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Gub. Horner, Brooks, Zuris Laimėjo Nominacijas
VOL. XXIII Kaina 3c No. 91

Rooseveltas Gavo 
1,750,000 Balsų

Tik vienas lietuvis, adv. Zuris, lėmėjo no
minaciją. Republikonų nominaciją 

i prezidentus laimėjo Knox
nas T. Zuris, kuris kandidata
vo į municipalius teisėjus ir 
kurio kandidatūrą rėmė regu 
liarė demokratų organizaciją.

Dar toli nepilnais daviniais 
(tik 1,100 precinktuose iš Ghi- 
cagoj esančių 3,164 precinktų) 
Zuris gavo 123,755 balsus.
, Jo išrinkimas ateinančiuose 

rinkimuose yra veik užtikrin 
tas, jei tik Chicagoje laimės 
rinkimus demokratai.

Bet kiti lietuviai kandidatai, 
kurie kandidatavo į įvairias 
valdvietes, daugiausia republi
konų sąrašais, nominacijas pra 
laimėjo. Tečiaus ir jie surin
ko nemažai balsų.

kandidatą j gu- 
■ Dr. Bundesen.

Republikonų kandidatūrą į 
gubernatorius lengvai laimėj*} 
jaunas Chicagos advokatas C. 
Wayland Brooks. Buvęs gub. 
Len Small pasiliko* tdli užpaka 
ly ne tik Chicagoj, bet ir kitose 
valstijos dalyse. Dar mažiau 
balsų gavo buvęs gen. prokuro
ras Carlstrom.

Į didžiumą vietų jokių varžy 
tinių nebuvo.

LAIMĖJO DEMOKRATŲ NOMINACIJĄ Į GUBERNATORIUS

iinnois guoerjiatorius nenry riorner, Kuris po aitrios kovos 
su Chicagos dėmoWatų Kelly-Nash mašina užvakar laimėjo no
minaciją į gubernatorius.

ITALAI PAĖMĖ ET- 
HIOPI JOS MIESTĄ 

DESSYE
RYMAS, bal. 15. — Trumpas 

oficialis pranešimas praneša 
apie italų užėmimą svarbaus 
miesto Dessye, kur pirmiau bu
vo Ethiopijos armijos* generali 
nis štabas. '

Dessye yra tik už 75 mylių 
į šiaurę nuo Addis Ababa.

Italai tečiaus yra labai susi
rūpinę tuo, kokią poziciją už
ims Franci ja linkui Anglijos 
reikalavimo griežtesnių sankci 
jų Italijai.

Kol tos sankcijos dar nėra 
paskelbtos, tai Italija skubinasi 
briautis ir galutinai nugalėti 
Ethiopiją.

Šaudo Lenkijos be
darbius

LVOV, bal. 15. — Vienas 
žmogus liko užmuštas ir keli su 
žeisti, policijai šovus į bedarbių 
demonstraciją.

Kainų/ tvarkytojo 
,pabaudos

SL A. Pildomos T a
rybos Rinkimai

' šiandie gauta rezultatai vėl iš 3 kuopų: 33, 125, 155. To
kiu budu žemiauš paduodame 63 kuopų rezultatus.

Tose kuopose paduoti balsai pasidalino taip:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius .................... :....... -....
N. Rastenis ...... :................................ ,

‘VZTr’T? TT’NTT A QV IIuHj-I 1 iILZilUILiN LzAČj
J. K. Mažukna ...... .............................
A. O. šalna .......................................

SEKRETORIUS
P. Jurgeliute ....................................
M. J. Vinikas .............................. .

IŽDININKAS

1588
904

1461
985

1205
1242

Kanada skiria 
$75,000,000 kovai 

su nedarbu

7 žmonės žuvo susi
daužius Italijos 

lėktuvui

K. P. Gugis...................................
J. S. Lopatto ................ .............

IŽDO GLOBĖJAI
E. Mikužiutė ..............................
J. Miliauskas ...............................
S. Mockus ...... ...... .....................
A. Zalatorius ..............:................

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslaw ....................................
Dr. M. Mikolainis ....................................

2 darbininkai žuvo
Maywood prie

1437
1031

1362
1080
1168

899

1429
842

CHICAGO.—Nors vis dar nė
ra pilnų žinių apie pereitą ant
radienį įvykusias nominacijas, 
bet jau* yra aiškus jų laimėto 
jai, išėmus vieną kitą atsitiki 
mą, kur balsavimas eina labai 
lygiomis.

Republikonų nominaciją lai
mėjo Chicago Daily News lei* 
dejas Frank Knox, kuris leng 
vai nugalėjo senatorių Borah.

Demokratai turėjo tik vieną 
kandidatą—prezidentą Roose* 
veltą, kuris surinko apie 1,750,- 
000 balsų—kelis sykius dau
giau, negu republikonų kandi
datai sudėti į krūvą.

Balsavimas už prezidentinius, 
kandidatu's betgi didelės reikš
mės neturi, nes jis parodo tilc 
piliečių pageidavimą: kandida
tus į prezidentus galutinai mu
šk irs tų partjjų konyeneijos.- 
Bundesen laimėjo Chicagoj, bet 

pralaimėjo valstijoj

Smarkiausia kova nominaci
joj ėjo tarp gubernatoriaus 
Henry Homer ir Kelly-Nash ma
šinos, kuri Hornerį atmetė ir 
išstatė savo 
bernatorius
Chicagos sveikatos komisionie 
rių. Nors mašina panaudojo 
visus žinomus nešvarius politi- 
niifs triksus pravedimui savo 
kandidato, bet jis pralaimėjo.

Tiesa, Dr. Bundesen ir ma
šinos kandidatai laimėjo Chi
cagoje, bet jie pralaimėjo kitose 
valstijos dalyse. Nes tas laimė- 
jitnas Chicagoje nebuvo tokis 
didelis, kad butų galėjęs nu 
sverti Homerio laimėjimą ki
tose valstijos dalyse ir kaip iš
rodo, gub. Horner laimėjo no
minaciją virš 125,000 balsų di
džiuma. Kova buvo tokia pikta 
ir taip įžūli, kad dar nėra aiš
ku, ar Kelly-Nash mašina su
tiks Hornerį remti galutinuose 
rinkimuose.

Bet jau dabar atvirai prana
šaujama, kad Kelly-Nash maši
na, kuri kontroliavo visą vals
tiją, tą kontrolę prarado ir da 
bar gal pats Horner pasidarys 
bosu Illinois demokratų, išėmus 
Chicago.

Adv. Zuris laimėjo nominaciją 
į municipalius teisėjus

Kelly-Nash mašinai laimėjus 
Chicagos nominacijas, laimėjo 
jas ir visi tos mašinos remia
mi kandidatai. Todėl nomina
ciją laimėjo ir lietuvis adv. Jo

C0.RH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoje buvo 54°.

Šaudė teka 6, leidžiasi 7:31.

Nominuoti kandidatai
Bent į svarbiausias valdvie

tes laimėjo šie abiejų partijų 
kandidatai:

Į prezidentus— Franklin D. 
Roosevelt. (dem.) ir Frank 
Knox (rep.)

Į senatorius—James Hamilton 
Lewims (dem.) ir Otis F. Glenn 
(rep.)

Į gubernatorius—Henry Hor
ner (dem.) ir C. Wayland 
Brooks (rep.)

Į vice-gubernatorius— John 
Stelle (dem.) Hatzenbuhler ai 
Clinnin (rep.)

Į valstijos sekretorius — Ed- 
ward J. Hughes (dem.) ir Wm. 
J. Stratton (rep.)

Į valstijos auditorius— Ed. 
J. Barrett (dem.) ir Bidwiii 
(rep.)

Į valstijos iždininkus— John 
C. Martin (dem.) ir C. F. Buck 
(rep.)

Į gen. prokurorus—Otto Ker- 
ner (dem.) ir Charles W. Had- 
ley (rep.)

Į kongresmanus “at large”— 
demokratai: Lewis M. Long, E. 
V. Champion ar Barratht O’Ha- 
ra (pastarasis yra pažangus de
mokratas); republikonai: Rod 
ney H. Brandon ir John T. 
Dempsey.

Dar yra nominuota po 1 kan
didatą nuo abiejų partijų į kon 
gresą nuo visų 10 kongresinių 
distriktų.

Be to dar liko nominuoti į 
Cook kauntės valdvietes:

States Attorney vietai —-/Tho- 
mas J. Cęurtney (dem.) irDib 
chburne (rep.)

Į kauntės iždininkus— H. H. 
Lindheimer (dem.) ir Arthur 
C. Lueder ar James A. Kearns 
(rep.)

Dar tapo nimonuoti kandi
datai į valstijos legislaturos na-

OTTAWA, Ont., bal. 15.< — 
Kanada netolimoj ateity mano 
išleisti bent $75,000,000 kovai 
su nedarbu ir padidinimui sam; 
dos.

Iš tos sumos $30,000,000 eis 
tiesioginiam bedarbių šelpimui, 
likę gi pinigai bus sunaudoti 
namų statybai ir viešiems dar 
bams.

YORK, Pa., bal., 15. — Po 
barnio su vyru4, Mrs. Knaub, 
motina 6 vaikų, gal mirtinai 
peršovė savo vyrą ir tada pati 
nusišovė.

rius, ir kelias kitas kauntės 
valdvietes.

Taipjau Chicagoje tapo nomi
nuoti kandidatais į municipalio 
teismo pirmininkus, bailifą, kler
ką ir 12 municipalinių teisėjų. 
Tarp laimėjusių nominaciją į 
municipalinius teisėjus yra ii. 
lietuvis Johnt T. Zuris, kuris 
viso gavo virš 358,000 balsų.

Buvo renkami ir įvairus par 
tijų viršininkai: wardų komiti 
manai, valstijos centralinio ko 
miteto nariai ir delegatai į par
tijų konvencijas,

Mažosios partijos nominacijo
se nedalyvavo, nes jos kandida
tus išstąto, paprastai, peticijos 
keliu. ! r,i

Knox laimėjo 31, Borah 26 
delegatus

Vėliausiomis žiniomis,. repub
likonų kandidatas į preziden
tus, Frank Knox laimėjo 31 de
legatą į konvenciją, o šen. Bo
rah laimėjo 26 delegatus.

Šen. Borah už Chicagos ry- 
bų iš 15 distriktų laimėjo 13, 
taip kad Knox pergalė žymiai 
subliūško atėjus pilnesniems da
viniams.

TURIN, Italijoj bal. 15. — 
Italijos pasažierinis Milan-Turin 
lėktuvas susidaužė Masso kal
nuose, 20 m. atstume nuo Tu
rino. ■ ' .

Nelaimėj žuvo septyni žmo
nės— Turino meras, katalikų 
kunigas, italų advokatas, Švei
carijos inžinierius ir trys na
riai lėktuvo įgulos.

Senatas svarsto tei
sėjo likimą

WASHINGTON, bal. 15. — 
Senatas šiandie prie * uždarytų 
durų svarstė teisiamo federali
nio teisėjo Ritter likimą. Tei
sėjas yra teisiamas už ėmimą 
kyšių.

LIETUVIS LAIMĖJO TEISĖJO 
NOMINACIJĄ

Adv. John T. Zuris. Praėju
sio antradienio balsavimuosę jis 
tapo nominuotas kaip demokra
tų partijos kandidatas į muni
cipalio teismo teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose.

KAUNAS.—Paskutinėmis die
nomis Kainų tvarkytojas nubau 
dė kelipliką pirklių Merkinėje, 
Kaune,; Ilgičiuose (Raseinių 
apskr.), Kelmėje, Žiežmariuose, 
Balninkuose, Marijampolėj, Uk^ 
mergėje,. Vabalninke ir Alytu
je..

Dauguma pirklių buvo nu
baustai už kainų nepažymėjimą 
arba netinkamą kainų žymėji
mą; kai kurie nubaustieji ne
silaikė nustatytųjų aukščiau^ 
šiųjų pardavimo kainų benzi
nui ir pasagvinėms arba nepa
grįstai pakėlė parduodamųjų 
prekių kainas.

NAPOLEON, O., bal. 12. — 
Harry Waxler, 22 m., išsilau
žė iš vietos kalėjimo ir pasi
leido eiti keliu. Bet kelionė 
greitai baigėsi, kai jis papra
šė automobilistą jį pavėžinti. 
Automobily gi butą šerifo su 
savo padėjėju*.

; ■ ................................... ...... . .......... . ..................."......

MOOSE RIVER, N. S., bal. 
15.-—Viltis išgelbėti gyvais tris 
žmones, kuriuos įgriuvimas už
darė aukso kasykloj, baigia 
nykti, ištikus naujam įgriuvi- 
mu*i. Tarp uždarytųjų yra ir 
du kasyklos savininkai.

VALPARAISO, čili, bal. 14. 
—Ardydami griuvėsius pasi
likusias po vakar ištikusio di
delio gaisro, darbininkai visai 
netikėtai užtiko juose lavonus 
trijų vyrų ir vieno vaiko.

WISE, N. C., bal. 14. —Ke
turi gryštantys iš šokįų jau- 
uoliai sudegė vietoj ir du jų 
draugai ^sunkiai apdegė,, jų 
automobiliui susidūrus su tro- 
ku.

LONDONAS, bal. 15.— Bu 
vusiam premjerui Ramsay Mac* 
Donald šiandie buvo padaryta 
sėkminga operacija.

SESSER, Ilk, bal. 13. —Du 
žmonės liko užmušti traukiniui 
užgavus automobilį.

CHICAGO.-
miesty žuvo du WPA darbinin
kai, o trečias gal mirtinai liko 
sužeistas, kai kreinas, kuriuo 
jie kėlė srutų tuntą į reikiamą 
vietą, palietė elektros vielą.

Pabrango gasolinas
CHICAGO.—• Kaip paprastai 

veik kiekvienų pavasarį, gaso- 
lino kaina Chicagoje vakar pa
kilo puse cento ant galiono.

ANNAPOLIS, Md„ bal. 15.— 
Du vaikinukai, kurie rado $30,- 
000 auksu, paslėptus viename 
Baltimore rūsyje, laimėjo tei
sę pasilaikyti tuos pinigus, nes 
jų savininkas yra nežinomas. 
Tų pinigų reikalavo ir namo sa 
vininkas. Tame rūsyje vėliau 
rasta ir daugiau paslėptų pini 
gų- ‘ v

SAN ANTONIO, Tex., bal 
15.—Albert Victor Downs, 41 
m., pardavėjas Lee Electric 
Clock Co. iš Chicagos, iššoko 
per langą iš 7-to augšto vietos 
hotelio ir vietoj užsimušė.

bal.BELG.RAD, Jugoslavijoj, 
15.— Didžiuma studentų vietos 
irniversite#) sustreikavo, reika
laudami tuoj aus ištirti studen
tų riaušes, kuriose vienas ko
munistas liko užmuštas. •

Sukilimas-jei nebus 
pašejpų

PITTSBURGH, Pa., bal. 15. 
—Gubernatorius Earle padarė 
įspėjimą apie gręsiančią revo
liuciją, jei bus sustabdytos be
darbiams pašelpos pirmiau ne
gu jiems bus parūpinti darbai

Gubernatorius sakė, kad ma
šinos išmetė iš darbo milionus 
darbininkų ir jie turės būti 
šelpiami “iki mes sutrumpinsi
me darbo valandas ir pakelsi
me algas”.

MIRĖ BALETMEISTERIS 
KĖKŠTAS

KAUNAS. —žymusis Petrą 
pilio Marijos teatro baleto ar 
tistas, buvęs musų baleto ba* 
letmeisteris Jtfrgis Kėkštas ne 
tikėtai mirė. Jis yra gimęs 
Kaune, Slabadoj; ten ir mirė. 
Pirmas jo pasirodymas buvo 
Gulbių ežere” 1891 metais. 

Musų baletas dabar norėjo su
ruošti 45 metų jo darbo su
kaktį, bet mirtis nutraukė su
manymą. Kėkštas buvo šokė
jas, gastroliavęs visoj Europoj 
ir iškėlęs rusų baleto vardą.

6<

JERSEYVILLE, III., bal. 15. 
—Du* 14 ir 13 m.m. vaikai pri
sipažino surišę ir įkaitinta vie
la apdeginę 4 metų vaiką. Jie 
tai padarę iš noro “ką nors kan 
kinti.”

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą leas 

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

1080 Kilocydes (5000 Watts Pajėgos).
Šia stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Clevelands ir Nuo Žinios
‘ . <.

Smagus pokylis

Balandžio 5 * d: ponai■ Btažuti - 
skai surengė smagų pokylį ku
riame dalyvavo ponai F. Sotek, 
J. Jarai, Daugertai, Mulioliai, 
p. G. Barrilus ir p-ia Yugelie-

Motiejaus šalčio, Vinco češnos 
ir' JondJ Jhrior Komiteto ‘ sekre- 
tamtiJC patVigdrtlš** riiti’ liko iš- 
ritiktaš" Jbfias' Jarus: Todėl 'vi
sokiais reikalais, kurie liečia 
kongresą, prašome kreiptis į 
JžMj šiuo adresu: sMsf* iJmpire

nė. Vakarai praėjd' labuti jdiP |AvV., Clrivritand; OhM.
kioje nuotaikoje.

Frarik Sbtek yri* gbrttk advo
katas ir nemažai lietuviams pa
sitarnavęs. Visokiais legališkais 
reikalais patartina j ji kreiptis. 
P-ia Sbtek dirba prie Cleveland^ 
News laikraščio. itiėkVidhais 
metais ji aplanko Europį' iri iŠ’ 
ten parsiveža medžiagos savo 
laikraščiui, šią vasarą* ji ren-1 
giasi aplankyti ir Lietu Vą.: Šių 
žodžių rašytojui ji pareiškė, jog 
aplankysianti įdomesnes Lietu
vos vietas ir nuihrisiariti pa
veikslus. Paskui savo laikraš
čiui ji parašysianti visą eile" 
straipsnių apie Lietuvą ir ki
tas šalis.

