
J The First aid Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIII Kaina 3c

NAUJIENO
TKe LitHuanian Daily News

EnteredI as second-class matter March 7,A914 at tbe Post Office at Chicago. I1L 
h under the Ačt of March 8, 1879

■» r ■ * '
.■ v i v?

--   -   ' , L - - ----    /... ■ ! !> v        

Chicago, I11M Antradienis, ĘaląiĮidžio-April 14 d., 1936 
_- _   . . ,   . - ■    — - Į- -y —-     «...  

Šiandie Nominacijos 
Illinois Valst. 

, o

Bus nominuojami abiejų partijų kandida
tai į įvairias valstijos valdvietes ir bus 

renkami delegatai į konvencijas
šiandie Illinois natorinių distriktų komitetai ii 

wardų komitimanai. Be to bal
suotojai pasisakys kokiems la
biausia kandidatams į preziden
tus jie pritaria.

Nominuoti bus republikonų ir
valdvietes.

CHICAGO.
piliečiai nominuos abiejų parti
jų kandidatus į prezidentus, se
natorius, kongresmanus, guber
natorius ir kitas

Ypač smarki kova ėjo tarp 
tarp demokratų—gubernatoriaus demokratų kandidatai į guber 
Horner ir Kelly-Nash mašinos 
kandidato Dr. Bundesen. Gub. 
Horner taip smarkiai atakavo 
“bosus”, Chicagos merą Kelly 
ir Illinois demokratų bosą Nash, 
kad liko užmirštas jų kandi
datas Dr. Bundesen ir jam te
ko pakartotinai priminti, kad 
jis, o ne Kelly yra kandidatas 
į gubernatorius.

Tikimąsi, kad šios dienos no
minacijų balsavime dalyvaus ne
paprastai didelis 
skaičius.

Balsavimo vietos 
atdaros nuo 6 vai. 
vai. po piet.

Bus renkami abiejų didžiųjų 
partijų delegatai į konvencijas, 
kuriose bus nominuoti kandi 
datai į prezidentus ir vice-pre- partiją nepraėjus dviems me- 

Taipgi bus renkami tams. Taipgi negali balsuoti 
į valstijos ir kauntės tie, kurie pasirašė kitos partijos 
partijų komitetą, se? kandidato peticiją.

natorius ir penkias kitas augš- 
tąsias valstijos valdvietes, kan
didatai į senatorius, į kongres- 
manus, valstijos legislaturą, į 
kauntės valdvietes ir Chicagoj— 
kandidatai 
teisėjus.

Be to chicagiečiai balsuos pa
tvirtinimui valstijos įstatymų, 
suteikiančių Chicagai savyvaldą 
tvarkyme transportacijos linijų* 
Tai bus mažasis balotas.

Visoj 
cinktai. 
tų yra 
164. •

Registruotų balsuotojų Cook 
kauntėj yra 1,874,710. Visoj 
valstijoj registracijos nebuvo.

Įstatymai draudžia keisti

municipalinius
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šim-Pietinių valstijų žemėlapis, kuriame pažymėtą viesulo paliestos vietos. Del viesulo žuvo keli 
tai žmonių, o nuostoliai siekia milijonus dolerių

SLA. Pildomos Ta 
rybos Rinkimai
šiandię gauta rezultatąi dar iš 9 kuopų: 142, 23, 43, 207, 

352, 365, 367, 131 ir 57. Didelė dauguma jų yra kontroliuoja
mos tautininkų, ir jos turi daugiau, negu vidutinišką skaičių 
narių. Visos kartu jos padavė 500 suviršum Balsų. Todėl ši 
kartą du tautininkų kandidatai prasistūmė vienas į pirmą, ant
ras į antrą vietą.

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 .........................
N. Rastenis ............................

VICE-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna ............. ............... .....
A. O. šalna ............................ *.........

SEKRETORIUS
P. Jurgeliutė ....................................
M. J. Vinikas ...............I........ ............

IŽDININKAS >
K. P. Gugis .................................... .
J. S. Lopatto ........ *..... ........................

. 1442
... 864

balsuotojii

šiandie bus 
ryto iki 5

1321
943

1103
1189

1309
970žiauri potvynio 

nelaimė 
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KAUNAS.—Praėjo potvynio 
pavojus. Nemuno vanduo grį
žo į seną vagą.’ Atsiduso, vie
naip ar kitaip, potvynio palies
ti gyventojai. Bet ar visi vie
nodai?—Ne. Vieni lengviau, ki
ti sunkiai, o dar kiti visą am
žių sunkiai ldušaus. Prie tų 
trečiųjų priklaUšo visi ūkinin
kai nuo’ “Inkaro” fabriko iki 
Baudoiulvario, dešinia j ame Nęį- 
muno I krartte. 7v '

Nukritus vandeniui, išėjo 
... ūkininkai; apžiūrėti savo laukų, 

armuos generahms pievą žaliųjų
Miestas likęs užimtas TX_. .v. -L v t ■ -Jv.Y Išėjo pasižiūrėti uz Lampėdžių

[kurorto miško., savo pragyveni-

Joponai areštuoja 
Manchukuo a::gš- 

tus valdininkus

Italijos kariuomenė 
'aisujoj yra //izopre-* • i - m v _
Cook kauntėj precink- PRSICKC iKIlci 6ŽCI*c|$

Ethiopijoj
RYMAS, bal. 13. — Italijos 

kariuomenė, kuri nepaliauja 
briautis šiaurinėje Ethiopijoje, 
pasiekė didįjį Tana ežerą, ku
riuo Anglija yra labiausia su
sidomėjusi, nes iš šio ežero pra 
sideda Nilo upė, drėgninanti 
Egypto laukus. f

valstijoj yra 7,426 pre

3,676, o Chicagoj—3,

zidentus. 
delegatai 
centralinį

TOKIO, bal. 13. — Šeši augš- 
ti Manchukuo valdininkai liko 
areštuoti japonų už suokalbiavi- 
mą prieš japonus ir už teikimą 
militarinių žinių sovietų Rusi
jai.

A

Mikužiutė 
Miliauskas 

Mockus
Zalatorius

IŽDO GLOBĖJAI
... 1231 
r.‘. 981 
... 1099 
.... 86^

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslow
Dr, M. Mikolainis

129G
820

Prasideda byla dėl 
nuplakimo bedarbių 

organizatoriaus

Įspėja Calles negryšt 
į Meksiką

~ <*■*• - ' I + I

Tarp areštuotųjų yra žymiau- New York išsigandęs 
sias mongolų vadas LingSheng. ._______ ....
kuris buk supkalbiavęs išvaryti NEW YORK, bal. 13

BARL0W, Fla., bal. 13. — 
šiandie čia prasideda byla sep
tynių žmonių iš 11 kaltinamų 
dėl nuplakimo ir užmušimo be
darbių organizatoriaus Joseph 
Shoemaker iš Tampa, Fla.

Shoemaker, Poulnot ir Rot 
gers lapkr. 30 d. buvo pastver
ti prie Tampa policijos stoties, 
ištardžius apie komunistinį vei
kimą jie liko paliuosuoti. Te- 
čiaus tuojaus jie išnaujo tapo 
pastverti, nuplakti ir išsma- 
luoti. Shoemaker liko taip 
skaudžiai sumuštas, kad už ke
lių dienų pasimirė.

Puolikus buvo bandoma teisti 
Tampo j, bet nepasisekė išrinkti 
jury ir byla todėl tapo perkel 
ta į čia.

MEXICO CITY, bal. 3. ~ 
Meksikos Darbininkų Konfede
racijos sekretorius Toledano 
kalbėdamas didelei darbininkų 
demonstracijai, įspėjo ištremtą
jį ex-prezidentą gen. Plutarcho 
Elias Calles nebegryšti į Mek
siką, nes pasipriešinimui jo su- 
gryžymui sukilsią organizuoti 
darbininkai. •

Kaltinama, kad Calles ir Mo- 
rones šalininkai išsprogdinę 
Vera Cruz traukinį, kuriame 
žuvo 12 žmonių. Bet įrodymų 
tam nėra.

Heywood Broun 
baustas

nu-

MILWAUKEE, Wis., bal. 13. 
—Rrašytojas socialistas Hey- 
wood Broun iš New Yorko, kar
tu su kitais šešiais žmonėmis 
liko nubaustas už pikietavimą 
Wisconsin News, kurio reporte
riai buvo sustreikavę. Broun ir 
kiti nubausti po $10, o trys po 
$5. Pastarieji pabaudą užsimo
kėjo, bet Broun ir du kiti pa
baudos nemokėjo ir padavė ape
liaciją.

_ O R H Sy>
Chicagai ir apielinkei federa- 

iio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šilčiau; galbūt 
lietus į vakarą.

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

Saulė teka 6:12, leidžiasi 
7:28.

žinios paėjo nepatvirtinti gan
dai, kad italai buk užėmę ii* 
Dessye, kur pirmiau buvo Et 
hiopijos armijos generalinis 
štabas.
be pasipriešinimo.

Kartu diplomatiniuose rate1 mo šaltini ų-^žaliuo j ančių rugių 
liuose paėjo gandas, kad Mus- plotų, tėvų ir protėvių gerai 
solini įsakęs šiaurinei armijai tręštų juodųjų dirvų. i
maršupti į Addis Ababa. Italai 
sakosi paimsią Ethiopjios sosti
nę už dviejų ar trijų savaičių

■ ■

__ _ ____ ____ _____  __ • Di- 
japonjisjš šiaurvakąrinio-Mai)-. dieji,- gejtofela^iai ., jtaip. išpūtė 
chuktio. • Nors jam japonai ro išgėdinimą ir nužudymą jos na- 
dė didžiausį palankumą ir pasi- mUosė rašytojos Mrs. Nancy 
tikėjimą, jis betgi visą laiką Evans Titterton, kad dabar New 
sUokalbiavęs prieš japonus ir Yorko moterys bijosi įsileisti |

100 žmonių sužeista 
. velykinėse riau- 
..... sese Airijoj

Fašistai prisipažysta 
nuteisę kalėjiman 

inteligentus
Meksikos darbininkai yra su

siskaldę į dvi unijas, kurios ve
da tarp savęs aštrią kovą. Vie
nai unijai vadovavo buvęs dar
bo ministeris Morones ir ji bu
vo stipriausia, bet prezidentas 
Cardenas remia kairesnę Kon
federaciją, kuri pradeda nu- 
skelbti kitą uniją. Tarp abiejų 
unijų tankiai įvyksta dagi kru
vinų susirėmimų. Tad ir kalti
nama, kad tos unijos šalininkai 
ir išsprogdinę traukinį.

Konfederacija yra tankiai 
kaltinama už jos komunisti
nius palinkimus. Tad ir šioj sa
vo kalboj Toledano buvo pri
verstas aiškintis, kad Konfede
racija jokių ryšių su Maskva 
neturinti ir kad komunizmas 
Meksikoj negalys įsigalėti.

Meksika, sakė Toledano, yra 
pusiau feudališka šalis, nepri
rengta komunizmui ir dar Mek
sika turinti pereiti kelis evoliu
cijos laipsnius iki prieis prie 
komunizmo.

Meksika, kaip ir visas pašau 
lis, sakė jis, eina linkui socializ
mo, “bet nė musų vaikai, nė 
musų anūkai dar nematys tvir
tai įsisteigusip socializmo.” 

, t ---------l----------— -
RIO DE JANEIRO, bal. 13. 

—Prezidentas Vargas pašalino 
iš Brazilijos armijos 30 karinin
kų, kurie turėję ryšių su 
eitų metų sukilimu.

per-

Oficia-RYMAS, bal. 12.
liai paskelbta, kad 10 Pied- 
mont inteligentų, vadovaujamų 
prof. Michele Giua, buvo teis
ti už sudarymą draugijos, ku
ri siekėsi

Septyni
lėjiman, o
Giua liko
kalėjiman.

(Tai
žinias
linimą

nuversti valdžią, 
jų liko nuteisti ka- 
trys išteisinti. Prof. 
nuteistas 10 metų

patvirtina pirmesnes 
apie areštavimą ir ka- 
Italijos inteligentų).

Automobilis pavojin
gesnis už lėktuvą
MEXICO CITY, bal. 13. — 

Greta Bravo, buvo viena iš žy
miausių Ispanijos moterų lakū
nių. Ji yra atlikusi daugelį pa
vojingų kelionių oru per Vidur
žemio jurą ir Afrikos pakraš
čiais. Ir nors ne kartą teko su
sidaužyti, bet visuomet išliko 
gyva.

Tečiaus vakar važiuojant au
tomobiliu, ją nuvertė pakalnėn 
pravažiuojantis trdkas ir ji vie
toj liko užmušta. 1

v —Jėzau Marija!—išsiveržė iš 
ūkininkų krūtinių graudus bal-

4 • ■ • • " 'i . " I

sai.

Suėmęs rankomis galvą, ūki
ninkas negali atsigauti nuo jį 
pritrenkusio vaizdo. Jis nepa
žįsta savo laukų:

—Lygios, gražios pievos virto 
didžiausiais grioviais, ežerais, 
kuriuose tyvuliuoja mėlynas 
Nemuno vanduo. Derlingi lau
kai virto dykuma, kurioje vėjas 
nešioja geltoną smėlį ir užpusto 
kiekveiną naujai įmintą pėdą. 
Rugiai ir laukiąs pavasario 
juodžemis pridėpgtas iki trijų 
(3) metrų storumo geltonu, lė- 
kiančiu smėlių. Visi rubežiai 
tokiu pat smėliu arba išrausti 
iki keturių (4) jntr. gilyn į 
žemę. Visi pragyvenimo šalti
niai sunaikinti ne tam kartui, 
bet ilgam. - ,

šiurpas nukrąto, kai prisi
minęs tuos derlingus laukus, 
pažiūri (kiek akis apima) tik 
į geltono smėlio kopas...

