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Dvi Skandalingos 
Bylos Lietuvoj

KITA DIDELĖ BY
LA LIETUVOJ

MARTYNAS YČAS 
PALIUOSUOTAS

Jis ir kiti du rasti kalti dėl 
nubankrutinimo Pramonės ir 
Prekybos banko, bet dėl įsi
senėjimo nuo bausmės atlei
sti.

KAUNAS, kovo 23. — Tei
smas po ilgo bylos nagrinėji
mo, šiandie išnešė nuosprendį 
Martyno Yčo, J. Sodcs ir J. 
Dobkevičiaus byloje, kurioje 
jie buvo kaltinami už suban- 
krutijimą didelio Prekybos ii* 
Pramonės banko.

Teismas visus tris pripažino 
kaltais, bet Sodę tuojaus atlei
do nuo bausmės, o Dobkevi
čiaus, kaipo mirusio, byla nu 
traukta.

Pats Yčas nuo bausmės ir 
gi liko atleistas, dėlei įsisenė-’ 
jimo, nes valdžia tiek ilgai vih 
kino su byla, kad ji įsisenėjo 
ir kaltininkų bausti nebebuvo 
galima. Martynas Yčas dabai 
yra stambus tautininkų su 
las.

Atmesti prieš pasmerktum > 
sius ir civiliai ieškiniai. Tik 
jie, ar jų įpėdiniai turės at' 
mokėti teismo iškaščius.

Kartu teisti ^rtfiŠOT "Alekna, 
Grigonis, Žakevičius ^ ir'-•Keler
tas liko išteisinti.

Rado savo namuose 
išgėdintą ir nužudy

tą rašytoją
NEW YORK, bal. 12. — Sa

vo apartmente rasta išgėdinta 
ir nužudyta rašytoja Mrc. 
Lewis H. Titterton, žmona 
National Broadcasting Co. vir
šininko. Rasta ją į vakarą, iš
gėdintą, pasmaugtą ir įmestą 
į maudynę. Ji rašydavo savo 
mergišku vardu, Nancy Evans 
ir daugiausia darė knygų ap
žvalgas.

Spėjama, kad piktadarybė Ii 
ko papildyta dienos laiku. Da
bar ieškoma žmogžudžio, gal
būt jauno maniako, kuris buk 
į kelis butus tame pačiame na
me bandęs įsibriauti.

Italija paskelbsianti 
panaikinimą vergi

jos Ethiopijoj

ASMARA, Eritrėjoj, bal. 12. 
— Vakar liko paskelbta, kad 
kaip šiandie bus paskeltas pa* 
naikinimas vergijos visoje ita
lų okupuotoje Ethiopijos da
lyje.

(šis paskelbimas neturės 
didelės reikšmės, nes vergai 
neturės kur dingti ir vistiek 
turės pasilikti tolimesnėj ver-

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

Veikiausia lietus ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 
7:27.

Šiauliuose prasidėjo nagrinėji
mas skandalingos “Maisto” 
bendrovės viršininkų bylos.

ŠIAULIAI, kovo 23. — šian
die Šiaulių apygardos teisme 
prasidėjo nagrinėjimas skan* 
dalingas “Maisto” bendrovės 
viršininkų bylos. Teisiami yra 
buvęs vyriausias “Maisto” di
rektorius, taipgi buvęs tauti
ninkų partijos pirmininkas Jo 
nas Lapenas, jo brolis Petras 
Lapenas su žmona Konstanci
ja Valentinavičiene, buvęs Tau
ragės “Maisto” direktorius An
tanas Pranculis ir buvęs Tau
ragės “Maisto”, direktorius A. 
Kubilius.

Kaltinamuosius gina visa ei
lė žymių advokatų. Taipgi iš
šaukta visa eilė ekspertų.

Kaltinamasis aktas užima 
100 puslapių ir smulkmeniškai 
atpasakojama kaip Jonas La
penas mėsos prekybą pelnin
goje Panemunėje, prie Tilžės, 
atidavė savo broliui Petrui, ku 
ris gaudavo visą mėsą iš “Mai
sto” daug pigesnėmis' kaino
mis, negu pačios “Maisto” san
krovos. O ir visas kitas pre
kes per “Maistą?.gaudavo daug 
pigiau, negu pats “Maistas” už 
jas mokėdavo. Dėlei to “Mai
sto” bendrovė turėjo šimtų 
tūkstančių litų nuostolių.

Be to Petras Lapenas ver
tėsi ir šmugeliavimu kontra
bandos iš Vokietijos ir kartą 
su žmona buvo sugautas slap
ta gabenant iš Vokietijos šil
ką. Dėlei to šilkas ir jų auto
mobilis likę konfiskuoti.

Tikimasi, kad bylos nagrinė
jimas užtruks kelias savaites.

Meksikos ex-prezi
dentas Calles atvyko 

į Los Angeles
LOS ANGELES, Cal., ba’. 

12. — Meksikos ištremtasis ex- 
prezidentas gen. Plutarco Elias 
Calles atskrido į Los Angeles 
gerokai pavargęs po ilgos ke
lionės oru iš Meksikos sosti
nės. Jis vyks į San Diego, kur 
gyvena jo duktė.

Kartu su juo atvyko ir ki
ti ištremtieji — Luis Morones, 
Luis Leon ir Ortega.

Bandė užgriebti Calles namus.
MEXICO CITY, bal. 12. — 

50 narių generalinės Meksikos 
darbininkų konferencijos ban 
dė užgriebti ištremtojo Calles 
namus, bet policija ir sargy
ba juos nuvyko.

Kairiasparniai betgi nepa
liauja reikalavę, kad Calles na 
mai ir dvarai butų konfiskuo
ti ir atiduoti “naudojimui pro 
letariato”.

EI Universal praneša, kad 
dabar prasidėjęs areštavimas 
Calles draugų ir keli desėt- 
kai jo sekėjų jau likę įkalin 
ti.

SPRINGFIELD, Ilk, bal. 12. 
— Vietos hotely, kuriame jis 
gyveno per daugelį metų, pa
simirė Richard Yates, 75 m., 
buvęs Illinois gubernatorius 
nuo 1901—1905 m.m. ir buvęs 
kongresmanas nuo 1919 iki 
1933* m.m.

buvo gabenami dėl viesulo nukentėjusieji žmonės. - 
. • . { s

Lenkija išsiparduo-Kovai sp darbiniu-♦

da sukėlimui pinigų kais fabrikantai gin-

Vaitkaus transat
lantinio skridimo 

pašto ženklai
(ELTA). — Pašto Valdyba 

praneša, kad antrajam lietuvių 
transatlantiniam skridimui, ku
ris įvyko “Lituanica II” 1935 
m. rugsėjo 21—22 d. paminė’ 

, ti išspausdinti specialus tam 
reikalui oro pašto ženklai.

ženklai išspausdinti trijų rų- 
šių (verčių): po 15, 30 ir 60 
et., visi yra su tuo pačiu pie
šiniu, kuriame yra F. Vait
kaus portretas, Amerikos ir Eu 
ropos žemynai ir Atlanto van
denynas, per kurį skrenda “Li
tuanica II”. 15 et. vertės ženk
lo spalva yra rusvai rausva. 
30 et. — žalia ir 60 et. — mė
lyna. Ant ženklų yra tokie už 
rašai: “F. Vaitkus, Lietuva, 
Oro Paštas, “Lituanica II”, š. 
Amerika, New Yorkas, Euro
pa”.

ženklai artimiausiu laiku bus 
išsiuntinėti pašto įstaigoms 
pardavinėti.

(Chicagoj e p. A. Kartanas, 
ALTASS prezidentas, jau ga 
vo vieną laišką iš Lietuvos su 
Vaitkaus transatlantinio skri
dimo ženklu, mėlynos spalvos, 
60 c. vertės.)

SL A. Pildomos Ta- 
rybos Rinkimai
Prie pirmiaus paskelbtų 44 kuopų rezultatų šiandie prisi

dėjo dar 4 kuopų balsai: 211, 100, 42 ir 35, kurių tarpe yra 
stambios tautininkų kuopos. Visuose “Naujienų” paskelbtuose 
rezultatuose yra paduoti balsai iš 20 tautininkų kuopų, kas su
daro netoli trečdalį visų tautininkų kontroliuojamų kuopų. Tuo 
tarpu pažangių kuopų balsavo (arba pranešė rezultatus) dar 
tik koks penktadalis. v

Pažangiojo sąrašo kandidatai yra F. J. BagočiUs, J. K. Ma- 
žukna, P. Jurgeliutė, K. P. Gugis, E. Mikužiutė, J. Miliauskas 
ir Dr. J. Staneslow.

Balsai, kurie iki šiol buvo suskaityti, pasidalino taip:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius ........................   1160
N. Rastenis ........................................     693

VICE-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna .....................1.... ..........   1106
A. O. Šalna ...................................................................... 859

SEKRETORIUS
P. Jurgeliutė ...................................................................... 896
M. J. Vinikas .............i....................................................... 875

IŽDININKAS
K. P. Gugis ........................................  1126
J. S. Lopatto ..................................................................... 736

IŽDO GLOBĖJAI
E. Mikužiutė ....................... ,......................    102?
J. Miliauskas ............    854
S. Mockus .... ............. ..... ............................................. 840
A. Zalatorius ...................................   704

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslow .......................................................;..... 1045
Dr. M. Mikolainis .............................................................. 666

apsiginklavimui
" '-'V <MWA J .»• V-V' " \'

VARŽA VA, bal. 12. — Ka 
dangi Lenkija nebeturi iš kur 
paimti pinigų išlaikymui dide
lės armijos, tai aliejaus šalti
niai, anglų kasyklos, žemės ir 
visos kitos nuosavybes, kurios 
priklauso, valdžiai, bus parduo • 
tos saviems ar .užsienio kapi
talistams Iš tų turtų pardavė 
mo sukelti ^pinigai eis į specia
li apsigynimo fondą, iš kurio 
bus didinama Lenkijos armi
ja. Tą paskelbė pati valdžia.

Lenkija nepasitenkina pa
prastu armijos biudžetu ir no
rėtų armiją dar labiau didin
ti, o pinigų nėra, tai ir tapo 
sudarytas specialis apsigynimo 
fondas, į kurį eis aukos ir pi
nigai gauti išparduodant val
stybės turtus.

Lenkija jau nebesitiki gau
ti paskolų iš Franci jos, o taip
jau nebegalima užtraukti ir vi
daus paskolų. Mokesnių irgi 
negalima pakelti, nes ir dabar 
mokesniai Lenkijoje yra nebe
panešami. Todėl ir bus apsi
ginklavimui išparduodamas pa
skutinis Lenkijos turtas.

Kviečia Vokietijos 
moteris gimdyti 
daugiau vaikų

BERLYNAS, bal. 12. —Nors 
Vokietija ir skundžiasi, kad ji 
esanti perdaug tirštai apgy
venta ir neturinti kur dėti sa
vo gyventojų pertekliaus, te- 
čiaus naciai veda nepasiliau- 
janęią kampaniją už padaugi
nimą gimdymų.

štai ir nacių jaunimo orga 
nas “Jaunoji Vokietija” ėmė 
aštriai barti Vokietijos tėvus 
už permažą gimdymą vaikų. 
Esą kiekvienoj šeimynoj tui<i 
tų būti mažiausia trys ar ke
turi vaikai.

1935 m. buvo 1,265,000 gim
dymų, arba 30 nuoš. daugiau, 
negu 1933* m.

CIJŲ

kinoja dirbtuves
WASHINGTON, bal. 12. - 

Darbininkų organizacijų atsto 
vai įteikė senato komitetui 
daugybę įrodymų apie didelį 
gabenimą į dirbtuves .kulkos 
vaidžių, gaso dujų ir kitokių 
ginklų. Dirbtuvės ginkluojasi 
galimai kovai su darbininkais. 
Ypač ginkluojasi geležies ii 
plieno dirbtuvės. Ir to ginkla
vimosi neslepia ir. patys fa
brikantai.

Net ir Fordo dirbtuvės pilna 
šnipų, kurie seka darbininkų 
veikimą.

J NOMINA- 
BALSAVI- 
MAI

i. — Rytoj, bal. 14 
d., įvyks nominacijų balsavi 
mai — “primary” — visoj Illi
nois valstijoj. Bus renkami 
partijų kandidatai į preziden
tus, gubernatorius, senatorius, 
kongresmanus ir kitas valsti
jos ir kaunčių valdvietes. Chi
cago j bus nominuojami ir mu- 
nicipaliai teisėjai.

Balsuoti teks sulig partijų, 
nes tai bus partijų nominavi- 
mas kandidatų. Einant valsti
jos įstatymais, partiją galima 
keisti tik kas du metai. Todėl 
jei nepraėjo du metai po pa
keitimo partijos, šiuose baisa 
vimuose partiją keisti nebus 
galima. Tečiaus dabartinis bal
savimas visai neverčia balsuo
ti už tą pačią partiją galutF 
nuošė rinkimuose, kurie įvyks 
lapkričio mėnesy.

Rytdienos nominacijose daly
vaus tik republikonai ir de
mokratai. Nė z socialistai, nė ki 
tos mažesnės partijos nomina
cijose nedalyvauja.

šiose nominacijose savo kan
didatūras stato ir daugelis lie 
tuvių.

KĘNVIN,' Mont., bal. 12. — 
Moteris Mrs. Evaline Herd li
ko išrinkta miestelio meru, 
nors jos vardo nebuvo balio- 
tuose. Jos vardą įrašė 47 bal
suotojai ir ji laimėjo rinkimus.

f

Trys žmonės žuvo 
dideliam lėktuvui 

užgavus valtį
Nelaimė atsitiko lėktuvui ban

dant pasikelti Trinidado uo
ste. Kiti 22 žmonės išgelbė
ti.

PORT-OF-SPAIN, Trinidad, 
bal. 12. — Trys žmonės liko 
užmušti, dideliam hydroplanui 
Porto Rican Clipper, pasike- 
liant, užgavus lėktuvo kely pa
sipainiojusią valtį.