Svečiai prie gardžių užkan
džių ir gėrimų linksmai laiką 
leido. Kai skirstėsi, tai jau Bu
vo pirma valanda ryto.

Didelis ačiū ponams Brazau
skams už šaunų pavaišinimą.

Areštavo įtariamą 
žmogžudį

Pereitą savaitę aš minėjau, 
kad liko nužudytas policistas 
Joseph Ternansky. Iš nakties 
jis buvo rastas negyvas tarpe- 
gatvėje prie saliuno. Paaiškėjo,- 
jog apie dešimt policmonų tame 
saliune uliavojo. Ternansky sa- 
liuną apleidęs paskutinis.

šiomis dienomis liko areštuo
tas žmogus, kuris yra įtartas 
policmoną nužudęs. Nors tikrų 
įrodymų dar ir nėra, tačiau 
kai kurie dalykai inkriminuoja 
sulaikytą žmogų.

Socialistu kandidatai ’* * 1
AKBON, Ohio. — čia* įvyko 

socialistų suvažiavimas, kuris 
nominavo kandidatus įvairioms 
vietoms. Gubernatoriais vietai 
socialistai nominavo John C. 
Taylor iš Toledo. Tame mieste 
Taylor yra mokyklų koritrolės 
narys. Leitenanto gubernato
riaus vietai nominuotas liko 
clevelandietis Robert Dūllea. 
Išrinkti buvo kandidatai ir įvai
rioms kitoms vietomš.

Pageidauja nepriklausomos 
politiškos organizacijos
Kiek teko patirti iš vietos 

lietuvių, tai juo tolyn, juo la
biau pasireiškia pageidavimas 
sukurti nepriklausomą politišką! 
organizaciją, kuriai galėtų pri
klausyti lietuviai balsuotojai. 
Tokiu atveju organizacija galė
tų remti tik tuos kandidatus, 
kurie yra tinkamiausi. Dabar, 
kai lietuvių organizacijos yra’ 

j kontroliuojamos politiškų par
tijų, tai jos noromis nenoromis 
turi remti partijų kandidatus. 
Dažnai pasitaiko taip, jog tie 
kandidatai aiškiai liėtUVianrfš 
nėra palankus. O vis dėlto ten
ka juos remti!

Pageidavimas įkurti stiprią’ 
ir nepriklausomą organižadiją 
kilo dar ir todėl, kad dabarti
nių laiku politikoje lietuviai vii 
sai menką- vaidmenį teVaidina. 
Ir tai natūralu. Išsiblašką pd 
visokias partijas; j iri visai ma
žą jėgą tesudaro. Visai kitoks 
reikalas butų; jei lietuviai bal
suotojai susiburtų į daiktą. Tu<r 
atveju jie sudarytų pusėtiną 
skaičių ir su jais priversti bu
tų skaitytis visokie politikie
riai.

Remia Amerikos liėtuViŲ 
kongresą

Būrelis Clevelando lietuvių 
pasisakė už rėmimą Amerikoš 
lietuvių kongreso demokratijai 
ginti. Kongresas, kaip žinia; 
numatomą laikyti birželio 20 ir 
21 dienomis. Tam darbui jau 
liko išrinktas ir komitetas iš 
šių asmenų: Stasio Ceraukos,

gresą. Tiems delegatams gali 
kilti visokių- klausimų. Musų 
komitetas pasirūpins viską« tin
kanti štitVarkytP ir suteikti db- 
Jegaptabis rdikiartiUHnforfh&ėijų.

t SLA 136 kuopoje laimėjo 
pažangieji'

' SLA' kudpojri laimėjo 
pažangieji. Bagočįus gavo be
veik visus balsus. Už Rąstenį 
balsavb tik vienas. Mažukna* iri 
Gtigis- taip pat gavo ‘ daugiausia* 
palšų. Kiti kiek mažiau.

Pažangūs biznierius
Vincas čestia yra? geriate lietu

vių rriikalų rėmėjas. Jis adresu* 
6710 Superidr AVe. turi gerai 
įrengtą taverną:
I P-as česna yra geras “Nau
jienų” ir “Keleivio” rėmėjas. 
Apskritai jis yra draugiškas iri 
malonus žmogus. Jo užeigoje 
galinta1 smagiai laikas praleisti.

Plieno imoneję jaučiama 
pagerėjimas

Plieno įmonėje darbai pradė
jo kiek geriau eiti. Newburg 
American Steel ir Wire kom
panija priėmė apie keturis tūk
stančius darbininkų. Kai kurie 
iš priimtųjų darbininkų nedir
bo jau nuo 1933' m; Jei ta kom
panija pašariidys dar 200, tai 
ten; darbininkų skaičius pasieks 
to lygio,- kokis buvo gerais1 lai
kais.. , ?

Renka'kvodėriiuš
Neseniai per radio buvo va

roma agitacija' už “Pokštinin
kų” sleitą. Agitavo tai agitavo. 
Bet štai susidarė ir tam tikrų' 
išlaidų, kurias reikia padengti 
O tuo tarpu pinigų nėra.
- Teko nugirsti,' kad’ garsusis1 
“Susivienijimo reikalų žinovas”,' 
p. Praškevičius, • prašlnė j st kai 
kuriuos nariuš', kad1 tie prisidė
tų su kvoteriif ir tbkiii1 b'tidiv 
išlaidas išlygintų. Tačiriiri kdlriiA 
tavimas, esą, nekažkaip tesise- 
ka i nariai mato,* kad ‘ bdkštiitin-' 
kų4 reikalai visai* “ŠVaki*’, tad1 
šti - kvbderiais riesiskubina:

Atsidarė parkus
Puri tas ’ Springs parktaš' j šiti ’ 

atsidarė; Iki1 gegužes 30d: bus; 
atdktas^ tik; sekmadie'riiaiš, o 
paskui; per vašarą; visą laiką:

P u ritas parkas yra labai grh- 
ži vieta. Vasarą ten1' nuolat yra1 
rengiami’ įvairus išvažiavimai.

Ėfeiškiif liŽliojatitą’
: Gavau pranešimą iŠ savo 
draugo Jono Mažuknos; SLA1 
vice-prezidentb, kad jo biznis 
Pittsburghe labai nukentėjo dėl 
potvynio. Potvynis, kuris tiek 
daug riuOStolių tam1 miėstdi1 pri
darė, bdvo Užliejęs ir p. Mažtik- 
itds bižrij.1 Rdiškiu 
užiiojaiitį iri lirikiu,“ j 
kus jis' vėl savo biznį' tihka- 
mai sutvarkytų:

Nužudė savo vyrą
j MT. VERNONT; Ohio? — sit- 
įsie Joris prie® ' keturis'rfiettis iri- 
galfškai- išsiskyrė šit saVd Vy- 
ru Clarence. Vadinasi, gavo di- 
vorsą. Bet nors ji ir turėjo di- 
vbrsąi o‘ vis dėlto sii' Clarence 
gyveno. Prieš kelias dienas ji 
smarkiai susibarė su juo.* Mat, 
Clariėnce kaltino jį1 ttib, kad ji 
“revizuojanti” jo kišenes, — 
ištraukianti' pinigus'. DČliai to 
kaltiriiftid Siisie tiek" įniršo, jog 
nakties' metu* ntišOvė miegantį 
Clarence.

Suprantama, ji dabar yra po
licijos sulaikyta ir jai bus ke
liama Byla.

jam s#vn 
kad' riėtttii

Marias Btirtbn šibriiiš^ dierrid-’ 
riiišs btiVb nilvykę®’ ji V^8?»liiHg-’ 
tori^' pasimatyti1 fetlritalės 
valdžios atstoVčtiš? Mąt; Button 
rdį)thafclj liatf fdderale valclžfe4 
paskirtų Olrivęlandtti daugiau 
pinigų, kuriais bus galima fi- 
nansuiti, visokie vieši darbai.

Meras sako, jog fbddrąlfe val
džią buvo žadėjusi 50,000 dąr- 
biHinkų aprūpinti dhrbais. Ta* 
čiA’ti difrba' tik* 40/000' žtnonii$ 
iri tiri' rid dVri ar tris diri- 
nkri ri^ri sriVaiiV

1^2,634 WPA darbininkai
■ ČOLŪMSUŠ, Ohio. •eOtŪMBUŠ, Ohio. — Vietos 
valgios biiiria^ paskelbė, jtfg 
Ohio 'valstijoje vasario riiehesį 
brivb iširidk’ėia A-
dhtbiriih’l<airiš. Iš viš# t^f* mėne
sį dirbo darbininkai,—
163,961 Vyras' iri 18,673 mote
rys.

' Susiartinkinto su 
kanadiečiais

‘ Pririš’ IcielČ' laiko* pastebėjau, 
k'ad' Totoiitb Veikėjai pTariuoja 
įvesti “Naujienose” ritldlatinį 
šriVO’ skyrių.' Vadiiiaši, kiekvie
ną savaitę rėngiasri rašyti’ ži- 
riių^ iš1 Ėahaddš liė^bvįų gyVėni-

NAUJIENOS, Chicago, III.

j Nors' federalc valcižiri tautiš
kiems diii’zelialriŠ^ įreiigti' slti- 
•riią nemani* piĮiigų, beri ir tkit* 
itiįiėriiri gebėto'. visgi’' reilfe 
šiek tiek prisidėti.. ~

1 PolidfekiiittilSiBiht
1 StA 141 leudpoš > pblitįiiiįriai1 
vaikščioja nusiminę. Mat, jie 
įdabar aiškiai mato,.kad Bago- 
Čit|s' vėl1 lil&* ^Ušivie'riljiTrici' rite- 
zidentu išrinktas. Jei dar pas 
1:ai kuriilds buvo abĄbriiiįį tai 
os jau pradeda' nykti! Juo to- 
yri,’ jrib tabiati^aifeėjta krid adV. 
iaš'tbrtis' turi7 tik!' “kiniėtišką 

’šansV’ patekti į‘prezidentus. 
Jis veikiausiai turės pasitenkin- 
ti delegato “cinu”.

■ Keištri,1- kaip ■ žiridriės visiškai 
nesiskaito su savo praeities 
darbais iri žcld^ihl^ l5^briHiriirit’

M t

b'i^iuliaiA visai daP nešėniaP pe- 
Sfei* kai$\kritės K&i’pra- 
ĮEsis šie riiikihiai,' tki‘ tatįi pra- 
lairnėj rišlų jų; labrii gairina/ vie
nybė ir vėl pranyks. O Rašte- 
jrficA rėmėj įį tikr$P j ririČia' pralai
mėt imą. Vadinasi,, jie pasirinko 
nelabai1 tikusį “arkliuką”.

Vėl kalba apie katalikiško 
i laikraščib'leidimą

Teko patirti, jog kai kurie 
katalikų veikėjai rimtai tarini 
su4 p. P. šūkiu‘ dėl* leidimo sa- 
vailririščib:

Kairi žitli^ri tBks s'avaiifraštis
dari visai' nesdfiiai buvo leidžia
mas. Leido jį P. Šūkis. Tačiau 
'pasirodė, jog vienam žmogui 
liišti, redaguoti* ir plktiiitl' laik
raštį. yra labai sunkus darbas? 
— tįfešlbg nėriakėliania našta.1 

pašakyti, jOg laikraš- 
tiksBdvb ^sttia’ riėblOgai tVarko- 
mttep — pasižymėjo toleraritiš-

Ketvirtadienis, bal. 16, 1936

kurnu ir niekam “ant komų’’ 
be reikalo nelipo.

Sako, jog laikraščio1 leidimu 
esąs susidomėjęs ir naujosios 
parapijos klebonas.

Jonas Jarus.

NA$to VIĖW
' PRAŠO VISU ATSILANKYTI
J. MIKŠIS, ekspertas automobi
liu mechanikas, ilgai turėjęs Mor-

I
gan Auto Shop, dabar turi nauja 
vieta:

RAMOVA AUTO
i sĖb^'

/Tel. YARt)S 6547
Res. Tel. REPUBLIC 6189

ADVOKATAI

Įižkirit^j ihib*) ■
Grikiai1 tlhkafiiti1

iiiidštli1

<AX«bkvidbhis, M.D.
491G S.- Michigan- Avė;
\ . Tet KbW#6od 5187’
VALANDOS: ... , ...

nuo . 9 iki n valandai ryto _
nuo 6 iki 8 valandai vakąre 

Apart šventadienio ir* ketvirtadienio.

Dr. V. A\ Šimkus
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS

Valandos nuo Z iki 4 ir nuo 7 iki - 8 
vat. Nedėlięmis nuo 10. iki 12 

3843; South HalW SL 
Tel. Boulėvard’ 1401

t Tai' laktai pagirtinas' stihiany- 
riiAte; Kanadoje juk yra4 nema
žas būrys lietuvių, sli kuriais 
tikrai Vertėtų sltėlti y* pažintį. 
Datf^itii! butų*' įdomu patirti' aįiiė 
taii kaip kaiiadidčiai gyvfe'ria, 
kokias problemas jiemš tenka 
spręsti.
( Ėe top jei toks skyrius butų- 
įvestas, tai musų bendradarbia
vimas su kahadlečiais pasidary
tų glaudesnis. Mes turėtumėme 
pr'dgds • geriah • juos prižiiiti ir* 
•todėl’ galėfuihėhiė' . kai kuriuos 
kltošimuš bėnilriai- spręsti, 
Toks susiartinimas, mariau; bu
tų tikrai'naudingas. •

Rbikaladjįp »
į Rytų 10$'dalies gy
ventojai reikalauja, ^ ka<f mies- 
tb taryba' panaikintų• jų’ gatvė
je gatVekarius,- jų; vietoje* 
įvdštų' elėkttdš vatdmus autb- 
b'ttšuši Mat' tdjė gatvėje'’ yra 
stiširiiet^ l^bal’ dauį įvairify- 
bižniįi t'ad’ judėjimaš' višiibhiėt' 
yra* didėlis. Tu6 tarpti’ gatvė 
yra visiškai siaura. Kai eiria1 
gatvekaris, tai* aritorridbiliai' jo- 
kiifi Būdii' negali* jb praleiikti. 
belini1 to dkžhai įVykŠtri■ neima- 
ndmris' stišikifrišiiriaš;

. Kvies San Čarlo Operą
TrisdeŠihit triyk triutris? ktr 

iridš’ rupihaši kdliiiribs d&fe 
liais, dabar yra paširyždsibs’ 
atsikviesti San Cafld Operą į! 
mieštb auditoriją* tririiš* die- 
tfdfriš;-— balandžio 2Š,* 29 ‘ ii? 30. 
Manoma, ■ jog’ tie par’engimki' 
tikrai apsimokės, — padeiigš- 
iŠIAidis.'ir driri pelnoliks' drirže 
lių įrri'rigimhi. Driė1 to d^rBd yTh1 

!prišidėj^5 ir lietusiai. *

fesijr w, tifikhria- dieta
yra svatbVsh’e p'alė,lkyin:ui svbikht6,š>’ 
negu ‘ niekti ’ ne^išk^riąš vartojimaš 
pateritiiėtij; g'y'dUdliiįį Šiandiėht; jiė’ 
mato,;kkd‘ jtį- rii^jaš1 riešą- geriiš 
rezultatiiš?

ririvyzriŽ^l,1; 1 š^iriiyrių
jau1 peręiiikririoį už-
kietėjiihriš’ yIdrinUĮ dari^iarišia1 priei
na riuo” stbkoš'’ iriiri^aų'sx iriaisto 
(balk)' val^udše: Dari^eliri ją^ paitrii- 
so užl^ėUjiįri^1 •■vMį’Hų't rėgtiliariškai 
vartodami Krillogg’s:; ALl'-BRaN:

šis skaririri ceręal* riie^ri'1 panarina
mai minkštaus jrjąisto (bulk) ir 
yra* veik’įttš;- Ktiriri; iii sri^eria; drtį£ 
num'ri’ iri srišifcrfiirib'jri' it minkšti 
masę’į kW? švbmi&i^i^hld'riduHi'oėė 
susiririktteiaš' a'triiatris.’ ■

Kellogg’s ALL-lIitAN' taipgi su- 
tęįkią\ yitarilirią , B Airi geležies., Jj’ga-: 
lirira valgyti .sū piėnti, arba grietine 
arba vartoti prie virimo, kepimo 
duonos, muffinš Ir tt.

Du šaukštai paprastai pakanka. 
J^intėsniridšė' jĮįt^įik'iihrio'fee'’ peikia 
valgyti • ALL-BRAN.V(tankiau. Jeigu 
nepalrihgViriš; kreipkitės jriie savo’ 
gydytojaus; ■ ('dirieO. i ■

Kellogg’s' ALL-BRAN'' suprantama 
“viską” nepagydySj-^bet jis tikrai 
busspUgeTbinga'š priiė paptaštri’ už
kietėjimo vidurių *. Tą garah tudja 
Kellogg Kompanija. Parsiduoda vi- 
sdše grošernesė? Padalomas per 
Keilog'g? Driftie dreekfį Michigarie;

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose'

TriftfeFa- Bitter Vynas

Triw’s: Bitter ’ •yh^Stiyt^Cnietą laiko turėjau bė- į 

fesai . daryoayos.. viduriuose. Tris sa- 
MfęM'.afgar pamačląU J ūsų'skelbimu, 
lUMplrkati buteli,1. lr’5nub“ paties pir- 

irftO * paėmimo nemfellftlas dingo.. Bu- 
iTb; taip, kaip' atidėjiihas bausmės pas. 
įin.ėrkta>ir žmogui. Dabar, viduriai vei- , 
kU; kaip Jalkrodlg; ir vAlgad k41 tik 
|i^>r|^.;■ Phghtbių Wallace A.