Artinasi pavasaris. Vasaroto
jai atvykę ^Lampėdžių kurortan 
ir žvilgterėję į tuos laukus 
nustebs.

Kad jums, gerbiamieji skai
tytojai, tektų pamatyti Čia ap
rašomą vaizdą, jus taipgi nu
stebtumėt. (°L. ž.”)

NORFOLK, Vą., bal. 13. - 
Po trumpos ligos savo namuose 
vakar pasimirė Mrs. Mary He- 
witt, 112 metų senutė.

palaikęs artimus ryšius su Ru
sija. .

Galima tikėtis ir daugiau 
areštų. , . ;

r - • ■ 1 ’ ' . . • ’

Naujas susirėmimas pasieny
Japonai taipjau skelbia, kad 

25 japonų kareiviai buvo susi
rėmę su 50 Rusijos kareivių prie 
Ussuri upės, Manchūkuo-Rusi- 
jos pasieny.

savo namus net ir pažystamus 
pristatytojus ir patarnautojus. 
Mat pasitaikė, kad piktadario 
auka krito žymi moteris, tai 
tą žmogžudystę laikraščiai kaip 
įmanydami pute ir dėjo ilgiau
sius aprašymus iki įbaugino vi
sas moteris, ypač kad- vis dar 
neužtinkama žmogžudžio pėd 
sakų.

Žydai mokiniai išski 
riami Vokietijos 

mokyklose

DUBLINAS, bal. 13, — Dau- 
giau kaip 100 žmonių liko su
žeista velykinėse riaušėse Ai
rijoje, kurios buvo kilusios įvai
riose vietose laike paminėjimo 
1916 m. kruvinųjų Velykų, ka
da ištiko airių sukilimas prieš 
Angliją ir kurį mrJšinant žuvo 
šimtai airių.

Didžiausios riaušės buvo pa
čiame Dubline. Jos kilo kai ko
munistai bandė prisidėti prie 
respublikonų armijos eisenos į 
Glasmevin kapines, kur yra 
laidota daug žuvusių aname 
kilime.

Respublikonai nepanorėjo
munistų prietelystės ir prasidė 
jo visuotinos muštynės, į ku 
rias turėjo įsimaišyti ir polici 
ja.

pi 
su.

ko
Nau-

Paraguay išdalinsiąs 
2,200,000 akrų žemės

ASUNCION, bal. 13
joji karo nuvargintos Paraguay 
valdžia kaipo pirmą žingsnį 
prie šalies atstatymo, ketina iš- 

valstiečiams
BERLYNAS ,bal. 13. —Gry

nai žydiškos pradinės mokyklos' dalinti indėnams 
jau tapo įsteigtos Nuremberge, 2,200,000 akrų žemės. Dabar ta 
kur randasi vyriausias anti-se- žemė daugiausia priklauso sve- 
mitų vadas Julius Streicher.

Ateinantį mokyklos sezoną 
visi žydai mokiniai bUs išskir
ti ir turės lankyti tik jiems 
skirtas, žydiškas mokyklas.

Dabar Nuremberge bus sten- 
giamąsi išskirti žydus ir augš- 
tesnėse mokyklose— gimnazijo -,

timšaliams.
Pasimirė magikas 

Thurston

se.
' ■ '71;

Pasimirė Graikijos 
? premieras

Apiplėšė ir išgėdino
GRANITE CITY, III., bal. 13. 

—Keturi ginkluoti vyrai sustab
dė ant kelio automobilį, kuriuo 
važiavo trys jauni vaikinukai 
ir trys merginos. Vaikinukus jie 
apiplėšė, < 
akių, išgėdino.

MIAMI BEACH, Fla., bal. 13. 
—Nuo plaučių uždegimo, kurį 
paaštrino prieš kiek laiko įvy
kęs smegenų kraujapludis, šian
die pasimirė gal garsiausias vi
same pasauly magikas Howard 
Thurston. Jis buvo 66 metų 

o mergaites, po jų' amžiaus ir jau buvo paliovęs 
užsiimti magija.

TUPELO, Miss., bal. 13.
Du žmonės liko užmušti, du gal Užėmė 'senas 
mirtinai sužeisti ir 15 sužeista! gen. Metaxis. 
lengviau susidaužius trokui. 
Virš 50 žmonių iš Lone. Star, 
Miss, pasisamdė didelį troką ir 
važiavo apžiūrėti šį viesulos su
griautą miestu. Ret visai prie 
miesto trokas užkliudė tilto 
tvarklius ir susidaužė.

ATHENAI, bal. 13. — šian
die nuo apopleksijos pasimirė 
Gar iki jos premieras Konstanti
nas Derąerdjis, nuosaikus mo- 

|narchistas, kurią užėmė pre- 
miero vietą lapkr. 30 d.

Premjerui mirus, jo vietą 
karo ministeris

NaujienųKadio Programai

WASHINGTON, bal. 12. — 
šiandie netikėtai nuo širdies 
ligos pasimirė James M. Beck, 
75 m., buvęs generalinis pro
kuroras ir republikonų atsto
vas iš Pennsylvanijos. b

ftia

, ./'.7!1' .. ..
■ . •

♦ Atsisukti <AVO nrtr
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBI *(<»
1080 Kilocycles (5000 Watt> PajČKoh)

stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. I). n « • 1

šiuos Naujienų Radio Programų- 
rdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicairo»

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

. ■- ..................................................................................-................................................................. . .......................... ' ■ jOfc,-'.__________________________ .______________________________________________________ __ ___________________________ , - .......................................................................... - . ■....................................................... •



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, balan. 14, 19362
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VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIg. vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius
Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARK ALA, Draugijos Auditorius.

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
P. MILLER, finansų sekictorius 
J. DEGUTIS, iždininkas 
P. GALSKIS, trustisas
P. MILĄ SAUSRAS, trustisas,

/z'
r
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i 
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CHICAGOS

Kon. Senhs Petras
' jrhšė:

' BiU Dudor, 6826 So. Racine 
Avė., gero tavėrno biznio savi 
ninkas. Pati p-pia Dudor jau 
seniai priklauso Draugijoj.

P-nia Raibienė, bridgeportie- 
tė, sena šios apylinkės gyven
toja.

P-nia Elizabeta James, rim
to budo moteris^ dirba pas pp. 
Lovikus, Bridgeporto kvietki- 
ninkus.

Walter ir Katrina Bočkai. 
5937 So. .LaSalle St. P-nai Boč
kai, . inteligentiški žmonės, au
gina gabią dukrelę Albiną, ku
ri lanko mokyklą ir lavinasi 
akrobatiškuose šokiose.

vey, III., p-nai Chaponiai taip 
pat yra jaunavedžiai, 
Draugijos nariai. Smagu pa- 
Žymėti, kad Harvey jaunuoliai 
noriai rašosi Chicagos Lietu 
vių Draugijon. Kreditas musų 
kon. A. L. SkirmentiVi už darb
štumą,

P-nia Mary Stonienė, Har> 
vey, III., sena šio miestelio gy
ventoja, augina gražią šeimy
ną. P-nas Stonis priklauso 
,Draugijon nuo seniau,

P-nia
Harvey, 
šeimyna 
Lietuvių

ir jų sūnūs ir dvi dukte- 
— visi penki organizaci- 
nariai. Puiku!

abu

KatkieneBenigna
III. P-nų Ratkų visa 
bus nariai Chicagos 
Draugijos, P-nai Rat-

kai 
rys 
jos

DR. MONTVIDAS,
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaiteje—panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedčldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtų laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, ivyks gabusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS 
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 1789 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkursan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30 d., 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursantas įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

Konkursantas: Įrašė Narių:

žia 7:30 vai. vakaro. Nariai, 
tu‘rį atliekamo laiko, malonė
kite atsilankyti. Nepamirškite 
svetainės adreso, Masonic Tem
ple Hali, 1547 N. Leavitt St.

— Sekretorius.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomifc ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

ADVOKATAIKon. A. L. Skirmontas 
jrašė:

P-nia Lucy Thomas, Harvey. 
III., ji čia gimusi ir augusi. 
Abu pp. Thomai dabar bus 
Draugijos nariai, Pravartu pri
minti, kad pp. Thomai yra jau
navedžiai, — linkim jiems lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

P-nia Helen Chaponis, Har-

SUSIRINKIMAS
šiand'Žen Qhicagos Lietuvių 

Draugijos susirinkimas, . prad-
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St.
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja6900 So. Halsted St

Valandos
išskyrus

Kon. Petras Ruzgus 
jrašė:

Stanley Ruzgus, brolis kon* 
kursanto Ruzgaus.

P-lė Stella Ruzgus, duktė pp. 
Ruzgų. Tėvas p-lės Stellos, Pe
tras Rozgus, Draugijos kon 
kursantas. Dabar visa pp. Ruz
gų šeima bua nariai Draugi
jos.

Petras Shimaitis, dženito 
rius, jį kon. Petras Ruzgus įra
šė Draugijom

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Blttai 

Vynų,. Buvirž metų laiko turėjau bė
dos su nemalįmu — kų tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamaliau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką. tik 
noriu. Su pagarba, 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vynų; imkite re
guliariai, pilnų saukžtų priež valgi. 
Visose vaistinės*.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Telephone: boulevard 2800

JOŠEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoUAt Republic 9728

seredomh ir aubatomia

Phone Bjnlevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pairai sutarti.

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
hiėn. 1936 

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

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

Dar turėtų įrašytu 
Kvota: 

............25 

........ i...28 

............ 34 

............ 24 

............17 

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

175.. .
172.. .
166.. ..
126.. .

83.. ..
40.. ..
49.. .
37.. .
14.. .
21.. .
17.. ..
12.. .
12...
12.. .
10.. .

. 8....
10.. ..
11.. .

. 6....

.. 6....

Frank Bulaw 
P. Martinkaitis (Senas Petras) 
Kazys Steponavičius ...............
Vincent B. Ambrose ...............
Petras Galskis ........................
Petronėlė šliužas ....................
Benediktas Vaitekūnas ............
Agnės Grakauskienė ...............
Frank Klikna ...........................
Antanas Mikšys ......................
Antanas L. Skirmontas .........
Alex Ambrazevičia ............. r..
Magdalena Ratkevičienė .........
Louis Antanavičius ................
Zigmas S. Mickeviče ...............
Ona Mitskus ..........................
Walter Neffas ........................
Petras Rozgus ........................
Kastas čepiflevičius ...............
Marė Kemėšienė ......................
Antanas Visbaras ..................
K. G. Urnežis ......................... .
Jonas Sinkus ...............  ........
Antanas Krasauskas .....
Ona Vilienė .............................
Petras Geniotis .......................
Antanas Lungevičius ..............
Petras Rasalis .........................
Juozas A. Jankus ...... ............
Antanas Marcinkevičius .......
Joseph P. Gercius ..................
Uršulė Shirmulis...............................4.
Draugijos veikėjai įrašė ..........344.
Arthur Montvidas .................. 10..................... kvota užbaigta
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1374. Dar turėtų įrašyti 261.

f

5.
6

3
8.
2

Wallace

.13 

.12 

. 9 

. 8 

.13 

. 5 
. 5 
. 5

5

5
5
4

3
3

3

8
50

Į DARBĄ VISI
JAU ATEINA

PASKUTINĖ DIENA

Iki konkurso pabaigos liko tiktai šešiolika dienų; iki “Ini- 
cijacijos” ir Dovanų Laimėjimų vakaro — devyniolika dienų. 
Konkursantai, visi Draugijos nariai,, stokite į bendrą darbą — 
įrašykite kuo daugiausia naujų narių Draugijon.

Draugai ir draugės konkursantai užpildykite savo kvotas 
naujais nariais — nepalikite spragos savo kilniame darbe. Kon- 
kursantai, jus buvote aktyvus, darbštus, energiški, pasišventę 
savo organizacijos labui per visą šio konkurso laiką, pasilikite 
tokiais iki paskutinės konkurso dienos. Balandžio 30 d. pade 
kitę tinkamą tašką savo produktingam darbui.

Draugija dar būtinai turi gauti iki balandžio 30 d. tris šim
tus naujų narių. Jeigu jus, draugai konkursantai, savo‘kvotas 
užpildysite — trys šimtai naujų narių bus gauta. Nuo jūsų pri 
klauso šių trijų šimtus narių gavimas, nito jūsų priklauso sėk
mingo konkurso pabaiga,

Į darbą, draugai konkursantai, paskutinė konkurso diena 
jau visai arti; trys šimtai naujų narių dar turi būti įrašyta!

Julius Mickevičius,
C. L. A. Prezidentas.

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:

P-nia Tafilia Marcinkevičie-

Kon. Uršulė Shirmulis 
jrašė:

Albert Shadlauskas, mar- 
nė įsirašė Chicagos Lietuvių .ųuetteparkietis jaunuolis, stu-
Draugijon.

John Chaichis iš Cicero, da
bar Drauguos naujas narys.

P-nia Estelle Herling, 1314
So. Cicero Avė., žmona p. Her- 
lingio, gero barzdaskučio, ku
ris yra Draugijos narys ir lai
ko barzdaskutyklą čia pažymė
tu adresu.

Joseph Balakas, muzikanto
Balako sūnūs iš 
pp. Balakai jau 
gijos nariai.

Cicero. Patys 
seniai Drau-

Įdentas, turi didelį pamėgimą 
mechanizmo — bando budavo- 
ti lėktuvus ir kitokias maši
nas. Su laiku gal pasiekti ko 
nors ypatingesnio.

Dr. V. E. Zopel, 6859 South 
Western Avė. šis jaunas dak
taras yra dentistas. Neabejo
tina, kad marųuetteparkiečiai 
Draugijos nariai prisimins, kad 
čia randasi jų organizacijos 
narys dentistas Dr. V. E. Zo
pel.

Kon. Petronėlė šliužas 
jrašė:

William Kučinskas, brighton- 
parkietijs, naujas Draugijos na
rys.

