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nukritus keltuvui

Pakelsiu algas pašei 
pu darbininkams

Anglija pakorė 5 
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laukuose pagimdė 
penkis vaikus
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Meksika pradės pla 
ningą vystymą 

industrijos

Atsisakė liudyti se 
nato komitetui
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MEXICO CITY, bal. 16. - 
Prezidentas Cardenas paskelbė 
programą planingo vystymo in
dustrijos, kuri btis vykinamas 
visoje šalyje.

Nepolitinė, bet valdžios veda
ma ir finansuojama organizaci
ja pirmiausia ištirs galimybę 
išvystymo natijų industrijų ir 
praplėtimo esančiųjų. Valdžios 
bankas gi duos ilgalaikius kre
ditus industriniėms tikslams.
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Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Anglijos darbiečių 
vadas atvyksta 

Amerikon

15 žmonių užmušta 
laidotuvėse bedarbio 

Lenkijoje

Nusižudė kasykloj 
išsprogdindamas 

dinamitą

Argentiną siūlo 
Amerikos respub

likų sąjungą

Mažoji entente susi 
rūpinusi fortifikavi 

mu Pareinio
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Prezidentas ragina 
taupyti gamtinius 

turtus

PARYžžIUS, 
tomis iš Rymo 
tikisi užimti Ethiopijos sostisę 
Addis Ababa už .trijų dienų.

PRAHA, čechoslovakijoj, bal 
19.—Karas Afrikoj ir Mussolini 
dūkimas prieš sankcijas paskel
busias valstybes sutrukdė visas 
pastangas užmegti Austrijos it 
Vengrijos politinį ir ekonomi
nį kooperayimą su mažąja en- 
tente— Čechoslovakija, Rumuni 
ja ir Jugoslavija.

Pareinio gi atginklavimas ga
li suardyti ir pačią mažąją en- 
tęnte, nes Vokietijai įsteigus 
ten fortifikacijas, Franci ja nė 
begalės suteikti jokios pagel- 
bos mažąjai entente, jei ją už 
pultų Vokietija. Tuo budu ma
žoji entente nebeteks savo tvir- 
čiausios atramos ir jai nieko 
kito nęilks, kaip pačiai glaus
tis prie Vokietijos.

Vokietijos siūlymas daryt1’ 
atskiras nepuolimo sutartis ne
turi jokios reikšmės, nes to
kios sutartys tik dar labiau 
pakrikdytų talkininkuos ir ati
duotų juos Vokietijos imperia
lizmo . malonėn.

Grand jury atsisakė apkaltinti 
Wendel

TIFTON, Ga., bal. 13. —22 
žmonės liko sužeisti, ėjusiam į 
Atlanta, Ga., Jacksonville, Fla., 
busui nušokus nuo tilto.

WASHINGTON, bal. 16. — 
Senato lobby komitetas turėjo 
netraukti savo posėdį kada vie
nas liudytojų griežtai atsisakė 
atsakyti į komiteto klausimus.

Tito liudytoju buvo Kurt 
Grunwald, organizatorius Farm- 
ers Ihdependence Council, kuri 
veikė prieš AAA. Kada jis bu- 
bo užklaustas apie žmopes, pas 
kuriuos jie ieškojo pagelbos, jis 
atsisakė jutos įvardyti, bijoda
masis ir juos įvelti į bėdą.

Dabar komitetas svarstys ką 
daryti su tokiu liudytoju ir 
veikiausia jį apkaltins už sena
topaniekinimą.

VICE-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna .... ..........................

A. O. šalna...... ........... .......... .. ...... .

bal. 16. 
žiniomis

,VARSA VA, bal. 16. —Augšti 
policijos viršininkai išskrido į 
Lvovą, gavus žinių, kad 15 
žmonių liko užmušta ir daugiau 
100 žmonių sužeista, policijai 
puolus laidotuvių eiseną. Laido
jama gi buvo policijos nušau
tas bedarbis.

SEKRETORIUS
P. Jurgeliutė .........................

M. J. Vinikas........ ..................

PARYŽIUS, W. 'įO.—Visoj 
Europoj viešpatauja tikriausia 
painiava.

Paryžiuje premjeras Sarraut 
kalba apie pacifizmą, bet kartu 
giriasi Francijos armijos didu
mu ir grūmoja apleisti ‘ tautų 
sąjungą.

Londone anglai atsisako atsi
žadėti sankcijų, kurios yra per
daug švelnios ir negali paklup- 
dyti Italiją, bet kartu nenori 
griežtų sankcijų, kurios Italiją 
paklupdytų ar privestų prie 
ginkluoto Italijos pasipriešini
mo.

Genevoj gi Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Eden tvirti
na, kad Anglija eis tiek toli, 
kiek eis tautų sąjunga. Fran
ci ja gi sako, kad ji sankcijų 
klausime eis prieš Italiją tiek 
toli, kiek toli Anglija sutinka 
eiti prieš Vokietiją dėl Vokie
tijos atginklavimo Pareinio.

Londone anglai suruošė tik
rai kariškas laidotuves pasimi
rusiam Vokietijos ambasadoriui 
Hoesch.

Berlyne gi Hitleris tik šai-

KANKAKEE, III., bal. 19.- 
—6 nameliai ir sankrova Mo- 
mence, kurie priklausė chica- 
giečiams, liko sunaikinti gaiš

COLUMBUS, Ga., bal. 19.— 
Georgia Darbo Federacija aštj 
riai pasmerkė gubernatorių 
Talmadge už jo diktatoriškus 
aktus ir indorsavo prezidentą 
Rooseveltą.

BIRMINGHAM, Anglijoj, bal. į 
16.—Mrs. Dorothy Waddiiįg' 
ham, 34 m., motina penkių vai
kų, liko pakarta Wison Green 
kalėjime, policijai saugant vi 
sus kelius prie kalėjimo, kad 
neprileisti demonstracijos.

Demonstraciją suorganizavo 
Mrs. Violet Van der Elst, ener
ginga kovotoja prieš mirties 
bausmę. Ji suorganizavo 2,000 
žmonių minią ir kvietė ją ne
prileisti korimo. Bet minia iš’ 
siskirstė nieko neveikusi.

Pakartoji moteris buvo slati- 
gė ir užlaikė globos namus. 
Buvo kaltinama, kad ji savo 
namuose slaugydama kitą pa
liegusią moterį ir/ jps į dukterį, 
pamaži jas nunuodijo tikslu pa
sisavinti jų nedidelį turtą.

Ji yra devinta moteris, kuri 
tapo pakarta Anglijoj šį šimt
metį.