! .... Jėi jhįr;k0ittl5faU nuo nemallmo, 
ipmiof ajjętlto,. nevirškinimo, efeso, 
i galvos skaudėjimo, nervotumo, nbra- 
maus miego, didelio nuovargio, plr-

K P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miėsto’’ dfĮsas*—127 N1 Dearboth St. 
Kainb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo' 6 įki 8:80.

'u... ,TeL.Borilevard. 1310. .. ; .. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

' Telephone: boulėvard 2800'

JOSEPH J. GRISK 
tifetMviy Advokatai 

4631 SOUTH ASHLAND AVENR 
Rėk? 6515 So. Rockwe!l ąt. 
Telephone! Rėnublic 9723 M •

Phone Canal 6122
Dr; S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 
2201 West 22nd Street 
Valandos: ,nU6 1—S \ ir' 17-78 

Sėredotnis ir nedėl. pagal sūtatti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

1 Tel. OfDcif Wentworth 6Š30 
ReK Hydė Park 3398

Dr. SUsanna Slakis
Moterų ir .vaikų- ligų gydytoja 
6900 SO. Halsted St 

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

4
Siunčiam Gčles Telegramų į. Visas 

/.Pasaulin' Palis*

, KVIETKININKAS 
Gėlės Ves.tuyįęms, Bankietai 

ir PagrAbaiffš
3316 So. Kalsto St:

~ Teb BOŲle'vaTd 7314

į šios'1 sAVAOk-. 
te Bargfrhal

SURANGYTI"
i (Coli)
1SPRINČŠAI
’ Vertes $12.60

fiOOŠEVĖlT
231O‘W^t 

Roosevelt’ Road*
Td- Sfeeley 8’760

TftlN^R’S ELIXIR
OFSlTTERVVlNE

cm<w

l&L 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 Saliė St. Room 910 

Centrąl 5541
• Rbžidehcija' 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 w; Cehnak Road (Wi 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Pariedelio. Serėdos ir
Pėtnyčios 6‘ iki 9.

Telefonas Canal 1175.

Phone HJulevard 7042

Di?. Cr Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 30. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nerišlioj nasrai sutarimai 
Ofiso, Tel.: Boulevprd, 7820 
Namu Tel: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

- Nartai: 6459 S. Rockwel| Street
AMeitk ]& Jarusz Tele,,,,,a,, KeDUbllc 960°-

Phyipcal Therapy' 
and Midwifė , 

Western’ 
Ate., 2nd floor, 
Hemlock 9252 ' 

Patarnauju prie, 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse.' 
duodu massage1 
Electric* treat-: 
nijent' if magne- 

-> tie bląnkėtš ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai' dovanai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.:;’Hemlock 5524. diėna ir nakti.
Dr.Constance A.O’Britia

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
i _ Ofisas'. 4

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

EaiclotDfvi^ Direktoriai
Nariai-Chicagos.Ciceros Lietuviu 

į Laidotuvių Direktorių Asociacijos, 
f PATARNAVIMAS blENA ir naėtį.

iSirimę- Kotlyčias Visose Miesto Dalyse. .
J*Ji įVRA©2IU&

DGSVVest 18ihStteėi? Phcme Canal 6174

■ &BLS1KUDAS;
■1 718a West 18iH" Street .... Tįhdnė Moįįroė* 3877

■7 Yji-Zcflip
: 4^tK Pilonas* Boulėvard 520888418

4605-07 S. Hermitage Avenue Phbnes Yards 1741-1742
. Laff 0727

žgiS-Citefr 5927'
■ ... S dk^ACHAVIŪŽ

4|^WO^ 1270 arba Canal 2515

... mohri Laiayettė 3572
3

■ 3319 Ilituariica Avenue

^K'

JPhpnę Yards; 1138
X-.-l®A’SALSKIS

Littlždiičą; A^ntį^^. jt M Phone Boulęvąrd 4139;

Av Petkus
; . CfifeiM* Phone Ci<:eiW2iO9-

1 AKffiULAt?CĖ PA^TAKNAVli^A^ DIĖNĄ IR NAKTj
t
i

EIKIS

SPECIALISTAI

A. A. ŠLAKIS
- •• :‘WvOK'AtASk':

111’ W. Washirigton St 
Rooih 737!

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

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

' LAiD()TŪviriDiRfekrbriiAi 
’ JUOZAPAS ;

EUDE.IKIS
IR TĖVAS*

REPublie 8340

DR. VAITUSH; OPf
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins 4 akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
; kaip' pirmiau.

4712^ South1 Ashland* A v.
Phone Boulėvard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards' 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kafnpas Halstėd St.
. Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 
Nedaliomis'nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai’ ir Dentištai

Amerikos Lietuviu Daktaru' 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narni telefonas Brinunvick 0597

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

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

Ofisč valandos- nuč 1-3 nuo 6:30-8180 
NedMioml* pagal sutarti.

MMByĮTTrmTTTTr-Tn-rr-A. į ,al, n„L1 , ................ ■ 11    -  

IMPERFECT IN ORIGINAL

* . Phone Prospect 6376
Dr. John1 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. Boulėvard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 1Q iki 12 a; na.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

Ofisas ir .Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAl'ČiAi
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
t Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo Patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris? <

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:. . '

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
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 nao 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki' 12 
valandai diensL

Phone MlDWAY 2880.

Telefonas' Yatds' 0994*

Dr. Maurice Kahii
4631 soirna ąshland avė. 

i Ofisb valandos:’.
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no plistų 

7 iki 8 vai Nedėl. nuo .10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2490

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas" 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų ir visų 
chronišku ligų. ,

Ofisas 6850' Stonejr Islattd Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi« 

Ho'mii“ ir' švfentadiėniais 10—12 
di«o%
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Springfield, III
S.L.A. 275 kp. balsavimo 

P. T. rezultatai

Ant prezidento:
F. J. Bagočius—38
N. Rastenis—7 bal.
J. A. Čepononis— 1

Ant vice-prezidento:
J. K. Mažukna—37
A. šalna—10 bal.

Ant sekretoriaus:
M. J. Vinikas—16 bal.
P. Jurgeliutė—21 bal.
W. Morris—7 bal.

Ant iždininko:
K. Gugis—35 bal.
Lopatto—10 bal.

Ant iždo globėjų:
S. Mockus—20 bal.
E. Mikužiutė—31 bal.
A. Zalatoris—6 bal.
J. Miliauskas—21 bal.
K. Preytis—10 bal.

Ant daktaro kvotėjo:
Dr. J. Staneslow—34
Dr. Valibus—4 bal.
Dr. Mikolainis—6 bal.

Delegatais į 39-tą seimą iš
rinkta; V. černaukas, V. Stim- 
birienė, C. Joseph, A. Latonis 
ir St. Janarauskas.

Narių - susirinkime dalyvavo 
47.

balsus

bal.

bal.

bal.

- V. Černauskas.

Amsterdam, N. Y
S.L.A. 272 kuopos balsavimas

S.L.A. 272 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d., Lie
tuvių Klubo svetainėj. Buvo 
renkama Pildomoji Taryba. 
Balsavimo pasekmės tokios:

Ant pirmininko:
F. J. Bagočius—20 bal.
N. Rastenis—13 bal. - 

Ant viėe-pirmininko:
J. K. Mažukna—19 bal.
A. O. šalna—14-bal.
sekretoriaus:

M. J. Vinikas—24 bal.
P. Jurgeliutė—9 bal.

Ant iždininko:
K. P. Gugis—18 bal.
J. S. Lopatto—20 bal.

Ant iždo globėjų:
S. Mockus—26 bal.
E. Mikužiutė—17 bal.
A. Zalatoris—13 bal.
J. Miliauskas—11 bal.
K. Preytis—1 bal.

Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. J. Staneslow—19
Dr. M. Mikolainis—12

bal.
bal.

— J. A. šunskis.

Benld, III
S.L.A. 155 kp. balsavimai

Prezidentas:
F. J. Bagočius—28
N. Rastenis—4 bal.

Vice-prezidentas:
J. K. Mažukna—26
A. O. Šalna—6 bal.

Sekretorius:
M. J. Vinikas—14 bal.
P. Jurgeliutė—16 bal.

Iždininkas:
K. P. G,ugis—28 bal.
J. S. Lopatto—4 bal.

Iždo globėjai:
S. Mockus—7 bal.
E. Mikužiutė—21 bal.
A. Zalatoris—6 bal.
J. Miliauskas—19 bal.

Daktaras-kvotė jas:
J. Stanislovaitis—28 bal.

' M. Mikolainis—2 bal.

Delegatu į seimą išrinkta 
p-nia K. Kvadienė.

bal.

bal.

Melrose Park, III
Praeitą sekmadienį balan

džio 12 d. įvyko SLA. 125 kuo
pos susirinkimas, kuriame buvo 
balsavimas SLA. Pildomosios 
Tarybos. Narių dalyvavo iš 
viso 15, kurie turėjo teisę bab 
suoti. Pasekmės tokios:

į prezidentus:
F. J. Bagočius 15; 
į vice-prezidentus:
J. K. Mažukna 14;
A. O. šalna 1;
į sekretorius:
M. J. Vinikas 2;
P. Jurgeliutė 13;
į iždininkus:
K. P. Gufeis 14;
J. S. Lopatto 1;
į iždo globėjus:
S. Mockūs 6;
E. Mikužiutė 14;
A. Zalatorius 4;
J. Miliauskas 5;
K. Preytis 1;
į daktarus kvotėjus:
J. Stanislovaitis 13;
A. J. Valibas 2:
Delegatas į SLA. Seimą

dar neišrinktas, kadangi šiam3 
susirinkime nesirado kandidatų. 
Turėsime laukti kito Susirinki
mo ir gerai pasidarbuoti, kad 
galėtume delegatą išrinkti ir pa
siųsti į Seimą.—M. S.

V. Ragužienė). Pasikalbėjimas 
išėjo labai gerai ir sujaudino 
publiką. k

Kalbėjo D. Kasparka ir Ta
mošiūnas.

Vėliau griežė stygų orkes
tras, o scenoje ėjo šokiai. Dai
navo du chorai (Aido ir Dai
lės). Visi programos dalyviai 
jokio atlyginimo neėmė. Publi
kos atsilankė vidutiniškai. Ma
tyti, liko ir šiek tiek pelno. 
Be to, keli doleriai buvo su
rinkti ir aukomis.

/
—o—

Detroito Lietuvių 
Choras balandžio 25 d.
pramogų vakarą Lietuvių Sve
tainėje, 25 ir Vernor High- 
way. Pradžia 6:30 vaj. vaka
re. Bu‘s graži programa ir šo
kiai.

Choras nukarę nusitraukti 
atvaizdą ir įdėti į SLA albu
mą. Tam reikalui paskyrė 
$15.00.

— .Filomena Budvidienė.

Dailės 
rengia

liko

Toronto, Kanada

Indiana Harbor, Ind
Lake kauntės Politikos Ly

ga rengia balių balandžio 
18 d.

Indiana Harbor, Ęast Chica- 
go, Gary ir Hammond lietuvių 
draugijos įr klubai sumanė su
kurti Politikos Lygą. Tai bu
vo prieš keturis metus. Suma
nymas tuoj ir buvo įgyven
dintas. Per tuos kelis metus 
lygai pirmininkavo Barzdis iš 
Indiana Harbor, Matukas iš 
East Chicago, Vinikas iš In
diana Harbor, Ind., ir Požėra 
iš Gary. Požėra yra dabarti
nis lygos pirmininkas.

Visiems yra gerai žinomas 
faktas, kad prie politikierių 
lenda ir jiems visokiais budais 
pataikauja tokie žmonės, kurie 
tikisi šiltų vietų. Vadinasi, no 
ri miesto ar kauntės “džabų”. 
Visai kitoks reikalas yra su 
miisų lyga. Jos vadovybei ne 
rupi politikierių malonė. O to
dėl ji gali veikti nepriklauso
mai. Taip ji ir daro.

Lygai 
traukti 
lietuvius 
zaciją.
stambi organizacija galės daug 
nuveikti ir politikos srityje. Su 
ja tada turės skaitytis ir viso
kie valdininkai.

štai netrukus įvyks Lake 
kaimtės visokių valdininkų no
minacijos. Lietuviai rengiasi 
balsavimuose aktyviai daly vau 
ti. "

Kad tarp priklausančių ly
gai organizacijų susidarytų 
glaudesni santykiai, tai balan
džio 18 d. yra rengiamas ba
lius. Vieta
Deodor, Indiana Harbor, Ind.

Bus kalbos ir šiaip graži pro
grama. Įžanga nemokama. Vi- 

esate kviečiami atsilankyti.
— J. Matukas.

Pavasario šventė-Velykos jau 
praėjo. Visi su* nekantrumu 
laukia vasaros, tikisi, kad bus 
daugiau darbų.

Kaip visur, taip ir Toronte, 
žiemos metu yra daug dau
giau - bedarbių, negu vasarą. 
Todėl visi seni ir jauni laukia 
su nekantrumu pavasario iš
auštant. Bet šiemet Kanadą pa
vasaris, matyti, užmiršo. Vely
kų šventės jau4 praėjo, o šili-

NAUJIENOS, Chicago, III.
................................... \ •...ui..... >■ 
mos dar nėra, žieminiai rūbai 
dar neįmanoma padėti, nes ir 
vidurdienio metu bė jų negu
lima išeiti į gatvę.

Vargšai bedarbiai diena iš 
dienos laukia darbų pagerėji
mo, bet kol kas darbai kaip 
statyba, taip ir kiti nieko kon
kretaus neduoda, — vis tik 
žada.

Visos organizacijos jau ruo
šiasi prie užbaįgimo žieminio 
sezono. S.L.A. 236 kp. balan-i 
džio 18 d. važiuoja su gastro
lėm į Hamiltoną pas S.L.A. 
278 kp., kuri yra ųžkvietusi 
mūsiškę ku’opą. O balandžio 
mėn. 25 d. S.L.A. 236 kp. ren
gia paskutinį šio sezono pa 
rengimą Liet, parapijos sve
tainėje, kur t bus suvhidinta 
juokinga 3-jų .veiksmų kome
dija “Burtininkė”. iPo vaidi
nimo bus šokiai, griežiant lie
tuvių dūdų orkestrui. Gi ba
landžio mėn. 30 d. adresu 62 
Clarmont st. (lenkų svetainė- 
jė) įvyks pirmos gegužės, vi
so pasaulio darbininkų solida
rumo auksinio jubiliejaus mi
nėjimas. Minėjimas yra ren
giamas visų pažangiųjų Toron
to lietuvių. Programas bus la
bai įvairus. Dalyvaus du cho< 
rai, du orkestrai, du kalbėto
jai, duetai, solo ir t. t. Patar
tina lietuviams atsilankyti ir 
iš Toronto apylinkių, nes toks 
parengimas yra pirmas toron 
tiečių, o gal ir visos Kanados 
lietuvių istorijoje.

— Vienas iš rengėją.

ką. Ir kaip, mano supratimu, 
nepageidaujamas šiandie Ame
rikoj yra Herbert Hoover pre
zidentu būti, taip nepageidau
jami yra senosios gvardijos 
tandidatai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj Pildomoj Tary
boj.)—ML Karciuskas.

Iš draugijų gyvenimo
WEST SIDE.—Teko susitik

ti keletą L.P.D.P. kliubo na
rių. jie papasakojo, kad jau 
turi įrašę į kliubą po naują 
narį, ii* pareiškė, kad dabar ge
ras oras ir laikas pasidarbuoti 
narių įrašymui, nes kliubas pri
ima narius ir nares be įstoji
mo mokesties ir iki 35 metų 
senumo.

O šeštadienį, balandžio 18 d., 
per šokių vakarą bus taipgi 
priimama, kas norės, į kliubą. 
Net ir įžangos nereikės mokėti, 
šokiai įvyks Neffo svetainėj, 
2439 So. Leavitt st. Gros lie,- 
tuviška muzika ir gros net lie
tuvišką kadrilį. O prie x to bus 
ir kiaušinių mušimas prieš

Ant velyk į. Taigi parengimas 
žada būti tikrai šaunus.

—S. B. Korespondentas.

Dresė tik centą

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj reikalu
Dabartiniu laiku yra renka

ma Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomoji Taryba. 
Visiems žinoma, kad Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoj 
viena didžiausių pašalpos ir 
draudos draugijų Amerikos 
tuvių tarpe. Susivienijimas 
taipgi apšvietos ir .kultūros ... . .

yra 
ap- 
lie- 
yra 
ne

šėjas Amerikos Įiįtuvių gyve
nime.

pirmiausia rupi su 
visus Lake kauntės 
į vieną didelę organi- 
Aiškus daiktąs, jog

Broadway ir

si

Detroit, Mich.
Parengimas Stilsonui gelbė

ti pavyko.— Detroito Lie
tuvių Dailės Choro vaka
ras įvyks balandžio 25 d.

LSS 116 kuopa drauge su 
LDD 19 kuopa surengė vaka
rą Stilsono laisvinimo naudai. 
Vakaras įvyko balandžio 4 d. 
ir pasisekė gana neblogai.

Buvo suvaidintas vaizdelis 
“Stilsonaš kalėjime”. Scenoje 
visai neblogai buvo įrengtas 
kalėjimo, kambarys, kurio lan
gus “puošė” geležiniai grotai. 
Matėsi taip pat ir kalėjimo sar
gas su uniforma.

Stilsoną vaizdavo J. Vasiliau
skas. Jis labai įspūdingai su
dainavo “Saulė teka, nusileid
žia” ir “Badaujančio giesmę”.