P-nia Theresa Wiltrakis, 
westsidietč, gero taverno biz
nio savininkė. Jos biznis ram 
dasi, 2065 West Coulter St. >

Kon. P. Galskis 
įraše:

Charles Dombrovas, 18-tos 
apylinkės gefas žmogus; Drat.1- 
gijon įrašė kon. P. Galskis.

Kon. Antanas Mikšys 
jrašė:

P-nia Anastazija Laurinaitie
nė, 10744 So. Michigan Avė.; 
ji čia laiko gražiai įrengtų ta
verno biznį.

P-lė Sophie Laurinaičiutė, 
duktė p-njos Anastazijos Lau
rinaitienės.

P-lė Albina Globis, M t. 
Greenwood jaunuolė. Ją p. Mik
šys įraše Draugijon.

Kon. B. Vaitekūnas 
jrašė:

P-nia Rūta Glenskis, bright-< 
onparkietė, kon. Vaitekūnas 
įrašė Draugijon.

Matt Kvinausky, iš amato 
dženitorius, brightonparkietis.

P-lė Paulina Bagdonas, stu
dentė, Glearingo gyventoja, ga->( 
bi jaumtolė.

Michael Alkemavich, mar- 
ųuetteparkietis.

Thopias Slusz, rubsiuvys iš 
Clearingo, gerai pažįstąs ama 
tą vyras.

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
Springsinis 
Matracas
Vertės $16.00

95

ROOSEVELT 
FURNITURE1

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

r •!

P. JURGELIUI® 
ADV, K. P. GUGIS

E. MIKUŽIUTĖ 
J. MILIAUSKAS 

Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas 
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

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

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( breath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable 
f/ith the best to chooso tfem theso days, em- 

halitosis (unpleasaiit bro^M iS^tohšideYed tha 
worst of faults. į 4?

Unfortunatęly overybody cufTors from thie 
offensive cąnditlon aMarae time or other— 
many more regularly than fthey thi..k. Fermen- 
tątion 6f food RartRlM skinped by Uie topth 
brush is the cause of mote cases. Decaying 
teeth and poor digestion afeo cause odors.

The quick, pleasant wąy to improvd your 
breath is to ūse Llsterine, the ouick deodorant, 
evėry morning and everv iįight,

Listerino halts fermentafion, a major causo 
of odors, and pvercomes tho odors themselves. 
Your breath beconaea agreeable. It
v’U not onend eth^rs.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptjc, regularly, Lam- 
bert Pharmacal Company, St, Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
’halitosis with LISTERINE

Joseph Triner Company, Chlcage

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

f» PaĮtįarpauju prie 
’gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eUectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanaL

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 
. Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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 Tek: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS '

REPublic 8340
DR. VAITUSH, OPT 

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visosę Miesto Dalyse.

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

■ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741474^
Brigliton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

~LAČHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

. t Wįll|lliįil.ii.rlHI'.*..įi         H,||. 4 u I J!J ■ nf.«   Ii...,  -   I,   

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 11888319 Lituanicia, Avenue

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139 '

A. petkus”’
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

Kiti

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

‘ Tel.: Hemlock 5524, diena ir naktį.
Dr.Constonce A.O’Britis 
•. C^TOM^K^HIRURGAS 

2408 W. Oard St.
Res.

" 6000 So. Campbell Avė.
.  ■■ ■■ I ■ —■     .. .1 —  'N ■

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 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7589
- ■ ... ,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___„ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliojus nuo 10 iki 12 vai, diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:86
Nediliomh nagai sutarti

KITATAUČIAI
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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 249fl

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

Įlomis ir šventadieniais *10—12 
dta»
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Hartford, Conn.
Sandariečių organe iš kovo 

27 d. redakcijos str. “Sušelpki
me nukentėjusius nuo potvynio“ 
paminėta ir Hartford, Conn., 
kad esą reikalinga ūmi pagal
ba, sušelpimas. Bet nors lietu
vių yra labai daug nukentėju
sių, organizavimas ir sušelpi
mas, kaip matyti,,t pas mus ant 
vietos, tai nereikalingas, nes 
čia ant vietos Raudonasis Kry
žius, federalė valdžia ir visos 
kitos labdaringos organizacijos 
ir draugijos apžiūri ir aprūpi
na nukentėjusius; suteikiama 
drabužiai, net nauji iš krautu
vių, maistas, kambariai ir t. t. 
Krautuvninkams už nuteriotas 
prekes šiek tiek atlyginama ir 
duodama jiems progos vėl su
sitvarkyti, naujas vietas įsigy
ti, bei senas atsistatyti.

Mums, hartfordiečiams, ma
tosi, jog labiausia pagalba ir 
sušelpimas butų naudingas ir 
reikalingas, tai Kauno (Lietu
voje) ir jo apylinkės gyvento
jams. Kiekvienas, kad tik turi 
nukentėjusių giminių ir drau
gų, tai kad pasiųstų pinigų; 
siųsti drabužių nevertėtų, nes 
Lietuvos muitininkai, paštas la
bai daug reikalauja atlyginimo, 
muito. Pav., neseniai vienas 
vyrukas iš musų miesto savo 
įtėvui pasiuntė, du “union 
suit’u”, keletą kojinių (pančia- 
kų), motinai keletą kojinių, iš 
viso vertės apie $4. Ir kada tas 
siuntinys atsidūrė Lietuvos 
pašte, tai valdininkai pareikala
vo užmokėti su virš 62 litu 
(10 dol. su virš). Senukai, ži
noma, negalėjo užsimokėti ir 
siuntinys, be abejo, sugrįš at
gal, nes buvo užregistruotas. 
Tai geriausia savo giminėms ir 
draugams Lietuvon pasiųsti pi 
nigų, o jau gavusieji pinigus 
mokės ir sugebės apsipirkti 
reikalingais daiktais.

Lietuviai, kurie neturi Kau
ne ir jo apylinkėse nukentėju
sių giminių ir draugų, tai ga
lėtų savo auką, pinigus, pasių
sti Lietuvos Pasiuntinybei į 
Washington, D. C., o jau Pa
siuntinybė su visomis kitomis 
aukomis pasiųs į Kauną susida
riusiam nuo potvynio šelpimo 
komitetui. —J. Sekys.

New Haven, Conn.
S.L.A. 143 kp. balsavimai.

Prezidentas:
F. J. Bagočius ....... 6
N. Rastenis ....... 32

Vice-prezidentas: 
Mažukna ................ 9
šalna ................... 30

Sekretorius: 
Vinikas .......   35 f
Jurgeliutė .............. 3 i

iždininkas:
Gugis ......   4
Lopatto ................ 36

Iždo globėjai:
Mockus ..J......   29
Zalatorius ............  29
Mikužiutė ................ 5

Daktaras-kvotė jas:
Stanislovaitis ........ 9
Mikolainis ............  31

Išrinktas vienas delegatas į 
seimą.

reikalus. Kai reikalai buvo 
iŠdiskusuoti, tai paaiškėjo, jog 
susirinkimas užgiriu sumany
mą šaukti Amerikos lietuvių 
visuotinį kongresą.

Mes pasisakome prieš Sme
tonos fašistinę diktatūrą ir 
stojame už grąžinimą Lietuvos 
liaudžiai demokratiškų teisių. 
Mes raginame visas Bayon- 
ne’s lietuvių organizacijas ir 
veikėjus prisidėti prie šio 
mums visoms bendro darbo.

Visais reikalais prašome 
kreiptis ęiuo adresu: K. Mazi
liauskas, 591 Avė. A, Bayonne, 
N. J.

Laikino Komiteto nariai:
A. Lukai t is,
K. Maziliauskas ir
Pelix Muzikevičius.

NAUJIENOS, Chicago, III.
M I i IĮ     i'n i iftill.lll illnilll.il!.   .iiimii  ...

met betgi tam tikri laivai pra
dės vežioti publiką iš Chicagos 
tiesiai į Europą be persėdimo. 
Keliauninkas galės įsėsti lai- 
van Chicagoj, o laivais ežerais 
ir Si. Lawrence upe pasieks 
vandenyną, o jau pasiekęs 
vandenyną plauks į Europą.

miestui reikia jau kuone bū
tinai 41,000 naujų gyvenamų 
namų. Tas pats ' tyrinėjimas 
taipgi suranda, kad apie 50,- 
000 naujų namų reikalinga 
Chicagos priemiesčiams.

ninkai. Pavyzdžiui, Cinncin- 
nati raportavo valdžiai, kad 
1935 metais ji aplaikiusi tik 
305 vagonus pinacų, Clevelan- 
das 206 vagonus, Kansas City 
257.

Norwood, Mass.
S.L.A. 131 kuopos balsavimai

Balandžio 7 d. įvyko S.L.A. 
131 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo balsuota S.L.A. 
Pild. Taryba. Pasekmes tokios:

Ant prezidento:
F. J. Bagočius ....... 29
N. Rastenis ..........  14
J. A. čepononis .... 1
Ant Vice-prezid!ento:

J. K. Mažukna .... 23
A. O. šalna ......  20

Ant sekretoriaus:
P. Jurgeliutė ....... 26
M. J. Vinikas ....... 18

Ant iždininko:
K. P. Gugis ........... 30
J. S. Lopatto ....... 14

Ant iždo globėjų:
E. Mikužiutė ........ 28
J. Miliauskas ....... 22
A. Zalatorius ......  16
S. Mockus .......... 15
K. Preytis ............... 5
Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. J. Stanislovaitis 28
Dr. Mikolainis ....... 18
Dr. A. J. Valibus 1

■r

Vietos lietuvių draugijos at
kreipė daug dėmesio į šaukia
mą Lietuvos demokratijai gin
ti kongresą. Kiekviena draugi
ja bei politinė grupė renka ko
misijas, kad prisiruoštų ir pa
siųstų nors vieną delegatą į 
Clevelando suvažiavimą.

► — Marksistas.

Grand Rapids, Mich.
S. L. A. 42 kp. balsavimai.

Prezidentas:
Bagočius ................................  1
Rastenis ............................. 42

Vice Prezidentas:
Mažukna ................................ 2
šalna ..........—........................40

Sekretorius:
Vinikas ......   42

Iždininkas:
Gugis ............................   2
Lopatto ................................  41

Iždo Globėjai:
Mockus ................................  42
Mikužiutė ............................. 1
Zalatoris ............................. 40
Miliauskas .... ........................  1

Daktaras-Kvotėj as
Stanislovaitis ..................... 2
Mikolainis ......................... 38

CHICAGOS 
ŽINIOS

Haidžekeriai apsigavo
Trys plėšikai atėmė troką, 

kurį operavo John Dusol, 6508 
So. Marshfield. Plėšikai tur 
būt manė, kad trokas buvo 
prikrautas degtinės. Kada ta
čiau jie patyrė, jogei troke 
buvo vežama 250 dėžių žemuo
gių, tai paliko ir patį troką ir 
nepaliestas žemuoges prie 
Union avė. ir O’Brien gatvės.

Traukinys užmušė 
žmogų

Chicago - Northwestern gelž- 
kclio traukinys važiavęs į Wau- 
keganą užmušė apie 50 metų 
amžiaus žmogų. Policija dar
buojasi, kad sužinoti užmuš
tojo vardą ir pavardę.

Automobilis Užmušė 
žmogų

Automobilis, kurį operavo 
Ralph Morganty, 2154 West 
Cermak road, užmušė Frank 
Velebilį, 55 metų, 2434 West 
24 place. Nelaimė įvyko prie 
Western avė. ir 24 place.

Chicaga—pinacų sostinė
Čhįcaga per 1935 metus yra 

aplaikiusi 2,425 vagonus pina
cų. Kaip pinacų sostinė, Chi
caga pralenkia ir New 'Yor
ką, nors ten gyventojų kiekis 
yra didesnis, negu Chicagoj.

Kai kurie kiti, nors ir stam
bus miestai, stovi toli pasili
kę nuo Chicagoj kaip pinaci-

Šiandie nominacijų die
na — primary eleetion

šiandie primary eleetion 
Ne vienas politikieris jausis 
neramiai visą dieną abejoda
mas, ar jis taps nominuotas 
kandidatu busimiems rinki
mams, ar jo partijos balsuoto
jai paliks jį už tvoros kaip ne
reikalingą bagažą. Daugiau-

šia publika betgi domisi klau
simu, ką demokratai pasirinks 
kandidatu į gubernatorius — 
dabartinį gubernatorių Ilorne- 
rį antram terminui, ar Dr. 
Bundeseną?

O įvairios piliečių organiza
cijos.yra susirūpinusios klau
simu, kaip sulaikyti politikie
rius nuo vogimo arba nuo su
kimo balsų. Numatoma pasi
kėsinimų sukimui balsų la
biausia 1-moj, 2-toj ir 42-roj 
wardose.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PALYGINKIT VISUS 4
FRIGIDAIRE . . . GENERAL ELECTRIC . . .

KELVINATOR . . . WESTINGHOUSE

Didėjo važiuotojų skai
čius

So. Boston, Mass.
S. A. A. 43 kuopos balsavimo 

rezultatai

Balandžio 8 d. įvyko SLA. 
43 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo balsuojama Pildo
moji Taryba. Balsavimo pa
sekmės tokios:
J prezidentus:

F.J.Bagočius 33, Rastenis 68; 
į vice-prezidentus:

Mažukna 13, šalna 87;
į sekretorius:

Jurgeliutė 30, Vinikas 69;
į iždininkus:

Gugis 33, Lopatto 65;
į iždo globėjus:

Mikužiutė 28, Miliauskas 15, 
Mockus 86, Zalatoris 55;
į daktarus kvotėjus:

Stanislovaitis 30, Mikolai
nis 62.

Nėra reikalo aiškinti, kad ši 
kuopa yra atžagareivių tvirto
vė. Vadinamieji sandariečiai 
varė šlykščiausią agitaciją. Ir 
vis dėlto pažangieji geriau pa
sirodė nei kaip praeityj. Pla
čiau parašysiu vėliau.