Iš šešių pasiųstų bombų tik 
dvi sprogo. Bet nuo jų mirė jau 
trys žmonės. Paskiausia miręs 
yra Thomas Maloney, buvęs 
viršininkas dabar jau baigian
čios nykti United Anthracite 
Miners unijos. Pirmiau mirė 
jo 4 metų sūnūs. Jo duktė 
yra sužeista. Kita bomba už
mušė kapinių užveizdą Gallag- 
her ir sunkiai sužeidė jo žen
tą, kuris apako. Kitos bom
bos liko susektos pirm jos spro
go. Viena tų bombų buvo pa
siųsta ir Glen Alden Coal Co. 
kasyklos viršininktvi.

DEMOTTE, Ind., bal. 16. -- 
Gaisras, kuris prasidėjo iš san
dėlio, sunaikino čia 23 biznio 
ir gyvenamuosius namus, pri
darydamas $300,000 nuostolių. 
Gaisrui plėstis gelbėjo stiprus 
vėjas.

bėti Belgijai, jei ją pultų Vo
kietija.

Ryme—Mussolini siūlo karo 
sąjungą Francijai, jei toji at* 
šižadės sankcijų Italijai ir kar 
tu siūlo militarinį susitarimą 
Vokietijai, jei Frhnėija ir to
liau laikysis sankcijų.

< NEW YORK. — Trylika didesnių miestų turi ligoninės 
apdraudas. New Yorke 65,000 turi tos rųšies apdraudą. Kai jie 
suserga, tai jie yra aprūpinami ligoninių patarnavimu.

Nemokamos klinikos taip pat dauginasi. Tai, žinoma, ken
kia daktarams. Dr. Parran, naujasis generalis J. V. chirurgas, 
yra pasiryžęs išdirbti tokį planą, kuris neturtingiems suteiktų 
tinkamą medikališką pagalbą, bet. tuo pačiu laiku neskriaustų 
ir gydytojų.’

LONDONAS, bal. 16. —žy- 
mus Anglijos Darbo partijos 
vadas George Lansbury. išplau
kė į Jungt. Valstijas, kur pra 
leis šešias savaites laikydamas 
prakalbas už taiką.... Jis kal
bės daugiausia rytinėse ir cėn 
tralinėse valstijose, taipjau 
Chicago j.

Kartu su juo atvyksta dar- 
bietis, parliamento narys, Dr. 
Alfred Salter, kuris aplankys 
vakarines valstijas.

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

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

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

Saulė teka 6:08, leidžiasi 
7:82.

WASHINGTON, bal. 16. — 
Prezidentas Rooseveltas kalbė 
damas iškilmėse padėjimo ker
tinio akmens naujų $12,000,006 
rųmų vidaus reikalų departa 
mento, padaręs apžvalgą ką iki* 
šiol valdžia yra nuveikusi tau 
pymui gamtos turtų, ragino 
visą šalį ir toliau su didžiau^ 
siu stropumu taupyti šalies 
gamtinius turtus.

Prezidentas priminė, kad jei 
Amerika nebūtų buvusi taip 
turtinga gamtiniais turtais, tai 
jie senai būtų išsibaigę, jei 
jie butų buvę taip eikvojami, 
kaip buvo eikvojami ikišiol. 
Bet visgi tie turtai nėra bery- 
biai ir' juos betiksliai eikvo
jant, jie išsibaigs, tada šalis at
sidurs pavojuje visiško ekono
minio susmukimo.

TRENTON, N. J., bal. 16.— 
Grand jury po ilgo kamantinė
jimo atsisakė apkaltinti Wen- 
dėl, kuris buvo prisipažinęs 
prie pagrobimo ir nužudymo 
Lindbergho kūdikio. Tečiaus 
Wendel laikomas kalėjime dėl 
Hauptmanienės waranto, kurį 
ji išėmė gelbėdama shvo vyro 
gyvastį. Be to Wendel yra kai
tinamas ir už daugelį kitų nu 
sidėjimų.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
bal. 19.— Valdžia ir medikai 
patvirtino šiandie, kad čigonė, 
dirbdama laukuose, pagimdė 
penkis vaikus. Du jų yra. bei- 
niukai, o trys mergaitės. Dvi 
poros yra susijungusios ir tik 
penktas gimė atskirtas. Bet 
vaikai gimė prieš laiką ir mo 
tinai pagelbėjo prie gimdymo 
tik jos vyras, nes kitokios pa
gelbos į laukus nebegalima bu- 
vo spėti pašaukti.

Pasak daktarų, visi įlenki 
vaikai mirs ir negalės išlikti 
nes jie dar nėra pilnai išsivys 
tę. Jie esą greičiau panašus 
į kokius gyvūnėlius,* bet ne j 
vaiku‘s. Motina betgi pasveiks.

(Penki vaikai labai retai 
gimsta, bet ir niekad jie begy
vena ilgiau 4 dienų. Išimtį su
daro tik Dionne penki vaikai 
Kanadoje, kurie yra jau arti 2 
metų amžiaus ir yra pilnai 
sveiki. Vėliausiomis žiniomisį 
minėtos čigonės vaikai jau mi' 
rė, išgyvenę vieną dieną).

WASHINGTON, bal. 13. — 
Maj. geri. Johnson Hagood, ku
ris nesenai buvo pašalintas iš 
vadovybės pietinėse valstijose 
už jo kritikavimą pašelpų darbų, 
po antro pasitarimo su prezi
dentu Rooseveltu liko paskirtas 
komandutotoju 6-to korpuso 
apygardos Chicagoje.

v— y. vt; ■> j.».

Bet italai nori pirmiau paimti Ethiopijos 
sostinę ir padiktuoti Ethiopijai 

pergalėtojo taiką

MADRIDAS, bal. 16. —Fa
šistai šovė į minią žmonių, ku< 
ri dalyvavo laidotuvėse milici
ninko ir darbininkų ir du žmo 
nes užmušė, o penkis sunkiai 
sužeidė.

Smarkus susirėmimas ištiko 
tarp fašistų ir respublikonų ties 
Cadiz, kuriame keli žmonės liko 
tižmušti.

PARYŽIUS, bal. 19. — Prof. 
Henri Louis Vaųuez, garsus 
širdies specialistas, pasimirė su
laukęs 76 m. amžiaus. Jis taip
jau išrado prietaisą saikavi- 
mui kraujo spaudimo.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
šeštadieni

kaip 9:30 vai. ryto imt WCBD. stoties 
1080,Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

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

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

WILKES-BARRE, Pa., bal. 
16.—Glen Alden Coal Co. But- 
tonwood kasykloj išsprogdinda
mas apie save dinamitą sudras* 
kė save į šmotus ahgliakasys 
Anthony Donovige.

