitosT* mate vos, kempinės ir šepečiai.

Virš 500 įvairiu sieniniu .popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

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

Dvigubas
Malonumas Garantuotas/

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800
- - - - - - - - -į* . . .u- ' 1H — II-------- n----- ' - ■ ■' - -----

UNIVER8AL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia .

REIKALINGA .patyrus mergina 
dirbti grosernėje. Darbas ant vi
sados. 2539 W. 69 St.

MERGINA abelnam namų darbui. 
Suaugę. Be skalbimo. Gera virė
ja. Geri namai. MANsfield 7967.

PATYRUS mergina abelnam na
mų darbui. Geri namai. 2 kūdikiai. 
AUSTIN 5595.

For Rent
RENDON krautuvė ir 4 kambarių 

flatas su skiepu. Pečiais šildoma. 
Bus išdekoruota taip, kaip rendau- 
ninkas norės. Renda $15.00. 1951 
Canalport Avė. Tel. Yards 4061.

Rinktinio Derliaus Tabakas
© P. Loriliard Co.. Ine.

2 EILĖS
TABAKO
RINA CIGARETŲ ŠVIEŽUMĄ.

“CELLOPHANE” UŽPEČĖTIJA RINKTINIO DERLIAUS 
DVIGUBO-ŠVELNUMO GERUMA IR DVIGUBAI UŽTIK-

PINIGUS GRĄŽINSIM 
DVIGUBAI jei Labiau-

Sušvelninti Old Golds jus 
nelaimės

SURUKYKIT pusę pakelio Labiau- 
Sušvelnintų Old Golds. Jeigu ne

būsit patenkinti, sugrąžinkit mums , 
apdangalą ir likusius dešimts ciga- 
retų bile kada laike 30 dienų nuo 
šios dienos ir mes išsiųsime jums 
dvigubai tiek pinigų kiek jus užmo
kėjot už pilną pakelį plūs už per
siuntimą.
(Pasirašo) P. LORRILARD COMPANY, Ine.

, (Įsteigta 1760)
119 West 40th Street, New York City

DVIGUBAI APSAUGOTI

Mes „Padarom Gerų 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musų 

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

i Crane Coal Co.
I 5332 S. Long Avė

Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7..3O tona*. 

Smulkesni $7.05 tonas

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576
. i! 1. ’ 11.1 i •' .

CARR BROS. WRECKING CO.
' (Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

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

Business Chances

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių.labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.
NAMU SAVININKU AT YDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nur. 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

• Tel. Armrtage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

PARSIDUODA užeiga — Atsišau
kite 1437 So. 49th Court, 
Cicero.

PARSIDUODA -Tavern su baro 
fikčeriais. Pigiai — Telefonuokit 
Lafayette 2649, 2455 W. 43rd St.
r , ■ ■ 1 :

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

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

JOE LILEIKA
4185 So. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 3140

ga-

PARDAVIMUI 80 akru farma — 
Michigane, namas moderniškas, su 
elektriką, plumbing ir tt. — dėl to
lesnių informacijų matykite N. 
Miller, 4136 S. Wentworth Avė.

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
furnace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL
High Gržide Northern Illinois Coal 
. Direct From Mine.2 TON MINIMUM
Mine Run .................. $3.75 per ton
Lump .........................  $4.00 per ton
Egg ...............     $4.00 per ton
Screen ..............    $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge.
Phone, Day or Nite—KEDZIE 3882

PARSIDUODA Tavern — Biznis 
išdirbtas per daug metų — Parda
vimo priežastis turiu 2 bizniu.

6227 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

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

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir- 

| ma prie musu, teisingas ir greitas 
I patarnavimas jums bus ant naudos.