' - J. K.

Bayonne, N. J.
Pritaria kongresui demokrati

jai ginti

Nepavyko nusižudyti
P-lė Esther Ghambers, 3132 

Fulton st., .sumanė nutrokšti 
gazu ir nemažai jo prarijo. 
Viskas butų užsibaigę olrait, 
bet atsiskubino ugnėgesių 
skvadas su pulmotoru ir pa
dirbėjęs apie valandą laiko at
gaivino merginą, kad ji ir to
liau vargtų šioj ašarų pakal
nėj, kaip vargsta kiti.

Pasisakė šoksiąs j eže
rą ir > pražuvo * y

Samuel Schwarz, 45 m., 5437 
Uni versi ty avė., apdraudos 
selsmanas patelefonavo namo, 
kad jis esąs pasiryžęs šokti į 
ežerą. Vėliau jo niekas jau 
nebematė ir dabar Cbicagos 
policija ieško jo. Policija su
rado Schwarzo ploščių ant 
ežero pakrantės akmenų ties 
50 gatve.

Tik astuoni plėšiniai 
Chicagoj per parą

Pasak detektyvų viršininko 
Sullivano, nuo 8 valandos ry
to praėjusio šeštadienio iki 8 
valandos ryto sekmadienio, 
detektyvų biuras tegavęs tik 
aštuonius pranešimus apie 
plėšimus Chicagoj. Tai buvęs 
nepaprastas įvykis, kadangi 
vidutiniškai plėšimų Chicagoj 
raportuojama apie 20 ar 30 
kas 24 valandos.

Iš Chicagos laivu tie
siai į Europą

žinote kaip iki šiol būdavo: 
norėdami vykt į Europą jus 
važiuodavot į New Yorką ar 
kurį kitą Atlantiko uostą ir 
ten tik sėsdavot į laivą, šie-

Mes Bayonne lietuviai vei
kėjai (20 žmonių skaičiuje) 
balandžio 1 d. susirinkome ad
resu 10 W. 22 st. aptarti Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių ’

DIXIE ŠOKIŲ MOKYKLA
Duoda privatiškas ins

trukcijas
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams

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

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

PASKOLOS ANT MOKGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIENVICH, Pres.

Chicago Motor Coach Co. 
praneša, kad tiek jūs, tiek ki
tų susisiekimo įmonių patyri
mas Chicagos gatvėmis yra 
mas Chiiagos gatvėmis yra 
bent 9 nuošimčius didesnis, 
negu jis buvo tuo patim lai
ku pernai. Iš to daroma iš
vados, kad biznis ir darbai 
visgi gaivoj a.

Chicagai reikia 41,000 
namų
“ s :

Chicago Association of Com- 
merce tyrinėjimas rodo, kad

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

šonas prie šono
musų
Elektros Sopose

• Tuzinus šių įžymių modelių ra
site musų didelio j parodoj. Paly
ginkit kainas, patogumus ir išren- 
gimus. Paskui nusitarki! koks mo
delis jums geriausia tinka. Tai yra 
lengvesnis ir patogesnis būdas pa
sirinkti sau naują elektrišką refri- 
geratorių.

PIRKIT DABAR!
3 METAI IŠMOKĖJIMUI

MOKĖSIT SU JŪSŲ SĄSKAITA 
UŽ ELEKTRĄ

KELVINATOR

GENERAL ELECTRIC FRIGIDAIRE

WESTINGHOUSE

Padengimui palukų ir kitų išlaidų imama truput; aukš- 
. tesnė kaina už refrigeratorius nupirktus ant išmokėjimo

COMMONWEALTH EDISON

Downtown—72 W. Adams Street—132 S. Dearborn Street
Telephone RANdolph 1200, Local 152

4034 South Ashland Avonv®
3460 South State Street
2618 Milwaukee Avenue
4562 Broadway
4231 West Madison Street
4833 Irving Park Boulevard
2950 East 92nd Street
852 West 63 rd Street
11116 South Michigan Avenue

FEDERAL COUPONS GIVEN

Nušvarina Be Daug Trinimo

PAINT 
W00DW0RK 
MARBLE
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ALUMINUM ° RUft/oMUCH

| BY CHEMICAL 
ACTiON-
Y0UDONT 

^HAVE; TO 
ALUM IN U M ’ RUB MUCH

Gerkit ir Reikalaukit

įso

SlRĄIfiHT KEHlO

\ 4 J f I .
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Visose Alinos® 
Mutual Trijų
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuvilkos

D«etiiite

NATHAN
KANTER

Mutual LiptCo.
4707 So. Halsted St

TeL TAROS 0803

X-RW

KAINOS $2.95 1R 
Dėl vyrų mes užlaikome

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

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

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

Visi nauj'i pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote ėeverykus iš krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagia! ir kur kainos yra prieina
miausius už augštos rųAIes čeverykus.

P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Specialia 
departamentas dėl kūdikių. Kainos____  35 *r
Mes specializuojamas moterų avalinėje.

VIRŠ. TAIPGI DEL STORESNIŲ.

Florsheims ir Freemans čeverykus. Kaina QE ir ’irB.
FLORSIIEIMS $8.70 IR VIRS.

SHAPIRO’S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH \VESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

GERKIT TIK GERĄ alų]

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

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NOMINACIJŲ BALSAVIMAI

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Pubtished Daily Ėxcept Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine

1739 Seath Kalstei Street
Telephone CANal 8500

Disakyffio kainai
Chicagoje —. paštu: 

žfetams —***1*1*—88.00
PUsei metų —___ 4.00
Trims mėnesiams__ ___ _— 2,00
Dviem mėnesiams 1.50
Viekam mėnesiui ..................75

Chicagoj per išnešiotojus:
ViAnn Irnniin Ar1

Subscriptios Ratas
$8.00 pei* year fa Canada 

p«r year ouUide of Chteago 
per year fa Chicago

3© per copy.

• Savaitei —— ----------  18c
žlėnesiui «•«■•.«•■«....•«•• 75c

Suvienytose Vatetijose» ne Chicagoj, 
pašte:

žfetams 85.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ___ _ 1.50
Dviem mėnesiams _ ......... 1.00
Vienam mėnesiui ______  .75

Lietuvon I* kitur užaienfaose 
(Atpilkite)

Entered as Second Clasa Matter 
Mareh 7th 1914 at tbe Post Office 
of Chicago, III. under tbe act of 
Mareh Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, takiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ilh Telefonas Canal 8500.

Pusei metų —.— 4.00
Trims mėnesiams ---------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Šiandie Chicago  j e ir visoje Illinois valstijoje įvyks
ta nominacijų balsavimai — primary elections. šitų bal
savimų tikslas dvejopas: viena, išrinkti partijų virši
ninkus;’ antra, išrinkti partijų kandidatus į įvairias val
diškas vietas.

Partijų viršininkų rinkimas šiandie yra galutinas. 
Kas gaus daugiausia balsų, kaip kandidatas į partijos 
komitimano vietą arba i konvencijos delegatus, tas bus 
išrinktas. Bet į valdiškas vietas — Jungtinių Valstijų, 
senatoriau^ gubernatoriaus, valstijos sekretoriaus ir 
t. t. — šiandie yra renkami tiktai kandidatai. Tie kan
didatai bus ant balinto ateinantį lapkričio mėnesį. Iš jų 
žmonės rinks, ką norės, kai ateis antri balsavimai.

i Kaip partijų viršininkus, taip ir partijų kandidatus 
valdiškoms vietoms gali rinkti tiktai tų partijų žmonės. 
Kas nominacijose balsuoja, sakysime, už republikonų 
kandidatus, ta® paskui per dvejus metus skaitosi repub- 
likonas ir neturi teises per tą laiką nominacijose bal- 
suotijU^ 
mokratų partijos kandidatus, tas per dvejus metus turi 
balsą tik demokratų partijoje. ? ’

Toks yra Illinois valstijos įstatymas. Jo tikslas pa* 
daryti taip, kad vienos partijos balsuotojai negalėtų 
kištis į kitos partijos reikalus. Amerikoje partijų orga
nizacijas kontroliuoja įstatymas. Čia nereikalaujama, 
kad narys mokėtų partijai duokles arba lankytų jos su
sirinkimus. Kiekvienas, kas nori, nominacijų dienoje 
ateina į balsavimo vietą ir paduoda savo balsą, sakysi
me, už socialistų kandidatus į partijos viršininkus arba 
jos kandidatus, ir jeigu tik jisai per paskutinius dvejus 
metus nėra balsavęs nominacijose už kitos partijos są
rašą, tai jo balsas yra toks pat geras, kaip ir regulia
rių partijos narių.

Šituo įstatymu norėta duoti progos* žmonėms bal
suoti taip, kaip jiems patinka, o ne taip, kaip padiktuo
ja partijų ‘‘mašinos”. Tai yra geroji įstatymo pusė. Bet 
jisai turi i? blogą pusę: žmonės, kurie su partijos orga
nizacija neturėjo nieko bendra iki balsavimo dienos — 
nei mokėjo jai duokles, nei dalyvavo jos veikime/ gali 
savo balsais paskirti jai, savo viršininkus ir savo kandi
datus. Taip neretai ir įvyksta. Republikonai ateina į 
demokratų partiją ir padeda kuriai nors jos frakcijai 
laimėti kovą su kita frakcija, arba atbulai — demokra
tai tą patį šposą iškerta republikonų partijai.

Prie šitokios sistemos partijoms yra sunku kontro
liuoti savo organizacijas. Tokioms partijoms, kurios su
sideda iš narių, reguliariai mokančių duokles, kaip, pav. 
socialistų partija, ta tvarka yra ypatingai nepatogi, 
štai neseniai Nevv.Yorke per nominacijų balsavimus pa
ėmė viršų “kairioji” frakcija, kuri partijos nariuose tu
rėjo daug mažiau šalininkų, negu senieji partijos vei
kėjai.

Kaip partijų viršininkai, taip ir partijų kandidatai 
turėtų būt renkami partijų susirinkimuose ir konvenci
jose, o ne visuotino balsavimo keliu. Tuomet partijos 
galėtų tvirčiau susiorganizuoti, jos butų ištikimesnės
savo programams ir jos imtų daugiau atsakomybės už 
savo išrinktus atstovus. O dabar politiškos partijos tai 
palaidi barščiai. Nei jos turi aiškaus programo, nei jos 
gali pasakyti, kaip elgsis jų žmonės, išrinkti į valdiškas 
vietas. Ir netiesa, kad partijas kontroliuoja visuomenė. 
Jas .valdo partijų “bosai”, kurie paprastai tarnauja tam, 
kas jiems moka. >

................................................. ■ 1 ■■

Apžvalga
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KAIP LAIMĖJO THOMASO
frakcija

New Yorko nominacijose, 
kaip ^Naujienose” jau buvo 
rašyta, socialistai turėjo du 
kandidatų sąrašu: vadinamojo 
kairiojo sparno ir senosios 
gvardijos. Nors partijos nariuo
se, kurie moka duokles, kairy
sis sparnas buvo mažumoje,

.... .... . v 
bet viešuose balsavimuose ji
sai gavo daugumą. “Naujieno
se” jau buvo nurodyta, kad tą 
pergalę Normano Thomaso 
frakcija laimėjo su komunistą 
pagelba.

Šitą musų nuomonę patvirti 
na ir New Yorko savaitraštis 
“New Leader”, kuris pripažįs
ta, kad balsavimuose “karin
gieji” (mililants) gavo, bal. 2 
d., kelių šimtų daugumą, nors 
oficialiai rezultatai dar nėra 
paskelbti. Bet, sako tas laikraš 
tis, senosios gvardijos kova už 
demokratinio socializmo princi

pus tuo dar nėra išspręstą.
“Tie, kurie balsavo nomi

nacijose”, tęsia New Yorko 
socialistų organas, “sudaro 
daugiau, negu dvigubai tiek, 
kiek yra narių socialistų par
tijoje. Milžiniška dauguma 
tų, kurie turi teisę, kaipo 
partijos nariai, spręsti parti
jos politiką, pasisakė už so
cialdemokratų poziciją parti 
joje ir suteikė jiems manda- 
tą tęsti kovą už tikrąjį so
cializmą.”
Savo “pergalę”, toliąus sako 

tasai laikraštis, kairysis spar
nas laimėjo su pagelba komu
nistų, kurie per savo laikraš
čius varė agitaciją už Thomaso 
kairįjį sparną, ir po balsavimų 
jo laimėjimu džiaugiasi, kaip 
savo ląimėjimu. Už pagelbą, 
suteiktą Thomasui, komunistai 
pareikalavo atlyginimo, būtent, 
kad Norman Thomas apsiimtų 
būti gegužės 1 dienos bendro 
kairiasparnių ir komunistų ko 
miteto pirmininku, ir Thomas 
apsiėmė.

GEGUŽINĖS ŠVENTĖS AP- 
VAIKščIOJIMAS NEW 

YORKE

Komunistų ir kairiojo sparno 
socialistų spaudoje jau paskelb
ta, kad gegužės 1 dieną šios dvi 
frakcijos rengs bendrą demon
straciją, pirmininkaujant Nor
manui Thomasui. Bet New 
Yorko “dešinieji” socialistai, 
vadinamoji senoji gvardija, at
sisakė prie jų dėtis.. Jie švęs 
gegužinę kartu su darbininkų 
unijomis* šitam tikslui yra pa
imta didžiausia vieta susirinki
mams, kokią tik galima gauti 
New, Yorke — Polo Grounds, 
kur telpa apie 50,000 žmonių.