Tūtoj aus policija šoko bandy
ti jo nusižudymą surišti su 
pasiuntimu per paštą pešių 
bombų, kaipo Velykų dovanų 
pakelių. Todėl tuojaus tapo 
areštuoti du Donovige draugai 
Breslau, kur jis gyveno ir še
ši žmonės, jų tarpe viena mo
teris, liko suimti netolimam 
Hanover miestely. Jie kvočia
mi.

posi.
Genevoje—italai atvyko pasi

ruošę kiek galima ilgiausia, pa
dedant Francijai, trukdyti tai
ką su Ethiopija, kad karas ga
lėtų užsitęsti bent mėnesį lai
ko iki ethįopai bus galutinai 
nugalėti, pirm negu spės įsi
maišyti kitos valstybės.

Londone—Anglijos, Francijos 
ir Belgijos generaliniai štabai 
studijuoja mobilizacijos planą 
ir kaip Anglija galėtų paget-

BUENOS AIRES, bal. 16.- 
Argentina šiandie visos Amer 
rikos valstybių suvažiavime pa
siūlė įkurti plačią Amerikos 
respublikų taikos ir draugišku
mo sąjungą. Tas sąjįingos pro 
jektas pasiūlytas prezidento 
Roosevelto sumanymu.

Einant tuo pasiulymti, visos 
Amerikos repjiblikos sudaryti! 
sąjungą, atsižadėtų agresyvių 
karų, o visus ginčus pavestų 
spręsti arbitracijos teismui, pa
smerktų ginkluotą taiką ir . be
reikalingą didinimą ginklavi 

pasisakytų už vienos 
1 nesikišimą į kitoš
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pranešė tautų sąj tingai, kad 
Italija nori tartis dėl karo pa 
liaubos ir taikos tiesioginiai su 
Ethiopija,. o ne per tautų są
jungą, kad tuo budu lengviau 
butų padiktuoti pergalėtojo 
taiką.

Ethiopija irgi sutinka taikin
tis su Italija, bet tik per tatitų 
sąjungą.' Italija gi nori tiesio
ginių derybų, tautą sąjungai 
patvirtinant tik galutiną susi- 
tąrimą.

Ethiopijos atstovai griežtai 
atmetė Italijos sąlygas, kurio
ms ji sutinka , pradėti taikos 
derybas'.
Italai žygiuoja į Addis Ababa

WASHINGTON, bal. 19. - 
Kongresmanai pranašauja, kad 
neužilgo prezidentas Roosevel
tas pakeisiąs algas tiems darbi- 
ninljams, kurie dirba prie pa- 
Šelpų darbų.

■ J C hh I* * . K . ’ II -

Numatoma Karo Pa 
liauba Ethiopijoj

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

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

DAKTARAS-KVOTĖJAS 
Dr. J. Staneslaw .......... ................. ........

Dr. M. Mikolainis.............................. .

SLA. Pildomos Ta 
rybos Rinkimai

RYMAS, bal. 16. — Patirta 
kad Italijos maršalas Badoglio ta, kad Italijos delegatas Aloisi 
gali padaryti karo paliaubą au 
Ethiopijos valdžia. Bet pir
miau italai nori užimti Ethio
pijos sostinę Addis Ababa.

Sostinės užėmimo betgi gali
ma tikėtis dabar bile dieną, peš 
italų pulkai yra daug arčiau 
sostinės, negu buvo spėjama. 
Nors tik vakar italai paskel
bė apie užėmimą Dessye, tečiaus 
tas miestas buvo užimtas trys 
dienos atgal, tik paskelbimas 
apie jo užėmimą birvo sulaiky
tas, prisibijant ethiopų konty 
atakos.

Italai’gali pasiskubinti užim
ti sostinę ir tada bandys tar
tis dėl karo paliaubos tiesiai 
su ethiopais, tuo aplenkiant tau
tų sąjungą ir kad tuo pačiu 
kartu neprileisti Anglijai pa
skelbti naujas sancijas.

Šiandie gauta rezultatai vėl iš 4 kuopų: 262, 136, 13, 200 
Tokiu4 budu žemiaus paduodame 67' kuopų rezultatus 
; Tbse kuopose paduoti balsai pasidalino taip:

prezidęntas
F. J. Bagočius
N. Rastenis ...

FUKUOKA, Japonijoj, bal. 16 
—Leidžiant keltuvą su anglia
kasiais į kasyklą, nutruko kel
tuvą laikiusi viela ir keltuvas 
nukrito 2,000 pėdų. Nelaimėj 
žuvo 60 angliakasių ir 22 likč 
sužeisti; * - Gelbėtojai1 dirbo kė*- 
lias valandas iki sužeistuosius 
išrinko iš tarpo žuvusiųjų.'
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ROCHESTER, N. Y., bal. 19 
—400 trokų draiverių sustrei
kavo, reikalaudami pakelti ai 
gas.
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Kvietimas konferen- 
cijon prisirengti 
Amerikos lietu
vių Kongresui

Draugijų atstovą su
važiavimas Pitts

burgho
V

0 ’

from the 3rd Legislative Dis- 
trict.

Sincerely yours,
jH. L. Woodmanšee, Secretary

— Politikas,

Visos draugijos, kreipkite gy-: 
v$ atydą į šį FęikrtĮį — M 
yra tos draugijos, kurios my
lite šviesiąją lietuvystę, myli-i 
te lietuvių laisvę, iUęluvos de- 
mokratiją. norite, kad demo< 
kratybč butų ątgaivįnU Į jus 
šiuomi rašteliu atsišaukiu, įga
liotas dviejų demokratinių — 
priešfašistinių grupių.

Balandžio 10 d. susirinko į 
Liberty svetainę, North Sidę, 
Pitt. ir Apylinkės Lietuvių 
Draugijų Šąryšis ir Lietuvos 
Demokratijos Gynėjų Grupė ir' 
nutarė bendrai rengti lietuvis^ 
kų draugijų suvažiavimą Pittš- 
burghe gegužės 17 d.

1. Draugijos* išrinkite po 
vieną atstovą nuo kiekvienų 25 
narių ; mažosios draugijos taip 
gi pasiųskite po vieną savo at
stovą. . Suvažiavįmįs įvyks' 
L.M D. svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, sekmądienyj, gegu
žės 17 d., po piet.

2. Lietuvių Kongresas De
mokratijai Ginti įvyks Cleve- 
lande, 6hio, birželio 20 ir 21 
d. Į šį kongresą delegatus rin
kite dabar. Draugijos gali 
rinkti po vieną delegatą nuo 
kiekvienos penkiasdešimties na
rių ; mažosios draugijos 
vieną delegatu gali siųst kiek
viena.

Labai butų gražų, -kad Pifts- 
— , butinį ir Apylinkės įdraugijos

tainėj, 142 Orr St,, Pittsburgh^ rpagįųstų didelį skaičių savo at- 
’^tovyvi Pasirodyfume, 
fcąd he vien žodžiaiš, ‘ bet ir 
darbaią mylime laisvę lietuvių 
tautos, gaiviname jos denio- 
kratybę, per kurią vieną tik
tai tegali išsireikšti tikroji ci
vilizacija, kultūrą be karų, be 
pavergimų.