Lėktuvas su 25 žmonėmis 
prieš auštant kėlėsi skridimui 
į Buenos Aires. Lėktuvas pa
bėgęs ilgą kelią vandens pavir
šiu, ėmė keltis, bet tuo laiku 
pdsipainiojo valtis, lėktuvas į 
ją atsimušė ir nukrito į van
denį.

Priekinė lėktuvo dalis pasi
nėrė vandeny ir trys žmonės 
— du pasažieriai ir lėktuve, 
patarnautojas — prigėrė. Kiti 
šeši įgulos žmonės ir 16 pasa- 
žierių išliko gyvi, nors nieku 
rie jų yra sužeisti. Juos išgeb 
bėjo prie pat lėktuvo stovėju
si- oro linijos gelbėjimo val
tis. ■

Valtis, į kurią lėktuvas at
simušė, labai mažai nukėntė- 
JO.

žuvusieji yra E. Roman 
Martinez iš New Yorko, Eriė 
R. Brough iš Londono, Ang
lijoj ir patarnautojas Amadeo 
Lopez.

Pasažieriai sako, kad nelai
mė nebūtų ištikusi, jei lėktu
vas butų kėlęsis šviesoj ir bu
tų galėjęs matyti kas yra jo 
kely.

Lėktuvas nors ir skaudžiai 
nukentėjo, bet nepaskendo.

CHICAGO. — Dennis Fish- 
er, 20 m. ir Miss Lillian Mark, 
22 m., žuvo ir kitas vaikinas 
ir mergina liko išgelbėti, jų 
automobiliui prie Randolph gat
vės įvažiavus į ežerą. Visi ke
turi jie yra Gary, Ind., gyven
tojai. Spėjama, kad nelaimė at
sitiko jiems bandant. apsigry- 
šti prie pat ežero kranto.

Lenkų persekiojimai 
Vilniaus lietuvių

Uždarinėjami lietuvių šv. Ka
zimiero draugijols skyriai

VILNIUS.—Be eilės jau an
ksčiau4 minėtų faktų apie užda
rinėjimą Vilniaus lietuvių kul
tūrinių draugijų, liet. šv. Ka
zimiero dr-jos ir Ryto šv. d-jos 
skyrių, šiomis dienomis vėl už- 
aryta visa eilė tos draugijos 
skyrių.

Kaip praneša “Vilniaus Ry
tojus”, vasario 26 d. Mockuose, 
Vilniaus—Trakų apskrityje, bu
vo užantspauduotos Ryto d-jos 
skaityklos butas. Užantspauda
vo iš Gervėčių atvykęs polici
ninkas.

Vasario 29 d. Švenčionių sta- 
rosta sulaikė veikimą šių lie
tuvių šv. Kazimiero draugijos 
skyrių: Kazytiškės, Ligunų ir 
Ratkuniškės—visi Dūkšto vals
čiuje. Jų turtas pavestas, glo
boti valsčiaus viršaičiui šeikai.

Apso valsčiuje uždarytos vi
sos Ryto ir liet. šv. Kazimie
ro draugijos skaityklos, bū
tent: Zabarnykuose, Kupčeliuo- 
se, Petkuniškėje, Damošiutose, 
Apse, Mieliunuose ir vaikų dar
želis Vainiūnuose.

Lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos skyriai sulaikyti: Kupče 
liuose, Jurėnuose, Mieliunuoąe, 
Vainiūnuose, Zabarnykuose ir 
Damošiuose.

NaujienųRadio Programai
- -.... - __ _

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą ka>
ŠEŠTADIENĮ 

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kilocydeg (5000 Watts Pajėgos).

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

-Skaityklų ir draugijos skyrių 
.visos knygos užantspauduotos, 
o uždarytų skaityklų vedėjai 
kviečiami Breslajaus apskrities 
storastijon ir tardomi. Petkn- 
niškės skaityklos vedėją Ma- 
lyškaitę—Krivelienę, neva už 
nelegalų vaikų mokymą, sto- 
rosta nubaudė 200 auks. pabau
dos, o Kupčelių skaityklos ve- 
ėją žižmaraitę—50 auks., už 
neva nelegaliai surengtą lietu
višką vakarą.

Prisiminus Apsą dar verta 
pastebėti, kąd vasario 18 d. 
naktį kažkokie piktadariai iš 
daužė Apso lietuviškos skaityk
los du langu.

Tremiami Lietuviai
Be anksčiau minėtų 7 lietu

vių skaityklų vedėjų ištrėmimo 
iš Vilniaus-Trakų apskr. paad- 
ministracijos linijoj, dabar vėl 
pranešama, kad tremiami dai 
Voriškių kaimo Ryto skaityk
los vedėja Rožė žydelienė ir 
Stasys Grigonis. Rožė žydelie- 
nė tremiama iš savo ūkio. Tre
miamoji turi du vaiku.

Sustabdomas ir pieninės 
veikimas

Kaip praneša V. Ryt., Šven
čionių starostai įsakius, šiomis 
dienomis buvo sustabdytas vei
kimas Daugėliškio pieninės 
“Galybė” (lietuvių išlaikomos) 
su visais pieno ir grietinės nu
griebimo punktais. Uždarymo 
priežastys nežinomos.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis. Westville, 111.

Mikužiutė .... ..........  3
Zalatoris .................    16
Miliauskas ..............   3

Daktaras-kvotėjas:
Stanislovaitis ...............  6
Mikolainis ..............----- 13'

J. Martin vėl liko išrink
tas konsilmanu.— Su
rinktų balsų skaičiu
mi iš šešių kandidatų 
jis užėmė antrų vietą. 
— Kai kurie komuni
stai agitavo prieš jj ir 
Westoną.

SLA 18 kp. balsavimai

Prezidentas:
F. J. BogoČius ........... 44
N. Rastenis .......   0

V ice-prezidentas:
J. K. Mažukna .......... 45
A. O. šalna .......   1

Sekretorius:
P. Jurgeliutė ...*............ 42
M. J. Vinikas ............... 3

Iždininkas:
K. P. Gugis ..............  40
J. S. Lopatto .... .......... 3

Iždo globėjai:
E. Mikužiutė............... 38
J. Miliauskas ............... 38
A. Zalatoris ........... -....... 1

Daktaras-kvotėjas:
Dr. J, Stanislovaitis .... 42
Dr. A. Valibus ...._......... 4

Čia gyvuoja dvi SLA kuopos: 
pažangiųjų kuopa 198 ir vadi 
namų jų fašistų 354 kuopa.

Mahanoy City. Pa.
S. L. A. 211 kp. balsavimais

Westville, III.
SLA 29 kp. balsavimai

Prezidentas:
Bagočius ............ -................. 21
Rastenis .............................- 71

Vice prezidentas:
Mažukna ...... .....;.... ............. 24
šalna ............ -......................... 72

Sekretorius:
Vinikas ..................................  75
Jurgeliutė ........................... 18

Iždininkas:
Gugis ........................................ 23
Lopatto ...................   75

Iždo Globėjai:
Mockus .......................    69
Mikužiutė ...................   20
Zalatoris ..................   61
Miliauskas  .....  18

Daktaras - Kvotėjas:
Stanislovaitis ....................... 20
Mikolainis ............................ 64

Vice Prezidentas: 
Mdžukna ........... —•
Šalna

Sbkretofiuš: - 
Vinikas .... ...........................
Jurgeliutė .... ....

. Iždininkas: .... . 
Gugis ................   —..... .

Lopatto ....... ............ ...........
Iždo Globėjai:

Mockus .... ...........................
Mikužiutė ,..... .....................
Zalatoris ........ :........... .......
Miliauskas .........................

Daktaras-Kvotejas: 
Stanislovaitis ........... ........
Mikolainis .......... ..J......... ....
Valibus

Delegatai išrinkti du į 
velando seimą;

30
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18
32

... 29

... 24

.... 9

.. 17

.27 
... 7 
. 15 
Gle-

Racine, Wis.
S. L. A. 100 kp. Balsavimai

Prezidentas:
Bagočius ..............  .....
Rastenis ...... ..................

Vice Prezidentas 
Mažukna ......  :
šalna .......... .................

Sekretorius:
Vinikas ............i..............

VIEŠAS PRANEŠI 
MAS KANADIE

ČIAMS
laiku 

spaudoje

mes
neturime konsulato

retortų adresus priduoti. Tatai! 
buvo padaryta. DULR pažadė
jus, tapo suorganizuota lietu
vių kalbos mokykla ir 1935 m. 
rudenį, musų vardu, gautos 
knygos, 201-me egzempliory. 
Tos knygos buvo perduotos 
Tėvų Komiteto narės, dabar 
mokytojos O. Indrelienės glo
bom

Apie tiek knygų ga'vo ir To
ronto liet, parapija. Taipgi 
DULR užprenumeravo 1936 m. 
SLA 286 kp^ du laikraščiu, 
“Trimitą” ir “Musų Vilnių”. 
Tie laikraščiai eina, šiuo adresu: 
82 Crawford Str., tat kas nori, 
gali užeiti pasiskaityti arba se
nesnius numerius pasiimti į na-

mus. Taigi, kaip matote, DULR 
teisingai pranešė apie pasiunti 
mą knygų į Kanadą.

Organizacijos, kurios norėtų 
gauti knygų, turi tik kreiptis į 
DULR, o neabejotinai bus pa
tenkintos. Adresas: DULR, 
Kaunas, Nepriklausomybes aik
šte 3 nr.

J. ir M. F. Yokubynai,
Toronto, Kanada.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
TeL Boulevard 1401

.Apskritai imant šios koloni
jos lietuviai yra labai paten
kinti, kad mi/sų veikėjas J. 
Martin (Marcinkevičius*) vėl 
liko išrinktas kitam terminui 
j miesto tarybą. Nors reakcio
nieriai vedė didžiausią agitaci
ją ir gąsdino piliečius visokiais 
raudonais baubais, tačiau nie
ko nepešė. Darbininkai ir biz
nieriai turėjo jau progos pa
tirti, kad Martinas ir Westo- 
nas kaip tik rūpinasi jų rei
kalais ir stengiasi visais gali
mais budais jiems pagelbėti. 
Štai kodėl jie ir pasirūpino, 
kad abu butų antram terminui 
išrinkti. Pasirodė, kad Marti
nas tarp kenoshiečių yra la
bai populiarus. Jis surinko 6,- 
181 balsą. Viso buvo šeši kan
didatai. Surinktų balsų skai
čiumi Martinas užėmė antrą 
vietą.

Drauge su Martinu liko iš
rinktas antram terminui E. 
VVeston, darbininkų remiamas 
kandidatas. Darbininkai turėjo 
dar ir trečią kandidatą, Schae- 
fer, bet nepasisekė jo praves
ti. Tačiau savo balsais ir jis 
užėmė ketvirtą vietą. Vadina
si, visai nedaug betruko, kad 
butų buvęs išrinktas. Po me
tų laiko bu‘s vėl renkami trys 
konsilmanai. Tąsyk darbinin
kai turės progos pravesti savo 
kandidatus. Tačiau to bus ga
lima atsiekti tik tuo atveju, 
jei visi mes nuoširdžiai dirb
sime.

Man ir kitiems pažangaus 
nusistatymo žmonėms labai kei
stai atrodė komunistų politi 
ka. Komunistai visa laika skel
bia, kad jiems labai rupi dar 
bininkų reikalai. Taip jie kal
ba. Tačiau visai kitokioje švie
soje pasirodo su savo darbais. 
Pavyzdžiui, per šiuos rinkimus 
kiekvienam pažangiam žmogui 
buvo aišku, kad tik darbinin 
kų vieningumas gali reakcio 
nierių puolimą atremti. Kada 
buvo varoma šlykščiausią agi 
tacija, prieš musų kandidatus, 
tai kai kurie komunistai tie
siog stengėsi atkalbėti pilie
čius, kad jie už Martiną ir Wes- 
toną nebalsuotų! Kaip sau no
rite, bet tai dabai nešvarus dar
bas. Įdomu bus pažiūrėti, kaip, 
jie tą savo elgesį bandys pa
teisinti. — H. L.

Prezidentas’:
F. J. Bagočius ............... 28

V ice-prezidentas:
K. J. Mažukna...............29

Sekretorius:
P. Jurgeliutė .................. 28 

Iždininkas:
K. p. Gugis ............... 27

Iždo glebė jai:
E. Mikužiutė ............... 29
J. Miliauskas ............... 29

Daktaras-kvotėjas:
D. J. Stanislovaitis....... 29
Visi kiti kandidatai gavo po 

vieną arba du balsu; jų nepasi
žymėjau. —SLA 18 kp. Narys.

Haverhill, Mass.
SLA 102 kp. balsavimai

Prezidentas:
F. J. Bagočius ..........  31
N. Rastenis .............  3

Vice-prezidentas:
J. K. Mažukna ........   33
A. O. šalna ...... ............. 4

Sekretorius:
P. Jurgeliutė ........... ....- 30
M. J. Vinikas .... .......  7

Iždininkas:
K. P. Gugis .............     32
J. S. Lopatto .... ...........  4

Iždo globėjai:
Mockus ................... ........ 7
E. Mikužiutė .. ..... ..... 33
A. Zalatoris ................... 3
J. Miliauskas ................ 25

Daktaras-kvotėjas:
Dr. Stanislovaitis ........ 27
Dr. Mikolainis ...........  5
Dr. Valibus .......    5
Delegatais į seimą išrinkti 

žymus kuopos darbuotojai — 
S. Uždavinis ir F. Virbickas.

Dayton, Ohio
SLA 105 kuopos balsavimai

J.'. ■' ■ ■■■■■■■»■ — —■ y

Ši kuopa yra vadovaujama 
p. M. K. Mackevičiaus, taip sa
kant, šimto nuošimčių tauti
ninko. Kiek teko nugirsti, fa
šistiškas steitas gavo penkioli
ka balsų, o pažangiųjų sleitas 
po dešimtį balsų. Delegatais į 
Seimą išrinkti: Mackevičius ir 
Vilimaitis. —Pašalietis.