Socialistų ir darbininkų uni 
jų gegužinės šventės komitete 
dalyvauja atstovai nuo Inter
national Ladies Garment Wor- 
kers’ Union, Amalgamated Cloi 
thing Workers of America, 
Cap and Millinery Workers’ In
ternational Union, Workmen’s 
Girele, Nečkwęar ‘ Makcrs’ 
Union. Komitetui pirmininkau
ja Luigi Antonini, pirmasis In
ternational Ladies Garment 
Workers’ Union vice-preziden- 
tas,

šitas parengimas, žinoma, 
bus svarbesnis, negu tas, kurj 
Thomaso “kairioji” frakcija 
ruošia kartu su komunistais, 
nes pastarieji neturi darbinin
kų organizacijų.

IŠVYTI Iš VOKIETIJOS _ 
MOKSLININKAI

Lordas Rutherford paskelbė 
Anglijos laikraštyje “Manches- 
ter Guardian” .atskaitą iš Vei
kimo mokslininkų pagelbės ta
rybos, kuri susiorganizavo 1933 
metais tikslu padėti mokslo 
žmonėms, kuriuos dėl politinių 
arba rasinių priežasčių Hitleris 
išvijo iš Vokietijos. Toje at
skaitoje paduodama tokie fak
tai:

“Iš netoli 1,300 mokslinin
kų, kurie neteko vietų, apie 
700 iškeliavo į užsienį.. Iš jų 

‘363 jau gavo nuolatines vie
tas (117 ne Europos šalyse) 
ir 324 tūri laikinius užsiėmė 
mus arba karts nuo karto 
gauna pašalpas.”
Bet skaičius reikalaujančių 

pašalpos pastaruoju laiku pa
didėjo, nes Nuernbergo “įsta
tymų” pasėkoje Vokietijos 
mokslininkai vėl yra atleidinė- 
jami.

PERSEKIOJAMŲJŲ BALSAS 
VOKIETIJOJE
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Nežiūrint aštriausių policijos 
priemonių, visgi ir reichstago 
“linkimų” kampanijos metu už
draustosios partijos sugebėjo 
pareikšti savo balsą slaptais la
peliai, kurie buvo Vokietijoje 
plačiai paskleisti. Vienas lape
lis, kurį išleido socialcternokra- 
tai ir komunistai Saar’o dis- 
trikte,v smerkia Hitlerį už Vo
kietijos žmonių apgavimą, už 
terorą ir už tarptautiniu su

tarčių laužymą ir baigiasi-to-* 
kiais žodžiais:

“...Iš lupų į lupas tegu el- 
na šūkis: nė vieno balso ka
ro rengėjui, dirbančiosios 
liaudies išdavikui!

“Tegyvuoja kova dėl tai
kos!,

“šalin hitleriškas ■ fašiz
mas!”

Suktybės SLA. kuopų 
balsavimuose?

Tautininkų “Sargybos” diri
guojami SLA. kuopų veikėjai 
tąip įsikarščiavo, kad vietomis 
jie pradėjo jau net didinti sa
vo šalininkų balsus. Šitą nema
lonų reiškinį pastebėjo “Kelei
vis”, kuris pereitą savaitę pa
davė tokią žinią:

KELETAS ŽODŽIŲ DELIAI P. GEGUŽIO 
RAŠINIO

(žr. Tėvynės nr. 14 “SLA Pre
zidento žodžiai ir Darbai”)

Paskutinis p. Gegužio, buv, 
SLA prez. ir dabartinio Kon- 
trolės komisijos nario, rašinys 
Šiek tiek nuoseklesnis ir pavyz- 
dingesnis, negu seniau jo tilpęs 
raštas tokia pat antrašte, bet 
vistiek pat, nors trumpai į vie-< 
ną jo paskutinę dalelę rašinio 
turiu atsiliepti, būtent, į ant
raštėlę “Pašalinė spauda ir SLA 
reikalai”. Tenai teisinama “San
dara” už visas tiradas po Det
roito Seimo( bet iš tikrųjų jau 
tiek daug šmeižtų, neprirašė 
prieš ir po Pittsburgho Seimo 
nė vienas pašalinis laikraštis, 
gal išskyrus tik “Dirvą”, kiek 
prirašė “Sandara” po Detroito 
seimo), o nupeikiama Bagočius 
už jo laišką į draugus, kad 
rinktų “tiek delegatų, kiek kuo
pai galima, “pilną kvotą” ir 
kad “nuvežimas i? pragyveni
mas” bus. kaip nors sutvarky
tas. Jeigu jau peikti Bagočius, 
ar kas kitas už rūpinimąsi tu
rėti daugiau seime delegatų, 
tai jau sykiu reikėtų peikti ir 
sandariečius-tautininkus, kurie 
1929—1930 m. rkgino, visokiais 
atlyginimais, pinigais, dovano
mis ir t, it., kad tik kuodaugiau 
delegatų į Chicagos seimą galė
tų sutraukti ir komunistus nu
galėti; net viešai, apskričiuose, 
buvo raginama ir iš apskričių 
kasų pinigai skiriama; pav., iš 
įpūsų Conn. apskr. net buvo pa
aukota $500 ir tais $500 pasi
tikėta ir 124 kp. nusiųsta pilna 
kvota — 5 delegatai, bet ap
skritys finansiniai nupuolė ir 
delegatai dar iki šios dienos ne
atlyginti, Nors įtiek gerai, kad 
124 kp. ižde turėjo $150 ir pa
skyrė nors dalį geležinkeliui 
apmokėti, bet iš viršūnių, iš 
Brooklyno ar kitur jau po sei
mo nė žodžio apie atlyginimą.

Šį sandariečių-tautininkų pa
vyzdį, matyt, ir Bagočius 1933- 
1934 m. pasekė, bet šis paseki 
mas, ar pradžia pirmųjų, yra 
nenaudingas ir visai nereikalin
gas, nes svarbiausią gerus dar
bus seimuose atlikti reikalinga 
ne delegatų didelis skaičius, bet 
delegatų sumanumas, sugebėji 
mas, jų išauklėjimas, socialis 
ir politinis nusistatymas ir su
pratimas, Susivienijimui atsida
vimas, žodžiu, ne kiekybėje dar
bai atliekami, bet kokybėje. Ir 
jei bu v. Chicagos seime butų 
buvę delegatų mažiau, tai tikiu, 
seimo prezidiumas butų įsilei
dęs vieną kitą narį ir iš, bolše
vikų frakcijos į kokią nors kp* 
misiją ir įsileidus, gal būt, ne
būtų buvę tų suiručių ir vėliau 
skilimo. S-mui žalos. Nei Chi 
cagoje, nei Detroite nesu bp* 
vęš, bet kaip iš spaudos matyti, 
tai Detroito seime tiek žalos 
nepadarytą, kiek padaryta Chi
cagoje, -r- o jau nieks neužgin
čys fr kitaip nepasakys.

šiemet j delegatų klausimą 
tiek daug svarbos nededama ir 
tas labai gerai. Pačios kuopos,

“Kuopų balsavimuose jau 
pasirodė ir suktybių. Pavyz
džiui, viena tautininkų kuopa 
Chicagoje padavė 49 balsus, 
kuomet ištiktųjų jos susirin 
kime dalyvavo ir balsavo vos 
tik 29 nariai. Kita fašistų 
kontroliuojama kuopa tokį 
pat Šmugelį padarė Philadel- 
phijoj; jos susirinkime daly
vavo ir balsavo 31 narys, o 
balsų ji priskaitė net 64, 
Tokie balsai turės būt at
mesti.”
Į šiitų kuopų “balsavimus”, 

kąip girdėt, jau atkreipė savo 
dėmesį SLA Pildomoji Taryba. 
Reikalaujama, kad butų pada
ryta investigaęija. Jeigu jose iš 
tiesų buvo taip neteisingai už
rašoma balsavimų rezultatai, 
tai ne tik turės būt atmesti jų 
balsai, bet ir nusikaltusieji vir
šininkai turės būt patraukti at
sakomybėn. —Org-ius.

————————
kiek pagal įstatymus ir pagal 
savo finansinę būklę galės pa
siųsti ir pasiųs, nes tai jubilie
jinis seimas ir reikalinga, jog 
visos kuopos nors po 'vieną ki
tą delegatą išgalėtų pasiųsti, 
Bet pasiųsti tik tada, kada kuo
pų ižde yra pakankamai atlygi
nimo —- iš šalies jokių pažadų 
nelaukti. Rinkti įtik tokius, ku
rie S-me darbuojasi, juo rūpi
nasi ir svarbiausia *rinkti pa
žangius, demokratijai, visuo
menei ir viešumai, laisvei atsi
davusius. Yra nemažai gerų 
sandariečių-tautiečių, katalikų 
srovės, socialistų arba jų sekė
jų, yra nepartinių, bet laisvę 
mylinčių, visi jie gali SLA daug 
naudos dabar ir ateityje pada
ryti, Geras prisiruošimas prie 
seimo ir sykiu dirbimas seime 
Susivienijimui bus naudingas ir 
reikalingas, — visi galėsime su
tilpti ir ateičiai daug naudingų 
darbų atlikti. Komunistai taip 
pat gali sutiįpti įę. sykiu bend
rai, kaipo fraternalėj ir sykiu 
tautinėj organizacijoj - veikti; 
diktatūros nepiršti, nes tai 
priešinga SLA įstatymams, idė- 
jai.

Tikiu, jog prisirengimas prie 
seimo bus kitokia, negu prieš 
nominacijas arba dabar, prieš 
rinkimus. —J. Sekys.

PIRMASIS LIETUVIS 
ABISINIJOJE 

t? ‘ '

Dabar, kai viso pasaulio akys 
yra nukreiptos į Abisiniją 
(Etiopiją) ne pro šalį prisL 
minti pirmą lietuvį, kuris ap« 
lanke Etiopiją. Toji kelionė į 
Juodojo liūto šalį buvo gana 
senai atlikta, būtent, 1864-65 
mt. Pirmas lietuvis, kuris ap
lankė Etiopiją, buvo kunigaik
štis Ignotas žagelis, gimęs 1827 
m. Ukmergės apskr.

Baigęs gimnaziją Vilniuj , 
žagelis išvažiavo į Kijevą, kur 
baigė universitetą, medicinos 
fakultetą, ir vėliau Paryžiuj 
gavo daktaro laipsnį, Londone 
žagelis susipažino su anuome
tiniu Egipto vice-karaliaus sū
num, kunigaikščiu Halimu, su 
kuriuo labai susidraugavo. Bai
gęs savo studijas, žagelis daug 
keliavo, dažniausiai su sakytu 
Halimu. Jis, tarp kitko, aplam 
kė Ameriką, Australiją, Mala 
j iečių salyną, Havajų salas, Si* 
riją, Indiją ir didesnes Ramdo 
jo Vandenyno salas. Per tas 
keliones žagelis sudarė dide* 
liūs ir vertingus aplankytų kra-' 
štų augmenijos ir gyvūnijos 
rinkinius, kuriuos vėliau pado
vanojo Britų muziejuj Londo
ne, Paryžiaus muziejui ir Var- 
šuvos tautiniam muziejui., 1864 
metais žagelis su Halimu ap
lankė Etiopiją ir buvo pažiū
rėti Nilo versmių. Po tos ke 
lionės, išsiilgęs savo giątinėė 
jis grįžo į Vilnių.

Būdamas Etiopijoje, žageliai 
buvo du kartus priimtas anuū- 

metinio Negaus, karaliaus So- 
ha Salassie, žagelis labai gra
žiai atsiliepė apie Negusą, ku
ris tolimus svečius priėmė su 
dideliu vaišingumu. Negaus 
veide buvo matyti jo nepapra
stas gerumas. Patyręs, kad vie
nas iš jo lankytojų yra gydy
tojas, žagelį jis dar buvo pa
kvietęs prie savo karališkojo 
stalo ir rodęs jam ypatingą pa
garbą. Negufcas smulkiai teira- 
vęsis apie Žagelio tėvynę, su
žinojęs, kad ji vergauja sve-

Gražioji Vasyliutė
(Rusų liaudies pasaka)

(Tęsinys)
Vasyliutė alpo ir bijojo eiti. 

Staiga iš kur tai prišoko juo
das raitelis: pats juodas, visas 
juodai apsirengęs ir jo ark
lys juodas. Jis kaip greitai 
pasirodė taip greitai dingo, 
lyg butų į žemę įsmigęs — su
temo. Bet neilgam. Tuoj vi
sur sužibo kaukolių akys ir 
visur pasidarė šviesu kaip 
diena. Vasyliutė pradėjo dar 
labiau drebėti iš baimės. Miš
ke pasigirdo baisus trenksmas, 
medžių pyškėjimas ir sausų 
lapų traškėjimas. Pasirodė 
žiežula ant plūktuvės, grūstu
vu pasivarydama ir šluota 
pėdas užvartydama. Privažia
vo prie vartų ir sustojo. Apsi
dairė aplink ir, pauostinė j il
si, pradėjo spiaudyti: “fe, fe, 
smarvė, kas tai?”

Vasyliutė priėjo, galva že
mai nulenkusi ir sako: >

“Tai aš, senele, mane siun
tė pamotės dukterys pas tave 
ugnies.”

“Gerai. Aš jas žinau, pirma 
pas mane padirbėk, tada aš 
tau duosiu ugnies, kitaip aš 
tave suvalgysiu.”

Tai pasakiusi atsikreipė į 
vartus ir ėmė klykštauti:

“Mano uždarūi tvirtieji, at
sidarykite! Vartai mano pla^ 
tieji, atsidarykite!”

Vartai atsidarė ir užsidarė, 
žiežula įėjo į seklyčią, paskui 
sekė Vasyliutė. žiežula i§si- 
tiesė ir sako:

“Aš noriu valgyti, paduok į 
stalą viską, kas krosny yra.”