J, Baltrušaitis.

Kiek laiko atgal kilęs tarp 
lietuvių sumanymas šaukti 
Amerikos Lietuvių • Kongresą 
pagelbėjimui Lietuvos žmonėms 
nusikratyt fašistine Smetonos 
valdžia ir įsteigt demokratinę 
santvarkų dabar randa dideli 
pritarimą tarpe abelnosios lie* 
tuvių visuomenės. Toksai Kom 
gresas, suprantama, bus labai 
naudingas. Jisai suteiks daug 
pąramos tiems, kurie fašizmo 
persekiojami kovoja prieš prie
spaudą, už demokratiją.

Devynių metų fašizmo vieš
patavimas Lietuvoj privedė 
kraštą prie nepakenčiamos pa
dėties. Laisvės visai nėra. Po* 
litinės, ekonominės,, kultūrinės, 
pašelpinės draugijos uždaryta. 
Panaikinta teisė organizuotis į 
unijas. Palikta gyvuoti tiktai 
pilnai fašistinės draugijos. Lie
tuvos žmonės, nepakęsdami to
kios padėties, kovodami prieš 
fašizmą, šaukiasi musų ameri
kiečių lietuvių pagelbos. Lietu
vių Kongresas kaip tik ir ga
lės daug kuo jiems pagelbėti, 
brolišką ranką ištiesti.

Geresniam prisirengimui prie 
minimo Kongreso, todėl Pitts
burgho ir Apielinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšis, bendrai su
sitaręs su kitomis grupėmis, 
šaukia plačią konferenciją ne- 
dėlioj, gegužės 17, L.M.D. sve*

PO

N. S. Pittsburgh, Pa.
Nuo potvynio nukentė 

? jusiu gelbėjimo rei 
kalais

Pa. Pradžia 1. vai. pa pietų.. 
Kviečiamos' draugijos nnVtl ptf 
viepą atstovą nuo draugijos 
ir po vieną nuo kiekvieną 
narių arba nuo didesnės 
skaičiaus dalies.

šioj konferencijoj bus 
rinktas specialis komitetas ben
dram veikimui su vakarų ii 
rytų tokiais pat komitetais. Ji
sai taipgi darbuosis pasiunti
mui kitodaugiausia delegatų j 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris 
birželio 20 ir 21, Cleveląnd, 
Ohio.

Tuo pačiu sykiu mes kvie
čiame visas draugijas rinkti 
delegatus ir į Amerikos Lietu
vių Kongresą. Į Kongresą ren
kasi vienas delegatas nuo drau
gijos ir po vieną nuo kiekvie
no 50 narių skaičiaus,

Dėliai platesnių informacijų 
viršminėtos konferencijos ir 
Lietuvių Kongreso reikalu pa
tartina kreiptis pas Pittsbur
gho ir Apylinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšio sekretorių, 
J. Baltrušaitis, 205 Senecą St.^ 
Pittsburgh, Pa. Telefonas: At-. 
lantic 8999.

Manome, kad visos lietuvių 
draugijos bei jų valdybos at
kreips dėmesį į šį taip svąrbų 
reikalą ir prisius atstovus.

Si? pagarba,
Pittsburgho ir 

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
mitetas :

Pirm. P. Norkus,
Sekr. J. Baltrušaitis,
Ižd. K. Šinkūnas.

Nariai: J. K. Mąžųkną, ‘J. 
Miliauskas, Bačėnas, F. Rod- 
gers, E. ‘Sliekienė ir D. Leka
vičius.

Lietuvos Demokratijos Qynė< 
jų Grupės Atstovas:

S. Bakanas.
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj Centro At
stovas J. Gasiunas ir APLA. 
50 kuopos atstovas S. Orda.

20 
to

iš-

INDORSAVO
proponuojamas laikyti Pittsburgho centralinė 

unijų taryba indorsavo 
Lawrence P. Keenan

Apielinkės 
Ko,

Pittsburgho Centralipė Uni
jų Taryba indorsuoją tam tik
rus kandidatus įvairioms val
diškoms vietoms.

Bet, žinoma, indorsuoja tik 
tokius žmones, kurie1 nėra pra
sikaltę organizuotiems darbi
ninkams ir turi gerą rękor< 
dą. , ■

Centralines Unijų Tarybom 
indoršavjmas daitfg reiškia rin
kimų dienoje. Organizuoti dar
bininkai dažnai paremia tuos 
kandidatus, ir jie laimi.

Lawrence P, Keenan kandi
datuoja į valstijos legislatura 
demokratų partijos tikietu 3- 
čiam legislatyviam distrikte, 
kuris susidaro iš 15 ir 4 war - 
dos. Ypatingai 4-toj wardoj, 
kame yra daug lietuvių bal
suotojų, patartina lietuviams 
balandžio 28 d. savo balsus ati
duoti už unijų indorsuotu's kan
didatus, - : ?

Indorsąvimo laiškas;

PITTSBURGH CENTRAL 
LABOR UNION COUNCIL, 
PITTSBURGH, PA.,

April 6, 1936
P. Keenan,
St.,

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

Mr. Lawrence
626 Minnesota 
Pittsburgh, Pa.
Dear Mr. Keenan:

It is my pleasure to iiiform 
you that you have1 been in- 
dorsed by the Central Labo? 
Union Coupcil in the coming 
primąry cąmpaign for the 
office of State Representativė

tie reikalavimai negalėtų būti 
patenkint^

Kokios pagalbos kas nori
- , Kjek teko pastebėti, tai tiek 
lietuviai biznieriai, tiek ameri
konai, kurio yra nukentėję nuo 
potvynio, nė svajote nesvajoja, 
kad valdžia jiems užmokės už 
padarytus nuostolius. Daugiau
sia ko jie nori, tai kad jie ga
lėtų ,kuo greičiausiai gauti iš 
valdžios įlgametines. paskolas su 
rpažais nuošimčiais savo biz
niams atstatyti. Namų savinin
kai, kurių namai buvo apgadin
ti irgi nori ilgamečių paskolų, 
kad galėtų savo namus atsta
tyti.

Kurie nuomavo namus, tai 
jų tik rakandai, drapanos ir 
kitas turtas potvynio buvo su
naikinta. * Jie ieško kokios nors 
pagalbos, -r- paskolos pavidale 
ar kitaip, — kad galėtų įsigy
ti naujus rakandus. Kurie turė
jo kelis centus Susitaupę, tai 
nelaukdami nieko skubinasi jr 
perkasi naujus rakandus.