Akron, Ohio
SLA 354 kp. lalsavirąai

Waterbury, Conn.
Lietuvių Piliečių Politiškas 

Klubas laikytam savo mėnesi
niam susirinkime bal. 3 d. už- 
gyrė vienbalsiai demokratijai 
ginti žygį ir šaukimą visuotinį 
Amerikos lietuvių kongresą.

Kašt. Jonas Budzinauskas.

Prezidentas:
Bagočius ....................  2
Rastenis ............................19

Vice-prezidyntas:
Mažukna .... ................... 8
Šalna ........ , f............... 15

Sekęr  ̂torius:
Vinikas ................ . 18
Jurgeliutė   ................ 2

Iždininkas:
Gugis/............................... 2
Lop/tto ......................... 17'
/ Iždo globėjai:

Mockus ............................ 14

VVilkes Barfe, Pa.
5. L. A. 35 kp. Balsavimai

Prezidentas:
Bagočius .................   36
Rastenis ........     6

Iždniihkas:
Gugis ..............................
Lopatto .... ............ ..........

Iždo Globėjai:
Mockus ....... .....................
Mikužiutė .................... .
Zalatoris .......... ..............
Miliauskas ......................

Daktaras-Kvotėjas
Stanislovaitis ................
Mikolainis ........ .............

PATARIA JAI 
VALGYTI BRAN 

NUO UŽKIETĖJIMO*
Kellogg’s ALL-BRAN pagelb

sti P-lej Han^ojau

Perskaitykit ši entuziastišką, liuo- 
snoringą laišką: “Tiktai keletą žo
džių, kad jums pranešti kaip augš- 
tai aš vertinu Kellogg’s ALL-BRAN. 
Aš sirgau nuo užkietėjimo vidurių*. 
Aš pasitariau su savo gydytojam. 
Jis pasakė man, kad valgyčiau 
bran.

“Bandžiau kito išdirbinio bran, 
bet jis ne buvo geras, tuomet nu
sipirkau Kellogg’s ALL-BRAN, ir 
radau jį tiesiog stebuklingu. Iš jo 
taipgi išsikepu skanius muffins.”— 
Miss Agnės Hanson, 450 N. Cicero 
Avė., Chicago, III.

ALL-BRAN suteikia kunui minkš
tą maistą (bulk)—kurio stoka pap
rastam valgyje, šis skanus cereal 
taipgi turi vitaminą B ir geležies.

Minkštas maistas (bulk), kuris 
yra ALL-BRAN sugeria drėgnumą 
ir švelniai mankština ir išvalo musų 
ęystemį.-Jis tankiai geriau veikia 
negu vaisiai arba daržovės, nes ne- 
išsidėsto musų kūne. ALL-BRAN 
taipgi suteikia mums vitaminą B ii’ 
geležies. /

Ar tai ne naturališkas maistas ir 
smagesnis negu patentuoti vaistai? 
Valgykit tiktai du šaukštus kasdien. 
Jeigu nepagelbės, atsikreipklf pas 
savo gydytoją. i

Parsiduoda visbse groser n ė s e.; 
ALL-BRĄN yra daug veiklesnis ne
gu produktai su maža dalini bran. 
Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, /Michigan. ;

*Užkietėjiriias vidurių paeinantis 
nuo p'eganėtino “bulk” valgiuose 

z . .

ŠIOS SAVAITES
1

Eitra Bargenai
Springsinis 
Matracas/
Vertės $16.00

1.95

ROOSEVELT 
FtBITUREi

2,310 West
Roosevelt Road

Į

Tęl. Seeley 8760

F 4

•i*;.'

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

S e rėdomi b ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenus 

Telefonas Republic 7868

ADVOKATAI

Kadangi pastaruoju 
Amerikos lietuvių 
pradėta teirautis apie DULR 
prisiųstas knygas Kanados lie
tuviams, tai mes, kaipo su tuo 
reikalu susiję asmenys, laikom 
sau už pareigą plačiąją visuo
menę apie tai painformuoti.

Gal bus įdomu, kodėl, bū
tent, mus tie reikalai liečia? 
Taigi, kaip visiems kanadie
čiams lietuviams žinoma, 
Kanadoje
ir dėl to iki Pasaulio Lietuvių 
Kongreso Lietuva mažai ką ži
nojo, apie musų čia esamas ko
lonijas. 1934 m. rudenį mes ga
vome laišką iŠ Kauno iš vieno 
musų pažįstamo, buvusio kana
diečio J. JĮurkšos. Savo draugiš
kame laiške jis mums praneša, 
kad DULR teiraujasi apie Ka
nados lietuvius ir nori jiems 
pagelbėti įkurti liet, kalbos mo
kyklas, paremti knygynus, 
skaityklas ir t. U ir kad jis — 
J. Jurkša, DULR davė musų 
adresą. TuOjdUs po to gavome 
kelis laiškus nuo DULR ir siun 
tini su 19 knygų, 21-me egzem
pliory. Tarp knygų buvo: ke
ltos naujos skaitymui; keli vei
kalai scenai; kelios knygos mo
kyklai ir keletas senų mažų 
knygelių ir brošiūrėlių. ♦

Knygos liko paleistos tarp 
skaitytojų, o vėliaus, įsikūrus 
SLA 236 kp. knygynui — jam 

■ perduotos. DULR savo laiškuo
se prašė pranešti jiems, kokios 
lietuvių organizacijos Toronte 
randasi ir jų pirmininkų ar sek-

9

6
9

9

... 5

.. 10

11
6

10

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triner’s Bttter 

Vyną, SuylrS metų laiko turėjau bė- i 
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimu, 
nusipirkau butelį, ir nuo patiąs plo
nio paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas- 
merktain žmogui, Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, VVallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite rą-; 
guli ar lai, pilną šaukštą prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Joseph Triner Company, Chlcage

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

ADVOKATAS 
ofisai—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais puo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties._____ _

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvrell St. 
Telephone i Renublic 9723

Miesto 
Kamb. 
Namu

Kl. Jurgelionis i
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

•

, Physjcal Therapy 
, and Midwife 
iftBaU S, Western

Avė., 2nd floor 
Hbrtilock 9252

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais i Panedėlio. Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
' IR TĖVAS

REPublic 8340

Tel. Office Wentworih 6330
Rez. Hyde Park 8365

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku liga gydytoja
6900 So. Halsted St

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS ,

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso I 
trumparegyste ir toliregyste. Priren-I 
gia teisingai ūkinius. Visuose atsiti-1 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu . akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. KADŽIUS
668 West I8th Street Phone Ganai 6174

S. M. SKUDAS
718 Wėšt 18th Street Phone Montofe 8877

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hęrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
PrigĮiton Pąrh; Skyyiųs, 4447 S. Fąirfield, Laf. Q727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

į J. UVLEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue .Phone Boulevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

IMPERFECT IN ORIGINAL

4

Phone Bjulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimu; 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

- Ofįso valandos: ’ ,
Kdsdien nuo • 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock -5524/ diena ir naktį 
Pr.Constance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė....... —........ ■■■■■—■.. ■■ ■■■»■■■■■ 
Phone Prospect 6376

Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dehtistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos. Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narni telefonas Brunsvrick 0517

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

OFISOOFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

. i! M « • ,,

Ofiso Tel. Ddrchester 5194 
Rez. Tat Drex61 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir vinį 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.



Pirmadienis, balan. 13, 1936

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas demokratų 
šulas pabėgo j Horne- 

rio kempę
Richey V. Graliam, nabaš 

ninko Cermako žentas ir de 
mokratų vadas Ciceroj, o taip
gi Illinois valstijos senato pre
zidentas, yra dar vienas sta'm- 
biųjų demokratų partijos šulų, 
kurie paliko mero Kelly-Nash 
eiles ir 
toriaito 
rėmėjų.

tomobilis, kuriuo tos dvi poros 
važiavo, įpuolė į Michigan eže
rą. Nelaimė atsitiko prie Ran- 
dolph gatvės.

Jaunas vyras, Dennis Fisher, 
3354 Polk st., Indiana universi
teto studentas, ir Lillian Mark, 
21 m., 3654 Madison st., pa
skendo, o kita pora išsigelbėjo.

Išsigelbėjo Ludwig Clomns- 
ki, 21 m., taipgi Indiana uni
versiteto studentas, ir Heleri 
Craig, 19 m., Northweslern 
universiteto studentė.

Prisipažino pašavę May 
wood policijos virši

ninką *
prisidėjo prie guberna- 
Hornerio kandidatūros ■ 21 m., 

avė., ir

Automobilio nelaimėj 
sužeistas policininkas
Policininko H. W. Krause, 

6145 Roscoe st., automobilius 
susidaužė su Ernesto Edward- 
so, 2455 North Spaulding avė., 
automobilium. Policininkas taip 
skaudžiai nelaimėj užgautas, 
kad be sąmonės buvo nuga
bentas į ligoninę.

Walter Dembrowski, 
909 North Hermi tage 
Joseph Tworek, 20 m., 1323 
Fry st., prisipažino, pasak po
licijos, kad jie esą nariai gen- 
gės, kuri pašovė praėjusį penkr 
tadienį Maywoodo policijos vir
šininką ir porą kitų policininkų 
laike holdapo padaryto Chicago 
Tubing and Braiding kompani
jai. Walter Dembrowski seniau 
yra dirbęs tai kompanijai kaip 
samdinys.

Bėda viešųjų darbų 
darbininkams

Gaisras išvijo 250 žmo
nių į gatvę

NAUJIENOS, Chicago, III.

kanas minias ir bevydavo jas 
cirkais po to, kai tapdavo iš
rinkti į politinius ofisus. Gi šių 
dienų politikieriai bovija publi
ką tik prieš rinkimus, kol pa
tenka j ofisus.

—Bet kaip su Roosęveltu — 
klausia antrasis.

—Rooseveltas gal būt viena 
išimtis — palūkėjęs kiek pra
taria antrasis.

Senas Parapijonas.

Šiame mitinge kalbės taipgi 
adv. Kleofas Jurgelionis, kurs 
yra demokratų kandidatu į Val
stijos centralius komitimanus.

Mitingas prasidės 8 vai. va
kare. Bus smagus ir neilgas. 
Įžanga visiems veltui.

RYTOJ 2M0NĖS PASMERKS 
BOSUS

Politika
Darbo Federacijos 

lyderiai už 
Hornerį

Rytoj nominacijų diena.
Balsuotojai tars savo žodį.
Iš viso ko matyt, kad tai bus 

balsavimas prieš demokratų 
partijos bosus Kelly ir Nash. 
Jie jau perdaug norėjo apžioti.

Gubernatorius Horneris bu
vo teisingas ir sąžiningas. Jis 
užsitarnauja būti gubernato
rium ‘dari vieną terrhiną. Taigi 
už jį didžiuma žmonių paduos 
rytoj savo balsą. Nei
savystovis balsuotojas negalės 
pakelti rankos paduoti balsą už 
bosų pasirinktą sau paklusnų 
daktarą, kurs į gubernatoriuj 
netinka.

Lietuviai balsuotojai irgi vi
sur yra nusistatę balsuoti už 
Hornerį ir jo kandidatus. Visi 
dabar aiškiai supranta, kad jei-

gu Horneris nebūtų išgąsdinęs 
bosų, tai jie niekad nebūtų da
vę progos lietuviams statyti 
savo kandidatą į teisėjus.

Rytoj Horneris laimės ir nu
laužys ragus įsigalėjusiems bo
sams. Su Horneriu laimes jo 
kandidatas į vice-gubernatorius 
John E. Cassidy, kandidatas i 
iždininkus Joseph T. Spiker, 
kandidatas į kongresmanus Ba
rratt O’Hara ir daugelis guber
natoriaus kandidatų į komiti-

-Hornerb Lietuvių
Organizacija.

nerio kandidatūrą j gubernato
rius. šitie gandai yra neleisin- 
gi ir neturi- jokio pagrindo.

Jonas T. Zuris,yra reguliaria 
partijos kandidatas ir neturi 
nieko bendro su tais, kurie tuos

neteisingus gandus skleidžia. 
Jisai eina kartu su reguliariu 
partijos kandidatu į gubernato
rius Dr. Hermanu Bundesenu.

John T. Zuris Bcosters’ 
Club.

manus

Pastaba

VARDUVIŲ BANKETAS
JULIAUS BAŠKIO HOTEL TAVERN

1243 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. VICTORY 4683
Balandžio-April 13 d.- 1936

Užprašau visus savo draugus iv nažystamus atsilankyti i mano var
duvių dienos iškilmes, Lauksiu visų.

Vakarienė iki 11:00 vai. nakties, ne vėliau. Orchestra gros per nakti.

LIETUVIAI, PIRMYN SU ROOSEVELT— 
BUNDESEN—ZURIS

Darbininkai turį viešuosius 
darbias — WPA — pastaruoju 
laiku pusėtinai susirūpinę. Da
lykas toks, kad tapo iškabin
ti biuletenai, jogei daugelis iš 
jų busią paleisti iš darbo, o 
darbe pasiliksią tik gerieji. 
Darbininkų atstovai tačiau in
terpretuoja tų biuletenų reikš
mę kitaip: tai, girdi, esąs įspė
jimas dirbantiems viešuosius 
darbus darbininkams, kad su
krustų ir šoktų į talką precink- 
tų kapitonams varyti politinį 
vajų.

Kilęs gaisras trobesy prie 
Vincennes avė. ir 35 gatvės iš
vijo į gatvę 250 negrų gyvenu
sių tame trobesy. Panikoj su
žeista apie tuzinas asmenų. 
Gaisras kilo apie 5 vai. Velykų 
rytą. ,

Iš nugirstų gatvėj 
pastabų

Illinois darbininkų įstatymų 
komitetas penktadienį suren
gė valstijos Darbo Federaci
jos centre bankietą guberna
toriui Horneriui. Savo kalboje 
Henry Horner pasižadėjo ir to
liau remti naudingus darbinin
kams įstatymus legislaturoje.