Vasyliutė užsižiebė balaną 
nuo kaukuolės ir pradėjo ne
šti į stalą valgius, kurių kro
snyje buvo tiek, kiek buvo 
galima pavalgydinti visą de
šimts vyrų. Paskui paliepė jai 
atnešti iš rūsio giros, medaus, 
alaus ir vyno tiek daug, kad 
butų galima kitą tiek vyrų 
prigirdyti. Ji viską išvalgė ir 
viską išgėrė, veik nieko ne
palikdama Vasyliutei. Paliko 
jai tik mažą riekutę duonos 
ir gabalėlį kiaulienos.

“Kada aš rytoj išvažiuosiu, 
tu žiūrėk, kad kiemas bu
tų nuvalytas, seklyčia iššluo
ta, pietus paruošti, baltiniai 
išplauti ir išvalyk kūkalius iš 
vieno sykelio kviečių. Viską 
padaryk, kaip liepta, nes ki
taip aš tave ■ suvalgysiu.”

Žiežula davusi Vasyliutei 
rytdienos darbą, nusisuko į 
sieną ir pradėjo knarkti. Va
syliutė paėmė tai, kas jos va
karienei buvo likusio, padavė 
lėlei ir ašarodama sako:

“Pavalgyk, lėlytę, ir manęs 
sielvartoje paklausyk. Sunkų 
man davė darbą žiežula. Pa
gelbėk man.”

Lėlė jai atsakė:
“Nębjjok, Vasyliutė, Gražio

ji, pasivalgyk, pasimelsk, ir 
eik ilsėtis. Rytaą bus gudres
nis už vakarą.”

Kada rylą anksti Vasyliutė 
pabudo iš miego, žiežula žiu
rėjo pro langą, kaukuolės vi
sai geso. Žibtelėjo baltas rai
telis ir tuoj išaušo. Tada žie
žula išėjo į kiemą ir sušvilpė. 
Pasibodė plūktuvė, grūstu
vas ir šluota, žibtelėjo rau
donas arklys ir patekėjo sau
lė. žiežula užsėdo ant plūk
tuve ir išvažiavo iš kiemo 
grustuvu pasivarydama ir 
šluota pėdas užvartydama. 
Vasyliutė liko grįčioje viena.

timiems. Atleisdamas žagelį, 
apdovanojo brangiu žiedu su 
dideliu rubinu.

Dabar, vykstant Italijos-Abi- 
sinijos karui, keliolika lietuvių 
tarnauja Abisinijos kariuome
nėje ir užima kitas Abisinijos 
valdininkų vietas. Yra ten ke
li abisiniečių karininkai, tech
nikai ir vienas karo inžinie
rius. šie lietuviai ligi Italijos- 
Abisinijos karo, daugiausia gy 
veno Prancufzijoje ir Ispanijo
je. Tsb.

Ji apėjo visur ir viską apžiu
rėjo. Daug ji matė žiežulos 
turto ir stebėjosi iš to taip 
didelio pertekliaus. Paskui 
nuėjo dirbti. Gi žiuri, kad jau 
viskas padaryta, o lėlė jau vi
sai bebaigianti kūkalius skir
ti.

“O tu-mano gelbėtoja, tu 
mane iš tos baisios nelaimės 
išgelbėjai!”

“Tau dar liko pietus paga
minti, daryk tai su Dievo pa
galba ir te bus tau į sveika
tą”, tai tariusi lėlė įlindo į 
Vasyliutės kešenę.

Betemstant Vasyliutė buvo 
jau pietus paruošusi ir ant 
stalo padėjusi, žibtelėjo juo
das raitelis ir visur pasidarė 
tamsu. Sužibo kaukuolių akys. 
Miške pasigirdo audra, med
žių pyškėjimas ir sausų lapų 
traškėjimas. Parvažiavo žie
žula. Jos pasitikti Vasyliutė 
išėjo į kiemą.

“Ar viską padarei? paklau
sė žiežula.

^Pažiūrėk pati,” nedrąsiai 
pratarė Vasyliutė.

žiežula viską apžiurėjo ir, 
nesant ko pykti, tarė: “Ge
rai.”

Po to ji išsitiesė ir sušuko: 
. “Ištikimieji mano tarnai, 
širdingieji draugai, štai su
malkite mano kviečius.”

Akymirkoj pasirodė trys 
poros rankų, paėmė tuos kvie
čius, ir dingo, žiežula įėjo į 
seklyčią ir sėdo už stalo val
gyti. Kada pavalgė ir jau tai
sėsi miegoti tarė:

“Rytoj vėl padaryk viską 
taip, kaip šiandien kad pada
rei ir, be to, nueik į aruodą, 
rasi aguonų, jas visas po vie
ną grūdelį atskirk nuo žemių, 
ką žmonės man ig keršto pa
darė.”

žiežula atsigulė ir pradėjo 
knarkti. Vasyliutė, pamaitinu
si lėlę, vėl paprašė patarimo. 
O tas patarimas buvo toks pat 
kaip ir vakarykštis:

“Melskis Dievui ir paskui 
pailsėk, rytas—gudresnis negu 
vakaras.”

Kitą rytą žiežula vėl taip 
pat ant plūktuvės kažkur iš
važiavo, o Vasyliutė liko dar
bams nudirbti, kurie betgi jai 
neteko dirbti, nes lėlė buvo 
nudirbusi dar jai tebemiegant. 
Kada sugrįžo ta senė, vėl taip 
pat apžiūrinėjo ir radusi tvar
koje viską, sušuko:

“Ištikimieji mano tarnai, 
širdingieji draugai, paimkite 
aguonas ir išspauskite aly
vos.”

Tuoj pribuvo trys rankos, 
paėmė aguonas ir dingo, žie
žula kaip ir vakar sėdosi už 
stalo valgyti. Kada, ji valgė 
Vasyliutė stovėjo ir nieko ne
kalbėjo. .

“Kode! tu tyli kaip nebylė 
ir niekad su manimi nesikal
bi?” užklausė senė Vosyliū
tės.

“Nedrįstu... bet, jei leisi aš 
klausiu šį-tą,” nedrąsiai sako 
mergąįtė.

“Klausk, Bet ‘atsimink, kad 
ne visi klausimai yra naudin
gi; daug žinosi, greįt pasensi.”

“Aš horėgiau žinoti, kas tai 
buvo, man čia ateinant, kad 
mane apsupo; pirma, baltas 
raitelis ant balto arklio?”

“Tai buvo diena mano švie
sioji”, atsakė žiežula.

“Paskui mane apsuko kitas 
raitelis ant raudono arklio, 
kas tai buvo?”

(Bus daugiau)
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Draugiją Žinios Demokratų Kandidatė

Rokiškėnų Kliubo 
susirinkimas

Iš Garfield Parko 
kolonijos

Praeitą trečiadieni, balandžio 
8 d., Rokiškėnų Kliubas laike 
mėnesini susirinkimą pp. Jo
kantų namuose, 4138 Archer 
avė.

Rokiškėnų kliubas dar visai 
jaunas, tik kokių trijų mėne
sių senumo. Tačiau, kiek patir
ta iš praeito susirinkimo svar
stymų, jis bus rimtas ir veik
lus kliubas. Pavyzdžiui paduo
siu keletą tarimų iŠ praeito su
sirinkimo.

1. Kliubas nutarė surengti 
artimoj ateityje prelekcijas. 
Temos klausimas palikta komi
sijai susitarti su prelegentu. 
Komisiją sudaro Jonas Kon- 
droška, K. čepukas ir A. Vilis.

2. Nutarė pasiųsti delegatą 
į Šaukiamą draugijų, kliubų ir 
kuopų konferenciją, kuri įvyks 
balandžio 19 d. apsvarstymui 
proponuojamo šaukti visos 
Amerikos pažangiųjų lietuvių 
kongreso Lietuvos demokrati
jos gynimo klausimu. Delegatu 
išrinktas A. Vilis.

Kliubas nutarė laikyti susi
rinkimus kiekvieną menes; pir
mą penktadienį 8 vai. vakare 
F. Micko krautuvėje, 4146 Ar
cher avė. Kadangi ateinantį 
mėnesį pirmas penktadienis 
pripuola pirmą dieną gegužes, 
tai kliubo susirinkimas bus lai
komas antrą penktadienį, t. y. 
gegužės 8 d., virš minetoj vie
toj ir laiku.

Šioj kolonijoj veikimas atgy
ja kartu su pavasariu, kįlant 
saulutei aukštyn. Atėjus šil
tesniam orui pasiliuosuoja namų 
prižiūrėtojai, kurių šioj kolo
nijoj lietuvių tarpe daugiausia 
yra. Valandai kitai galint at
sitraukti nuo paprasto dienos 
darbo atsiranda progos padirbė
ti visuomeniniam veikimui.

Balandžio 12 dieną Garfield 
Parko Lietuvių Vyrų ir Mote
rų savišalpinis kliubas tuTejo 
susirinkimą ir daug svarbių, da
lykų aptarė. Svarbiausi tari
mai buvo šie: .

1. Pasiųsti delegatus į Lie
tuvos demokratinių teisių gy
nimo draugijų konferenciją, ku
ri įvyks Chicagoj artimoj atei
ty. Atstovauti kliubą tapo iš
rinkti trys delegatai — J. Juk- 
nis, N. Vilimaitis ir J. J. Pranc- 
kas.

2. Antras tarimas yra: pri
imti jaunus narius į kliubą 
baliaus laiku4 be įstojimo mo
kesnes, o senesnius už 1 dole
rį įstojimo mokesties. Norintys 
įstoti į kliubą turi ateiti į ba
lių balandžio 18 d. McEnery 
Hali, 4039 West Madišon St. 
Įžanga 25c.,. prie durų 35c. Bus 
gera muzika jaunimui pasišok
ti.—J. J. Pranukas.

net nusikvatojo dėl savo liežu
vio gabumų. Tačiau neilgai jis 
juokėsi: dar tą pačią dieną mu
sų Jonui buvo paliepta nešdin
tis lauk iš ligoninės. .

Apleido Jonas ligoninę, eina 
gatve ir mąsto: liežuvis mario, 
priešas mano! O ir dabar Jonas 
nepraleidžia progos papasakoti 
apie tai kitiems. Kitaip sakant, 
Jonas dabar atlieka išpažintį 
kuone kasdien, ir ypač prie ba* 
ro, užeigoj.

—Senas Parapijonas.

Tautiškų šokių 
parengimas

Jos išdavė raportą

Dainuos Genovaitė Gie
draitienė, kalbės Dr. 
Siedlinskas, smagi mu

zika ir t. t.

nė-šidiskiutė ir kiti. Kalbės 
Dr. J. Siedlinskas, M. D., bus 
naujos ir smagios pavasario 
muzikos ir daug kitų įdomy
bių bei gražių dalykų 
vienam pasiklausyti.
na Užsistatyti savo radio ir vi- 

O po Peoples 
seka 13-to

kiek-
Patarti-

lietuvišką radio programą iš 
W. G. E. S. radio stoties, 1360 
kilocycles. Programas yra 
leidžiamas pastangomis Mar- 
ųuette Parko 13-tos wardos 
liet, demokratų radio kliubo.

są ką girdėti.
radio programo
wardo Lietuvių poltiškas pro- 

šiandie, antradienį, Peoples | gramas.
rakandų krautuvės
pavaišinti savo klausytojus su! 
tikrai smagiu, gražiu ir įdo- 
rniu pavasariniu radio progra-[GraŽUS ir įdomus TadlO 
mu, kurio išpildyme dalyvaus 
žymus menininkai, kaip tai 
dainuos Genovaitė Gedraitie-

Garsinkitės Naujienose

rengiasi
Nepamirškite.

— Rep. XXX.

programas
tį vakarą, 7:30 vai. iki 8 

vai., išgirsime gražų ir įdomų

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
i x

To prašo Lietuvos žmonės r 
tap pataria Lietuvos bato

Taipgi buvo kalbėta kad su
rengi’ draugišką kliubo išvažia
vimą kur nors ukėj, bet tas 
klausimas palikta kitam susi
rinkimui.

Priklausančių Rokiškio? ap • 
skričio valsčių lietuviai-ės esa
te kviečiami prisidėti prie Ro
kiškėnų Kliubo. Mokestis 10 c. 
mėnesiui, arba kas moka iš 
karto, tai $1 metams.

Kas negalit pribūti asmeniš
kai į susirinkimą, tai informa
cijų dėliai rašykit laišką sekre
toriui sekančiai: A. Vilis, 1646 
N. Irving avė., Chicago, III.

Pasikalbėjome dar apie se
nuosius laikus, ypatingai apie 
1905 metų revoliuciją Lietuvo
je ir apie to laiko buvusius 
Rokiškio apskrityje garsius vy
rus, kaip tai Jurgį Smalstį ir 
Joną Zacharevičių, kurie jau 
yra žuvę bekovodami už Lietu
vos laisvę ir darbo žmonių rei
kalus.

Tenka pažymėti, kad susirin
kimas buvo gyvas ir draugiš
kas. ——A. V.

Iš Zarasiškių Kliubo 
susirinkimo

Balandžio 9 d. Zarasiškių 
Kliubas laikė susirinkimą. Be 
kitų reikalų kliubas apsvarstė 
ir nutarė surengti vakarėlį pa
minėjimui kliubo gyvavimo me
tinių sukaktuvių. Buvo išrink
ta komisija iš trijų narių: p-ios 
Žukauskienės, p-ios Smalelienės 
ir Jono Rukšteles. Jie suras 
tinkamą salę ir nustatys laiką.

Į kliubo susirinkimą buvo at
silankę du svečiai iš Lietuvos, 
•tai keliauninkai apie pasaulį — 
Stepas Juodvalkis ir Vladas 
Verbavičius. St. Juodvalkis yra 
zarasiškis, Vejasiškio par., to
dėl juodu domėjosi miisų kliu- 
bu ir atsilankė į susirinkimą. 
VI. Verbavičius yra kauniškis. 
Šiedu jauni vyrukai yra inteli
gentiški, nori pamatyti pasau
lį. Vienas jų, rodos, p. Verba
vičius yra studijavęs teologijos- 
filosofijos mokslus Kauno uni
versitete. Juodu dabar ketina 
tęsti savo kelionę į Pietų Ame
riką, ir t. t. —KJiubietis.