Kritiškiausioj padėty atsidūrė 
potvynio paliesti bedarbiai; 
jiems prisieina' daugiausia var
go pakelti. Jiems prisieina ten
kintis globą Raudonojo Kry
žiaus ir kitų labdaringų organi
zacijų teikiama pagelba.

Jie visų pirmiausia, tur būt, 
nori darbo ir tiesioginės valdiš
kos pagelbos, kad galėtų gauti 
rakandus ir namus gyventi: 
Vadinasi, yra daug visokių skir
tingų reikalavimų pagalbos tar
pe potvynio nukentėjusių.

Biznieriai veiks atskirai
Teko patirti, kad biznieriai 

buvo nepatenkinti minėtu mi
tingu ir jie atskirai organizuoja
si, kad galėtų gauti iš valdžios 
paskolų atstatymui savo biz
nių.

Mat, jiems nelabai patinka, 
kada kalbėtojai ragina, kad at
statymo darbą turi atlikti uni
jos darbininkai, kuriems turi 
būti' niokamk1 'itiitjdš hUstatyta' 
alga. •;

Jie, kaipo praktįški žmonės, 
atstatymui savo biznių nori kuo 
pigiausių darbininkų, kad su 
mažiausiomis išlaidomis galėtų 
apsieiti.

Tąip pat tie smulkus biznie-

ridi ir Į>irm potvynio, jei kuris biznieriams, statybos darbams 
samdydavo kokį darbininką, tai ir f. t-
irgi niekad nenorėdavo girdėti Bet bedarbiams, tur būt, pri- 
apie unijos darbininkus. Jie sieis ilgiausiai palaukti'iki dar- 
dažpai pasiteisindavo, kad ne- bai pagerės. Jie turės tenkin- 
galį savo darbininkams mokėti tis valdžios teikiama bedarbių 
unijos nustatytą atlyginimą, pašalpa. —Reporteris.
Nors ir prie geriausių norų, ------ ---------- - ------------------
bet vistiek darbininkų ir biz-Į ~ ,
nierių reikalus vargiai bus ga- Garsinki tęs N-nose 
hma suderinti. __,L -______ _______
Washingtonas yrą susirūpinęs TJ-, 'V Ą ^ĮiniklR
potvynio, nukentėjusių reikalais chirurgas

Vėliausi laikraščių praneši- valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
mai rodo, kad Washingtonas vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 . . 7 . r 3343 South HaUted st.yra susirypmęs nuo potvynio1 — - - - -
nukentėjusių reikalais. Yra ski
riama pinigų teikimui paskolų

Sp 'i ' 'I*.1 f 1" " " j

ri būti dirbamas linijos darbi
ninkų laikantis 'unijos patvar- 
įymd:'*'0; “J

Kdip ' išrodo,1 programai' la
bai jįėfas ir labai ’ mastriahHs 
ne tW ■ darbininkams, bet ‘far, 
meriąms ir smulkiems biznio- 
riąmi' Ypatingai pirmas punk
tas, kuris reikalauja .pilno a t 
lyginimo iš valdžios už Visus 
potvynio padarytus nuostolius.

Tik visa beda bus tą, jog 
vargu tiki ir patys programo 
aųtpriai, kad tie' reikalavimai 
yrą rimti it kad "buHų galima 
gauti pilną atlyginimą už Vi 
sus padarytus potvynio nuo* 
stoljus. p'

Tačiau, kad šią fckąmbią pro* 
gramą butų galimh jgyvendin 
ti, per minėtus • lapelius yra 
šaukiama visos vakarines Denp. 
kopfęrencija balandžio 19 d< 
Pittsburghe. Konferencijos šau
kime komitetas *■ susideda iš 
įvairių unijų lokalų viršininkų 
ir-taip pat draugijų visokių 
tautų darbuotojų. Daugiausia 
iš tų, kurie:apdaro komitetą 
kovai prieš karą1 ir fašizmą.

Kaip atrodo, vakarinė Penu, 
gąli susilaukti nkujos politines 
partijos, kuri, kad kokios, pa
sivadins potvynio nukentėjusių 
partija ir remsis- tais keturiais 

[punktais. ’ „'f' ,
Blogiausiu atveju, tai gal 

ltbdš pavartotąs Tovvnsendo ar 
Cpughlano metodai, Rinkimams 
ai ė j ufc bus raginama įremti tie 
kandidatai, kurie ^toja už minė
tą programą :. **Eųir Compensa- 
tion For Flood Losses.”

i- MiUč“Kol saulė paįtękęs, tai rasa
..

> Tai sena Lietuvos žmonių pa- 
įtArlė,1’ktirij JO? b$tj' 'gerai -tin
ka siup atšitikimu.' Kol minėta 
programa bus įgyvendinta, tai 
nukentėję nuo! potvynio turės 
gana ilgai pala'ukti. Ir greičiau 
iš tų šiaudų^ netyiis. .grudų.

Visokiems' politikieriams, ku- 
riįe ieško žmorifų balsų, paža
dai visai, nieko '.nekaštuoją. šia
me susirinkime« teko pastebėti, 
kaip kongresmąnas Brę'oks, pa
ėmęs lapelį, išdidžiai pareiškė, 
kad .jisai sutinkąs ir su šita 
programa ir jis nežinąs, kodėl

TWU*T

8343 South HaUt 
Tek Boulevard 1401

Prąeitąm Pittsburgho Nau
jienų numery jau rašiau, kad 
North ‘Sjdės dalyj yra susida
ręs komitetas, kuTis rūpinasi 
pagelbėt ntikęntėjusiems nuo 
potvynibi r Balandžio 7 d, Li
berty Hali minėtas komitetas 
'bitvo masinį susirin
kimą nukentėjusiu nuo potvy
nio, kad aptartų jų pačių rei
kalus. ;

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Buvo žymus kalbėtojai, 
kurie išreiškę savo kalbose vi
sokių nuomonių apie pagelbė
jimą; nukentė j įsiems nuo pot
vynio. Tačiau šiame mitinge 
pasirodė, kad ' nukentėję nuo 
potvynio ne visi vienokios nuo
monės apie pagalbu į? kad yra 
'maišoma nemažai politikos su 
nukentėjusių reikalais.

Atvirai reikia pasakyti, kad 
pats nukentėjusių nuo potvynio! 
mitingas buvo maždaug pana
šus j politišką kermošių. ;

Tie žymieji kalbėto j ai-kon- 
gresmonai buvo pakviesti, ku 
rie šiais metais bįiš . repkami 
ir ieško balsų. Magaryčioms 
vienas kalbėtojas bu4vo prista 
tytąš kaipo kandidatas į kon
gresą. ..