Kalbas pasakė Illinois Dar 
bo Federacijos prezidentas R. 
G. Soderstrom ir kai kurie ki
ti Federacijos vadai. Dalyvavo, 
be aukščiaus paminėtųjų Fe
deracijos viršininkų, taip pat 
sekretorius-iždininkas Victor A. 
Olander, pirmas vice-preziden 
tas Al Towers, Chicagos mo
kytojų patarėjas John H. Walk- 
er ir atstovai nuo lokomoty- 
vių inžinierių brolijos, nuo ge
ležinkelių tarnautojų brolijos, 
svičmonų imi jos ir nuo mai- 
nierių.

Paskutinis Politinis
Mass Mitingas

vienas

- - - - DRESES—
VYRU SIUTUS <4 A 
top kautus _

Išvalome ir Išprosinam H
Plūs Apdr. nuo Ugnies B 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytudtus 

Kailiais padabintus rubus.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

6 RŪBAI, $1.30 
ATSIIMAM IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERS 

Ifif) N. STATE ST. KAMI). 1323
' DEARBORN 8740 •

kas skleidžia gandus, kad 
T. Zuris, lietuvis kandi

Kai
Jonas 
datas į Chicagos Municipalio 
Teismo teisėjus, stoja už Hor-

JOHN T. ZURIS 
i Teisėjus

Lietuviai, Balsuokit 
už Savo Draugą

DR. HERMAN N. BUNDESEN 
i Gubernatorius

Sunkiai susirgo teisė
jas Williams

Sunkiai susirgo Sirperior 
Teismo teisėjas Charles A. 
Williams, kuris yra 73 metų 
amžiaus ir kurį vargina šir
dis. Teisėjas Williams gyvena 
adresu 2842 Sheridan road.

Vienas pilietis klausia kito:
—Ką manai apie tą daugybę 

kandidatų ir kandidatėlių įvai
rioms politinėms vietoms?

—Well — atsiliepia antrasis 
iš lėto — atrodo, kad jie yra 
užsikrėtę tam tikra liga, kuri 
ypatingai 
vienytose 
metu.

plačiai paplinta Su- 
Valstijose pavasario

Užpuolė munšainės 
bravorą

Atrodė, kad prohibicijai iš
nykus ir slapti munšainės ar
ba alkės bravorai išnyks. Nė
ra reikalo kalbėti apie tai, kad 
daug piliečių senuoju blaivy
bės laikų papročiu dar ir šian
die tebesigamina naminėlę. Po
licija betgi penktadienį užtiko 
tikrą slaptą alkogolio bravorą 
ir padarė jame kratą. Tas bra
voras galėdavo perdirbti iš de
natūruoto j tinkamą gerti al- 
kogolį kasdien po 15,000 ga
lionų. Sis alkogolio bravoras 
užtikta poros mylių tolumoj 
nito miestelio Aurora.

» » «
Du vyrai, veikiausia advoka

tai, stovi ant gatvės kampo 
laukdami gatvėkario ar buso.

Vienas jų, matyti, tęsdamas 
nutrauktą kalbą pastebi:

—O man visgi senobiniai Ro
mos politikieriai labiau patin
ka. ’Jie mat šerdavo duona ai-

Nušovė savo vyrą 
saliune

Mrs. Betty Martin, 32 me
tų amžiaus, ketvirtadienio va
kare nušovė savo vyrą Andrew 
Martiną. Galvažudystė papildy
ta saliune adresu 938 East 43 
st. Moteris aiškinasi, kad jos 
vyras buvęs neištikimas jai.

Ledo šmotas sutriuški
no žmogų

Jefferson Ice Company dirb
tuvėj, 4233 Belmont avė., 300 j 
svarų ledo šmotas užgriuvo ant 
Frank Knowles, 47 m., 3032 
North Keating; avė., ir sutriuš
kino jį. Knowles' buvo dirbtu
vės superintendentas.

Linksmas baliavojimas 
pasibaigė liūdnai

Anksti Velykų rytą pasibai
gė liūdnai linksmas baliavoji- 
mas dviejų jaunų porų, kai au-

šiandien 
kalbės 
lionis.

Lietuvių Auditorijoje 
O’Hara ir Kl. Jurge-

D I X I E ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J HgH 

trukcijas ” 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams

Valsus-Fox Trotš-One- , — ■, 
step 12 lekcijų kursas 

dabar ..... .......„f..............
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

ZYGMUNTOWICZ
Demokratų Kandidatas i 11-tos 

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

[^BALSUOKIT TIK Už TUOS KANDIDATUS, KURIE EN- 
DORSUOTI COOK COUNTY REGULIARIAI

DEMOKRATŲ
President

FRANKLIN D. ROOSEVELT
United States Senator

JAMES HAMILTON LEWIS
Governor

HERMAN N. BUNDESEN
Lieutenant Governor

JOHN STELLE 
SŽcretary of State 

EDWARD J. HUGHES

PARTIJOS
Attornev General 
OTTO KERNER
State Treasurer 

JOHN C. MARTIN % 
Auditor of Public Accounts 

EDWARD J. BARRETT
Congressmen at Largo 

E. V. CHAMPION 
LEWIS M. LONG

Visi Bridgcporto lietuviai yra 
kviečiami ateiti šį- vakarą į Lie
tuvių Auditoriją ir išgirsti 
karšto kalbėtojo Barratt O’Ha- 
ros, kurs yra demokratų kan
didatu į visos valstijos kongres- 
manus.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PASKOLOS ANT MORGIČll
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokė jom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Stiprus ČEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeyerykus. Mes tokius ir turime. 
Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu- 
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu- 

W sų krautuvę, o mes jums
W priskirsime gerus ir ne

brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET

U
JUS IŠGARSINS •
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų Tk IT T n 
kreipkis j ” U ,L 11,

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

gyg ■ -G j™

■ ELECT |

—

Į Jerry Dolezal Į
| REPUBL1CAN CANDIDATE FOR 1 
| COMMITTEEMAN | 
| Township of Cicero =
§ Primaries Tuesday, April 14th g 
= Endorsed By g
| THE BETTER GOVERNMENT | 

| • • LEAGUE ■ < g
š Of Chicago and Cook County g 
iiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiH

Gerkit ir Reikalaukit
Visose AlinCse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

U
Lietuviikoi 

Degtini!

County Treasurer 
HORACE G. LINDHEIMER 

States Attorney 
THOMAS J. COURTNEY 

Recorder of Deeds 
EDWARD J. KAINDL 

Clerk Circuit Court 
JOHN E. CONROY 

Clerk Superior Court 
FRANK V. ZINTAK 

Coroner
FRANK J. WALSH

Associate Judges 
OSCAR S. 
WILLIAM

JOHN T. ZURIS
JOSEPH A. GRABER 
MICHAEL TREMKO 

JOHN V.
McCORMICK

Board of Tax Appeals 
PAUL DRYMALSKI 

Trustees Sanitary District 
THOS. F. BYRNE

PAUL V. COLIANNI
D. A. HORAN

Clerk Municipal Court Sfe,
1 • JOSEPH L. GILL

Bailiff Municipal Court 
ALBERT J. HORAN

Chief Justice Municipal Court 
JOHN J. SONSTEBY

Court
EDW. S. SCHEFFLER 
JAY A. SCHILLER 

JUSTIN F. 
McCARTHY

LEON EDELMAN

Municipal 
CAPLAN 
BROOKS
HASTENERWIN J.

THOMAS A. GREEN
Balandžio 14 d. Reikalauk
DEMOCRATIC BALLOT

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

yra rengiama

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0808

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSIIOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus.

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

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
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Publishėd Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlon Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
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Apžvalga
M. YČAS PRIPAŽINTAS 

KALTAS

Jei Hitlerio nė viename jų nebuvo; netrukus radio pranešė, tad “vadas” nusileis centrali- niame Ludwigshafeno airporte, paskui irasse.Šitaip bijo žmonių tas “vadas”, kuris giriasi, kad 99% tautos jį remia. Dėlto, kad jam rinkos dreba, tai jisai vartoja žiaurų terorą.
kad prie Haupt-Aus-

,kito tautininkų šulo byla — “Maišto” bendrovės direktoriaus Jono Lapėno. Kartu su juo yra teisiami jo brolis Petras Lapenas su žmona Konstancija, buv. Tauragė^bend. direktorius Ant. Prancu- lis ir kitas bu'v. Tauragės “M.” bendr. direktorius A. Kubilius.Šitoje byloje iššaukta 85 liudininkai.Teisiamieji yrakad jie išeikvoję, pasisavinę’ ir kitokiais budais padarę “Maisto” bendrovei žalos už kelis milionus litų.

“Maisto”

Pirmadienis, Ealari. 13, 1936ma dainų reikšmė. Žymus profesoriai ir mokšlinnkai labai palankiai kalba apie tą knygą. Netrukus bus išspausdinti jų laiškų ir rezencijų iš-
traukos. šiaip ar taip, bet lietuviams, o ypač čia gimusioms lietuviams, reikėtų įsigyti ir perskaityti “Dainą”.

Entered M Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1979.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadiOUitts. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
DL Telefonas Ganai

UfaakyMo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams -----
Pusei metų
Trims mėnesiams _____
Dviem menesiams .*____
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopiją ••••••••••••••••••••a
Savaitei
Mėnesiui .m.........................'

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu t

Metams $5.00
Pusei metų .........................___  2.75
Trims mėnesiams_________ . 1.50
Dviem menesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta) - '

Metams __ ...........—«
Pusei metų
Trims mėnesiams •••
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
1 4.00

2.50

Byloje dėl Prekybos ir Pramonės Banko nubankrotavimo Kauno apygardos teismas pripažino Martyną Yčą kaltu, bet “dėl įsisenėjimo’ nuo bausmes atleido.Yčo dėl to, traukė dėl to,tautininkų šulas.Jeigu butų buvusi kitokia valdžia Lietuvoje, tai M. Yčui butų tekę pasėdėti kokius metus laiko kalėjime.

nusikaltimas kad valdžia jo tiesom kad Yčas yra stambus
įsisenėjų ilgai ne- O netraukė

SIDABRINIŲ LAPIŲ BIZNIS

LAPENŲ BYLA ŠIAULIUOSEDar nebuvo pasibaigusi Martyno Yčo byla Kaune, kai prasidėjo Šiaulių apygardos teisme
kaltinami,

PASIKALBĖJIMAS SU PONU KATZENE 
LENBOGENU

Gražioji Vasyliūtė

Visuomet kas nots pardavinėja kokias nors stebuk
lingas prekes, žadėdamas jų pirkikams didelius pelnus. 
Kaip Chicagos “Better Business Bureąu^ praneša, , da
bartinių laiku sukinėjasi tarp žmonių daug sidabrinių 
lapių farmų agentų. Jie sako, kad sidabrinių lapių pora 
esanti verta tarp $1,000 ir $2,000, ir kad įdėjus į šitą 
biznį tūkstantį, kitą dolerių, esą lengva trumpu laiku 
pralobti, nes lapės labai greitą! veisiasi.

Paminėtasai biuras įspėja publiką, kad sidabrinės 
lapės kaina dabar siekia tik apie $40. Užmokėjus agen
tui penkis Šimtus arba tūkstantį, biznį padarytų ne pir- 
kikas, bet agentas ir tie, kurie jį yra pasamdę.

MEKSIKOS “GELEŽINIS VYRAS” IŠTRĖMIME

Meksikos prezidento įsakymu tapo ištremtas i Jung
tines Valstijas buv^sįs Meksikos “bosa^J, gęn. Plutar- 
ehqp I)iias’?CalĮė3. ’ ’MeksikbstValdŽiiK ■ taip sbukiPosi jud 
pušiki*aty£L kąd liepe jį įgabenti per sienų aeroplanu.

Tai gana žiaurus apsiėjimas su žmogum, kuris ne 
taip dar seniai buvo tos valstybės galva. Bet, atsiminus, 
kas atsitiko su pirmesniais Meksikos diktatoriais - 
tliazu, Carranza ir k. — reikia pripažinti, kad Gailės’ 
likimas nėra jau taip labai liūdnas.,

Meksika dar tebėra tokiame stovyje, kad nauji val
dovai negali geruoju sugyventi su senaisiais. Kai val
džia pasikeičia, tai buvusios valdžios šulams tenka bėg
ti — jeigu jie suspėja.

o

NUSTATYS VELYKŲ DATĄ

Velykos visuomet yra švenčiamos sekmadienį, to
dėl jų data kasmet būna kitokia. Jau vien iš šito fakto 
yra aišku, kad Kristaus t mirimo ir prisikėlimo laikas 
krikščionims nėra žinomas.

Kadangi tų įvykių nėra istorijoje užrekorduota, tai 
jiems gali būt parinktos bet kurios datos. Įvairios krik
ščionių sektos — katalikai, stačiatikiai* ir visokių kryps
nių protestonai — ketina ateinančiais metais atlaikyti 
konvenciją Edinburghe, Škotijoje, ir susitarti, kad Ve
lykos kasmet butų švenčiamos balandžio mėn. 8 d., pa
našiai kaip kad yra visuomet 25 d. gruodžio švenčiamos 
Kalėdos.
. A . . „i,'"'p J: • •

Prie tos progos butų pravartu labiau pritaikyti da
bartinei gadynei ir tos šventės turinj.

AREŠTAI ITALIJOJE

Žmonių nepasitenkinimas Italijoje, matyt, auga, 
nes pastaruoju laiku valdžia ėmė daugelį areštuoti. Bu
vo Amerikos spaudoje žinių apie masinius Italijos dar
bininkų areštus ir apie suėmimus tarpe inteligentų.

Dabar Roma jau oficialiai pripažino, kad Piedmon- 
te buvo suimtas prof. Michele Giuą ir . 9 kiti asmeny, 
kaltinami tuo, kad jie darę sutuoksią nuversti fašistų 
diktatūrą. Septyni iš jų yrą nuteisti, ’ o trys išteisinti. 
Prof. Giua gavo 10 metų kalėjimo.