Susirinkimui išdavė raportą 
komitetas, kurs buvo paskir
tas vakarėliui rengti ir kuriu 
įėjo dvi moterys ir vienas vy
ras. Raportas parodo, kad iš 
parengimo liko pelno $51.98.

Kitas komitetas susidedąs 
vien iš vyrų, kurs taipgi turė
jo surengęs vakarėlį, jau ke
lintas mėnuo nekaip neįstengia 
išduoti savo raportą. Pirmasis 
komitetas užsitarnavo pagar
bos, o antrasis gavo pusėtino 
vėjo.

Visa tai įvyko praėjusio 
penktadienio vakarą Joniškiečių 
L. K. Kliubo susirinkime p. 
Yuškos salėje.—Grinorius.

ui imi mm i i

Florence Tye Jennison, 
800 S. Halsted St.,'

Goucher College, B. A.
Gyvena Hull House.

Mano darbuotė: Nationalės 
Tarybos Karams Išvengti įsta
tytu da vystės pagelbininkė, Illi
nois Tautų Sąjungos Draugi
jos sekretorė, delegatė įvai
riose taikos konferencijose 
nuo 1924 iki 1936 metų.

Visuomenes darbuote — Illi
nois Darbo Departamento, 
Darbo Biuletenio redaktore, 
bendra - autorė “Pinigų pel- 
navimosi ir Tikro Uždarbio 
Suv. Valstybės” judėjimo. At
stovavimas darbininkų įvai
riuose komitetuose.

Platforma'. Pripažinti Kello- 
go Paktą, besąlykinis valdžios 
nedarbo apdraudiiųas, nelai
mingų atsitikimų atlyginimas, 
Motinų pensija, Imigracijos 
klausimo Sutvarkymas ir pa
našiai. i ...

Aš kandidatuoju dėlto, kad 
noriu dirbti už valdžios eko
nominį gerbūvį, nes dabar 
žmonės yra daugiau negu ka
da nors įvertinę visuomeninio 
mąstymo vertybę.

— Florence Tye Jennison.

Ch. Radvilas ir Stella 
Rupšiene fteišvažia- 

vo į Hot Springs, 
Arkansas

šiandien, balandžio 14 
Mark White ,^ų. didžiojoje 
Įėję įvyks tautiškų šokių

d., 
sa-

- - - - .. . P*-
rengimas, kuriam vadovaus Vy
tautas Beliajus. Parengimas bus 
įdomus tuto, kad jame ne tik 
bus šokami įvairių tautų šokiai, 
bet taip pat ir duodami paaiš
kinimai,—kaip tie šokiai atsi
rado ii* kodėl kiekvienos tautos 
šokiai pasižymi savo ypatu
mais.

Parengime dalyvaus iš šių 
parkų mokiniai: Humboldt, 
Hamilton, Douglas, Mark White 
Sųuare, Henry Booth House ir 
House of Happiness. Viso da
lyvių bus apie šimtas, 
mokiniai mokosi šokti po 
žiūra Vytauto Beliajaus.

Reprezentutojamos bus 
tautinės grupės; vengrai, 
viai, norvegai, švedai, danai, 
palestiniečiai, jugoslavai (kroa
tai) , graikai, turkai, anglai, ru
sai, škotai, indėnai, lenkai ir 
meksikiečiai.

Įžanga nemokama. Tačiau pa
sirūpinkite tikietus gauti iš p. 
Beliajaus, arba tiesiog iš Mark 
White Sųuare direktoriaus, p. 
McCarthy.

Tie 
prie-

šios 
lietu

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtine. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nepa- 
miršldt aplankyti šios gražios vietos, 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

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

“amkbci¥iNSKAiinkai
82th and Kean Avė/ Willow Springs

CLUB RAJAH
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10432
DINE & DANCE

FloOr Shows Kas Vakarą x 
SU

Sunny Boucfye, M. C.
ir Ali Star Revue 

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

4

SUSIRINKIMAI

Rosealnd—Lietuvių laisvamanių kuopos Roselande susirinkimas 
Del to, kad tąpriputota antradieniui, 14-tai balandžio, 

dieną įvyksta miesto ir kitokių valdininkų balsavimai, 
tai laisvamanių kuopos susirinkimo nebus. Kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 15 dieną, Darbinin
kų svetainėje, 10413 So. Michigan avė. Antanas Jocius, 
kuopos rašt.

E
Roseland.—Penktadienį; balandžio 17 d., 7:30 vai. vakare Dar

bininkų svetainėje, 10413 So. Michigan avė., įvyks 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 susirinkimą, balandžio 19 d., 

Susirinkimo pra- 
\ k 1

Hollywood svetainėje,j 2417 W,!?48 st? 
džia l val. popiet. Paul Petraitis, rrišt.

1 >

džia lval. popiet. Paul Petraitis,

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

21st Place Tavern 
Restaurant

Stekai, porČepai ir kiti šilti vai
Bismark alus, gęros rųšies 

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUI 

Savininkai

C
J :PARENGIIMAI <1

So. Englewood
Tveriasi Lietuvių Piliečių 

Kliubas Auburn Parke, kuris1 
rūpinsis savo narių reikalais. 
Jau turėjo keletą susirinkimų 
Juozo Kundroto, kambariuose, 
8149 Vincennes avė. Susirinku
sių buvo didelis ūpas ir noras 
sutverti skaitlingą lietuvių pi
liečių kliubą šioje apielinkėje.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, bal. 16 d., toje 
pačioje vietoje. Praeituose su
sirinkimuose buvo nutarta rem
ti advokato žurio kandidatūrą 
į teisėj u’s.—T. B.

Pasekmingai pada
ryta operacija 
jaunutei Rūtai 

Rupsis
BRIGHTON PARK. — Pp. 

Rupšių, 4401 S. Rockwell st., 
senų naujieniečių, susirgo jau
nute astuonių metų duktė Rū
ta apendicitu ir Chicagos ligo
ninėj buvo padaryta jai pasek 
minga operacija. Ligonė jau
čiasi geriau ir greitoj ateity ga
lės grįžti į namus.

Nesijaučia gerai nė mergai
tės motina, p-nia Rupšienė, bet 
neserga tiek, kad reikėtų eiti 
į ligoninę.—Senas Petras.

Buvau’ rašęs “Naujienose”, 
kad Charles Radvilas, 6108 S. 
State st., ir p-nia Stella Rupsis, 
4401 So. Rockwell st., išvažiavo 
į Hot Springs, Arkansas. Jie
du tačiau neišvažiavo, ba de 
tūlų priežasčių išvažiavimas ta
po tidėtas ant toliau.

—Senas Petras.

PRANEŠIMAS
Atidaroma didesnis ir nau- 

jesnių laikų pavyzdžių kamba
rys. Chrysley ir Plymputh yra 
greičiausiai išparduodami auto
mobiliai. Yra taip pat gerų pa
vartotų automobilių stakas.

Kainos nuo $25 iki $600 vi
sų išdirbysčių ir modelių. Pir
mas mokesnis 10% arba jūsų 
automobilis. Likusi — kaip su
tarsime.

Matykite pirma arba paskiau 
.prieš nuperkant.

BERMAN AND BUNNIN
South Side 
Chrysler & 
3207^-3246

Vartotų
3416-22 S. Halsted St.

Chicagoj visko pasi 
taiko

•—Liežuvis mano, priešas ma
no—tokią pamoką įgijo pra
ėjusią žiemą geras lietuvis, pi
lietis Jonas. O įgijo ją ve ko
kiu budu:

Gal todėl, kad dūdos buvo 
sukirmijusios, o gal todėl, kaę 
Jonas pamiršo gazą prisiekti, 
faktas betgi yra, kad jis pabu
do ligoninėj su pekliškai skath 
dančia galva.

Prie lovos stovi kunigas ir 
kviečia Joną viso gyvenimo iš* 
pažintį atlikti. Jonui ir be to 
galvą skauda, o čia mislyk apie 
visus griekus, kuriuos padariai 
per 50 su viršum metų. Taigi 
jis aiškinasi:

—Tėve dvasiškas, sergu, gal
va kaip švyno pripilta, negaliu.

Ant rytojaus musų Jonas 
pasijuto kiek geriau. Guli sau 
ir mąsto, kad jis mielu noru ii 
ilgiau ligoninėj pasiliktų. Bet 
štai ir vėl kunigas, ir vėl jis 
kviečia Joną išpažinčiai, 
nusikratyti kunigą, Jonas 
sako: .ų

—Tėve dvasiškas, viso 
tik vieną vaiką teturiu,
gyvendamas daug negriešijau. 
Verčiau tamsta pats atlik išpa
žintį, gal daugiau esi griešijęs.

Kunigas, kaip širšės įgeltas, 
nėrė lauk iš kambario, o Jonas

Kad 
jam

labo 
taig*’

Fastest Growing 
Plymouth Dealers, 

S. Halsted St. 
automobilių Lot

Pirkite Gėrimus Pas 
Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokiu ga
rimu — degtinės, Vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus.
MONARCH WINE & LIQUOR CO. 

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

M , I l| j i. I Į ■ „RM    ■Illllll'll

Garsinkitės “N-nose

JURGIS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 diena. 12:30 va
landą lyta 1036 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Panevėžio apskr.; Vely
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Ona, 2 dukterį Kazimie
ra Wistort ir žentą Frank, Ona 
Ward ir žentą Paul, sūnų Albertą 
4 anukus, seserj Kotryną Tarvai
niene ir gimines, o Lietuvoj 
šeseri Nataliją Jasiuniėne.

Kūnas pašarvotas randasi 
10603 S. State St., Roselande.

Laidotuvės i vyks ketvirtadiė* 
ni balandžio 16 dieną, 9:00 vai. 
rytą iš natriu i Visų šventų pa
rapijos bažnyčią; kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nu- 

_ lydėtas i šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Jurgio Bagdono gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam. paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, dukters, sunai, 
seserys ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sūnūs, Tel.

’ Canal 2515. _______ -_____

ANDRIEJUS VILČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 diena, 11:15 va
landa ryta 1936 m., sulaukęs 
50 metu amžiaus, gimęs Kauna 
>rėd., Telšių ap., Kuntaučių 
mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Barbora po tėvais Iva- 
navičaitė, 2 sūnų Alfonsą ir 
Henryka, dukterį Bronislava ir 
daug kitu giminiu.

Amžin. Andriejus priklauso 
prie Lietuviu Piliečiu Kl. ii 
Chicagos Lietuviu Sav. Pa. Dr.

Kūnas pašarvotas randasi 
2059 W, Cermak Rd.

Laidotuvės ivyks penktadieni 
balandžio 17 diena, 8 vai. ry
ta iš namu į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Andriejaus Vilčau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, sunai. duktė ir giminės

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Canal 2515.

STANISLOVAS PODVO1SKI- 
PADDY

Persiskyrė -su šiuo pasauliu 
balandžio 11 diena, 9;45 valan
da ryta 1936 m., sulaukės 38 
metu amžiaus, gimęs Kauno 
apskr., Kazikiškių parap., Sa- 
bališkio kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą 

broli Harry Paddy, jo žmona 
Marijona ir .iu šeimyna, pus
broli Kaston Gaspar, dėdę Au- 
gust Paukšti, 2 pusseseres He- 
len ir Bertha Paukštis ir gimi
nes, Kanadoj seserį Emilija ir 
pusbroli Petrą Podvoiski. o Lie
tuvoj tėvą, pamotę, broli Chis- 
topher jo žmona ir jų šeimyna, 
seseri Helen ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Ęudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
balandžio 14 diena, 9:30 vai. 
ryte iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Podvois- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimą.

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

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

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

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

“Bijūnėlio”

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

d. balandžio, Sokolų svet., 2343 S. Kedzie Avė. Lošimas 
prasidės 3:30 popiet. Tikietai išanksto 60c. Programas 
ir šokiai.J. D. Bendokaitis.

Operetė “Bailus Daktaras” scenoj—Balandžio 19 dieną L.K.M. 
Choras, vadovaujamas A. P. Kvedaro, stato scenoje ope
retę “Bailus Daktaras”. Vieta —Sokolų svetainėje, 2343 
So. Kedzie avė. Pradžia 3:30 vai. po piet. Tikietų kai
na 60 centų.

Burnside—Balandžio 25 d. SLA. 63 kuopa turės balių Macukevi- 
. čiaus svetainėje, 1036 East 93 st. Bus gėrimų ir laimėji

mų. Pradžia vai. vakaro. Įžanga 25c asmeniui.
Bijūnėlio parengimas.—Balandžio 25 d., t. y. šeštadienį, įvyksta 

koncertas ir šokiai J. Grigaičio svetainėj,
3802 West Armitage avė. Įžanga 25c asmeniui. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.—Kviečia visus Valdyba.

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

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta rengia margučių vakarą. Už 
gražiausią margutį bus suteikta dovana. Bus išpildytas 
gražus programas.
jaunuolių draugijėlė vadovaujant A. Zabukienei. Vaka
ras įvyks Lietuvių Auditorijoj, mažojoj svetainėj, 3133 
So. Halsted st., balandžio 19 d. Pradžia 5 vai. po l>ietų.