Paskui įvyko pasikalbėjimas 
tarp Stilsono ir jo 
(Stilsono žmonos rolę

Kaip šitokia svarbi organiza
cija, Susivienijimas savo eilėse 
turi įvairių pašaukimų narių 
— taip darbininkų, taip profe
sionalų ir biznierių. Mat Susi
vienijimas nesikiša į musų as
meninius įsitikinimus, politi
nius ar religinius. Visi esame 
lygus sulig organizacijos įsta
tais, ir kiekvienas narys turi 
teisę veikti sulig savo galia or
ganizacijos gerovei. Gali būti 
išrinktas ir kuopos ar Pildomos 
Tarybos viršininku, bile tik na
rys yra atsakantis ir kvalifi
kuotas kandidatuojamai vietai 
asmuo.

Susivienijimo nariai pirm 
įvyksiant Detroito seimui daug 
kuo nusiskundinėjo ir reikalą- 
vo: kad seimas priimtų geres
nius patvarkymus apdraudos 
reikalu; kad SLA. narys galė
tų save apdrausti išmokom; 
kad už 20 metų butų galima 
sumokėtus savo pinigus atsi
imti, kaip pav. galima atsiimti 
iš Metropolitan kompanijos, ir 
t. t. Ir šiandie lietuvis gali gau
ti šitokią apdraudą, gali rasti 
ją prisirašydamas prie bile ku
rios Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj kuopos. Detroito sei
mas priėmė keletą gerų* ir nau- 

patvarkymų mums vi- 
kaipo organizacijos na-

žmonos 
vaidino

dingų 
siems 
riams.

Tas 
tvirtino visuotinu balsavimu 
išrinktą Pildomąją Tarybą — 
už prezidentą F. J. Bagočių, 
vice-prez. J. K. Mažukną, sek
retorių M. J. Viniką, iždininką 
K. P. Gugj, iždo globėjus S. 
Mockų ir E. Mikužiutę, daktarą 
kvotėją Dr. J. Staneslaw.

Taip delegatai dalyvavusieji 
Detroito seime, taip Susivieniji
mo nariai didžiumoj džiaugėsi, 
kad Detroito seimas priėmė 
naudingų sumanymų ir organi
zacijos ir abelnai visų lietuvių 
gerovei. O kas daugeliui buvo 
dar labai svarbu 
po užtvirtinta nauja valdyba 
susidedanti didžiumoj iš pažan-

pats Detroito seimas už- 
visuotinu

- tai kad ta

gių žmonių.1 Ba senoji gvardi
ja, su Gegužiu priešaky, tie
siog vedė Susivienijimą į pel
kes. Raportai apie invėstmen- 
tus šiandie parodo kaip sunkioj 
padėty buvo atsidūręs Susivie
nijimas senajai gvardijai bešei
mininkaujant jame, ir kažin ar 
butų Susi vieųį j imas išsisukęs 
iš ęesyverio rankų, jei Pildomo
ji Taryba butą pasilikusi seno
sios gvardijos rankose. Dėka 
naujosios valdybos pastangų 
Susivienijimas buvo išgelbėtas 
nuo pakrikimo., 
. . I ■"T-';’ . .

Pati Susivienijimo finansinė 
padėtis buvo atsidūrusi tokioj 
padėty, kokioj atsidūrė dauge
lis šios šalies bankų ponui Hoo- 
veriui prezidentaujant, t. y. 
tokioj padėty, kad teko užda
ryti duris. Naujas šalies prezi
dentas Rooseveltas sutvarkė fi
nansinę bankų padėtį. Panašiai, 
galima sakyti, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj nauja pildo
moji taryba sutvarkė Susivie
nijimo finansus., ir nariams da
bar nereikia abejoti gavimu 
priklausančios jiems apdraudos.

Dabar mes turime ir vėl Su
sivienijimo Pildomosios Tary
bos rinkimus. Senoji gvardija, 
prisidengusi kokia tai neva sar
gybos komiteto skara, siuntiA 
nė j a SLA kuopoms ir pavie
niams organizacijos nariams 
pakvietimus remti jos kandida
tus. Gavau ir aš tokį pakvieti
mą su nurodymu už ką turiu 
balsuoti. Senoji gvardija gąsdi
na mus, Susivienijimo narius; 
kaip kokius mažus vaikus so
cialistais ir komunistais. Ta
čiau taip mane, taip didžiumą 
kitų narių tokie gąsdinimai nė- 
baugina, 
mato kas 
siekia, 

šiandie 
nariai, 
lietuviai trokšta laisvės ir de
mokratijos ne tik savo draugi^ 
joms, bet ir tėvynei Lietuvai. 
O tokiais neva sargybos komi
tetais gali patikėti tik neišma
nėliai.

Baigdamas šį rašinį noriti 
pasakyti dar štai ką: kam’ lais
vė ir demokratija yra brangi ir 
kam rupi gera tvarka Susivie
nijime Lietuvių Amerikoj, tie 
yisi privalome balsuoti už pa
žangiuosius kandidatus, būtent 
— už, F. J. Bagočių, J. K. Ma
žukną, P. Jurgeliutę, K. P. Gu
gi, Ė. Mikužiiltę ir J. Miliaus-

The Chicago Mail Order Bar- 
gain Outlet, 511 So. Paulina 
st., praneša, kad ši įstaiga ir 
vėl tttrės pagarsėj usį išpardavi • 
mą dresių tik už 1 centą. ..

Pradedant penktadienį (bal. 
17 d.) lygiai 9 vai. ryto jie par
duos tūkstančius gražių šilkinių, 
acetąte, maišytų vilnų ir bo- 
velninių dresių ir bliuskų po 49

Šiandie žmonės jati 
kam tarnauja ir kd

taip Susivienijimo 
taip visi geros, valios

c., 99 c., ir po $1,49 c. Kiekvie
na moteris nusipirkusi dresę 
naujausios mados pažymėta čia 
kaina galės gauti kitą dresę bi
le; kurios mieros tik už 1" cen
tą. Motinos perkančios dresę 
sau galės gauti kitą dresę sa
vo dukteriai, seseriai ar drau
gei tiktai u*ž 1 centą. Be abe
jonės, ir lietuvės moterys ne
praleis progos pasinaudoti ši
tokiais bargenais. '

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
mėn. 1936

UŽ JUOS PADĖKITE
t KRYŽIUKUS!

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

ADV. K. P. GUGIS
"'"e. MIKUŽIUTĖ 

J. MILIAUSKAS 
Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS

BARGAIN OUTLET 
Pėtnyčioj 9 v. r.

DAUGIAU NEGU

2500 Dresių

Tolo, poniutė! 
Mes jas be
veik už dyka 
atiduodam!

Pasverto 
šilko; Ace
tate, mai
šytu vilnų, 

bovelninės 
—d€l mote
rų, mergi
nu ir mer
gaičių. Ver
utės iki $5.98 
■kiekviena!
KMaliogo 

kostumeriu 
sugražintos 
i r todėl 

truputi ne
tobulos.—3 

didelės gru
pes.

Kai Sveikata 
PAVOJUJE

Tuomet ne laikas dėl 
, jabejotinų 
Eksperimentų

X-RAY 
EKZAMINACIJA

Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamą Gydymą..
Atshankykit šiandien ir padarykit Pir
ma žingsnį prie ■■ Atnaujinimo Gyvumo ir 
Gotos Sveikatos. Tukstančiai serga ir 
sirguliuoja dšl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Kiekvienas ligonis 
bus speciališkai prižiūrimas ir lengvai 
gali pasinaudoti - medikalio mokslo pada
rytais išradimais.

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado, kad ligos pas 
vyrus v,irš 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostate gilės, ši gilė sutinsta ir 
nebeveikia kaip reikia. Nebent ji bus pa* 
gydyta, ji gali pablogėti. Tam tikras pa
tobulintas treatmentas kuris paliečia 
Šitį gile, prašalina sutinimą, pagerina 
cirkuliaciją kraujo, nutonuoja ir stimu
liuoja. Daugelis ligonių reportuoja pa
gerinimą beveik per vieną naktį. Kiti 
vėl, sako, kad jie 1 savaitę laiko jautėsi 
pajaunėję.

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

MĖŠLINĖS LIGOS
fte peilio, be deginimo, be skausmo mėš
linės uleeriai Kraujini tutneriai, Fissu- 
reš, Fistulos, Pruritus! (Nležančlos Pi
lės) Prostatltls ir visos Mėšlinės ligos 
pagydomos musų švelniu V ARICUR 
Metodu.

Daugelis žmonių piano, kad jie serga 
nuo RHEUMATIZMO, NEURITIS, NĖR. 
VIŠKUMO, INKSTŲ, PŪSLES, arba kitų 
chroniškų ligų, kuomet liga tikrai pa
eina nuo VARICOSE GYSLŲ, ULCERIŲ, 
SKILVIO LIGŲ arba nuo MĖŠLINĖS 
SUIRIMO. .

JĖIGU TURITE KOKIA NORS LIGA, 
apie kurią nenusimanote, atsilankykite 
pas mus pasitarti.
VARICUR Metodas padarė tūkstančius 
linksmais—KODĖL NE JUS?

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGUTĖS 
DYKAIt

Mes neimant nieko už Ištyrimą Kraujo 
ir šlapumo

OFISO VALANDOS: 0—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais tiktai 9 iki 
o:—Sekmadieniais —9 iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph Street 
4-toi lubos Garrlck Theater Bldg.

NEGERUMAI
Daugelis moterį) ir vyrų duoda progos men
kiem vidurių negerumam išsivystyti į bai
sius olserlus, nekreipdami domės į tokius 
pavojingus signalus kaip gazus, skausmus, 
išpūtimą vidurių, atsirūgimą, vėmimą ir ki
tus vidurių negerumus. "Vienas diegsnis į 
laiką, sutaupo septynius”—tai senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukit, bet pasiduokit 
egzaminacijai tuojaus. IR SUŽINOKIT TIK
RĄ PRIEŽASTĮ JŪSŲ NEGERUMŲ.
JŪSŲ KŪNAS ) VasDAV 
PASLĖPS MAŽAI t J Vinį V1! 
SEKRETŲ 
NUO X-RAY
Operacija daugeliu atsitikimų nėra relka- 
linga. Jus ir mes norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigu tas galima. Mes kalbame 
iš didelio patyrimo, kurį gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
sthetikos ir ligoninės išlaidų, skausmų ir 
sugaišinimas laiko, sulaiko daugelį vyrų ir 
moterų nuo pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina su 
visais jais. Atsilankykit šiandien dėl egza- 
minacijos ir sužinokite kaip mes kariaujame 
su ligomis,, išvengdami operacijos ir pagelb- 
stime prie nžsisenėjusių ligų musų metodų 
čia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, už mažą atlyginimą.

ATIDĖLIOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS

Egzamlnacija Dykai. Kraujo Ir Slapumo 
Ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien.—Antrad. 
ir Penktad. 9 iki 6 tiktai.—Nedėllomls 

iki 1 vai. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 W. Randolph Street
4-TOS LUBOS t GARRICK THEATER BLDG.

p

drėsė 49c. — 2-ra dresė
• 2-ra GRUPĖ

dresė 99c. — 2-ra drėsė

drėsė
Turėsime pakankamai extra 

pardavėju, kad jums tin
kamai patarnauti.

MERGINOMS BOVELNINĖS 
DRESĖS

l-ma

1-ma

l-ma

L A 
l-ma

N A S 
GRUPĖ

2- ra GRUPĖ

3- čia GRUPĖ
$1.49 — 2-ra drėsė

1c.

1c.

lc.

7-RAV SQ
EG2AMINACIJA

Iklmų nėra relka-

9

Vienas didžiausių 
bargenu kada nors 
pirmiau pasiūlytų. 
Vertės iki 98c. švie
žios, naujos, šva
raus materiolo, i- 
vairaus .stylio.

ŠILKINĖS DRESĖS
Iš naujo, šviežaus stakd, labai 
nupigintos, kad jums padaryti 
malonumai Pasverto šilko, ray- 
ons, Acetates, gražios naujoviš
kos — įvairaus dydžio, taipgi sto
resnėm! Pirkit dabar!

*2.49 IR *2.99

su somti fauunast...... m. sinti

Garsinkite “N-nose
RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 

FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 
908-910 W. 14th Street

■ . MOTERŲ DIENA SEREDOMIS
Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma

sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.
Phone CANal 9560

DIXIE ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- C ■ 
xL. trukcijas “ 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

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

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

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

1 TIK GERĄ

L. M. NORKUS

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

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

3225 So. Lituanica Avenue

Gerkit ir Reikalaukit
• . • • •

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir
Lietuvilkos 

Degtini*

Visose Aliniae

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARD3 0803



■hhb
Ketvlrtą^ienis, bat- 16, 1936

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Puh. Co., ląc

1739 South Halated Street
Telephone CĄNąl $500

Subscription Ratas:
I8.QQ per year in Cąnądą
|5.0O per yearoutside of Chicago
$8.00 per year įn Chicago 
3c per copy.

of Čhlcago, Iii. uądėr the act cįf 
Maręh $rd 1879.

Naujienos einą kasdien, iiąkiriaąt 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 Š. HaŪted SU Chicagp, 
pL Telefonas Canąi 8500.
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Cfoicągoįe -- pą$tu:
Metams $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams .......______ 2.00
Dviem mėnesiams ____     1.50
Vienam mėnesiui ..................... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vįęhą kopįįg 8c
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Orderiu kartu su užsakymu.

Antradienjo nominacijose demokratai labai smar
kiai pešėsi tarp savęs, ypatingai dėl kandidato į guber
natorius. Laimėjo dąbartinis gųberpątorįųs Hepry Hor- 
per, k^ris kovojo prieš pąrtijos * -mašiną^, rėmusią Dr. 
Bundeseną. Pergalę jam sųteįkė vąlstijųs mažesniųjų 
miestų gyventojai ir farmęriai.

Dalinąj dėl šitos kovęs demokratų partijoj viduje^ 
jos kandidatai gavo nepaprastai didelį skaičių ba^ų — 
sakoma, apie 1,750,000. Už republikonus nębalsavo nė 
pusė to skaičiaus. Bet tąi buvo, žinomą, ne vienintelė 
prįęžastts- partiją JlŲpois valstijoje da^ar
iš viso yrą daug stipresnę, negu republikorių. Republi
konųs pakrikdė supuvusi vadovybe, o paąkui jiems daug 
pąkęnkę Hpęverįo politika-

Jeigu pagal antrądieido b'ąlsayiinųs galima spręsti 
apie tai, k°ks bus šios valstijom piliečių nusistatymus 
ateinant} rųdenj, tai lapkričio mėnesį Rooseveltas čia 
savo oponentus nušluos. SĮu RooseveĮtų bus progos lai
mėti ir kitiems demokratų kandidatams.

^či^ ^rtij^dąr.kolkąš įpr^ėfc]im$ąu& Son 
cialistai, be abejonės, statys savo kąndidatus, bet ar 
atskirai, ar susidėję su ketomis grupėmis, iki šioj dar 
wą gąlųtinąi nuspręstą.

Pįlėpąs juosiąs viešąi “ųžgyyė”^ 
Ji^ąį pąts nėrą SLĄ Wy§t ą 
apie sąyo profesiją Pįlęnąą 
“•Vienybėje” taip pasipasakoja;

“Teisybė, aš kądąįse Lietų-' 
vos ž.vąlgyboję tarną'vąu...” 
Mes esame tįkri» kad Susi?

vienijimo nariui milžiniškojo 
savo daugumoje jaučiasi, kad 
ręnkąpt sąvo yiršipinkus jięmą 
tokios rųšięs ^pątąrėjai”, kaip 
Pilėnas, nėra reikalingi.

Tąčlau ir žvąlgybiškąrne sa
vo. amąte jisai, mątyt, dUŽniaų- 
šią tęnkiųasi tį^ pllptkų raąkįo- 
jįmu pakampėmis ir nepasirū
piną įŠĮtįrtį fąktus. Vieną kurtą 
jisai tokiu budu jau išsišpkoi 
kuomet jisai, nugirdęs kieno 
tąi plepalą, ėmė skelbti spąu? 
doje, kad Feliksas Vaitkus bu
vęs išleistas skristi per Ątląn- 
tiką tik su “50į centų” kišępiu-

Dabar jisai išreiškia savo 
‘^nuomonę” SLA. reikalais ir 
ve ką sako;

“Faktas palieka faktu, kad 
visą laiką nuo pat SLA. iždi
ninko Tąmo Paukščio mirtieę 
SLA- ■ iždą globojo ne koks 
nors taptipinkas ar fašistas, 
bet ‘pažangietis’ adv. Kazys 
Gugis...”
Tai tau ir dptektivas! Visi 

žino,, kąd PO Tąmo Pąukščio 
mirties Pild. Taryba paskyrė 
iždįninku p. SŲ GegąžL kuris 
iždo rrikąlus tvarkę (kąrtu bū
damas ir prezidentu) apie me
tus Įąįko, pirmą negu jię bų'vo 
perduoti ądy. Gugiuį. Įr kai 
adv. Gugis tuos reikalus perė
mę, tąi iŠ Gegužio negavp jo
kių iždo knygų.

Gęriaus butų, kąd tas žval
gybininkas nekištų* savo mosies 
į dalykus, apie kuri uis ’ jisai 
nįęko nęį^Įnąpp.

JIE VĮS SAVO

mo, ręgįstrąęijps lįstų pe? 
šame mątę. Tačiau moms atro
do, kad “Ląįsyė” ir čia kiąi? 
dingai informuoją skaitytojus, 
nes ji rašo, kad už socialistų 
kąndįdątus šių metų .“prįmąry” 
rinkimuose galėjo balsuoti tįk? 
tąį tie, kurie buvo užsiyegistįrą^ 
yę pernai,’ kąipo soęiąlis.tąi. Tąį 
reikštų, kad naujų balsųptojų 
šiemet negąlėjo būti. Argi New 
Yorke, iš tiesų, yra tokia tvar
ka?

“Laisvė” veikiausia ir vėl pą? 
rašė tai, ko nežino.