*

LATVIJĄ IRGI TURI DIKTATORIŲ
i „ui i

Latvijos ministeris pirmininkas, Karlis Ulmanis; 
patapo kartu ir prezidentu, pasibaigus prezidento Kvie
sto terminui. Tuo budu vieno asmens rankose dabar yra 
visa vykdomoji valdžia. O kadangi Latvijos seimas iŠ* 
vaikytas, tai Ulmąnio galius niekas nebevaržo. Taigi ji- 
saiį yra pilnas diktatorius.

Diktatūrų mada Europoje dar nėra praėjusi. Bet 
ji, žinoma, praeis, žmonės diktątorių valdomose šalyse 
vis labiau ir labiau nerimsta. Kai tik suklups vienas iš 
stambiausiųjų diktatorių — Mussolini, Stalinas arba 
Hitleris — tai velnias grėbs juos visus.

“PERSIGANDUS1O BURŽUL 
PALAIKIO” TERORASSavo laiške K. Marksas jo artimiausias draugas Ir bendradarbis Fr. Engels, 1870 m., rašė^ kad terorą vartoja ta valdžia, kuri bijo žmonių, betto, kad Ji “persigandusi”, tai ji žudo savo priešus, stengdamasi tokiu budu save nuraminti.“Aš esu įsitikinęs”, sakė Engels, “kad kaltė dėl 1793 melų teroro viešpatavimo (Francijoje. — “N.”- Red.) kuone išimtinai krinta ant persigandusio, patriotiškai skėry čio jaučio buržujaus,smulkaus miesčionpalajkio it darančios biznj iŠ teroro driskių gaujos (Lumpen- mob).”Šitie didžiojo Markso draugo žodžiai prisimena, skaitant žinias S apie • barbariškus socialistų, komunistų, katalikų ir kitų persekiojimus dabartinėje Vokietijoje.“Tautos vadas” Hitleris giriasi, kad 99 nuošimčiai suaugusių Vokietijp sugyvento jų ^padavė už jį ir jo sąrašą reichs- tago “rinkimuose”. Bet toje “rinkimų” kampanijoje Hitleris parodė didžiausią kinkų drebėjimą. Visur, kur jisai laikė prakalbas, policija vartojo stropiausias apsaugos priemones, įjodama dėl jo gyvybes. Štai kaip buvo pasiruošta “fuehre- rio” atvykimui į Saarbruecken ir Ludwigshafen:Kaip rašo “Deutsche Infor- mationen”, tose vietose pirmiausia buvo suareštuota dau gybė žmonių. Paskui visiems namų savininkams tose gatvė se, kuriomis turėjo važiuoti Hitleris, buvo įsakyta pristatyti vardus gyvenančių jų namuose žmonių. Be to, namų savi ųinkai turėjo priduoti:.1. Tikrą adresą kiekvieno žmogaus, kurie Hitlerio atvykimo dienoje bus jų namuose;2. Vardą-pavardę kiekvieno asmens, kuris žiūrės pro langą:,3. Tikrą skaičių žmonių, kurie stovės prie kiekvieno lan- 8°-Šituos sąrašus peržiurėjo Gestapo (slaptoji policija) ir davė įsakymą namų savininkams, kad tik paminėtiems sąrašuose žmonėms butų leidžiama būti namuose ir žiūrėti pro langus. Tuose visuose namuose buvo padarytos kratos.“Vado” atvykimo dienoje visomis gatvėmis, kuriomis buvo nustatytas jo važiavimas, sustojo iš abiejų pusių trys ei- lės Hitlerio smogikų. Viena eilė 'veidu j gatvę, antra eilė veidu į namus (kad žiūrėtų, ar bemetama kas iš lango), trečia

Iš Kanados buvo atvykęs į Chicago p. U. Katzenelenbo- gen„ kuris Naujienų” skaitytojams yra žinomas iš praeities. Prieš kelerius -metus ‘Naujienose” buvo išspausdinta visa eilė jo apysakų iš Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimo.Dabartiniu laiku p. Kazene- lenbogen yra atsidavęs grynai mokslo darbui, —■ studijuoja įvairių tautų folklorą (tautosaką). Po metų ar dviejų jiš yra pasiryžęs išleisti stambų veikalą, kuriame bus gvildenamas palyginamasis folkloras. Tą savo mokslo darbą jis rašo anglų kalba. •Su atvykusiu svečiu teko gai na plačiai pasikalbėti apie jo darbus. Jis pirmiausia tekreipė dėmesį į tai, kad Amerikos ir Kanados unįyefsitetų knygynuose lituanistikos skyriai neįmanomai neturtingi. Tut būt, Lietuvos universitetas apsimaino savo lediniais sU labai apribotu mokslo įstaigų skaičium Amerikos kontinente. Lietuvos universitetas, suprantama, daug-laimėtų gaudamas didesnį, s^afeių „ nipks- liškų veikalų anglų* kalba, kuri pastaruoju laiku yra mokama beveik visos Lietuvos gimnazijose. Daug laimėtų taip pat Lietuvių,; priaugančioji karta Amerikoj^. Ji butų skatinama susipažinti su lietuvių pasiekimais mokslo srityje, jei ji galėtų surasti Lietuvoje leidžiamus moksliškus veikalus savo universitetų knygynuose. Tuo budu daugiau dėmesio butų atkreipta ir Amerikos mokslininkų, o lietuviai studentai galėtų rašyti reikalaujamas studijas apie savo tautos kul-

tų namus kitoje pusėje, ar nėra užlipęs kas ant stogo.Da ir to ne gana. Hitleris turėjo atskristi aeroplanu. Prieš jam atskrendant, per ra- dio kelis kartus buvo pranešta, kur jisai 'nusileis, bet kiekvieną kartą buvo minima vis kitoks aerodromas. Vieną syk buvo pranešta, kad Hitlerio aeroplanas nulups Mąnnheimo lauke — ir iš tiesų, tenai nusileido (trys milžiniški aeroplanai,

Reikia pasakyti, kad ne tik senesnieji dainų rinkiniai, bet dagi, vėliausieji Mykolo Biržiškos, Mickevičiaus-Krėvės, Brazio ir Dovydaičio leidiniai retai tegalima universitetų knygynuose užtikti. Palyginti, turtinga svetimomis kalbomis literatūra apie litauanistiką, kuri visai butų prieinama Amerikos ir Anglijos mokslininkams, nepaprastai blogai yra klasifikuota katalioguosc, 'o daugiausia ji visai nėra į lituanistikos skyrių įtraukta,bet klasifikuota autorių vardais arba žurnalų antras cmis. Kas ieško bet ko iš lituanistikos ir nėra tinkamai informuotas bei neturi kupranugario kantrumo knistis ruduose tarp senų žurnalų, tas nieko nesuras.Aš, pareiškė p. Katzenelen- bogen, atkreipiau čionykščio konsulo, p. Kalvaičio, dėmėsį į tai, kad, reikėtų “sumobilizuoti” Amerikos ir Anglijos Universitetų lietuvius studentus, kad jie sutvarkytų visą medžiagą, kuri liečia Lietuvos istoriją, liaudies kūrybą ir iš viso šių dienų pasiekimus kultūros srityje Tą medžiagą, kame tik ji nesirastų (žurnaluose ar paskiruose leidiniuose) turėtų būti surinkta į bendrą lituanistikos skyrių. Šių dienų bibliotekų sistema skaito reikalinga registruoti ne tik knygas, kurios yra leidžiamos paskiras leidiniais, bet taip pat monografijas ir svar-

besnius straipsnius, išmėtytus periodiškuose leidiniuose.Didelis lituanistikos indėlis įvairiomis kalbomis pelėj a rūsiuose ir laukia rūpestingų rankų, kurios jį ištrauktų į šviesą ir parodytų pasauliui. Lietuvių studentija yra paskirta tą tautinį kultūros darbą atlikti.Toliau besikalbant su d. Katzenelėhbogenu, jis palietė ir Petkevičaitės 75 metų amžiaus. sukaktį, 'kuris iškilmingai buvo paminėtas Lietuvoje. Jis pareiškė, kad senieji žydai labai maloniai prisimena dar jos tėvą. Ji$ai, kaipo gydytojas, rodė didžiąusį, rĮupestįngn-’ mą savo pącijentainš, ’ rint, kuriai tautai jie priklausė. Ne tik dažnai nemokamai gydė neturtinguosius, bet dagi juos savo pinigais šelpė.katzenelenbogen sako, kad Petkevičaitė turi ne tik didelį talentą literatūros srityje ir moka užkrėsti skaitytoją savo širdingumu, bet ir asmeniškuose santykiuose su žmonėmis ji parodo savo sielos prakilnumą. Prisiminė jis savo pasikalbėjimą su Dr, Grigaičiu, kuris pasakojo, kaip jis, būdamas septintos klasės gimnazistas, nakties metu iš gelž- kelio stoties ėjo pėsčias 28 verstus į jos tėvo dvarą, kur įvyko slaptas lietuvių studentų posėdis. Studentai prisiekę, kad, baigę mokslus universitetuose, jie nepasiliksią Rusijoje gyventi, bet grįšią dirbti į Lietuvą.Petkevičaitė, kuri pasižymi dinamiška prigimtimi, savo žinojimą ir gabumus atidavė Lietuvos liaudžiai. Ji yra Dr. Basanavičiaus vadovaujamų aušrininkų tipo humanistė. Ji yra tos nuomonės, kad daug kentėjusi Lietuva yra likimo skirta būti tėvynė visiems joje gyvenaiitięms žirionėjns, lįų-Į ti pavyzdys to, kaip sU tautinėmis mažumomis galima palaikyti gerus kaimyniškus santykius*Gyvendamas tolimoje Kanadoje, jis siunčia Petkevčaitei linkėjimus 75 metų amžiaus sukaktįes proga*
---- -o—Smagu buvo pasimatyti su p. Katzenelepbogenu, kuris Verčiasi mokytojo darbu Toronto mięste. Gaudamas, palyginti, nedidelį atlyginimą, jis pašvenčia visą savo atliekamą laiką folkloro tyrinėjimui. Jis palaiko ryšius su įvairių universitetų mokslininkais, kurie yra pasižymėję folkloro srityje. Per paskuti-] nius trejus metus jis rinko medžiagą ir rašė gana stambų veikalą įvairių tautu palyginamąjį folkloru. Su šypsena jis pastebėjo, kad “jei tas dar- , baš nepribaigs manęs, tai po ; metų ar dviejų aš jį baigsiu”.Galima tikrai tikėtis, kad Katzenelenbogenui' pakaks energijos, tą didelį darbą sėkmingai baigti.

---- o_--- -Beje, šia proga reikia priminti, kad p. Katzenelenbogen yra parašęs anglų kalba “Daina”. Tai lietuvių ir latvių dainų studija. Knygoj© labai vy-

(Rusų liaudies pasaka)Kitą kartą viehoję karalystėje gyveno pirklys, kuris bu- vo išgyvenęs moterystėj e dvyliką metų it susilaukė tik vienos dukrelės—-Gražiosios Va- syliųtės. įįada motina mirė, Vasyliutė buvo vos aštuonių metų amžiaus. Kartą prieš pat mirtį motina pasišaukė ją, ištrąuke iš po pagalvės lėlę ir duodama jai sako: “Klausyk, dukrele, atsimink ir pildyk mano paskutinį paliepimą- Aš jau mirsiu kartu su iŠtai maža lėlė, laikyk prie savęs,

einamo miško, o tam migke trobelė, o toj trobelėj gyveno pikta žiežula, kuri prie trobelės nieko neprisileisdavo, o priėjusius suvalgydavo kaip viščiukus. Pamotė čia apsigyvenusi visuomet išrasdavo reikalą Vosyliūtę pasiųsti į tą baisų mišką, kad ją kaip nors pąklaldintų ir pražudytų tos žiežulos pinklėse. Vienok, nors ne retai eiti į tą grįždavo

viščiukus. Pamotė gyvenusi visuomet

savo motiniška palaima, visuomet ją , saugok ir niekam jos nerodyk. Kada tave ištiks kokia nelaimė, ją pavalgydinusi klausk jos patarimo.” Tai tarusi, pabučiavo dukrelę ir pasimirė.Pirklys, žmonai mirus, vedė ilgą, dorą ir gražų našlio gyvenimą. Buvo tikrai geras ir išmintingas žmogus. Kada jiš jau pradėjo galvoti apie vedybas, nežiūrėjo jis į kokias ten jaunas merginas, bet, kaip ir jam priderėjo, pamylėjo našlę ir jau augusią moterį, kuri turėjo savo dvi dukteris, be- veiį to, paties amžiaus kaip ir Vasyliutė./ Tokiu budu ji buvo ne tik jau getą' Šęimjninjcė, bet ir patyrusi motina., ' ’’ VNors tas pirklys apsivedė ir su našle, vienok Vasyliutei geros motinos nesurado. Vasyliutė buvo visam kaimui žinoma kaipo gražiausi mergaitė ir visi jąja gėrėjosi bei grožėjosi. Pamotė to pakęsti negalėjo. Ji pavydėjo jai.jos gražumo ir, todėl ėmė visokiais budais ją kankinti, varė prie sunkiųjų darbų, kad ji suliesėtų ir nuo Vėjo bei saulės pajuoduotų. Atrodė, kad Vasyliutei nebėra jau visai gyvenimo. Takiau Vasyliutė viską pernešė ir, nors taip baisiai kankinama, diena iš dienos vis dar gražėjo. Pamotė ėjo iš proto, kvailo ig pyk" čio ir, be to, nors ji sii savo dukterimis nieko nedirbo, sėdėjo rankas sudėjusios kaip ponios, liesėjo ir džiūvo. Kodėl taip buvo? Mat, Vasyliu- tei gelbėjo ta lėlė. Kitaip ji jokiu budu nebebūtų galėjusi to pernešti. Už ką Vasyliutė kadir pati menkvalgiusi, vakarais nuo visų pasislėpusi vitalinėje, jai paduodavo patį geriausį kąsnį, sakydama: “Valgyk, lėlyte, manęs sielvartoje paklausyk. Gyvenu pas tėvelį viena ir niekur sau aš džiaugsmo nematau. Pikta inano pamotė varo mane iš šio pasaulio. Pamokyk mane kaip gyventi ir ką daryti.”Lėlė pavalgiusi duodavo patarimų paguosdavo, o rytą pati darbus padarydavo. Vasyliutei palikdavo tik gėles skinti ir liepdavo ilsėtis. Daržai būdavo laiku nuravėti, kopūstai palaistyti, vanduo suneštas ir krosnis iškūrentas ir, be to, dat pamokydavo Vasyliutę kokiomis žolėmis išsi- i tepti, kad saulėje neįdegtų. Gera buvo Vasyliutei gyventi11 su ta lėle,Praslinko keletas metų. Va- ,|syiįutę išaugo į merginą. Pora- dėj’o ir piršliai lankytis ir vesti jaunikius, o pamotės dukterų niekas nelankė ir niekas į jas nenorėjo žiūrėti. Pyko pamotė ir už tai ir ėmė jaunikius laukan varyti, sakydama: “neleisiu mažosios did- žiomsioms už akių,” išvariusi imdavo smarkia: kumštėmis mušti mergaitę. To dar maža. Kada pirkliui prisėjo reikalas ilgam laikui išvykti prekybos reikalais, pamotė persikraustė į kitą narni:

Vasyliutei tekdavo ir nakties vidury mišką, ji visuomet namon laiminga ir niekad ne- paklysdayo. Mat, ta lėlė jai gelbėdavo kelią surasti ir įspėdavo kur yra ta baisioji žiežula.Prisiartino ruduo ir ilgieji vakarai. Pamotė padavė visoms trinia merginoms vakaro darbus ir pamokas atlikti. Vienai padavė nėrinį regzti, antrai autes (kojines). megzti, o Vasyliutei verpti. Pati, visame name ugnį užgesinusi, atgulė miegoti, merginoms paliko tik vieną žvakę. Dar nebaigus darbo ir nepradėjus pamokų apdegė dagtis. Tada viena iš pamotės dukterų, paėmusi žnyples, bandė nugnybti dagtį, bet, tyčia motinos pamokinta, užgesino žva-“Kas dabar daryt, ugnies visam name nėra, “ėmė aimanuoti merginos.“Reikės kam nors eiti pas žiežulą ugnies.”“Man ir nuo špilgų gana šviesu, aš neisiu,” sako toji, Jęuri nėrinį rezge.“Aš irgi neisiu, man nuo virbalų šviesu,” sako antroji.“Tu turi eiti, eik, eik greitai!” sušuko abi merginos ir ’ varu išvarė Vasyliutę iš sek- lyčios ugnies pas žiežulą.Vasyliutė įėjo į savo vira- inę, pavalgydino lėlę ir ašarodama klausia lėles patarimo, sakydama:“Lėlyte, lėlyte, valgyk ir manęs sielvartoje paklausyk. Siunčia mane ugnies pas žiežulą. žiežula suvalgys mane.”Lėlė pavalgė ir apsidairiusi nusigypsojo, o jos akytės sužibėjo kaip žvakutės.‘‘Nebijok, Vasyliutė, eik kur tave siunčia, tik laijęyk’ mane pas save, o mudviem nieko blogo neatsitiks ne pas žiežulą.”Vasyliutė įsidėjo lėlę į kc- šenę ir išėjo per tą neįžengiamąjį mišką pas žiežulą. Ėjo ir drebėjo iš baimės kaip lapas. Tik staiga iš kur tai prijojo raitelis: pats baltas, baltu ploščium apsisiautęs, arklys baltas ir balti pakinktai, —visur pasidarė šviesu. Kiek pažengus toliau, pasirodė kitas raitelis: pats raudonas, raudonu ploščiumi apsisiautęs ir arklys raudonas, — patekėjo . saulė. Tada Vasyliutė buvo jau keliavusi visą dieną ir naktį, o tik Įęitą vakarą išėjo iš miško kur rado aikštę, o toj aikštėj trobą, kurioje gyveno žiežula. Ta trobelė buvo aptverta žmogaus kaulų tvbra, kuri buvo nukabinėta kaukolių su žibančiomis akimis, Vartų šulai buvo padaryti iš žmogaus stibykaulių, skląstis ig žmogaus rankos, o užraktas — žmogaus burna su aštriais dantimis.(Bus daugiau)
jaunikius

kušiai ir nuosekliai išaiškina-‘gyventi, kuris buvo prie neiš

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bilė kam
po, kur parkuodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti, Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.



Plrma'dižius, balan, , ....

Plačios Chicagos ir apieliftkės SLA. orga
nizatorių pasitarimas

Kaip jau yra žinoma, šios 
apielinkės geheralis org. kvie
tė visų kuopų organizatorius 
ir kuopų valdybas pasitarti 
klausimu1, kaip padauginti skai
čių naujų narių. Tas pasitari
mas įvyko 29 d. kovo. Atsilan
kė atstovai šių kuopų: 36, 109, 
122, 125, 178* 226, 273, 284, 
ir 301. Tai visai mažas skai
čius, o žinią apie pasitarimą 
gavo visi. Darosi liūdna, kad 
užmirštam savo reikalus, jog 
sueiti, pasitarti yra naudinga 
ir sveika organizacijai.

Susirinkusieji kaip vienas 
pripažino, kad naujų narių ga 
Įima gauti, tik reikia pasišven
timo ir daugiau išlavinti spė
kų. Vienbalsiai nutarta skelb 
ti spaudoj kuopų organizato 
rių antrašai ir vieni kitiems 
pranešti apie savo kolionijos 
prospektus, nes ant vietos vi
suomet parankiau. Taipgi bu
vo prisiminta, kad kuopos dė 
tų pastangas remti albumą; tai 
bus gražus istoriškas kurinis 
iš musų laikų. Pripažinta rei
kalas siųsti kuo daugiausia de
legatų į Jubilejinį Seimą ir už
kirsti kelią įvairiems šmeiž
tams prieš garbingą organiza
ciją S. L. A. ir jos teisėtai iš
rinktus viršininkus. Aš iš sa
vo pusės nuoširdžiai linkiu, 
kad su šiuo Jubilejum tie nie
kam verti užsipuldinėjimai ir 
šmeižtai pranyktų ant visados 
ir tarpe musų viešpatautų mei
lė—broliškumas.

Gerbiami S. L. A. nariai, 
atidžiai perskaitykite šį raši
nėlį, ir jeigu turėsite nuožiūrą 
tinkamą Susivienijimui, tai 
praneškite savo kolionijos or
ganizatoriui arba kuopai, o jie 
jau žinos ką daryti. Taip da
lindamiesi vieni su kitais nuo
monėmis ir darbu daug kp at- 
sieksim. Nors tarpe žemiau 
įvardintų kuopų keleto kuopų 
nėra pažymėtos kolionijos, bet 
tas nesudarys daug keblumų. 
Chicaga plati, bet transporta- 
cija gera, tai bus galima visur 
pasiekti.

— K. P. Deveikis.

CHICAGOS DVYLIKTO RA
JONO S. L. A. KUOPŲ 

VIETOS 

19 kuopa
V. Jakubauskas, 
Box 143, 
Toluca, Illinois.

36 kuopa—Bridgeport
P. Juozapaviče,
837 W. 33rd Place, 
Chicago, Illinois.

55 kuopa
J. Andruška,
12311 Emerald Avenuė, 
Chicago, Illinois.

63 kuopa—West Pullman
P. Pivoruhas,
A. Laurutėnas, 
10714 PTairie Avenue,

, Chicago, Illinois.
74 kuopa

J. Jasutis,
9353 E. Yates Avenue,
S. Chicago, Illinois.

77 kuopa
J. Gustaitis,
406 Edward Street, 
Rockford, Illinois.

89 kuopa
P. Ceknis,
5013 Todd Avenue, 
E. Chicago, Illinois.
109 kuopa—West Side
A. Kundrotas,
6829 S. Calumet w Avenue, 
Chicago, Illinois.

122 kuopa—Tovvtt of Lakė
J. Zubrickas,
K. šūkis,
4614 S. Wood Street, 
Chicago, Illinois.

Gar sinki tės “N-nose’’

125 kuopa—Melrose Pdrfc 
M. Šeštokas ir 
A. Tamulis, 
1323 N. 35th Avėnue, 
Melrose Park* Illinois.

129 kuopa—-18th Street
W. Panjcauskas, 
5235 S. Ellis Avenue, 
Chicago, Illinois.
134 kuopa—-Bridgeport 

(Moterų kuopa) 
Mrs. K. Katkevičienė, 
2188 W. Coidter Streęt, 
Chicago, Illinois, s
139 kuopa—Roseland
A. Narbutas, 
1033 W. 103rd Street, 
Chicago, Illinois.

167 kuopa
Z. Stogis,
300 Belleviėw Avenue, 
Joliet, Illinois.

178 kuopa—MoUnt Greenwood 
Mrs. M. Leceny,
B. Valentinas,
11136 S. ši. Louis Avenue, 
Chicago, Illinois.
182 kuopa—Englėwood
B. Janulis,
81X2 Vincėnnes Avenue, 
Chicago, Illinois.

185 kuopa
Mrs. O. Valevičienė, 
3725 Fir. Street, 
Indiana Harbor, Indiana.

208 kuopa 
(Moterų kūopa)

Mrs. M. Kenutienė, 
5015 Quincy Street, 
Chicago, Illinois.

222 kuopa
P. Bukauskas, 
1018 Chicago Street, 
Michigan City, Indiana.

226 kuopa—North Side
K. Cepulevičius, 
1408 N. Latrobe Street, 
Chicago, lilinois.

238 kuopa—Brighton Park
J. Puida,
3614 S. Seeley Avenue, 
Chicago, Illinois.

251 kuopa
V. Ubavieius,
10417 S. State Street, 
Chicago, Illinois.

255 kuopa
W. Monstvil,
1514 Arnold Street, 
Chicago Heigjits, Illinois.

260 kuopa—Marųuette Park 
Mrs. P. Gribienė, 
2456 W. 68th Street, 
Chicago, Illinois.

273 kuopa
J. Maksvitas,
638 Plummer Strėet, 
Hammond, Indiana.

274 kuopa
J. Gloveckas,
100 E. Ist Street, 
Spririg Valley, Illinois.

284 kuopa
J. Vaitkirs, 
1709 W. 15th Street, 
Gary, Indiana.

289 kuopa
A. Skirmontas, 
15723 Lathrobe Avenue, 
Harvey, Illinois;

295 kūopa
C. Lenkaitis,
R. F. D. 2, 
Granvįlle, Illinois.

300 kūbpa
Mrs. A. Daujdtiėhė, 
612 S. River Street, 
Aurora, Illinois.

301 kuopa—Cicero
J. Taftais,
J. černevic, 
1438 S. 50th Court, 
Cicero, Illinois.

313 kuopa
Miss E. JiičiUs,
1645 N. Mozart Street, 

•Chicago, Illinois.

NAUJIENOS, Chicago', UI.
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322 kuopa Jaunuolių kuopa
Mrs. ftt. Nares, 
2420 Marąuette Road, 
Chicago, Illinois.

329 kuopa
Mrs. J. Purtūlienė, 
122 Stanton Street, 
La Porte, Indiana.

343 kuopa
Mr. A. Pukinskas, 
3824 Deodor Street, 
Indiana Hąrbor, Indiana.

357 kuopa
J. Bitė,
8129 S. Nortnal Avė., 
Chicago, Illinois.

IŠ SLA. 313 kuopos 
darbuotes

šiai balsavimo pasekmės Suš. 
Liet. Amer. 313 kuopos susi
rinkime, kuris įvyko balandžio 
7, 1936, Chicago, III. :
Prezidentas:

F. J. Bagočius—10
N. Rastenis^—1 

Vice-prezidentas;
J. K. Mažukna—7
A. O. šalna—2 

Sekretorius:
P. Jurgeliutė—9
M. J. Vinikas—2 

Iždininkas:
K. P. Gugis—11
J. S. Lopatto—1 

Iždo Globėjai:
E. Mikužiutė—13
J. Miliauskas—6
S. Mockus—i 

Daktaras-Kvotėjas:
Dr. J. Staneslow—9
Dr. M. Mikolainis—2

Į S.L.A. seimą delegatu vien
balsiai išrinktas adv. Kleofas 
Jurgelonis.

Netolimoj ateity ši kuopa 
ketina surengti “Card and 
Bunco” Party, delegato išleis 
tuvėms. — J. Z.

t; į''1 ’

Pasėkos balsavimu 
S.L.A. 122 kuopoj
T0WN OF LAKE. — Iš ank

sto galima buvo numanyti, kad 
fašistai laimės S.L.A. .1^2 kuo
poj centro viršininkų rinkimus, 
kurie įvyko balandžio 5 d. Te
ko girdėti, kad fašistai laikė 
slaptas sueigas, ir' šiame suvi
rinkime šeimininkavo visu 
smarkumu, neatsižvelgdami į 
nieką ir nepaisydami įstatų.

Pasekmės balsavimo Pildo
mosios Tarybos yra tokibS:

j prez., — F. Bagočius 24 
balsus gavo, Jj. Rastenis 33, 
J. A. čėponOnis 2; x

į vice-prez. — J. K. Mažuk 
na 22, A. O. šalna 37;

į sekretorius — Jurgeliutė 
18,’ M. J. Vinikas 36, W; J. 
Morris 5;

į iždininkus — K. P; Gugis 
26, J. S. Lopatto 29;

į iždo globėjus — 3. Mockus 
33, E. Mikužiutė 26, A. Zala- 
toris 38, J. Miliauskas 13, K. 
Preytis 1;

į daktarus kvotėjus — Dr. 
J. 'Stanislow 27, Dr. A. J. Va- 
libus 4, Dr. M. Mikolainis 27.