Gegužės Pirmos Dienos apvaikščiojimas—Gegužės 1 dieną, penk- 
[ tadienio vakarą, Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos 

Centralinė kuopa rengia Pirmos Gegužes darbininkų šven
tės apvaikščiojimą Lietuvių Auditorijoje, 3133 Sa Hal
sted Street. Bus prakalbos, dainos, muzika. Įžanga Vel
tui. Pradžia 8 valandą.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ii* įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.

i Chicagos Lietuvių Draugijos “Inicijacijos” ir Dovanų Laimėji
mų vakaras įvyks gegužės (May) 3 d., Ashland Bou*e- 
vard Auditorium, kampas Ashland ir Van Buren Strs. 
Pradžia 2:30. Dalyvauja 5 chorai:
Chicagos Vyrų, “Naujos Gadynes” ir “Pirmyn”, 
tai: Barbara Darlys, Genia Lukas, Jonas Romanas, Ka
zys Pažai’skas, šokėja Josephine Aleksiutė. 
eina Pontiac automobilis ir daug kitų dovanų, 
gus progratnui eis šokiai _ , #

Programą išpildys Brighton Parko

Birutė’*, “Kanklių”,
Sol s-

Laimėjimui 
Užsibai

gtos Revelers orchestra.
GEGUŽ&S 10. — Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” Rėmėjų 

Bankietas ir šokiai, Saddle ir Sirloin Club, Stock Yards 
Inn, 42nd ir Halsted street. Bankietas—5:30 v. v. $L50. 
šokiai—8 v. v. 75c. Gros Stephens Revelers orkestras.

r?



Iš socialistų darbuo
tės Chicagoj ir 

apielinkėj
Bendro darbininkų šventei, 

Pirmai Gegužes, apvaikščioti ko 
miteto antroji konferencija į 
vyks sekmadienį, balandžio 19 
d. Vieta konferencijai bus— 
Capitol Building, vidurmiešty. 
Pirmoj konferencijoj įvykusioj 
šh/j reikalu dalyvavo 500 de
legatų austo'vavusių apie 400 
darbininkų organizacijų. Tiki
masi, kad ateinanti antroji kon
ferencija bus dar skaitlingesnė.

Pirmų kartų šį šimtmetį 
Chicagos Darbo Federacija 
parodė nors daliną prielan
kumą Pirmos Gegužės Dienos 
apvaikščiojimui. Mat, sulig į- 
nešimu, kurį padavė 18 priklau
sančių Federacijai lokalų, kad 
Pirmoji Gegužės butų apvaikš
čiojama, tas įnešimas nutarta 
išsiuntinėti priklausantiems Fe 
deracijai lokalams. Ir tikima
si, kad šiemet pavyks įtraukti 
į Pirmos Gegulės apvaikščioji
mą kur kas didesnį unijistų 
skaičių, negu praeity.

Pirmos Gegužės demonstraci
ja tą dienų planuojama pradė
ti susirinkimu 4 vai. po pietų 
Grant Parke, ties Monroe gat 
ve'. O iš čia minia patrauks 
link Union Parko.

šiemet sukanka 50 metų nuo 
to laiko, kai Amerikos Darb-. 
Federacija pasirinko pirmą ge
gužės dieną kaip darbininkų 
šventę ir kai pradėjo vajų už 
įvedimų Amerikoj 8 valandų 
darbo dienos. Vėliau šito va
jaus ir surištų su* juo streikų 
pasėkoj įvyko garsioji Hay- 
market skerdynė. Ta skerdynč. 
įvyko arti Union Parko.

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimo programo smulkmenės bus 
praneštos vėliau, t. y. po ant
ros konferencijos.
Socialistų pavasarinė darbuotė

šiemet, pradedant su 16 die
na gegužės, socialistų partija 
planuoja duoti eilę kultūrinių 
pramogų, kurių pildyme daly
vaus socialistų ir socialistams 
palankių griepių chorai, dramos 
rateliai ir atletikos organizaci- vos

Su šio mėnesio paskutine die
na baigsis Chicagos Lietuvių 
Draugijos kontestas. Reiškia, 
beliko visai mažai laiko gavi
mui naujų narių. O užpildymui 
mano kvotos dar trūksta 25 
narių. Gavęs tą skaitlių turė
čiau įrašęs 200 narių. Kad už
pildyti tąf reikalaujamą skaitlių, 
kviečiu į talką savo draugus. 
Palengvinkite ta sunkų darbų, 
nes jis ir man jau įkyrėjo. Tuo 
labiausia, kad tuo patim kartu 
reikia dirbti ir Naujienų kon- 
teste. Tad, Naujienoms arba 
Draugijai gavę prospektų, pra
neškite man Naujienų adresu, 
už ką busiu dėkingas.

F. Bu'aw.

Ateinantį penktadienį, bal. 
17 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted st., įvyks bunco 
party parengimas. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Rengia Lietuvių 
Jaunimo Draugija ir Lietuvių 
Meno Parodos komitetas. Biz
nio įstaigos ir šiaip geri žmo
nės paaukojo gražių ir brangių 
daiktų, kurie bus duodami lo
šimo laimėtojams kaipo dova-, 
nos. Ypatingai didelę dovaną 
suteikė Progress Furniture Co. 
Ta dovana yra dalis rakandų, 
kuri bile stubą papuoš.

šitas vakaras yra rengiamas 
dėl to, kad sukelti pinigų apmo
kėjimui išlaidų, kurios pasida
rys rengiant parodą. Iš Lietu- 

siunčiamiems ekspona-

DRĖGNUMO KONTROLĖ

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS! 
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
paroJo^V jog kiti populiarus cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

• Davįnįii Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

į

i. . $

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO 

TABAKO - "IT'S TOASTED"

Svarbiausia atskira cigaretų savybe, išskiriant patį tabaką, 
yra tai drėgnumo kiekis. Jo įtekmei priklauso galimumas 

pagaminti vienodus cigaretus, kontroliuoti degimą ir valdyti 
dūmų kokybę. Drėgnumo perviršius kliudo tinkamam degi

mui, ir padaro cigareto dūmus neskoningais. Drėgnumo 
nedateklius leidžia sausiems, dulkėtiems cigareto dūmams 

susidurti su delikatnomis gleivėtomis rūkytojo plėvėmis.

Luckies yra mažiau rūgštus

Rūgitumo Perviršiui Kitu Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su Lucky Strike 
• Cigarvtaia

BALANCI

!W.w

"IT'S TOASTED'-Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus 
prieš kosuli

CopyrUM IMS. Tbe Antriem Tobacco Comptnj . -

jos. Pirmas toks parengimas 
įvyks gegužės 10 d. Peoples 
auditorijoj, 2457 West Chicago 
avenue. Tarpe kitų dainuos 
pietų-slavų dainos draugija, lie
tuvių ir vokiečių chorai ir gal 
būt pagarsėjęs Amalgameitų 
choras^. Be to, bus kitokių nu
merių.

Einant kontestams 
prie užbaigos

Frank Bulaw kviečia į talką sa
ve* draugus, rėmėjus ir pažįs
tamus. '

tams, reilęės apmokėti muitą ir 
t. t. f

Todėl parodos rengimo komi
tetas ir L. J. Dr-ja prašo visus 
atsilankyti į parengimą — bun
co party. —Rėmėjas.

Viktorijos Ručins
kienės tapkotis 
prapuolė Ashland 

Auditorijoj
t -

Balandžio 12 dieną demokra
tų partijos surengtame vakare 
Ashland Boulevard auditorijoj 
prapuolė p nios Viktorijos Ku- 
chinskienės tapkotis, kurį ji 
buvo pasidėjusi ant krėslo. 
P-nia Kuchinskienė pasisuko į 
kitą pusę kalbėti su draugais, 
o kai vėliau atsigrįžo, tai jau 
tapkotis buvo dingęs.

Jeigu kas per klaidą paėmė
te tų tapkotį, tai malonėkite 
sugrąžinti jį šiuo adresu4: Mrs. 
V. Kuchinskienė, 6501 So. A.l 
bany st. P-nia Kuchinskienė 
yra; žmona Longino Kuchipsko, 
New Process duonkepyklos sa
vininko.—Senas Petras.

Chicagos dailės insti
tute

Bunco Party
Balandžio 13 dieną prasidė

jo ir baigsis balandžio 18 d. 
Chicagos dailės instituto dzeni- 
torių paroda. Reikia žinoti, kad 
instituto dženitoriai yra veik 
išimtinai meno mokyklos stu
dentai, kuriej} dirba mokyklos 
užlaikymo darbą ir tuo būdu 
stengiasi užsidirbti pragyveni-

' ' i - - 1 —-J - i _i . r j

Atsiimkite savo 
overkotą

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

NAUJIENOS, Chięągo, III.
■■«'!■* ..............................  -mflF.T'.IĮ........ .. " «■" "i' «■

mą. Štai jie dabar ir turi*panedėliais ir ketvergais visą 
savo kurinių parodą. dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va-

Mirė Charles A. Coolidge, kare, nedėldieniais nuo 9 vai.
buvęs seniau narys architektų’
firnirtš Sheplęy, Rutan and
Coolidge. Tai ši firma pada
rė planus Chicagos dailės in
stitutui. Coolidge nikė savo 
namuose, Boston, Mass.

$1,500 Dovanoms
■ ' *' ; V

Tikietas Dyįcai i Dovanų 
Laimėjimų vakarą

---- —
Iki balandžio 30 dienai pro

ga kiekvięnm lietuviui — vy
rui ir moteriai liktis nariais 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlyios prieinamos— 
taipgi gausite (ikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d« Ashland iLbukevard Audi
torium, įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Dovanų lairt'ižjimui eina 
$1,500 vertes — Pontiac auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžių 
30 dieną, tai kviečiam visu?, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di- 
džiausios lietuvių organizaci
jos/įsirašyti. ;

įsirašyti Draugijon galima 
per musi| konkursąntus, Drauj 
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted St. —ofisas adatas

arsinkites “N-nose”

A MALEVOTOJAMS IR
AtyClOSZNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metu SUkaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malėjos ' 0*7 A galionas enamel 
visokių spalvų .............V ■ V special ..... ....... .......
Specialė maleva medžio C7 f* 
darbui, ....gĄl, Oi V
i gal. grindims ir trim varnish, .. ir daUgiau

išdžiūsta į 4 galandąs C) j (J 1 galionas pirmos M- 93 C
Taipgi visos kitos malevos, keiripines įr šepečiai. 

Virš 600 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

IIELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. x Tel. Canal 5063

ryte iki 1 vai. po piet.
Chičhgos Lietuvių Draugija 

yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 savaityje, pomirtinė. 
— $200, palaidojimo reika
lams $50 extra.

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia* 
mi į narius skaitlingos šeimy
nos. Laukiam.

4--- į—j------- -—----—
GEORGE MEAT MARKET & 

GROSERNfi
Nauji žmones perėmė bizni musu bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri* 
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musų bučernę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
i 4501 So. Talman Avė.

Tel.’ Lafayette 8357

CONRAD
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

1.39
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
maleva .... .................... . ■ "MV

ir daUgiau

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Klubas rengia 
puikų ir dideli balių, šeštadieny, ba
landžio 18 d., 1936, McEnery Hali 
4Q39 W. Madison St. Pradžia 7:30 
v. v. Įžanga iš kalno 25c. Prie du
rių 35c.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY 
" Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

CLASSIFIEDADS

DODGE 1985 — 4 durų Sedan 
su tronku — mažai vartotas. Ber
genas. Priimsiu sena karų i mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

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

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Educational
MoKyklos

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern 

Drafting, Dresemaking, Millinery or 
Power Machine Operatlng’. Individual ln- 
atructiona? Enroll now.- Day or evenlng 
claaaes.. Reaaonable ratea. Moat mod
om eųtiipped aobcol. Eatabliabed 1902. 
Come in or wrlte for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL,. 
400 South State St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGir
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Lcng Distanee 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

CARR BROS. WRECKING CO 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAV0JIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

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

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nu 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame iau šiuo adresu virs 

50 met

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

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

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

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

Tel. YARDS 1834 *

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas R.oofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

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

JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t. t. Prista
tom i visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III,

Antradienis, balan. 14, 1936

CLASSIFIEDADS
.........I.IIH............................................................................... Į H

COAL
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

Mine Run .............  $3.75 per ton
Lump ..........   $4.00 per ton
Egg .....  -.......... $4.00 per ton
Screen ........ ................. $2.75 per ton

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Furniture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai_________

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

$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 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA- Tavem fikčeriai. 
Pigiai. — Telefonuokit Lafayette 
2649, 2455 W. 43rd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

MOTERIS apie 30 — abelnam na
mų darbui, patyrus, mylinti kudi- 
'kius, geri namai ROGERSPARK 
3503.

MERGINA arba moteris namų 
darbui. Apsibūti vietoje. Mrs. Rap- 
perport. ’ 3342 Douglas Blvd. 2 lubos. 
Rockvvell 6800.

TARNAITĖ tarp 35—45 namų 
darbui va/sarnamyj.

Lincoln 4796

PATYRUS mergina abelnam na
mų darbui. 18—30. labai geri na
mai. Independėnt 2032.

PATYRUS MERGINA. abelnam 
namu darbui, geri namai, lengvas 
skalbimas. « S. 1 Friedman. 3235 
Crystal St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitorius unijis- 
tas. Kad ir senyvas. Kreipkitės. tik 
laišku Box 422, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
Tavern — Kad galėtu atlikti porte
rio darba prie baro. Box 421. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS pilnai patyręs 
siuvėjas prie vyriškų ir moteriškų 
rūbų, kuris moka visa darba — Dar
bas ant visados.

4300 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas dirbti nrie baro tavernoj.

2554 W. 63rd St.

For Rent
5 KAMBARIAI, nauiai atremon

tuoti, maudynė — $15. atsakomin- 
giem žmonėm. 1905 S.-RųbĮe St

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma — 
Michigane, namas moderniškas, su 
elektriką, plumbing ir tt. — dėl to
lesnių informacijų matykite N. 
Miller, 4*136 S. Wentworth Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimų nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namų, farmų. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
;š kitu miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
1631 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 
oatarnavimas jums bus ant naudos.

SAVININKAS siūlo 2 apartmen- 
tus — moderniški 5 kambariai, tile 
maudynė, miegami porčiai, 2 karu 
mūrinis garažas. 6340 N. Oakley av. 
Briargate 1849, ___