Sveikatos Skyrius
Ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJĄ

m j i u. I . .... >. JUI-U" II UJIL»<

perpjautą, įdrėkstą ąr įdurtą, 
reikia tuojau užpilti ąntįsęp? 
tiškų vaistų, sakysime, įodo 
skiedinio ir aptverti tą vietą 
sterilizuotu raiščiu. Jęi tokio 
stuboje nesiranda, taį paėmus 
švąrįą skepetaitę įr karštą pro? 
są ant jos uždėjus palaikyti 
minutę, kitą įr paskui jąją ap
tverti žaizdą. Są žaizdomis, 
kad įr visai mažomis reikią 
būti ląbąi atsargiam, nęs dąžr 
nai per jas gali visas kunąs 
apsinuodyti. Tinkama pįrmuti? 
nė pagalba dažnai reiškia vis? 
ką susižeidimo. .atsitikimuose.

Šaltis yra apkrečiama liga, 
kurią asmuo, sirgdamąs kosėji
mu ąr čiaudymu pąlęidžią oran 
daugybę bakterijų, kurias svei? 
kieji kvėpuodąmi įtraukia į 
plaučius ir tokiu budu. kitus 
šeimos narius susargdina. Ko-

sint visados reikia burną už
dengti skepetaite, kad kitus 
aBSąųgWUS* TalPgi sveikieji 
turį sąi^gotįs žmonių sergančių 
šalčiu, kuris neretai baigiasi 
plaučių uždegimu.

Kaipo bendra taisyklę, rei
kia primintį, kąd žmogus vi
suomet turi užlaikyti savo 
sveikatą geriąųąiame stovy. 
Kuomet jo sveikata, ątspąru? 
mas, esti aukštąmę laipsny ar 
ba kaip dažnai sąkome, žmo? 
gus turi stiprų kraują, tai bak
terijos jį retai kada įveikia. 
Nuolatinis atitipkąmas užlaįky? 
mas sveikatos yrą vienas iš 
geriausių laidų išvengti apkre? 
čiamų ligų, kurias vįsųpmet pa? 
gamina bakterijos. Tat nepa
mirškime apsirųpįnti sąv^mi-

(Gąlaą)

BEDARBIŲ ĘĮĄUŠĖS LENKIJOJE

Lvove, Lenkijoje, bedarbiui padarė demonstraciją, 
kurią užpuplė policija, apginkluota šautuvais. To pašė-, 
koje vienas demonstrantas buvo užmuštas ir keletas 
sužeista. v

Iš to matyt, kad ekonominis krizįs Lenkijoje yrą, 
aštrus. ■

NAUJOJI DALYBA ĮB KANADOJE

Kanada paskyrė 75 milionus dolerių kovai su ne?' 
^ąrbu. Įš šitos §uĮnp$ 30 Tnilįony kętįpąmą ^ųy^rtųti 
vįešiepis darbams. T^i hys sąvo, rųšieą -'paųjojį dalyba”, 
panaši j Roosevelto.

Bet Kanada, gal būt, geriąus apgalvos darbų pla
nus, negu WashiRgtono ^smegepų trestas”, ir gal nebus 
tokio pinigų mėtymo.

<" R"NU’M!>.?? ■"'^'■UTĮ"!.11 ■■■■/ I, IIV H i -A

Apžvalga
KITĄS ŠVARKAS

“>tysimuflnęs” pąs centro 
biuro žmopes, Leoąąs Pruseiką 
kasdien stengiasi įrodyti, kad 
jų švarkas, jau ne karį ji- 
sąį dėvėjo nęr penkąla “skio- 
kininkavimo” metų.

Pavyzdžiui, pernai ir užper- 
pąi jisai- buvo visai palankus 
ąptrąm trąns-ątUntiuiam skri
dimui ir gana dažnai jį apgin
davo “Nauj. Gadynėje 
ątakų komunistų, kurie šįtąme 
dalyke visu Į00 pųo^mčių ląi- 
kė “bendrą frontą” su fašistais 
įr klęrįkąląis. Bet šiąpdie Pru
seiką rąžo:

'‘Ar 'Nąujieuo.ms* netiktų 
prįsįpąžipt, kad jos dąrė tųp- 
nąet stąmkiąusią poetinę (? 
— Red.) klaidų. kuri iš“ 
ėjo ąųt nąųdos yiešpątaujan- 
čiąm įįęiuvei Mu^mui?o 
Juk tai yrą tesiog juokingas 

ąrgųmentąvimas. Ąr sklidimas 
išėjo Lietuves “viešpątąjįjąnčįo 
sluoksnio” naudai, sunku pasa
kyki, bet tai Visai nędi^kredi- 
tuoją sk/icįimo. l^ėrą užtiki’ipi- 
pio, kąd neątneš ųąųdps “vięą- 
pataujaučiam sluoksniui” bet 
kuris naudingas Lietuvai daly
kas. Sakysime, jei Lietuva lai- 
raštu sraša su lepras Vii-.

” nuo

pįąųs — ąr “viešpątąųjąųtįs 
sluoksnis” pepasidąrylų sąu įš 
to politinio kapitalo ir dagi lą^ 
bai stąmbąus? Bet pė yleW 
svelkąį protaująs žmogus pesą- 
kys, kąd Yilęiaus kląusW pęH 
reikia remti Lietuvos prieš Len
kiją.

Tą pat galima pasakyti įr 
apie Klaipėdą įr apie kiekvieną 
kitą bendrus Lietuvos reikąįųi 
liečiantį dalyką. Net kadd aipąJ 
rikietis pasiunčia kelis dolerius] 
saov nęturtmgai gįmįuei j 
Lietuvą, tai iš to, galų galę, tu
ri naudą, ir “viešpataujantis 
sluoksnis”.

Antrą vertus, kam Ęruseika 
dabar sąvipasi Clęvęląndų Kay- 
piukų “logiką” ir deda trans
atlantinį skridimą j politiką? 
Tas žygis nebuvo poetiką —r 
kaip nėya politika sportas, dąb 
navimas operoje, ekskųrsijųs j 
Lietuvą ir t. t. Dar pernąi buy.; 
sklųkininkų vadąs tatai suprą-’ 
to, bet šiemet jau nesuprąptą.! 
Jo grjžimąs pas Bimbą reįškįą 
aiškų regresą jo. protavime, — 
jeigu iš viso galima vadinti pro
tavimu tuos vėjus, kurįe švįlpįa 
Leono galvoje.

“Ląisyč” dąr vįs kąrtoją, 
kad “militantai” (kairiaspar- 
pįąi) Į^ęw Yorko spęiąlįstų or
ganizacijoje turėjo daugumą, 
kuomet jie įšm^FŠąvo įš miestų 
centro komitetų, nprs “Naujie
nose” seniai buvo nurodytą, 
kad tai yra netiesa, nes iš cent
ro komitet0* išėjo tiktąį trupuįį 
daugiau, negu vienas trečdalys 
skyrių delegatu, p skyriuose 
kairieji pariai sudarė dar mą- 
įęąpę prpppreiją.

šituos faktus komunistų or- 
ganąs dąbąr bando sumušti 
tuo, kad šių pavasario ppminą- 
ęijosc ^kairysis sparnas” gąvo 
daugiau balsų, o nominącijosę. 
gįr^į “galėjo dalyvauti įr 'baį- 
supti tiktai tie, kurie dar per- 
nąi, dąr pyįeš skilimą, lail^e 
miesto ir valdžios rinkimų, ų|- 
siregįątravo (ęprpUęd) kaipo 
socialistai.”

Taigi Brooklyno laikraštis 
kalba apie bą^tojų registrą- 

Naujienos.” 
laiką rašė apie narius,

^Ląįsvė’1’ gerai žino, kad sp- 
oialĮatų oęgąnįząęijoję uąyįąis, 
ęąaųėįąįs “gęrąm stovyje”, lai
koma tiktai tie, km’įe priklau
so tam ąrbą kMam pąrtijųs 
gkyriui (ąrŲą kU0Pai>> moKa 
duoklės ir ąįlįeką kitas narįo 
pąrpigąs,, Pągąr ųrgąn(iząęįjųs 
įstatus tiktai, tokie nariai tufį 
teisę vįnkjti atstovus į partijas 
įstaigas ir spūstį apie partijąs 
politiką.

Šitokių narių New Yorko sų- 
ęįąlislų partijoje, skilimo laiku, 
buvo kokie 2,900, ir iš jų apie 
pustrečio tūkstančio rėmė '-se" 
pąją gvardiją”, šito fakto kp- 

orgąpąs negąii pųnpig?

ŽVALGYBININKAS UŽDĖJO 
SAVO APROBATĄ

Labai abejotina, ar tąutįnųi- 
kų “Sargybos” kandidatams j 
SLA Pildomąją Tarybą sutei
kia daug garbės tai, kad Kazys

Jį§ąi kalbą apję yįęai skirtin? 
gą dalyką, būtent, apie “užširę- 
gistrąy^iųs ąęici^isstįįs”, t. y. 
tuos žmones, kurie valdiškų įs- 
tatymų akyse yra socialistai, 
bet partijos orgąipzącįjojįe ne
dalyvauja, jai duoklių nemoka 
ir kitų partijos nario pareigų 
nepildo.

“Naujienos” niekuomet nesa
kė, kad šitos rųšies neorgani
zuotų sę.ciąlįątų dąųgųma pri
taria “sępąjąi gvąęęįįjai”- Mes 
apie itaį . visiškai ir nekalbėjo-

BAKTERIJŲ
KARALYSTĖ

Bąšo Dx. S. BIEŽIS, 
Chi^agfi, III.

(Tęsinys)
Turėdami bęndrą supratimą 

apie bakterijas, kąd jos labai 
skubiai veisiasi, kad jos be
veik visur randamos ir kad jos 
gali apkrėsti žmones visokio? 
mis ligomis, dąbar pažiūrėki-, 
me, kaip, šituo, galime naudin
gai pasinaudoti kaądieniniamą 
gyvenime, žinodami savo prie-, 
šą, gąlima rasti priemones į< jį 
nuveikti arba bent jo apsilenk
ti. Suprantama, ą^ čia kalbu 
tik apie pąvojingąsias bakte
rijas.

Ąpsisąųgųtį ligų •;1 yrą dąųg 
svarbjąu ■ bei ‘ prąkt^kiaų,! ne? 
gu susirgus gydytis, šią link
me ir kąi^čsimę. švara pilna 
šių žodžio prasme yrą neišpa? 
ąąkyįos svąrbos. čįą turiu šva
rumą ąsmąns, stubos, mąįsto 
įr vįsokių kįt^ dulktų,, kurie 
turi ką nors, bendro su žmogu
mi, nes kur švara randasi, ten 
bakterijos nęįąli viešpatauti; 
Tąį reikią žįnoti kiekvienam įr 
visados praktikuoti.

Brįęš elpąpt vąlgyti kiękvįe- 
ną sykį reikia gęrąį nuipązgo? 
ti rankas su Vandeniu ir mui
lų, kas pašalina bakterijas nuo 
rankų, nes kitaip jos (bakte
rijos) gali su maistu įsigauti 
į vidurius. Geriausia šį įprotį 
įgauti, tai mokinant vaikus iš 
pat mažens. Vanduo ir muilas 
pigus, o naudą iš to labai di
delė^ Kaikųrie net matuoją 
tautos civilizacijos laipsnį pa? 
gal kiekį suvartojamo muilo. 
Reikia pripažinti, kad tai pu
sėtinai geras mastas, šeimi
ninkių turėtų būti šventa pa
reiga žinoti kaip paganantį 
švarų maistą, kuris yra svei
kas maistas. Daržoves, vaisius 
ir kitas žaliavas reikią būti
nai gerai nuplauti vandenių 
pirm valgant. Reikia atminti, 
kad tokis maistas esti čiupi? 
liejamas nešvariomis rankomis 
ir dar dažnai musės, išnešio
to jos visokių ligų, gauna ant 
jo pabėginėti palikdamos dau
gybę perų, žinant šitą yisą, 
kas gali turėti užtektinai drą
sos tokį maistą valgyti? šei
mininkės labai daug pasitar
nautų savo šeimai nepįrkdamos 
valgomų daiktų iš tokių krau
tuvių, kurios yra nešvarios, ne- 
sanitariškos, nes tokiose vie
tose galima nusipirkti pavęjin? 
giį lįgip

Vanduo būtinai reikalingas 
palaikymui gyvybės. Didės? 
niuose Amerikos miestuose 
sveikatingumo departamento 
prižiūrimas vanduo yrą yisįš 
kai saugus ir jį galima var
toti be jokio pavojaus. Tačiąus 
nepatikrintą vandenį gerti ne
saugu, nes galima apsįkrėsti 
le vidurių ligą, šitokiąis atsi
tikimais reikia vandenį gerai 
išvirinti, nes karštis bakterijas 
užmuša, kas pašalina visą pa
vojų. Atsargumo dėliąi bile vai? 
gomą daiktą, kuris galį būti 
abejotino saugumo, reikia ge
rai išvirinti arbą iškepti. 

• Susižeidus, kada oda esti

Lietuvos Pavasario 
Vaizdelis . į.

Takais tabeliais, žmonių su- sitikėti gali. Jis supranta rei 
treplentais, kelių keliais apžer
gęs dviratį spaudžiu ratus ir 
lęąiu Ząnavykįjos lygumomis, 
Zanavykai nuskriausti, daug 
plentų neturi. Išaušus pąyąsą? 
rįui, dar saulei kelius nęįšdžįo- 
virius, tikrai sunkų čia kęriaų? 
ti. pvįrątįs ne tiek tarp' kojų, 
kiek ant pečių nešamas. Bet 
pavasaris eina, Gražutis, links? 
muįis pavasaris eina, todelt<kgd 
ip sunky? keliauti, bet Įi^spią. 
Smagu. Jau pievos, lankos ža? 
liąis ’ divonais puošiasi. Atkran
tės, šlaitai gėlių nysakstyti.

Zanavykas ūkininkas ' jau 
taiso žagrę, į laukus ruošįasįi. 
šianeįiep jis ypatingoje nuo
taikoje. Devynias galybes viso? 
kįų rųpužių Kąuno link palei? 
dęs, galvoja kaip jam sęksis 
toliau kovoti.

šakiuose ,vasąrio šešioliktąją 
gavęs guihinių lazdų paragauk 
ti tik dabar jis suprato kas yra 
kova ir įsismagino ją toliau tę
sti.

Išdidus zanavykas, pasiduo
ti nenori. Ir yra kuo zanavy
kui didžiotis. Kas gi tiek yra 
išleidęs savo sūnų į kunigus, 
kaip zanavykas? Ne tik Žana- 
viki j ai jis jais aprūpino, bet 
visą Lietuvą. Ar tįk Lietuvą?

Toli dar gražu prieš didįjį 
karą zanavykai buvo susimetę 
savo vaikus leisti. į Italijos vie? 
ną vienuolyną į kunigus mo
kytis. Štai šiandien anų dienų 
mokiniai po visą pasaulį yrą 
pavidale zaleziečių vienuolių iš? 
bastę, — kas juodukus, kas 
raudonukus, kas geldonveid- 
žius Kristaus mokslo moko. 
Vieni jų tolimoje Indijoje, ki
ti karštoje Ugnies žemėje, 
Eguadorę, Urugvajuje, Kyliuo
se skelbia tai, ką vienuolynuo
se yra pramokę. O kiti jų štai 
jau Lietuvoje, įsigijo Vitėnų 
dvarą, ruošiasi sudaryti kuni
gų zaleziečių seminariją, ama? 
tų mokyklą ir ruošti Lietuvos 
jaunimą svetur keliauti apąš 
talauti.

Q, zanavykai turi kuo pa
sigirti! Ar yra kas tiek daug 
į daktarus, į inžinierius, advo? 
katus vyrų išleidę!

Ir štai tokia nešlovė, kaip 
šešioliktojo vasario rimbai gau
ti, kurie dar iki šiai dienai nė
ra užgiję. į

Ne, zanavykas jų negali už
miršti, čia perdaug skaudžiai 
užgauta jo savimeilė.
, Zanavykas savo vertę žino!

— Šitą gėdą nuplausim, — 
sako svetingas ząnąvykas.

šiandien zanavykas labai dos
nus, jis vėl Kaunui siunčią vi
sokių džiovintų rupūžių, nupifr 
čių ir kitokių sutvėrimų, ku
rie pavidale žodžių iš jo bur
nos išspruksta.

— Ot, kad taip visi kartu, 
kaip zanavykai ir kapsai eitų, 
visai kitas reikalas butų, — 
tvirtai ' sako zanavykas.

— Kapsas, tai matai pagy
ras, _

kąlą. Ąps.įšvįetęs,..
Zanavykas gerai žino, koks 

brangus yvą apsišvietimas, to? 
(įęl jis jį ląbąi vertina.

—žemaitis kitas sutveri? 
mas; žemaitis be nugaros kau- 
lo, jis ręiicalp nę^maną, 

Žę^aįčįll nepasitikėk, - 
vieną sako, kitą daro, — 
sąują mano ząnąvykas.

Kąpsįjoko skrybėlė — 
mętų utglė, — ..... 
ząnąvykas. .

— Sępiaų taip bptriih da^ 
taip nėra. Kas uteles šerią,’tak 
kpvąį pętįk.ęs!

— Zanavykui ęlįdį dyvąį, kąd 
už kluono augą grybai, — dąi? 
nuo j a ząnavykąs.

— Palauk, broliuk, mes dar 
ne tokius dyvu‘s pąrodysim! Tai 
tik kovos pradžia.

—• Kapsijoko didės dipkos, 
— jis padaro, kaip ąnt skrip? 
kos, — juokauja ząnavykas.

— o icMjsąs pąsmuftuos, — 
visi turės l$tįi taip, kaip kąp- 
sąs smųikups!