Reikia pastebėti, kad į su
sirinkimą btivo sukviesta tie 
nariai, kurie niekuomet susi
rinkimų nelanko ir kuopos pa- 
rengimuose nedalyvauja. Dele
gatai irgi tapo išrihkti, kurie 
kuopai nieko nėra pasidarba
vę, tik atsilanko tada, kai no
ri, kad taptų išrinkti delega
tais. O delegatais išrihkti adv. 
Joseph J. Grish ir D. Pivoru- 
nas.
- Nariai kalba, kad neteisėtai 
išrinkti. Susirinkime dalyvavo 
narių 60, delegatai rinkta iš 
šešių kandidatų. Pirmame bal
savime Grish gavo 30 balsų, 
o Pivoruhas 25 balsus, kiti du 
kandidatai pO 18 balsų, vienas 
10 ir šeštasis 7 balsuV. Adv. 
Grish su 30 balsų tapo užtvir 
tintas.

Antru kartu balsuojant, iš 
penkių kandidatų D. Pivorunas 

gavo vienų balsą mažiau, ne
gu pirmą kartą, f.y. jis gavo 
24 balsus. Trečiuose balsavi
muose du kandidatai tapo iš
mesti, neatsiklausiant jų, ar jiė 
sutinka* kad jų vardai butų 
ištraukti iš kandidatų sąrašo. 
Susirinkimui apie tuos du kan
didatus neleido balsuoti. Igno
ruojant tubs du kandidatus ir 
balsuojant iŠ trijų, Pivoruna$ 
šiaip taip surinko 31 balsą. '

■ ,1 JjL Y ' į '

— Narys.

Iš Kupiškėnų Kultū
ros Draugijos 

darbuotės
Kupiškėnų Kultūros Draugi

ja turėjo sėkmingą susirinki
mą. Narių j šiteirinkinią atsi
lankė apščiai, taipgi ir naujų 
atsivedė įrašyti. Prisirašė net 
keturi nauji nariai, būtent K. 
ir B. Ūštupai iš Cicero, Juoza
pas Vilimas ir Paulina Balchu- 
nas — abu iš Chicagos.

Susirinkimas buvo gan drau
giškas ir reikalus svarstė rim
tai. Išrinkti darbininkai baliui, 
kuris įvyks balandžio 25 d., 
Neffo svetainėj, 2435 So. Lea 
vitt st. Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras prižadėjo dalyvauti 
ir palinksminti mus savo dai
nomis. Taipgi bus keletas so
listų.

' Gerbiami kupiškėnų kaimy
nai ir pritarėjai prašomi atsi
lankyti ir paremti tą musų kul
tūros darbą, o mes užtikrina
me, kad turėsite smagų laiką. 
Taipgi prašome gerbiamus 
Kliubo harids, kurie yra pa
ėmę bilietų pardavinėjimui, pa
dirbėti smarkiau, kad užtik
rinti parengimo pasisekimą.

A.+ A.
STANISLOVAS STANKŪNAS 

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
balandžio 10 dieną, 10:50 va
landa vakare 1936 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Kauno 
fea., Panevėžio ap., Sidabra
vo parap. ,

Amęriko.i išgyveno 46 metus..
Paliko dideliame nuliudime 2 

sūnūs Povilą ir Pranciškų, duk
terį Ona Mazrimienę . ir žentą . 
Ignacą, broli Leoną ir jo šei
myna ir švbgerius M r. ir Mrš; 
Juozapus Mondeikius ir iu šei
myna ir gimines.

Kttnas. pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI.

, Laidotuvės Įvyks trečiadieni 
balandžio 15 diena., 9:15 vai. 
ryta iš koplyčios i Aušros Var
tų parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislovo Stašku- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik; 
ti jam paskutini patarnavla ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Sunai, dukterys, Žėhtai, 

. brolis ir gimines. 
Patarnauja laidotuyiu direk

torius Lachawicz ir Sūnūs, Tėt 
Canal 2515.

•Antanas mankus ■
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 11 diena, 3:45 valan
da ryta 1936 m., sulaukei pu
sės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Eržvilko parap., Rut- 
kiškiu kaime.

Amerikoj išgyveno 30 mėtų.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris Marijoną Sūnaukienę, 
žentą Izidorių ir jų šeimyną, 
dukterį Ona Jodis ir žentą Ka
zimiera ir .10 šeimyna ir gi
mines. ,

Kūnas pašarvotas randasi 
$347 W. 51 St. TeL Prbšpett; 
§665.

Laidotuvės ivyks antradieni,. 
balandžio 14 dieną, 1:0$ v41. 
po piėtū iš namų bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Mankaųs 
giminės, draugai įr pažįstami 
esat, hudširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ii- suteikti 
jam paskutini patarnaVaima ir 
atsisveikinimą.

Niiiiudę liekąmb; w .
Dukterys, žentai ir gi minėsi;
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas .Yards 1741.

Mirė Andrejus 
Vilčaiiskas

Vakar, po ilgos ir sunkios li
gos pasimirė aludės savininkas 
Andrėjus Vilčauskas, ’ gjHr. 22 
ir Hoyne Avenue.

Smulkios žinios bus praneš- 
vėliau.ta

— Draugas.

šiA^iiifc^ ittsis dūsette
Gebf^ė Dusette yra pusiaii 

sunkiojo svorio pasaulio čem
pionas; Tą titulą jis laimėjo 
pri^7 kelis mėnesius.

White City patalpose šian
dien jto teks savo titulą ap« 
gintį ntto geriausio Kanados 
risfiko, Johnny Silvy.

STANISLOVAS, PODVOISKL 
PADDY

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 11 dieną, 9:45 valan
dą rytą 1935 m., sulaukęs 38 
metu amžiaus, gimęs Raunu 
ąpskr., Kazikiškiu parap;, Sa- 
bahškio kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
, Paliko dideliame nuliudime 
broli Harry Paddy, jo žmoną 
Marijoną ir jų šeimyną, pus
broli Kaston Gaspar, dėdę Au- 
gūšt. Paukštį, 2 pusseseres He- 
leh ir Bertha Paukštis ir gimi
nes, Kanadoj seserį Emiliją ir 
pusbroli Petrą Podvoiskį, o Lie
tuvoj tėvą, pamotę, broli Chis- 
topher jo žmoną ir ju šeimyną, 
seserį Helen ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Etideikio koplyčioj. 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
balandžio 14 diena. 1:30 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Podvois- 
kįo giminės, drangai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Brolis, sesuo, brolienė, 
pusbroliai, dėdė 
pussesrys ir giminės.

Patarnauja laidotuyiu direk
torius. J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yardš 1741

randasi

azunie.ro Kapines.
PetronSlčs Rubi-

PETRONĖLĖ RUBIKIENĖ 
po tėvais Katauskaltė

Persiskyrė su • šiuo pasauliu 
balandžio 11 diena, 6:20 valan
dą, rytą 1936 m., sulaukus pu- 
šes amžiaus, erinius Lietuvoj.

Amerikoj iŠpryvėįio 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime

3 dukteris Kazimierą, Elena ir 
Sofiją, 3 sūnūs Feliksą, Julijo
ną ir Juozapą, 2 žentu Artur 
Borkėnhacan ir Theodor Ni- 
cholas, brolį Kazimiera ir sri- 
mines. ■

Runas pašarvotas 
3153 So. Halsted St. .

Laidotuvės ivyks Antradieni 
balandžio 14 dieną, §:00 vai. 
rytą iš namu i Šv; Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš tėn bus nu
lydėta i šv., Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Petronėlės .Rubi- 
kienėš giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviė- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
viai ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, štiliai, žentai, 
brolis ir giminės.

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

UHH . ... ...
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JURGIS BAGDONAS
Peršiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 dieną, 12:30 va
landą rytą 1936 m., sulaukęs 
pttsės amžiaus, gimęs Katino 
rėd., Panevėžio apskr., Vely
kių kaime.

.Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, 2 dukterį Kazimie
rą Wistort ir žentą Frank, 
Ona Ward ir žentą Paul. 4 
anūkus, seseri Kotryną Tarvai
nienę ir gimines, o Lietuvoj 
šesėri Nataliją Jasiunienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
10600 S. State St., Roselande.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni balandžio 16 dieną, Ū:00 vai. 
tyt^ iš namu i Visu šventu pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
yėlibnio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Bagdono, gi
minės, draugai ir pažįstami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėsę ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
, Moteris, dukters, sunai, 

seserys ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

toriai Lachawicz ir Sūnūs, TeL 
. CanaL-2515. .......

BALANDŽIO 14 d.

Balandžio 14 d. Arcadia 
GaTdens (4444 Broadway), kaip 
ir paprastai, įvyks ristynės. 
Per kelis mėnesius ten ritasi 
visa eilė žymiausių pusiau sun-

Pirkite GSfimuš Vely
koms Pas Lietuvi

Didžiausis pasirinkimas visokių gė
rimų -į- degtinės, vyno iš bdčkos, 
alaus kaišais ir bačkutėmis. Pris
tatomoj namus.
MONARCB WINE & LIQUOR CO.

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

Pris-

T avernos
...........fer Susirenka. Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynąs, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwicheą. Penk
tadieniais žuvis, šestadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios .gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAI Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfaš 1104

SUSIRINKIMAI
Rosealnd—Lietuvių laisvamanių kuopos Roselande susirinkimas 

pripuola antradiehiui, 14-tai balandžio. Del to, kad tų 
dieną įvyksta miesto ir kitokių valdininkų balsavimai, 
tai laisvamanių kuopos susirinkimo nebus. Kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 15 dienų, Darbinin
kų svetainėje, 10413 So. Michigaii avė. Aiitahas Jocius, 
kuopos rašt.

Roseland.—-FehktadienĮ, balandžio 17 * cU,7^3$ Vąkyvątaių’e Dar
bininkų svetainėje, 10413 So. Michigaii’a^e!, įvykš'Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo paprastas susirinkimas. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankykite paskirtu laiku.
J. Tamašuskas, sekr.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpinis ir Politikos Kliubas 12 
wardoj laikys mėnesinį ((^usirĮnkimų, balandžio 19 d., 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 st. Susirinkimo pra
džia 1 vai. popiet. Paul Petraitis, rašt.

PARENGIMAI
BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L;Y.S.) Bunco 

Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Mai
stelį 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.

BALANDŽIO 18 (d. L. D. S. 72 kp. balius Burnsidėj, J. Macu- 
kevičiaus svetainėj, 1036 Ėašt 93 st. Balių rengia su dai
nomis ir prakalbomis. Sako, dainuos ROselando šakar- 
Makar choras. Įžanga 15c asmeniui. Bus ir kitokių pa- 
marginimų.

T RtE .C IA D. IE NI

marginimų. Kviečia Komitetas.
Operetę “Bailus Daktaras” stato L.K.M. Choras sekmadienį, 19 

d. balandžio, Sokolų svet., 2343 S. Kedziė Avė. Lošimas 
prasidės Š:30 popiet. Tikietai išanksto 60c. Programas 
ir šokiai.J. D. Bendokaitis.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių Darbgijos Iniciacijos, dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule- 
Vard AuditęHum, kampas Ashland Boulėvard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00<

GEGUŽĖS 10. Chicagos Lietuvių Choro ^Birmyn” Rėmėjų 
Bankietas ir šokiai,. Saddle ir Sirloin Club, Stock Yards 
Inn, ’42nd ir Halsted Street. Bankietas—5:80 v. v. $1.50. 
Šokiai—8 v. v. 75c. Gros Stephens Revelers orkestras.

Operetė “Baitas Daktaras” scenoj—Balandžio 19 dienų L.K.M. 
Choras, vadovaujamas A. P. Kvedaro, štato scenoje ope
retę “Bailus Daktaras’’. Vieta —Sokolų svetainėje, 2343 
So. Kedzie avė. 
na 60 Centų.

Burnside^-Balandžio 25 d. SLA. 63 kuopa turės balių Maeūkevi- 
čiaus svetainėje, 1036 East 93 st. Bus gėrimų ir laimėji
mų. Pradžia vai. vakaro. Įžanga 25č asmeniui.

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

Balandžio 1Ū d., sekmadienį, Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pinis Klįūbaš Brighton parke rengia pavasarinį balių su 
programų. Pradžia 6 v. v. Įžanga 20c. šokiams grieš G. 
Stephens orkestrą. ,

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta rengia margučių vakarų. UŽ 
gražiausią margutį bus suteikta dovana. Bus išpildytas 
gražūs programas. Programų išdildys 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 dienų, penk
tadienio vakarą, Lietuvių Socialistų Sąjungos Chieagos 
Centralinė kuopa rengia Pirmos Gegužės darbininkb šven

ytes apvaikščiojima Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Hah 
sted Street. Bus prakalbos, dainos, muzika. Įžanga vel
tui. ' Pradžia 8 valandų.

Pradžia 3:30 vai. po piet. Tikiėtų kdi

fa 1
' ,...  , ....... .. O

kiojo svorio ristikų. Iš jų tar
po ypač išsiskyrė keli, kurie 
dabar lenktyniuojasi dėliai 
čempiono titulo.

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

mams ir parėms. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

CLUB RAJAU
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10482
DINE & DANCE 

4 Floor Shows Kas Vakarą 
su

Sunriy Bouche, M. G 
ir Ali Star Reyue , 

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

21st Place Tavern &• 
Restaurant

Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai .
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

• Savininkai
TeL Canal 7522701 W. 21st Place

mm

azunie.ro


RENGIMO MARŠKŲ 
TAS DR. JONUI 

ŠLIUPUI
šiuo pranešu gerb. visuome 

nei, kad Dr, J. šliupui prašant 
Chicagoje susiorganizavo iš 
įvairių visuomenės darbuotojų 
komitetas, kuris rūpinsis pra
kalbų maršruto surengimu Dr. 
J. šliupui, kai jisai apie gegu
žės mėnesį pabaigą atvyks į 
Ameriką. Apie tai jam parašyta 
į Lietuvą, ir kai tiktai bus gau
ta jo žinia, kada jisai tikrai ga
lės atvažiuoti, tai komitetas 
pradės veikti ir prakalbų marš
rutą organizuoti.

Tuq tarpu prašau, kad orga
nizacijos ir veikėjai, kurie no-

* ri, kad Dr. J. šliupas jų kolo-
• nijose atsilankytų, tuojau atsi

lieptų pranešdami man, kada 
jiems bus parankiausia kad ji
sai pas juos atvyktu.