Vienas kalbėtuja^,'buvo pri 
staty^.^į^'^rb^^^^ 

' jų atsByw,. kų$T w 
bai radikaliaką kaiĘą^ Išdėsty
damas savo 4 punktus, kuriuos 
darbininkai reikalauja nuken- 
tėjusiems nuo potvynio. Kata
likų kunigas kalbėjo apie tai, 
kaip jis gelbėjo ir gelbsti nu
kentėjusius nuo potvynio ko
operuodamas su4 Raudonu Kry
žium. Kunigo kalba vos tik ne
sukėlė suirutės susirinkime. 
Mat, yra tokių, kurie yra ne
patenkinti Raudono Kryžiaus 
pagalba, 
ryti pastabas. , >

} Ant pagrindų tarpe žymiųjų 
kalbėtojų sėdėjo ir 21 wardo 
deSnokratų pirmininkas, kuris, 
tur būt, daugiau yra susirų- 
pinęs “prjmary” (nominacijų) 
rinkimais, įvykstančiais balan
džio ■ 28 d., negi? nukentėju- 
siais nuo potvynio.

Komunistai irgi buvo suin
teresuoti susirinkimu. Ir ne tik 
tie J kurie yra nukentėję nuo 
potvynio, bet ir tie, guriuos 
■Vanduėį,Visai nebuvo palįetęs.

Susirinkime buvo dalinami 
lapeliai sųT tais garsiais ketų-; 
ria'is reikalavimais: ‘

(1) Pilnas atlyginimas (com- 
pensation) vietoj paskolos bu
tų teikiama per federalę, val
stijos, kauntės ir miesto vald
žias dėl visų nuo potvynio nu
kentėjusių darbininkų, farme- 
rių ir smulkių biznierių.

(2) Visas rekonstrukcijos 
programas turi būti varomas 
laikantis unijos ' skalės užmo
kesčio 
kąms.

(3) Tiesioginė pagalba dėf 
visų i.
taip ilgai, kol 
linga.

(4) Federalė 
turi skirti fondą dėl badavo- 
jimo potvynio kontroliavimo 
tvenkinių. Statybos darbas tu-

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

Tek Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

nasrai sutarties.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—2 ir 7—8 

Sęredomis ir nedek vagai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenu* 

Telefonas Republic 7868
■II ■ »■■■■" • ■—I I ■■ I   ų ■■■ »■" J 11 i J I i| l ■ ■

Tel. Office Wentwortii 6330 
Rez. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomi* ir subatomi*.

jie tad pradėjo da-

dirbantiems darbiniu

potvynio nukentėjusių 
tik bus ręiką-

valdžią tuojau

Siunčiam OSIes Telegramų i Vltfųs 
Fusaųlip DglĮs

LOVEIKIS 
kyustkininkas

Gėlės Vestuvėms. Bankietasis 
ir . .Darbams • J

J 3316 So.. Halsted St.
< - Tel. BOUlevard 7314

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagoa, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Stręąt Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

. V 1     ................ . " 1 ' ■ F"—r—Į   I-

I. J, ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

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

LACHAVVICZ ir SŪNUS
2814 West 2Sr<l Place Phones Canal 2515—Cicero 5827
ai^wi|i|iriWią^JięįJ! 1|| ■ ■■■yi. ■ III       ■■■■R       ,  f

S. C. LACHAVICZ
42.44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
H I II ■ jirn^Hy ,^11 I|I I h, ■.II. .^■VJiĮ.Įiipilji!.|._,..<yii ■yyįą UI J H 'T'.* ■ j (l. i i' . jin.

J, LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayettę 8572

S. P. MAŽEIKA
8310 Lituanicą Avenue’ Phone Yards 1138
■Į I'IJJII-Į . lįį

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

*

A. PĘTKUS
1410 Soutb 49th Cpurt Cicero Phone Cicero 2109

* . •, . . - _____ k..'i ,

.....H"į|IJ»iį 'l’nĮ".') I l.,4įl'lHI|| I i 'įt.l » I II I' '.i ll Į u’Į >■■1

AMBULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J,F, BUDRIKIS
-

Tęlephone; Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4«31 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephono: Renublic 9728

1 1 l | .......... ..................................  ■ ■ | ■ ■ I I I

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La šalie St. Room 910 

Centrą! 5541 
Rezidencija

3407 Loive Avė. Tel. Yards 2510

Phone Bazlevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’ia 
Dentiatas 

4645 So. Ashland Avc. 
arti 47th Stteet 

Valandos ąuo 9 iki 8 vąkąro, 
Seredoj nasrai sutarti.

IĮIHĮIT7I.' I.I.Į Įll^l IĮ ■ ^"".11 I > ! ""I111-1 III..I '—II

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6Ud8 

vak. Nedalioj pairai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN Dr. T. Dundulis
LIETUVIS ADVOKATAS 

22Ū1 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 5. 

Vakarais: Pąnedelio, Seredo* |r 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

A, A. SLAKIS
< ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vąl. vakare. 
Ofiso Tel, Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon . A ve, 
namu Tel.: — Hyde Park .3395

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TAVAS 

REPublic 8340

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu gpecialistas.
Palengviną akiu įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos ahys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ,

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G, SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuv# 
756 West 35th St, 

kampas Halsted St, 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki _ 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytoją! ir Dentisfai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel, Seeley 7330
Name telefonas Brun«wick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8;30
NedMiomls pairai sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

. Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6^-8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

■ Kiti MetųyĮaį Dakterai.

. Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.; Hemlock 5524. diena ir naktį.

'■ ' 4 \ . v 'Ofisas 
; 2408 W. 63rd St.

6000 So. Campbell Avė.
— ~i tti-------------------  ------ • ■

: Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 W. 63rd St.
Valandos: nuo 2—4 ię 6:30—8:3Q 

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

Tel< Hemlock 6141
.  ■■■ II   I.—1

Tel. Boulevard 5914 Dienų ij Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:3Q v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■ "  ................................. " ">'■ H.— iW | . II!,,

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedčliomią nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Pilone MIDWAY 2880.
1 i"a■

Telefonus Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Nuo 10 iki 12 diena. 2 8 po plietu
• 7 iki 8 vai Nedtl. nuo 10 iki 12

Rez, Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdytojas Ir Chirurgą* 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku litru.

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

liomis ir šventadieniais 1G-*12 
diena, _ ____ /



NAUJIENOS, Chieągo, III

Gerkit ir ReikalaukitKORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Rockford, III

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
kuo

•Sai/e Money

PIRKIT NAMUS DABAR PIRKIT NAMUS DABAR

SIŪLOMI PARDAVIMUI

svarai

SUNKIST ORANŽIAI
TUZINASUNIVERSAL ANKSTYVI BIRŽELIO

(3218)

(3424)

(3356)

uz
(3211)

uz

5 svarų 
maišelis

NĄTHAN 
KANTE R

čių, bet ir šiaip galėsite sma
giai ląiką praleisti Balius įvyks 
italų svetainėje, 320 Kent st.