— Ząuąvykąs kapsui prita
riamas štąį jąų kuris • laikas, 
kąip jis pąts'ęąk<0 £aWW vie- 
top ippkeąčių špygą siupčią.

Ąprašo jo visus gyvulius, 
bąldųs, o ząęąyykas čia tįk 
jųpk^ją.

— B.rąliųk, tik žiūrėk, kąd 
yiską aprąšytmp, tąį dąr bartis 
paskui gausi.

— še žiurek, dar liko mano 
suplyšusįpą kelpęs į sąrašą nę? 
įtrąųk^os, yiš dėlto turtas ii 
dąr koks, -r- klok ’jps metų mąą 
ištikimai tarnavo! — juokąu? 
ją zanayykąs-

Ąteįpa varžytinių diena, — 
nors gyva dusią jąs ąpląnky- 
tų! Nęrą kąs perką iš varžy
tinių ųfkmipko leidžiamą tur?

— Seniau kįtąip buvo, — 
primerkę^ Vįęną akį sako za- 
nąvykąs, ~ bet kaip tąs nela
basis raųdoąas gaidys užgiedo- 
jo, tai viskes kitaip virto.

Tikrai kitaip virtą.
štai visi surašyti gyvuliai 

varomi į miestelį iš varžytinių 
parduoti, bet tenaiš nėra kas 
pąsiįdomąuja, kieno tas turtas 
parduodamas.

Gyvuliai grąžinami savinin
kui atgal, o šitas, tarytum, vi
sai susirūpinęs su didele užuo
jauta atvariusiam gyvulius ta- 
na.

— Broliuk mano, tai taip ir 
nepardavei, na kas dabar ma 
no mokesčius ir skolas sumo 
kės?

— Buvo kada pirko, — ty
lomis sau šąko zanavykas.

— Sudiev, jums linksmą bu- 
nusišypsojęs niūniuoja 

zanavykas.
Zanavykas, pakasęs savo nu

garą ir palietęs neseniai gau
tus rimbus, rimtai sako:

— Viską vešim parduosim, 
ūkio, neapleisim, savivaldybei 
mokesčius mokėsim, bet Ęįąu 

bet ištvermingas. Juo pa-'juui, Kaunui... nei išgrauš...

— Išgyvenom vruskĮ, išken- 
tęjome okupaciją, o savo sus
kio juo labiau nusikrątysim...

Ne dviprasmiai ryžtingai ta
ria zanavykų ūkininkas.
~ Negį nięs nęįšįpiąn.oin, ką 

daroip !
šitas didis sąvo krašto pątri- 

jotas, iki gyvo kaulo tikras lie
tuvis, kurio ištisus šimtmečius 
niekas paveikti negalėjo, štai 
dabai* kokius šposus krę£ia!

— tylušė kaltus ir nekaltus, 
ną tuščia jo, kas čia supaisys, 
— kas kaltas, ar nekaltas, bet 
kąm lietė moteris, net jauni
klius! Gyvulį ir tai žmogus pa- 
saugo.

Ne, zanavykui yra dėlko dan
tis sukąsti, dar labiau lupas 
suspausti ir pro jas lakius žo 
džius Kaunui pasiųsti.

:— Pažiūrėsim kieno viršus 
bus!

O dabar rąmus ząnąvykas 
taiso žągrę, žiuri akėčias ir i 
laukus ruošiasi eiti. ’* K V *• ? ' • «

Gražutis, linksmutis pavasa
ris eina, čiurška ankstybi pa
vasario, giesmininkai. Saulutė 
močiutė šildo žemužeję ir zana
vykas, kailinius numetęs tri
nyčius apsivilkęs, bąsnirčia 
šliures ąpsiąvęs, skuba į lau
kus pažiūrėti, pasigėrėti, kaip 
rugiai želia, kviečiai į viršų 
kyla. Ir žingsniuodamas po sa
va laukus jis tik vieno nega
li užmiršti — nugaroje
rimbo žymės neužgijo! Ar tik 
rimbo? Kitas šautuvo buože 
buvo pavaišintas ir dabar sa
vo’šonus. slaugo.

— Nė šito neužmiršim, — 
įsiteigęs akis i anapus Nemu
no pusę sako zanavykas. O te- 
nąis, anapus Nepmno, toks pat 
jo broliu žemaitis savo laukus 
medinėmis kliįmpėmis apsiavęs, 
aptais apvyniotomis kojomis 
matuoją.

Ąr supras anas žemaitis za
navyką?

Bet ne visi ztokie laimingi 
ząnąvykąi, kaip šisai musų ma 
tytas.

Yra namų, kur tik vienos 
mptęrs pasiliko.

O kur kiti? Neklausk zana
vyko, — jis piktai tau atsa
kys:

— Nęaąšyk burnos pro be- 
reikalą!

Iš viso dabar daug zanavy
ko neklausinėk, jis tau į nieką 
neatsakys.

Klausi,. — 
ti jo, reikalo.

dar

navyk^s,

VO,

Jis 
dus

i — šimtp 
jau juokaują

dąir

reiškia nesupran-
— . \ , • « c

Nedrąusmingus sudrausmino, 
o jęi perdaug nori žinoti, tai 
neišmanai, kas yra drausmė. Į 
tokius nedrausmingus dąbąr 
zanavykas labai jtapamąi žiu
ri.

Ir tau pąčiąm gali visokiam 
pavidale pasiūlyti rupūžių, ku
rias kiekvieną progą dabar jis 
Kauno link siunčia...

Ir vėl takais takeliais, ke
liais kebabais spaudžiu dvira
čio ratus ir lekiu Kauno link, 
— to Kauno, kuriam taip yra 
dosnus zanavykas...

Vistaspats.
Kaunas

Pretident Zamora
Niceto Alcalą Ząmora, buvęs 

Ispanijos prezidentas, kurį Cor- 
tes (parląmentas) pašalino iš 
to urėdo.



Draugijos

užklau

sako

M! Ž. RepOrteris,

(Iš Chicagoš gyveninio)

teko

SUSIRINKIMAItiesiausiu keliu užsukti

ninirtkai

PARENGIMAI
vaiz

Parengimas finansavimui 
Lietuviu Meno Parodos

Vienos vedybos kas 
12 minučių Chicagoj

Lietuviai smarkiai 
ruošiasi1 parodai1

riiuito 
sako: 
musų 
rytoj

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Urane Coal Co.
5332 S. Loiig Avė,

Darbo ieškančios 
jaunuomenės 

dėmesiui

Iš kiekvieno dolerio, kurį su 
nioka chicagiečiai savasties vai 
dytojai taksais, 32.4 centai ei
na mokykloms, 30c 
12.7' c;
11.7 c. 
kafarite:
—forest' preserves—užlaikymui Kliubtj Valdybos

1936 metams

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tona* 

Smulkesni $7.05 tona*

Bedarbis Jo- 
ilgai išbuvęs bd

DRAUGYS
3347 ” 

J. Racevičia, 
Union Avė

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ- 
; TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
, SESERŲ valdyba 1936 v metams: 

P. Yehkauskis, pirmininkas. C27Z 
i S. Racine. Avė

rašt.. 10439 S. State St.; C“ 
čįs turtų rašt:, 10725 Indiana Avė 
A. Sūdiritas, iždininkas 
State St.
Bendrove.
Prairie Avė,

DAMBRAUSKAS', savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette* 8357

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883*5840 
Fotografija yra am- 
< žiną atmintis.

Prilaikau’ lietuviško

Atlan
Šis paveiks

susituokia kas 12 minu

lietuvio vieta Jackson 
Geriausios rūšies degtinė.

8055
F. Grigula, nut.

S. Yur- 
A , *

10036 Š’ 
Atstovas i Naujienų 
L Klibienė. 10718

Štai kaip1 išdalinama 
Chicagoš gyventojų 

sumokami taksais 
doleriais

Mokyklų vaikai skai 
to daugiau knygų

biru” ir, 8. Pats dailininkas sa 
vo studijoje• • * .

Reikia pridurti; kad dail: Jo 
riaš Šileika yra geriausiai Lie 
tuvoj' portretistas. s

— ntikaš šh&k’is;

Jos akilai temija kur, kas ir 
kada rengiama—ypač puotos ir 
šokiai.

Ras jos tokios? Vardų joms 
nestoka: vadinama jos biznier- 
,komis, kišenknisėmis, laumė
mis ir kitaip. Turim batsiuvių.

Atsiimkite savo 
overkotą

Skulptorius Petras 
Rimša dalyvaus 
Lietuvių Meno 
Parodoj’

Nuo 1 dienos sausio mėnesio 
iki vidurnakčio kdv'o mėnesio 
31 d. šiemet Chicagoj buvo 7,.- 
459 vedybos. Tatai rodo, kad 
bendrai imant' Chičagbj viena 
pora

Balandžio 4 dieną Lietu
vių Socialistų Sąjungos Cėntra- 
linės kuopos vakarėly Neffd 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite i “‘Naujienas” atsi
mainyti.

PATINKA MĖNO' 
ŽINIOS

Kiek chicagiečių 
naudojasi parkų ir 
maudinių paran

kamais

miestui, 
sanitariniam apskričiui, 
parkų apskričiui, 10.2s.‘ 

2;3c‘.' apiėlirikds’ misijų

Susirgo roselandietis 
Jonas Raimis

štabui už patalpinimą 
skiltyse straipsnio 

Dailininkai’. Skulp

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai ,

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

GEORGE MEAT MARKET & 
GROŠERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musų bu- 
černe ir grosernę ir visados yta, di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
p'arkiečius atsilankyti i musų bučernę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimaš

vis dar atrodo kaip ir ne 
■Ne profesorius.

ROSELAND 
nąs Daunis 
dąrbo ir gyvenęs tik priglausp 
tas spaustuvininko M. G. Va
lksto, 10819 Š. Michigan Avė., 
sunkiai susirgo ir pereitą 
pentadienį liko išvežtas į Cool< 
kauntės ligoninę.

Ligonis turi South Bostohė 
briolį Domininką, bet jo adre
sas nežinomas.

M. G. Valaskas nors ir pats 
skursta savo mažoj sausttivė- 
lėj, taiaiiš visą laiką’ stengia
si padėti' dhr labiau suskur- 
dusiems’ už save ir visuomet 
išlaiko po kelius bedarbius; 
Prieglaudą pas jį; ilgą laiką 
radb ir ligonis Daunis, kaip ir 
daitgeliš kitų bedarbių. — N!

Vakarą rengia Liėtuvių Jatfl 
ninid Draugija* (E.Y.S.)’ kartu 
su Lietuvių Meno Parodos Ko
mitetu, kurio1 pirmininkas yra 
Vytautas Bėliajus.

Bus išdalinta gražios' dova
nos tiems, kurie laimės loši
mus.

Įžanga tik 25c ypAtai.
Visų gerų lietuvių pareiga 

yra atsilankyti ir paremti re
tą, bet gerą musų kultūros— 
meno parodos — reikalą.

— M: J. Š—kis.

tėišėją,' mUririinkų ir kitokių 
profesijų žmonių. Bet jomis 
vardas neprigijęs ir jų' profe- 
sija 
krikštyta

(Laiškas iš Lietuvos)
šiomis dienomis Meno žinių 

vedėjas Mikas Šileikis, gavo iš 
Kaimo laišką nuo dail. Jono 
Šileikos, kuris mokytojauja 
Kauno Meno Mokykloj.

Laiško autorius šveikina kute
no žinių vedeją ir sako, kad 
patinkąs šis skyrius. Jonas Ši
leika prisimena čikagiėčius 
draugus, nes prieš penkioliką 
metų jis pats čia gyveno. Duo
da daug gerų dienų “Naujie
nų” redaktoriui Dri. P. Grigai- 

p. K. AuguStinaviČi'ui ir 
i “Naujienų” redaktorių

fcfANO' DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams 
čiunas, pirm.*, . 
Grove Avė.; < 
pirm., 3326 So 
Killis, nut. rašt. 
Avė.; / 
827 , W.
turto rašt.,. c:;;. “T. 
Iz. Masaitis, kontr. rašt. 
linauskas, apiek. kasos; . 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas

Wm. Kriš- 
• — -• vo. Cottage 
Jųl. Racevičia. vicė- 

L’“'' Union Avė.; P.
3347 S. Lituanica 

Zalatoris, kąsięrius, 
33rd St; A. Kaulrtkis, 

3842 So. Union Avė,; 
... J. Ma- 
A. Vilkis,

TEISYBĖS MYLĖ' _ ___
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Ąve'.; J. Racevičia, vice 
pirm., 3326 So
Narkis, sękrętbrius, 4.353 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt;, 4427 So

■ Francisco Avė.; P. Jozapayičia, 
kasos, glob.; 837 W. 33rd Place: 
A’: Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.;; j S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. TąĮman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-štes1 Daktaras, 3133 So.

Peter Pranskuš Tavem 
Musu naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus p'a- 
tarnavimas. Kviečiame yisųs drau
gus, pažįstamus ir Marijuette Manėt 
gyventojus atsilankyti i musiruže gų 

P. V. PRANSKAL savininkai 
6538 So. Western Avė1.

čiui, 
visam 
štabui.

Toliau dailininkas Jonas ši 
leika rašo:

“Dar kartą širdingiausiai dė
koju visam ‘Naujienų’ Redak 
torių 
dienraščio 
‘Lietuviai
torius Petras Rimša, kurs da
bar yra Brooklyne, man pri
siuntė sausio 9 d. ‘Naujienų’ 
nr. 7, kur radau labai man 
prielankų, apie manė kūrybą 
straipsnį. Labai esu* dėkingas 
gerbiamam ‘Bendradarbiui’ už 
taip malonų apie mano meno 
darbuotės prisimihiirią Ahleri- 
kos spaudoje. Norėčiau gaut’ 
tąsą, žinoma, kuom' aš Tam 
štai galiu atsidėkoti Už taip 
simpatingą straipsnį. Gal kada 
atvyksite į Liėtuvą, tai’ pra
šau
Meno Mokyklą arba tiesiog į 
mano namą žaliojoj gatvėj, 
kuris yra prie pat Meno Mo
kyklos 
krupninko, trijų* devynerių ii 
kitokių lietuviškos išdirbystčs 
lašų; man bus labai malonu 
kelias boiikas ištuštinti už JU 
sų sveikatą, taipgi- ir Už* visų 
‘Naujienų’ Redaktorių, ypač 
Pono Pijaus Grigaičio sveika-

Adv. Dobbs. Jis statė save 
khrtdidaturą' reptfblikbhų- sąra
šu į valstybes Jegislaturą ll-me1 
kongreširilariie distrikte. Nomi- 
minacijas jis nelaimėjo, ba su- 
riiikoi tik 1,142 balsus; kliomet 
rtdmiriudtieji du kandidatai su 
rinkė po 11 ir 1*2 tūkstančių 
balsų.

Iširkite Gėrimus Pas 
Lietuvį

DidžiauSis pasirinkimas visokiu gė
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

Gerbiamas kolega itepašykš- 
tėjo į savo laišką įdėti 8 nuo
traukas nuo savo paveikslų,“ 
kurios yra sekamos: 1‘. Leit. 
Felikso Vaitkaus portretas, 
pieštas Kauno Meno Mokykloj. 
2. Meno .Mokyklos vaizdas, pa
rodas Vaitkų pozuojant ir me
nininkus dirbant. 3. “Dr. Jorio 
Bašanavičiaus portretas^ 4. 
“Darius ir Girėnas 
to Nugalėtojai 
las vaizduoja Soldino (Vokie
tijoj) miške žuvusius laktmus 
5. “Kova su Atlantu”,’ 
duoja žiaurų* Nepturią

~rio rankos trykšta’ žstibai de
besų ir jurų varidėrių tamsos 
chaose 
nica I. 
veikslas iš ciklo 
Krantai

Chicagoš knygynų rekordai 
rodo, kad 1935 metais pradinių 
ir aukštesnių mokyklų mokiniai 
ir irtokihės perskaitė 300,000 
knygų daugiau, negu jie per
skaitė jų; 1034' iriętais.

Knygynuose reikalauta 125,- 
000' tomų tokių knygų, kurio
se gvildenama filosofijos ir 
sociologijos klausimai; tik 15,- 
000 tomų reikalauta tikybiniais 
klausimais; kuone 200,000 to
mų meno ir mokslo klausimais; 
kelionių aprašymį 32,000; 45,- 
000 tomų apysakų (fictįon) 
JaunUomieriė bu’Vo paėmusi i^ 
knygynų1 7d,00(> torfių svetimo
mis, t. y. kitomis negu anglų 
kalbomis.

Apskaičiuojama, kad praėju
sius metus Chicagoj ežero mau
dynės sutraukė viso publikos 
15,900,000 asmenų.

Visokie prūdai sutraukė 2,- 
000,000 asmenų.

Parkų įrengimais žaismams 
ir gimnastikai naudojosi 4,- 
500,000 asmenų.

žaismaviė'tės vaikains su
traukė 2,027,000 asmenų.

Beisbolo aikštėšr— 1,509,00d; 
tėririiso aikštes—658,OOd; fbdt- 
bolo žaismės—396,000.

3,680,009 asmenų atlankė 
Lincoln parką) 1,126,000 atlan
kė kvietkymVs Garfield, Lin
coln ir Washingtori parkuose.

Halsted St., rez. Tel. Hemloėk 
2374 — Ofiso Vietoj 3687.
Draugystės susirinkinfai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagoš Lietuviu Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai. diena.

Toliau’ matosi “Litua- 
6. “Iš Darbo” — pa- 

Nemuno 
Mergaitė su Ki-

. PRANAS ŽEMAITIS
Persiskyrė su ,šiuo pasauliu 

3 16' diena balandžio ihėn. 1935 
?. m., sulaukęs 4 metu amžiaus, 
L'thpo palaidotas r| —

tiškose kapinėse
. kd rėd., 

pAl-ab.
£ Paliko 
r mylima moterį Ona 
' BurUsaitė, dhkteri 
i sunu V.ytauta.