Dr. J. Šliupas dalyvaus Chi
cagos Tautiškų Kapinių jubilie
jinėse iškilmėse gegužės 30 die
ną ir paskui ketina Amerikoje 
išbūti du ar tris mėnesius. Jam 
ypatingai rupi pasidarbuoti 
laisvos minties judėjimui tarp 
amerikiečių.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted St., Chicago.
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liejyklos dirba 
daugiau

pas

patirti, kad Illinois 
dirbtuvės dirba ne-

Kai kurie skyriai 
šešias dienas /per 
kiti mažiau. Pats 

dirba po šešias die-

Apsilankius So. Chicagoj 
drg. J. Boltz, 10457 Torrence 
avė., teko 
Steel Co. 
blogiausia, 
dirba ‘net 
savaitę, o 
drg. Boltz
nas jau nuo Kalėdų.

Kai kada dirbtuvės priima 
naujų darbininkų, bet esama ir 
senų nepašauktų atgal į dar
bą, kurie randasi dar bedar
bių eilėse. O tatai liudija, kad 
geležies pramonėj darbai nė
ra dar pilną nuošimtį pagerė
ję.

Wisconsin Steel Co. dirbtu
vės dirba mažiau, šiose dirb
tuvėse dirba kai kurie departa
mentai po keturias dienas per 
savaitę.

Dėl nedarbo geležies pramo
nėj daug nukenčia smulkus 
biznieriai. Mat, visas jų biz
nis priklauso nuo darbo žmo 
nių. Kada darbininkai dirba 
gerai ir uždirba neblogai, tai 
ir biznis gaiviau eina.

—, Senas Petras.

Ateinančios vasaros 
atostogininkų 

dėmesiui
li-

kelionės į Kauną per

Hetherington pareiš- 
lankydamasis Ameri- 
patyręs, jogei didelė

NEW YORK. — Kriminalio teismo jury čia išteisino Verą 
Stretz, kurią paveiksle bučiuoja tėvas, Frank Stretz. Ji buvo 
kaltinama nužudymu Dr. Fritz Gebhardt, vedusio vyro, kuris 
žadėjo merginą vesti, bet vėliau atsisakė palikti savo žmoną ir 
vaikus. Vera Stretz aiškinosi nušovusi Gebhardtą, kai tas ban
dė ją užpulti. (International Illuštrated News Photo Via Inter
national Soundphoto).

kos publika mažai paiso Eu
ropos politinės padėties ir ame
rikiečiai planuoja ju‘o dides
niu skaičių ateinančią vasarą 
lankytis Europoj ir biznio ar 
smagumo sumetimais atlanky
ti Senąjį Pasaulį.

Petras Medelinskas 
palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse

Balandžk/ 11 d. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo iškil
mingai palaidotas Petras Me
delinskas.

Po sunkios ligos, sulaukęs 
46 metų amžiaus, Petras Me
delinskas apleido šį pasaulį ba
landžio 8 dieną. Paliko nuliū
dime moterį. Agotą, podukrą 
Josephinė VVallace, gimines ir 
draugus.

Velionis priklausė Garfield 
Park Lietuvių Pašalpiniam 
Kliubui ir Lietuvių Ūkininkų 
Draugijai. Gyveno Garfield 
Parko kolonijoj ir dirbo už na
mų prižiūrėtoją (dženitorių). 
Buvo laisvų’ minčių ir rimto 
budo žmogus 
daug draugų.

A. Masalskio koplyčioj, 3307 
So. Lituanica avė., V. B. Am
brose pasakė trumpą laidotu
vėms pritaikytą kalbą. Iš kop
lyčios gražus giminių ir drau
gų būrys, apie 50 automobi
lių, palydėjo velionį Petrą į am
žino pasilsio vietą, šaltus ka
pus. Kapinėse V. B. Ambrose 
vėl pasakė trumpą kalbą.

Laidotuvėms patarnavo lai-

tat ir turėjo

Cunard White Star laivų 
nijos Paryžiaus ofiso atsto
vas, p. H. Hetherington, perei
tą savaitę lankėsi keletą dienų 
Chicagoj ryšy su savo kompa
nijos planu duoti keliaunin
kams progos atlankyti Pary
žių, kai jie keliaus ateinančią 
vasarą į Lietuvą; kitaip sa
kant — 
Paryžių.

P-nas 
kė, kad 
ko j jis
pasažierių didžiuma ypač iš 
jaunesnių žmonių 
biausia norėtų atlankyti Pary
žių tikslu pamatyti šį links-1 
mą miestą pakeliui į Kauną.

Jis toliau pareiškė, kad tu
ristų ' keliavimas iš Amerikos 
į Europą vėl pradeda kilti ir 
kad jo paties atstovaujama 
kompanija šiemet yra pralen
kusi praėjusius metus; taip
gi jis pranešė, kad užsisaky
mas vietų kelionei laivais ap- 
laikomas dideliu kiekiu, kas 
rodo, jogei protaujanti Ameri-

juo la-

dotuvių direktorius A. Masal 
skis. ! ""

Senas Petras.

Iš Žagariečių Kliubo 
įvykusio vakarėlio 
r į ' '

Kovo 28 dieną p. Yūškos sa
lėje, Brighton Parke, žagarie- 
čiai turėjo surengę Bunco Tar
ty su puikiomis dovanomis ir 
šokiais.

Nors buvo šeštadienio vaka
ras, bet draugiškas žagariečių 
kliubas susilaukė daug svečių, 
ir visi smagiai lošė, o kurie 
buvo laimingi, tai aplaikė nuo 
to vakaro komisijos gražių do
vanėlių. P-nas Bulaw 
ypač smagiau Mat, jis 
pirmą prizą.

Teko matyti daug 
jaunų mergaičių, taip
vyrų gavusių įvairių .dalykėlių. 
Muzika šokiam buVo švelni ir 
jauki. Jaunuolių būrelis grojo 
visą vakarą ir šoko daugiau
sia jaunimas. Prie bufeto p-nia 
Rudauskienė ir kitos žagarie- 
tės skaniais pyragėliais atsi 
lankiusius vaišino.

Tačiau sunkusis darbas te
ko atlikti to vakaro komitetui, 
susidėjusiam iš p-lių Ambro- 
zaitės, Uzkuraitės ir dar ke
leto jaunuolių, kurių pavardžių 
nesužinojau.

jautėsi 
laimėjo

moterų, 
pat h

R. šniukas.

Klaidos pataisymas
Balandžio 11 dienos ‘‘Nau

jienų” laidoj įvyko nemaloni 
klaida. Būtent pp. St. Walic

MALEVOTOJAMS IR y CIO S. N AMŲ SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas enamel 

W f G .special .. ................

Specialė maleva medžio i galionas flat balta ”$į""įįjS
darbui, ...................... gal. V ■ V maieva ......................... I aWW
1 gal. grindims ir trim varnish, ir daugiau

išdžiūsta j 4 valandas 97c 1 galionas pirmos kl. 93 c
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 

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

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

1 galionas malevos 
visokių spalvų ....... H.39

ir daugiau

1 gal. grindims ir trim varnish ir daugiau

NAUJIENOS, Chicago, UI.
» ............. į' ' '"'.enrr «««,.' i

kų užeigos garsinime, yra pa
sakyta, kad. jų bizniavietč ran
dami adresu 4119 So. /Halsted 
st., o turėjo būti pasakyta, kad 
ji randasi adresu 4119 South 
Ashland avenue.

— Senas Petras.

Kazimie- 
pagerbi- 
yra Ju-

Šiandie Julių vardo 
diena

Jau buvo Juozapų, 
rų ir kitokių vardų 
mui iškilmės, šiandie
lių varduvės. Reiškia, Juliai ir 
jų draugai linksminsis. Save 
varduvių proga ir Julius Kas
kis rengia pasilinksminimo va
karėlį. Juliaus Baškio varda
dienio pokilys įvyks jo paties 
viešbučio-užeigos salėje, 1243 
So. Michigan Avė. Tos iškil
mės prasidės aštuntą valandą 
vakare, o baigsis kai jo visi 
drau'gai ir pažystami išsiskir
stys.

P-nas Baškis pranešė, kad 
jis jau visiems savo draugams 
išsiuntinėjęs užkvietimus. Bet 
kurių, užkvietimai nepasiekė, 
šiuomi prašomi atsilankyti. Vi 
siems užtikrinta “good time”.

Atsiimkite savo 
overkotą

Praėjusio šeštadienio Lietu
vių Socialistų Sąjungos Centra
linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite i “Naujienas” atsi
mainyti.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ij\’didelis skai
čius jaunimo yrą nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yrą pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 ėxtrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

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

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai j 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 Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

r Pirmadienis, balam 13, 1946

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI
RINKIMUOSE

Kovo ir Balandžio 
mėn. 1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

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

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Klubas rengia 
puiku ir < 
landžio 18 d.
4039 W. Madison St. Pradžia 7:30 
v. v. įžanga iš kalno 25c. Prie du
rių 35c.

rasei pi n is Klubas rengia M flRA
židiH i?6^a<lieny’rJbn' CLASSIFIED ADS 8 d., 1936, McEnery Hali, Ub"WII ■ ■■■*
Madisnn St Pradžia 7180 1 .____ :_ ____ ____ .___________________V

ADV. K. P. GUGIS
E. MlKUžIUTĖ 
J. MILIAUSKAS 

Dr-Kvotėjas. J. S. STANISLOVAI! 1S

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimų tame 
darbą. Darba paimam iš namų ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 St.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daupeiavičiaus

3251 Emerald Avė. Viėtory 4181 
Pristatom i namus ir groseri. 

Pašaukit.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

S. State St.1900 CALumet 5269.
C—

CIASSIFIEOADS Į

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musų

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

o

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

PHOTO STUOIO
420 W. 63rd St

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

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

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

VISUOMET ŽEMAS 'KAINAS 
X-RAY

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

Persalimo

PAIN-EXPELLER ’

k.h

32 6J5. STATE ST,;.. 
Oppositė;pa'vis,vjStprė^ 2(1 Fioor

DON’T

reikalaukit visame pasauly! 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

NEGLECT 
LACOLD į

Automobiles 
DODGE 1935 — 4 durų Sedan 

su tronku — mažai vartotas. Bar- 
genas. Priimsiu sena kara i mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

&

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.
WOLTERAITIS MOTOR . SALES 

4614 S. Western Avė.
Lafayette 1329

Educational
Monyklos

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern

Drafting, Dressmaking, Millinery or 
Power Machine Operatinir. Individual in> 
structlons. Enroll now. Day or evening 
elasses.. Reasonable rates. Most mod
om couipped scbooJ. Established 1002. 
Como In or write for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCIIOOL, 
400 South State St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
' V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distanoe 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ,'A-
$375 vertės 3 kamb. jrenpimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe‘ ; _
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STpRAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$39—$49

$175

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

JUODŽEMIS, vardais arba veži
mais, speciali 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.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU gyvenimo draugės, kuri 
ateityj mylėtų ant
Tarpe 25 ir 40 metų amžiaus. Pla
čiau suteiksiu laišku. Atsišaukite 
laišku 1739 S. Halsted St. Box 420.

ūkės gyventi.

PAIEŠKAU gyvenimo draugės be 
šeimynos apie 40 metų amžiaus. 
Rašykit Wm. T-as, 903 W. 35th St., 
Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

patyrus mergina 
Darbas ant vi-

REIKALINGA 
dirbti grosernėje. _ 
sados. 2539 W. 69 St.

< Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU žmogaus dirbti ant 
farmos — Kambarys, užlaikymas ir 
užmokestis. 3260 W. 108 Street, 
Mount Greenwood, Krikščiūnas.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių.labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA užeiga — Atsišau
kite 
Cicero.

1437 So. 49th Court,

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks pai arimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si) 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma 
Michigane, namas moderniškas, 
elektriką, plumbing ir tt. — dėl 
lesnių 
Miller, 4136 S. Wentworth Avė.

informacijų matykite

su 
to-
N.

virš

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto- 

Darau 
ga-

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

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

ESU priversta parduoti 27 akrų 
ūke. Nauji budinkai. Moderniškai i- 
rengta. 75 mylios nuo Chicagos. Ne
toli St. Joseph ir Michigan ežero. 
Gražioje apylinkėje: prie gero ke
lio, Cleveland Highway. Žemė gera 
— viskas užauga. Gražus sodnas; 
su visokiais vaisiais ir uogomis. Par
duosiu nebrangiai. Vienai moterei 
per sunku. Dėl informacijų, rašyki
te laiška. šita ūke vėlinu lietuviams. 
Collins Farm, R. 2 Box 255. Bucha- 
nan, Mich. I

Česnakas ir 
PETRUŠKOS prieš

AUGSTO KRAUJO
I Spaudimą 
I Medikalis mokslas dabar 

tvirtina, kad česnako syvai 
tankiai sumažina augrštą 
kraujo spaudimų. Tūks
tančiai su augšto k r a uj o 
spaudiniu vartoja ALLI- 
M IN esenciją,—Česnako- 
PetruSkų tabletfcas. Ga- 
rantuojam, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tabletkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Be vaistų. 
Reikalaukit jas vardu 
ALDIMIN ESSENCE ifi 
česnako-PetruSkų.

Dvylika dienų Keturių sav. $ 1.00
Treatmentas Treatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir 
vaistininkų.

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

Tel. YARDS 1834

Dėl
■*

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

HIMIE
COAL

High

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Strėet 
Tel. Boulevard 0250

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti hama. 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.

Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

RunMine
Lump
Egg .
Screen

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

$3.75
$4.00 
$4.00 
$2.75

per 
per 
per 
per

ton 
ton 
ton 
ton

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudosi

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SAVININKAS siūlo 2 apartmen- 
tus — moderniški 5 kambariai, tile 
maudynė, miegami porčiai. 2 karų 
mūrinis garažas. G340 N. Oakley av. 
Briargate 1849, .. . . <