TOMATO
VEGETABLE

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

P 'l

Kentucky 
Bourbon

Matykit Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS

Lietuviiko*
Degtinu

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

840 West 33rd Street, 
CHICAGO, ILLINOIS

Demokratų nolitiškas 
tinkas 
susirinkimas 
važiuos

na-
atskirai

pastebėjau 
kad musų kon-

LSS 116 kuopa auga. — 
Rengs tris piknikus. — 
Pritaria Amerikos lietu
vių kongresui demokrati
jai ginti.’ — SLA 352 taip 
pat pritaria kongresui.

PAIN-EXPELLERIOĮ 
kuri* suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

TOWN CRIER

MILTAI

KEISTUTI) LOAN AND BUILDING
ASSOCIATION No. 1

■ Pereitų savaitę 
“Naujienose
tęstaptas Savickas padarė dide
lį šuolį pirmyn, — staiga nuo 
160 balsų pašoko ligi septynių 
šimtų. Tai visai nebloga. 
ląbiąu, kad Savickas gana 
kiaį sirpo

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. _

ROSELANDE:
(316) Dviejų aukštų

Pakol namų kainos pakils, dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už morgičius. Kaiųos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti žemomis kaino
mis nejudinamo turto.
SEKANTI NAMAI YRA SIŪLOMI PARDAVIMUI:
MARQUETTE PARKE:

(vacant) Tuščias lotas 25x125 arti Talman Avė. 
ant 69th Street.

NAUJOJ VIETOJ
PRAŠO VISU ATSILANKYTI !

L MIJCŠIS, ekspertas automobi
lių mechanikas, ilgai turėjęs Mor
gan Auto Shdp, dabar turi naują 
vieta:../.

R AMO VA AUTO i
SHOP H

834 West 35th St
Tel. YARDS 6547

Kęs. Tel. REPŲBL1C;.5518» į

HERSHEY’S

CHOCOLATE SYRUP
■ •

5 !4 uncijų kenai ......     2 už 9c
16 uncijų kenai ...........   9c

Balandžio 5 d. įvyko SLA 77 
kuopos susirinkimas, kuris bu
vo sukviestas atvirukais.' Mano
ma buvo, kad dalyvaus daug 
narių, bet apsirikta. O tai at
sitiko, tur būt, todėl, kad pasi
taikė tikrai biaurus oras. Snig
ti pradėjo nuo pat ryto ir sni
go per visų dienų. Tad ir į su
sirinkimų atvyko-vos 46 nariai.

Nors susirinkimas buvo ir 
neskaitlingas, bet gana gyvas 
Nariai su atsidėjimu svarstė 
įvairius organizacijos, reikalus. 
Pagaliau buvo prieita ir prie 
Pildomosios Tarybos rinkimų. 
Bet kadangi rezultatai skaity 
tojams yra žinomi, tai apie tai 
nerašysiu.SLA 352 kuopos susirinki

me buvo Pildomosios Tarybos 
balsavimas. Balsavimo pasek
mės tokios:

į prezidentus: F. J. Bagočiųs 
57, Rastenis 21, J. A. čepono- 
niš 7; '

BRIGHTON PARKE:
(2856) Dviejų aukštų medinis namas ant plytų 

pamato. Du šešiių kambarių flatai pe
čiais šildomi. Lotas 25x125.

CICEROJE:
(1602) Dviejų aukštų moderniškas mūrinis 

mas. Du šešių kambarių flatai 
furnace šildomi. Lotas 30x125.

18-TOJ APIELINKĖJ:
(733) Trijų aukštų mūrinis namas. Trys pen

kių kambarių flatai pečiaįs šildomi. Ki
tas medinis dviejų aukštų namas gale 
loto. Lotas 25x125.

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

Nuo Reumatišlcų Skausmų 
reikalaukit vi»ame pasauly 

pagarsėjusio-

Balandžio 19 d. SLA 77 
pa rengia margučių balių. Yra 
skiriamos dovanos, Vadinasi, 
už gražiausius margučius bus 
duodami prizai. Iš viso bus net 
šeši prizai.

Paskui šokiai.
Visi kviečiami dalyvauti, pa

matysite ne tik gražių margu-

Pakol namų kainos pakils. Dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti žemomis kai
nomis nejudinamo turto.
SEKANTI NAMAI YRA

ŽIRNIAI
S™. 2.29c

Puikiausi Wisconsino—-pasirinkimas

Komisija Amerikos lietuvių 
kongresui sušaukti jau pradė
jo smarkiai darbuotis. Ji para
šė 20 laiškų ir pasiuntė įvai
rioms pažangioms organizaci
joms. Tai pakvietimai, kad or
ganizacijos išrinktų atstovus 
bendram susirinkimui, kuris 
įvyks balandžio 29 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, 
Tame susirinkime bus plačiai 
kalbama ąpįe šaukiamo kongre
so tikslus. '

Tie kvietimo laiškai jau da
vė gerų rezultatų. Balandžio 5 
d. SLA 352 kuopa laikė susi
rinkimų, kuriame priėmė kvieti
mo laišką. Ir ne tik laišką pri
ėmė, bet taip pat išrinko tris 
delegatus, kurie dalyvavo ben
drame susiripkime. Delegatais 
liko išrinkti K. Būtis, V. Gumb- 
ris ir F. Budvidienė.

SLA 21 kuopa irgi teigiamai 
pasisakė apie šaukiamą kongre
są ir išrinko du delegatus, bū
tent, M. L. Balchuną ir A. An
drulį.

Pereito mėnesio pabaigoj e 
įvyko lietuvių demokratų poli
tiškas mitingas. Kalbėtojų bu
vo apie tuzinas, — kalbėjo dau
giausia visokie kandidatai į 
įvairias vietas. Buvo atvykęs ir 
Sutkus iš Waukegano. Jis ra
gino vietos lietuvius, kad jie 
daugiau domėtųsi politika. Ne
sigailėjo taip pat vėjo ir dabar 
tinei republikonų administraci-

O kadangi kvartetas atsto
vaus musų kuopai, tai kilo su
manymas, kad butų tuoj susi 
nešta su seimo rengimo komisi
ją. Komisijai bus pasiūlyta, kad 
ji musų kvartetą; įtrauktų j 
šeiminio koncerto programą. 
Tokiu bųdu musų delegatai at
stovaus kuopai ne. tik seimę, 
bet ir koncerte.. -j • « ...