Jau metai praėjo kaip męs 
'I'avęs netekome, brangus vyre 

t ir tėveli. Nejaukus ir sunkus 
metai, be Tavo meilės ir glo.- 

- bos. Mes kašdien, kaš valapda 
* Tave minime ir verkiame ’— 
» Nei pavasaris, nei gėlės nei 

paukštuku čiulbėjimas mus ne- 
belinksnrina — Mes Tave Mu
sų brangusis vyre ir teveli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes 
ankščiau at veliauš pas Tave 
ateisime. Laūk mus ateinant!

Nulipdę lieka.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ PUTOS No? 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm.

. pag,; Wąlter Zlabes, fin,, rašt.; 
Anna Aleliiinas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškeriasį Jkas. glob.; Justinas 
Yuškenas; khsierius; Anna Aleliu- 
nas, Joe Razmupas, lig. lankyt.; 
Stanley. Žukauskas, . marš.; Frank 
Opiilskas, riut. rašt., 4046 SoJ 
Artesian Ąve.. Chicago, III.

ANDRIEJUS VILčAUSKAS 
h , Persiskyrė su , šiuo pasaulių 
I balandžio 12 diena. _ 11:15 va- 
|! lahda1 ryta 10Š6 m;, sulankęš L 50 mėtų .amžiaus, gimęs Kaimo L rėd.’, Telšių ap., Kuntaučip 
P mieste.
L Amerikoj išgyveno 30 metų. Į Paliko didėliame nuliūdimo r rrtoterj Barbora po tėvais Iva- 

navičaitė, 2 sųnų' Alfonsą ir Į Hęnryką, duktęrį. Bronislava ir f daūg kitų: giminių.
į Amžįn. Andriejus priklauso 
į prie LiętuviąPiliečių IU. p, 
k Chicagoš Lietuvių' Sav. Pa. Dr. 
k Kurias’ pašarvotas randasi’ 
Į 2059 W, ęermąjc Rd. . , , 
P Laidotuves jvyks, periktadiėni’ 

balandžio 17 diena, 8 vai. ry* 
ta iš namu i Aušros Vartų pa- 

' rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos , pamaldos už 
velionio siela, o iš' ten bris nu
lydėtas ' i ŠvKažimiėro kapines.

Visi a. a, Andriejaus Vilčau- 
n sko giminės, draugai ir. pažis- 
r tairii esat nuoširdžiai kviečiami 
' dalyvauti laidotuvėse ir suteik

iu ti jam paskutini patarnavimų r ir atsisveikinimą.
i Nuliude liekame,
I Moteris, siinai, duktė ir gimines'

Patarriauja laidotuvių direk
toriai LactiawW ir Sunai, Tel.

* CStfiaT ’2515*.”*

UJA SOVIETU FILMĄ IŠAUK 
ŠTlNA RUSIJOS MOTERES

gegužės 
Brothers’ 

galerijos^ 9-tahi augs te. Pas 
kutinę dienac pridiioti savo eks
ponatus bus gegužės 16 d.
I Paroda tęsis pdrą savaičių.

Priškaitbš' apiie* samdymą dar
bininkų geldžies konstrukcijos 
lauke biis diiddariios ateinančią 
savaitę 56-se parkų ir sociali
nių centrų patalpose įvairiose 
Chicagoš dalyse. Paskaitos bus 
duodamos National YoutH Ad-- 
ministraiion priežiūroj:

MČrgaiteriis, kurios lanko 
šias klases, bus- paaiškinta apie 
galimybes gauti darbą skalbi
mo pramonėj.

“Trys moterys” tai vėliausi, sovię; 
tų filmą,1 kuri ketvirtadienio vakara, 
10.' valanda, bus perstatyta Sontone 
teatre. Veikalas yra paimtas iš 
dabariinio Rusijos moters gyvenimo 
ir dalyvauja žymios sovietų pajė
gos. Teatro direkcija tikisi sumušti 
visus rekordus. (Apškelb.).

Teko patirti, kad svečias iš 
Lietuvos, skulptorius Petras 
Rimša, kuris- dabąr vieši čika^ 
goję, dalyvaus lietuvių mend 
parodoj.

Parodos komitetas pasiru- 
pihš, kad p. Itimsrii butų spe
cialiai paskirtas' kambarys,' kur 
bus išstatytai vien tik jo vie
no sku’lpturos darbai. Skulpto
rius Petras Rimša turi atsi
vežęs dauį gražią* mddalių, ba
rai jefų ir kitokių brorizo sto- 
vylų bei biustą* 
j Labai' maldhu 
stambus lietuvių* 
tas, kaip p. Rimša, 
šitoj didelėj lietuvių 
rodo ji

Paroda atsidarys 
mėn. 27 d., Maudei

gimęs SuVal-
Šakiu ap., Gelgauškio
dideliame nuliudime 

jo tėvais 
ehovaite,

Gėrkit sveikiausia DIENA iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
, Senuko Daugelavičiaus 
3251 Emetald . Avė. v Victorįr 4181
. Pristatėm i namus ir grosėri.

Pašaukit.

Jos visbš' ištekėjusios, be't 
gyvena1 pavienes. Skiriasi, pa
simeta, teka už kito, trečio ir 
daiigiad, bėt turbūt nemėgsta 
porinio gyvenimo; vyro iėškb su 
pinigais, namais ar bent auto
mobiliu.

Nors sakosi esančios pavie
nės, tačiau sunku kai kada at
skirti, ar pora ar pavieniai gy
vena: jei ne įnamis, tai koks ki
tas geraširdis užmoka joms 
nuomą, šviesą, kurą, su jom 
važinėja— taip kad iš pavienės’ 
pasidaro tikra pora.

Pasipuošusios turtingai, plau
kai gražiai suglostyti, veidai 
nutepti, pirštų nagai kiniškai 
karpyti, kvepalaiš išsitaškiu
sios, kareliuotos ir žieduotos. 
TačiW riė sę^a; ne pjauna, o 
patogiai gyveųa.

Draušmės finikais jos' namie 
darydavo ir šinkiibdavo naminę.' 
Nors svaigalai dabar šinkuoja 
iria smuklčsė, tūčiau jos' tb ne
boja' ir po sęąovb'i prii'dūVmėįjū 
riatninę. Teisybe, laikai dabar' 
šUiikesrii/ ba' namines kostdme- 
rių'mūžiaiti; o ir komisas ten
ka’ mokėti tki ari1 Kitai“ kurriai, 
jei si atveda Matą ar Jbną, iš 
Kurių galiHia išgauti keletą db- 
leitfų.1
■ Jos rengia pares, . siurpraiž 
paTes, vasarą ’ būriais važiuoja’ 
į miškus* ir baliaVoja per nak- 

’tiš. žinoma, vyrai riioka išlaL‘ 
das. Kai kada jos susirenka1 
jiasitarimam kaip tiirtingUs šen- 
berniiis patraukti saVep, kur 
įjuos rasti, kaip su jais susipa-

— Kai visi kooperuoja, tai 
ir darbas eina* sėkmingai;

Tiiri ii* ūžšitlriigė rtirisą pa
sikalbėjimas; nes p. Bėliajaus 
mokiniai susirinko šbkių pa-1 
mokai.

• Rytdj, bal. 17 d. 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. įvyks “Bunco 
Party”.

šitas parengimas yra rengia! 
mas dėl to, kad sukblti pini! 
gų paTodos išlaidoms padeng*

BALANDŽIO 17—Ėiėtuvią Jaunimb Dratigijos (L.Y.S.) Bunco’ 
Party, Chicagoš Lietuvių Auditorijoje, • 3133 South Hal
sted Street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas' 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel- Brotherb 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų* laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25C.

kad’ tbks 
irierio talen

dalyvatis
meno pa-

“Meno žinių” atstovui 
atsilankyti- Lietuvių Meno Pa
rodos K-to raštinėn, 3259 So. 
Halšted St. Parodos k-tb piV- 
riiinirikas, Vytautas - Beliajūs, 
parodė krūvas įvairią įvairiau
sių daiktų,- kurie” iki šiol ten 
suplaukė ne tik iš Čikagos, 
bet ir iš kitų miestų. Sako, iš 
Lietuvos ateinąs bagažas, su 
puikiais medžio drožinėjimais. 
Bet' čia p. pinriininkūs išreiš
kė savo abejojimą- dėl 
lėšų apiriokėjimo. Jis 
“Gerai, jeigu nusiseks 
rengiama /bunco' pafty* 
vakūte Liėtuvių Auditorijoj, 
tai bu‘s galima apmokėti mui
tą- iri kitas išlaidas, o jeigu

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

mams ir-, parėms.' Bavihinkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

PRANEŠIMAS
Atidaroma didesnis ir nau

jesnių laikų pavyzdžių kamba
rys. Chrysler ir Plymouth yra 
greičiausiai išparduodami auto
mobiliai. Yra taip pat gerų pa
vartotų ąutomębilių ; stekas.

Kainos jfuo $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 Fastest Growipg 
Chrysler & Plymouth Dealers, 
3207—3246 S: Halsted St.

Vartotų automobilių Lot 
3416-22 S. Halsted St.

Rytoj'“Btinlco Party 
Lietuvių . 
Auditorijoj

ligonių; K. Demereckis
3331 So. Wallace St.;
Daktaras, Dr; J. P. Poška, ofico 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena me

nesi’ kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagoš Lietuviu Auditorijoj, 313J 
So. Halsted St.

CLUB RA J Att
6627 So. Westėrn Avė. 

Prospect 10432
DINE & DANCE

4 Floor Shows Kas Vakaru*
SU \

Sunny Bouche, M. C.
ir Ali Star Revue\ 

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

( P-riak* Bėliajlis atidarė stal- 
Čiiiką* ir išėinė pundelį labai 
mažyčių paveiksliukų.
• — Kiėttb šitie?
siau. — Labai įdomus.

Tai kuri. Urbaičib
— Beveik’ miniatura;- 

Vadinasi; viskas eina ge 
jati thrite gražią’ kolbk

RbSėlarid.’—Penktadienį; balandžio 17 d., 7:30 Vai.' Vakariė DSri- 
bininkų svetainėje, 10413 So. Michigan avė., įvyks Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo paprastas susirinkirrias. Viši 
nariai ir narės būtinai atsilankykite paskirtu laiku;
J. Tamašauskas, sėkr.

paaiškino p. 
Beliaju^. — Jeigu kiekvienas 
prisius po tiek daug, tai pa
rodoj nė vietos nebus. Tį bus 
galima riuspręsti kai visi pn- 
siųs savo eksponatus';

Teko rilatyti p-lės Balickai- 
tės1 kai kuriuos akvarelė* pieš
tus paveiksiąs. Tai labai’ pui
kus darbas taip sakant “leng
vosios tapybos” srityj.

— 0 ‘ ką' dūtigiau ttiritef? — 
paklausiau.

— 0 gi štai, visokių- daik
tų — sako 'p. pirriiihįnkas: — 
žiūrėkite. Tai dar toli gr’ažii 
ne viskas!
, — O kurgi kiti musų me- 

— taip sukant kury- 
kariiantinėjaii p. Be 

lia jų;
— Visi jie pasižadėjo paro

doj dalyvauti ir jie" tikrai ten 
bus. P;Hks Skupas dabar turi 
savo keliaujančią prirodą’ pd 
Artlė’riką. Sugrįš kaip* tik' į 
laiką. balyvaUš Mikas Šileikis, 
o kaipgi? J iš turės* prisiųsti sfl ‘ 
vo “Kriaučių1 Šri NRA \ ktiris 

|mUsų konsului, p. A; Kalvai
čiui, taip patiko.

— Kas daugiau?
— Well, negaliu visų nė var

dų atsiminti. Bet užtikrinu 
jus, kad paroda bus didelė ir* 
įdėmi kokioš* lietuviai iki šio} 
dar neturėjo.

ŠIANDIEN
llumboldt Rark Lietuvių Politikos Klitibo mėnesinis susiririkirnas 

įvyks balandžio 16 d. 8 vai. vakare Elmira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. Gerbiami kliubiečiai malonėkite 
būti šiame susirinkime, turėsime svarbių- reikalų aptarti. 
Valdyba.

J. T. Zūrio rėmėjų' mitirigas «tidetas; J: T. ZuTio kandidatūros 
moterų rėmėjų (boosters)’ susirinkimas perkeltas iš 16 
dienos balandžio į 23 d. tb paties mėnesio. Kalbamas su
sirinkimas 23 bal. įvyks Sandarūs svetainėje adresu 814 
West 33 St. Pradžia 8 vai. vak.

Štai, krūva ciceriečio p’, 
Narbuto paveikslų. Kai kurie 
jo paveikslai istoriška turi
nio.

— Ar manote, kad visi š> 
tie paveikslai eis-į parodą? — 
paklausiau.

— Ne visi!

Tavernos
Kur Sosirenka Lietnyiai _

THOMAS BUFFĘT 
Gražiausia 
Parke. __ . ; .
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti, valgiai ir saridyriches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jacksdn Parka' nevri- 
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfar 1104

■
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Adv. J T. Zuris nominacijas laimėjo. Kiti 
lietuviški kandidatai atrodo pralaimėję
Antradienį įvyko Chicagoj 

nominacijų balsavimai. Kitaip 
sakant, partijų žmones nomi- 
navo kandidatus ateinantiems 
rinkimams.

šiuose balsavimuose statė sa
vo kandidatūras ir keletas lie
tuvių, būtent adv. T. J. Zuris, 
adv. Dobbs, p. Saldukas, p. Pet
kus, adv. Kl. Jurgelionis ir

Nominuotas tapo, rodos, 
vienas adv. Zuris; "Jis statė 
vo kandidatūrą demokratų 
rase į municipalio teismo tei
sėjus. Adv. Zuris yra vienas iš 
dvylikos kandidatų, kuriuos de
mokratų partija Chicagoj rems 
ateinančiuose rinkimuose.

Nominavimas tačiau dar ne
reiškia išrinkimo. Išrinkti rei
kės 12 teisėjų. Bet tiek kandi
datų nominavo ir republikonai. 
Taigi ateinančiais rinkimais 
bus 24 kandidatai dvylikai mu-

laimėti nominaciją ir jei jus 
tiek pat mane paremste ir rin
kimų dieną, lapkričio 3 d., tai 
aŠ esu tikras, kad busiu iš
rinktas į tėisėjus.

— Jdhn T. Kuris.

I
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M Y 1VI AP Ir 9111 C! V!lir51-'P0 metų sukaktuves. Ot

• IvlUUlClUd V CtlYCl |mes organizuodami gruzdžių 
rao aGdoitia Gotflivac tinkamai paminėsime ir 
1 ud u Lili v tad U vguLvu j)r< šliupo 75 metų sukaktuves.

16 dienai

NAUJIENĄ, jiicagg, BĮ. ,
• ■ ' . ■ V ■ ■>.(■ ■■: z: . .. I

man Theatre Drama School; | 
šeštadienį, bal. 25 -— Pųll-

šešfadienj, bal. 25 
Pound.

• Ketvirtadienis, bal. 16,1936

kt. 
tik 
sa:. 
są-

Lietuviai rinkimų 
skandale

Vincas Stulpinas sumuštas. — 
Lietuvis policistas atsižymė
jo. —. Trys lietuviai teisėjai 
pateko bėdon.

Lietuviai atsižymėjo — vieni 
kaipo karžygiai, kiti kaipo ne- 
karžygiai. »

Karšti rinkimai buvo to prie- 
žasčia..

Vincas Stulpinas ir Pranas
nicipalio teismo teisėjų vietų. Į amu^s b1170 karžygių skaičiu- 
Kai kurie iš kandidatų, reiškia, * 
turės pasilikti už vartų, pasi
liks neišrinkti. Klausimas kįla, 
ar lietuvių kandidatas laimės 
rinkimus. Ateinantis ruduo at
sakys šį klausimą.

Adv. Dobbs statė savo kan
didatūrą republikonų partijos 
sąrašu į valstijos atstovus vie
nuoliktame kongresiniame dis
trikte. Jis tačiau tesurinko 
1,142 balsus, kuomet jo 
rentai, t. y. nominuoti 
datai čia surinko vienas 
o kitas 10,370 balsų.

P-as Petkus kandidatavo į 
valstijos senatorius. Jis kandi
datavo republikonų sąrašu ket
virtame distrikte. Balsų jis ga
vo 371 
Vnėtojas surinko 1,273.

Dar brightonparkietis real 
estatininkas p. Saldukas kan
didatavo į Suv. Valstijų kon
gresą. Jis irgi kandidatavo re
publikonų sąrašu, bet atrocįfb 
kad ir jis nominacijos nelaimė
jo.

šeštame distriktę nominaci
jas laimėjo asmuo pavarde Vir- 
kus. ši pavardė skamba lietu
viškai, bet jo vardas yra Fre- 
derick, ir tas vardas rodos liu
dytų, kad kalbamas asmuo gali 
būti vokietis.

Adv. Kl. Jurgelionis statė sa
vo kandidatūrą demokratų1 par
tijos sąrašu centralinio valsti
jos komitimano vietai. Tačiau 
patekusių į tą vietą tarpe jo 
vardo nematyti.

konku- 
kandi- 

12,456,

o j6 konkurentas lai**

J. T. Zurio padėka 
visiems lietuviams

Tariu Širdingiausi ačiū vi
siems lietuviams už tokį gra
žų parėmimą mano kandidatū
ros pereito antradienio prima- 
ry balsavimuose. Jus, bran
gus lietuviai, pagelbėjote man

je.’
Jonas Jozapaitis, Petras 

Stankus ir Petras Bendikas bu
vo intariamųjų skaičiuje. X

Antradienį anksti iŠ ryto rin
kimų vieton, 3548 S. Halsted 
st., Vincas Stulpinas atėjo savo 
pareigų pildyti kaipo Hornerio 
kapitonas, buitent, daboti, kad 
balsai nebūtų vagiami ar netei
singai paduodami. Tiems, ku
riems reikėjo neteisingų balsų, 
Stulpinas buvo nepageidauja
mas. Todėl jie nutarė tuojaus 
Stulpiną prašalinti.

• .

Žmogus, prisikišęs kišenius 
neteisingų balsų, smogė Stulpi
nui į veidą, sukruvino jį, ir 
Stulpinas turėjo būti nuvežtas 
namo. .

Neteisingų balsų platintojai 
apsidžiaugė, kad be Stulpino 
jie galės viską daryti, kas tik 
jiems patinka. Bet čia tuojaus 
atsirado Hornerio policistas 
Pranas Tamulis, o su juo Juo
zas Nowickis. Jiedu sustabdė 
balsavimą ir pranešė apie Stul
pino sumušimą teisėjui Jarec- 
kiui. „

Stulpino užpuolikas pabėgo. 
Bet jis irgi netoli nubėgo. Jį 
pamatė ponia Gapšienė ir ačiū 
jai policistas Pranas Tamulis 
sugavo ir suareštavo užpuoliką.

Pasirodė, kad tai buvo žydas 
Philip Zimmerman. Jo kelnėse 
Tamulis surado gatavai sužy
mėtų balotų su precinkto tei
sėjų raidėmis.

Teisėjas Jareckis tuojaus pa
liepė tuos precinktų teisėjus 
atvežti miestan. Pasirodė, kad 
tie teisėjai buvo lietuviai: Jo
nas Juozaitis, Petras Stankus 
ir Petras Bendikas. Du iš jų 
buvo demokratai, kurie dirbo 
už Bundeseną ir žurį.

Ką su jais padarys teisėjas 
Jareckis dar nėra žinoma. Jie 
betgi tuojaus buvo prašalinti 
iš savo vietų.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
X. Mockaus vakaras bus gegu
žės 3. Del susidėjusių kitų 
įvykių nukelėm vakarą < ant 
16tos gegužės. , r

šis Vakaras netik bus Moc
kui pagelbėt, bet yra šaukia
mi laisvo nusistatymo žmones 
dalyvauti rtiinėtam vakare ap
tarimui, kaip'praplęsiį didesnį 
laisvamanių veikimą.

Chicagoje yra daug laisva
manių; daug jų priklauso prie 
įvairių organizacijų; kiti lai
svamaniai niekur nepriklauso. 
Todėl kviečiame visus laisva
manius ir simpatikus organi
zuotis į kovą prieš klerikaliz
mo ir fašizmo terorą netik 
Lietuvoje, bet ir prieš gresian
tį fašizmą Amerikoje.

Cbicągoje progresyves drau
gijos ruošiasi į Amerikos lie
tuvių kongresą, taigi ir laisva
maniai turi tarti žodį, prisi
dėti prie šio prakilnaus užma
nymo iškovoti Lietuvos liau- 
džią laisvę.

Visi laisvamaniai ir simpa- 
tikai yra kviečiami prisidėti 
surengimui dėl Mockaus sėk
mingo vakaro. Kuomet visi 
veiksime, tai atliksim naudin
gesnį darbą. Mockaus vakaras 
bus Vilnies svetainėje, 3116 S. 
Halsted st. Bridgeporto laisva
manių kuopos valdyba:

Org. T. J. Kučinskas, 
Sękr. J. D. Bendokaitis, 
Ižd. \P. Mikulėnas.

metų sukaktuves. 
O prie to juk žinote, kad Dr. 
Šliupas yra gruzdietis, daug 
nuveikęs laisvos minties sklei
dime lietuvių tar$e Amerikoj.

Baigdamas dar kurtą prašau 
gruzdiečius, ypač( piųsų visuo
menės darbuotoju^ susipažinu
sius su Chicagį^s gyvenimu, ge
riau, pradėti gruzdiečių kliubo 
organizavimo darbą.

Galima sušaukti iškarto nors 
nedidelį gruzdiečių susirinki
mą šiam reikąlpi Apsvarstyti.

—Simonas Parėdnis.

Dog
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Gruzdiečių kliubo 
reikalu

Kelionės apžiūrėji
mui miesto

• • ‘ " t- 1 •• 1 ‘

šios kelionės r su palydovais 
parodymui įdomesnių vietų Chi
cagoj yra daromos Chicagos 
apšvietos tarybos vadovybėj. Į 
grupes priimamą tik Nuaugu
sieji — vyrai, moterys ir mer
ginos. Kelionės nemokamos. 
Norint prisidėti prie tokios gru
pės reikia patelefonuoti Dear- 
born 7801, local 150. Jėigu kliu
bai ar draugijos norėtų sureng
ti savas grupes šitokioms ke
lionėms, tai turi parašyti laišką 
šiuo adresu: Charles H. Good, 
Room 400, Board 6f Education, 
228 N. La Šalie st.

Kelionių lehtelė: : 
.sekmadienį ct.-^Jew-

ish Life and Cultųre;
antradieni, bal. 21 — Czech 

Californįa;
trečiadienį, hal. ,22 d. The 

Unj4ęrwritters Labpartories; t
ketvirtadienį, bal. 23 — The 

Kedzie Central Manufacturing 
Distrięt; :n

ketvirtadieniu. — Federa- 
tion of Labor; - ,

penktadienį, bal 24 — Good-

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garadžius, 
ir porčius ir padarofne pundamentą 
ir kaminus, patyrė per dvidešimts 
metų. Darau darba ant lengvo iš
mokėjimo ir kožna darba garan
tuoju.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas dirbti prie baro tavernoj.

2552 W. 63rd St.

CHRYSLER 1934 — 4 durų Sa 
dan ____‘
Priimsiu sena karų i 
(Dodge Dealėris). 

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

• mažai vartotas Bargenaę.
' mainus.

JOE LELEIKA, 
4135 So. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 3140.
—O—

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas dirbti prie baro tavernoj.

2552 W. 63rd St.

—PASKOLOS ANT MORGIČIIJ
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

A MALEVOTOJAMS IR
AiyuOSjnamų savininkams 

? Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos

Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta “$-j”“įbQ

ns ir trim varnish, ir daugiau
4‘ valandas 97c 1 galionas pirmos kl. 33 C

1 galionas enamel $4 ^C| 
special ......................... ■

ir daugiau

Kiek laiko atgal “Naujieno
se”, rodos, R. šniukas iškėlė 
klausimą organizavimo Gruzdie
čių kliubo.' Iki šiol betgi ’šis 
svarbus darbas dar nepradėtas 
dirbti. Todėl' nuo savęs para
ginčiau gruzdiečius, Ly. Gruz
džių parapijos lietuvius gyve
nančius Chicagoj, kad mes su- 
krustumčm ir visi išvien imtu
mės to svarbaus darbo.

Nors aš neseniai gyvenu Chi
cagoj, bet jau ir man žinoma 
meletas mano parapijonų, ku
rie yra visuomenės veikėjai n 
gali duoti pradžią šiąm suma
nymui. ■

Jeigu męs galime veikti ki
tose organizacijose, tai kodėl 
negalime veikti gruzdiečių 
kliubo suorganizavimui? O vi
si, rodos, turėtumėm suprašti 
tokio kliubo naudingumą. Kaip 
žinome, Lietuvoj nėra civilės 
metrikacijos ir ten gimus lais
vai manančių žmonių kūdikiui 
ar mirus laisvai maniusiam as
meniui, būna nemažas vargas, 
kai tenka eiti pas kleboną su 
metrikacijos reikalais. Mes su
prantame kaip tada jaučiasi 
toks žmogus arba jo giminės.

Susiorganizavę į kalbamą 
kliubą mes galėtumėm nors 
kiek pagelbėti Gruzdžių apielin- 
kės laisvai manantiems , žmo
nėms. Trumpai sakant, mes tu
rim pasekt pavyzdžiu ir tą pa
tį daryti, ką daro arba yra pa
daręs Joniškiečių kliubas.

šitokio kliubo naudingumas 
dar butų ir tas, kad susiorga
nizavę į jį mes galėtumėm iš 
savo, krašto visi susitikti ir sa
vo įspūdžiais pasidalinti; jaus
tumas visi kaip saviškiai kliu
bo susirinkimuose ar parengi
muose.

Kaip žinome, tokie kliubai 
daugiausia veikia ir kovoja prieš 
kunigų juodąją armiją steng
damiesi plėsti laisvą mintį it 
apšvietą. šiemet daug lietuvių 
rengiasi paminėti laisvos min
ties platintojo Dr. Jono šliu-

$1,500 Dovanoms
Tikietąs \ Dykflti jU Dovanų. 

Laimėjimų vakarą
Iki: balandžio & dienai pro

ga kiękyienm i‘lietuviui t— vy- 
rųi ir moteriai būtį nariais 
Ciiįcagos Lietuvių Dtaųgij os, 
įstojimui sąlygos, prieinamos— 
taipgi gausite tiįietų į šį gar
sųjį dovanų laį^nejimų vaką- 
rą, kuris įvyks gegužes (May) 
3 d.. Ashland Bgulevard Audi
torium,, Įžangos tikietąs $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietąs veltui.

Doyanų Įairiiėjimui 
$1,500 vertes 
mobilius, radio, parjor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate Dariais Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Drąugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arbą atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 173^ S. 
Halsted St. ofisas adaras 
panedeliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniąįs nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

• Chicagos - Lietusių Draugiją 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 savąityjer pomirtinė 
— $200, palaidojimo reika
lams $50 extrą,; r

Nariais Drąug'ijon priimami 
nuo 15 iki 48 pietų amžiaus. 
Chicagos ir ąpįelinkįų lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi į narius skaitlngos Drau
gijos. Laukiam.

eina
Pontiac auto-

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

1 gal. grindims ir trim varnish. 
išdžiūsta ; >

Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai.
Virš 500 {vairiu sieniniu popierių po 4c ir daugiau.

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

PRASIDĖS 
Balandžio 17 d. 
Sovietų Rusijos Duoklė 

U. S. S. R. Moterim 
3 MOTERYS

SONOTONE

TĄISOM AUTOMOBILIUS
Petkum ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
seną karą i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Westem Avė.

Lafayette 1829
- »•

PARDAVIMUI Nash 1932 — 8 cy- 
linder — labai geram stovi, man 
vienam perdidėlis. Mainysiu ant 
mažesnio. John Baukus, 6332 South 
Central Avė.

PAVASARINIS VAR
TOTŲ AUTOMOBILIŲ

IŠPARDAVIMAS

1927— Buick sodan ........  $25
1929—Ford l/> ton truck.... 75
1929—Studebaker 6 Sėd
1929—Hudson 6 Sėd......
1928— Nash Sėd.............

. 65
65
dd

1931—Plymouth kaip nau-
195

495

jas ....................
1935—Plymouth 2 dr

Sėd. .......... .......... ... ..
1931—Oakland 2 d. Sėd.... 95
1935—Ford 4 dr. Sėd. .... 495
1929—Essex Sėd........
1933—Chevrolet Sėd.

. 95
295
445

1930—Hupmobile Cp........
su trunk,1935—Dodge 

bargenas.
1934—Dodge 4
1934—Pontiac

trunk ....

125

dr. Sėd
6 whl.

1933—Pontiac Sport Cp

495

495
395

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

“U will Likę Us 
4030 Archer Avė

>>

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted‘St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street 
phone Yards 8408

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

TeL YARDS 1834 
—•—o--

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rųšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Naū.ia Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

3003-8039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1273

Dėl

---------O---------

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL

_ Salutaro. Biteris yra vienas iš geriau- 
„'siu Biteriu ka Šiandien randasi ant 

marketo. Jis žindmhs- kaino gera gy
duolę dėl viduriu ąr kitu nesmagų- 
mti.1 Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas.’ Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei
kalaukite vist ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Cąnal 1183.

639 West 18th St.

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 

8 vai. vak. šventadieniais nūn 
ryto iki piet 
LANDLORDS BUREAU °F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

iki 
10

----- o-----
TRYS patyrė vyrai dirbti gele

žies yarde, Security Iron and Metai 
Co. 1455 Blue Island Avenue.

JANITORIAŪS pasrelbininkas, ne
reikia, ' kad butu unijistas. Turi 
būt nevedes. Mike Williams, 4939 
Broadway.

. . "■ r 5

High Grade Northern Illinois Coal 
Dir£ck. From^Mįnę.

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

$2.00 per ton truckera charge.
Phone, Day oi* Nite—KEDZIE 3882

2 TON MINIMOM 
$3.75 
$4.00 
$4.00 
$2.75

Educational
MoKyklos

REIKALINGAS kriaučių, paty
ręs savo darbe. Atsišaukite tuojaus 
301 N. Harlem Avė.. Oak Park, III.

Help Wariied—Male-Female 
-Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras arba mo
teris virėjas i Union Club Inn. res- 
taurant. Turi būti patyręs darbe.

3907 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA cigaru, cigaretų, 
ice cream ir kendžių krautuvė su 
namu ar be namo.

1609 S. Halsted St.

per 
per 
per 
per

ton 
ton 
ton 
ton

DRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING —- Pattern

Draftlng, . Dresamakin?, Millinery or 
Power Machine Operating*. Individus! in- 
Btructlons. Enroll now. Day or evening 

. classes.. Reasonable rates. Most mod- 
ern equipped Behool. Eatabiiahed 1902. 
Come in or wrlte for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Miscellaneous for. Sale 
įvairus Pardavimai

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dpi gėlių, bakšu ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 79^2.

—O—r

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
tėm i visas dalis miesto.
Perkraustom r— Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS.
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269 
------ O------

TAVERN pardavimui su šokių sa
le. bowling allėys, pigi renda.
2402 St. * Charles Rd., Belwood, III.

------ o------
, .. . Q ■

$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.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ

CHICAGO JE
Gitaros taip pigiai kai .
Smuikos taip pigiai kai .. 
Kornetai tiktai po .........
Klarnetai tiktai po ......
....Bass Drum tiktai po

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

. 3.50
$3.50
$6.50
$5.50

$12.50

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim- Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St 
Canal 9345. /

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERYS, patyrusios prie sorta- 
vimo skuduru. Nuolatinis darbas. 
Ideal Junk Shop, 1505 W. Austin 
Avė. Haymarket 7133.

------- -O---------

GROSERN& ir bučemė, pilnai 
įrengta, be koĮnpeticijos, residenci- 
jos distrikte.

2210 Adams. Bellwood, III.

BUČERNE IR GROSERNĖ narsi- 
duoda lietuviu apgyventai vietoj •— 
iš priežasties ligos — Labai pigiai.

3401 So. Lituanica Aye.

TAVERN parsiduoda pilnai įreng
ta, pigi rėnda.

8239 S. Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma — 
Michigane, namas moderniškas, su 
elektriką, plųmbing ir tt. — dėl to
lesnių informacijų matykite N. 
Millėr, 4136 S. Wentworth Avė.

RearEštatTFor SalFT
Namdl-žėmėPardavlinui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius. 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pągvvenimo iki didžiausių 
aparimentiniu namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, farmą. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitu miestų norėtumėt maihyti 
Chicagoi' nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M; SMITH & COMPANY 

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

PARDAVIMUI namas su Štaru. 
7 kambariai gyvenimui viršui. Nau
jas garadžius dėl dviejų trokų. Sa
vininkas duos pirma morHčiu. Kai
na $8600. Kreipkitės Leo M. Norkus, 
3225 S. -Lituanica Avė. Tel. Yards 
2084.

PARSIDUODA Marauette Park 
sakantys namai: 5 kambariu bunera- 
low. apšildomas, moderniškas, kaina 
$3950; k’ta 5 kamb. mūrinis cotta«re, 
kaina $3000: kita 5 kamb. medinis 
cottage. apšildomas, kaina $1800; 
Hn fletis po 5 ir 6 kambarius, nn- 
šildomas, du boileriai, kaina $6000. 
40 akru ūkis su gyvuliais ir padar
gais. gražiausioj vietoj Mich.. kaina 
$3000. Lietuvoj 4 šeimvnu namas su 
sklvpu žemės, prie didelės upes, pi
giai arba mainysim. Arba pas
tatysim jums murini narna 5 arba 
6 kambarių Marauette Parke su lotu 
už $5500 ir $6000, viską modemiškai 
Kurie norite ka pirkti, arba turite 
ką parduoti arba išmainyti, arba 
kurie norite pinigų pasiskolinti ant 
pirmu inorgičiu ant foreklozuotų na
mų kuriuos per mane žmones da
bar perka, o trūksta pirkikui pini
gu, tokia paskolą jums bus sau- 
giausis investmentas. Ofisas atda
ras kožną dieną, vakarais ir sek
madieniais. Kreipkitės asmeniškai

KAZYS URN1KAS, 
4706 So. Western Avė., 

prie kampo 47-tos gatves.

GRAŽIAUSIAS 3 FLATIS 
SOUTH SIDĖJ

2039 W. GARFIELD BLVD. 
3-6 KAMBARIŲ APARTMENTAI
2 tile maudynės, tile virtuvės ir 

“breakfast room”. Audeklu dengtos 
sienos. Tikras “fire placer 
bėtinai gerai pabudavotas.
kas paaukaus. Pašaukit 

FIELDS 
CEDarcrest 2700.

Bus ant vietos nuo 2 iki 5 vai

Paste- 
Savinin-

REIKALINGA 
prie namų darbo, 
toj arba namie. 
9000 S. Irving Avė. Tel. Cedarcrest 
4358.

jauna 
Galės 
Gera

mergina 
būti vie- 
mokestis.

PARSIDUODA arba rendon 6 
kambarių mūrinis cottage — vienam 
karai garądžins. Fųmace šiluma. 
Prieinama kaina, 80 pėdų 

5640 So. Carpenter
lotas. 
St.