Beje, turiu pasakyti, jog I)r, 
Yovaish sukomponavo “Pabus
kime, tėvynainiai”. Tą dainą 
kvartetas sudainavo 'vasario 16 
dieną Švenčiant. Daina labai 
gražiai skambėjo. Taigi męs 
turime ne tik dainininkų, bet ir 
kompozitorių.

ges Keblaitienės teko patirti, 
jog tame pat 'parke gegužės 
10 d. kuopa turėsianti pirmą 
išvažiavimą ar pikniką. Tokiu 
budu kuopa tu^ės tris vasariš
kus parengimus.

Kai atėjo eile naujiems su
manymams svarstyti, tai kijo 
ir Amerikos lietuvių kongreso 
klausimas. Susirinkimas kaip 
vienu balsu pasisakė, jog toks 
kongresas reikia šaukti. Paga
liau Amerikos lietuviai turi 
tarti savo žodį, kad jie pasiry
žę remti Lietuvos liaudį, kuri 
kovoja dėl demokratiškos san
tvarkos įvedimo.

Liko išrinktai komisija iš tri
jų žmonių, kurie rūpinsis šau
kiamo kongreso reikalais. Į ko
misiją įėjo M. Kulešius, J. Be- 
sasparis ir F. Budvidienė.
' Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks toje pat vietoje balandžio 
26 d. Prasidės 2 vai. po pietų.

: IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį, Šeštadieni-Pirmadienį, Baland. 17, 18 ir 20

UNIVERSAL

CUT GREEN BEANS
STRINGLESS ,

No. 2
Kenai

į vice-prezidentus: J. K. Ma- 
žukna 51, A. O. šalna 23;

į sekretorius: M. J. Vinikąs 
44, P. Jųrgeliutė 31, Morris 9;

į iždininkus: K. Gugis 51, J. 
S. Lopatto 31;

į iždo globėjus: S. Mockus 
41, E. Mikužiu te 51, A. Zalato- 
ris 22, J. Miliauskas 37, K. 
Preytis 7;

į daktarus kvotėjus: J. Sta- 
neslow 43, A. Valibus 11, Mi- 
kolainis 27.

Delegatais į seimą liko iš
rinkti P. Molią, J. Besasparis 
ir F., Budvidienė.

Filomena Budvidienė.
LSS 116 kuopa laike mėnesi

nį susirinkimą kovo 29 d. ad
resu 3535 W. Vcrnon Highway. 
Susirinkimą atidarė protokolų 
raštininkas M. Kulešius. Tvar
kai vesti buvo išrinktas J. Pil
ka. Pirmiausia buvo perskaity
tas ir priimtas protokolas. Pri
sirašė naujas narys K. Kudzus. 
Vasario susirinkime taip pat 
prisirašė naujas narys B. M. 
Masaitis.

Vadinasi, musų kuopa auga. 
Pernai įsirašė šeši nariai, o šie
met jau du. Be to, turime ir 
kandidatų, kurie pasižadėjo įsi
rašyti vėliau.

Buvo perskaityta daug laiš
kų įvairiais reikalais. Daugiau
sia iš socialistų pabijos. Visi 
laiškai liko priimti. Atsiuntę 
laišką ir LDLD komunistiška 
organizacija. Savo laišku ji 
kvietė musų kuopą dėtis į ben
drą frontą. Buvo nutarta atsa
kyti, jog LSS Centras bendro 
fronto reikalu nėra padaręs nu
tarimo, tad ir kuopa negali to 
klausimo vienaip ar kitaip 
spręsti.

Susirinkimas ėjo labai gra
žia tvarka. Pramogų komisija, 
kuri buvo išrinkta pirmesnia- 
me susirinkime iš draugų J. 
Strazdo, M. Kulešiaus ir B. 
Keblaitienės, raportavo, kad 
Liberty Park esąs paimtas 
dviem piknikams. Vienas pik
nikas busiąs birželio mėnesį, o 
kitas rugpiučio. Vėliau iš drau-

tąip sakant, “turbaci- 
praneškite AL Šavic- 

ir jis, 
kai šuipokėsite prenumeratą 
atliks yisįcą, kas reikia atlikti 
Nęreikės jums nei pašto per
laidų pirkti, nei laiškų rašyti.

Lietuvis.

UNIVERSAL GOLDEN RANTAM

KORNAI
No. 2
Kenai

(3040) Trijų aukštų murinis nąmas. šeši ketu
rių kambarių flatai pečiais šildomi. 
Lotas 25x125.

Viršminėti namai yra gerame stovyje ir faksai ap
mokėti. ATSIŠAUKITE:

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street, 
7:30 ANTRADIENIO VAKARAIS

ARBA \

JOHN P. EWALD, 
840 West 33rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Juo 
sun-

> ir vos tik neseniai 
tepąsveiko. Malonu mums, kad 
jis taip progresuoja.

Beje, dabar yra geriausias 
laikąs “Naujienas” užsiprenu- 
ųįęrįętii, kadangi kaina nupi
ginti. O tai padaryti galite be 
jokios, 
jos”, - 
į>ui (719 Lincoln Avė.)

PIRKIT DABAR
Iš ŠIŲ MODERNIŠKŲ

Universal Food Krautuvių
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI 

MAISTO PASIRINKIMAI

FEY JONATHAN

OBUOLIAI

MUSTARDA
Dideli 32 uncijų džiarai 14c
5 uncijų džiarai ................ 2 už 9c

DIXIE ŠOKIŲ MOKYKLĄ
Duoda privatiškas ins- & | 

trukeiiaš V'
MODERNIŠKU ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams

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

vai. "vakaro, taipgi nedėlioja
36 W. Randolph St. Central 4563

medinis namas su cemen
tiniu pamatu, penkių ir keturių kamba 
rių flatai, karštu vandeniu šildomi. 
Lotas 40x125.

ROCHESTER ANKSTYVI BIRŽELIO

ŽIRNIAI
•* ■ ; ■ • •

SIJOTI
No. 1 kenai w už I vC

mi- 
SLA 77 kuopos 

I seimą 
musų kvartetas. 

Margučių vakaras. — 
Musų Savickis smarkiai 
pasivarė pirmyn.

BRIDGEPORTE:
Trijų aukštų murinis namas su skiepu. 
Trys flatai pečiais šildomi. Kitas medinis 
šešių kambarių namukas gale loto.
Lotas 25x130.
Dviejų aukštų medinis namas su ce
mentiniu pamatu. Du šešių kambarių 
flatai pečiais šildomi. Lotas 25x125.
Dviejų aukštų bizniavas namas ant 
Halsted Street. Murinis dviem mašinom 
garadžius. Lotas 25x140.
Dviejų aukštų moderniškas mūrinis na
mas. Du šešių kambarių flatai karštu 
vandeniu šildomi. Lotas 30x125.

Namai yra gerame stovyje ir taksai yra apmokėti.

Delegatais liko išrinkti J. Nj. 
Bacevičius, J. Stružas, Sinkevi
čienė ir Simonąitiėnė. Vądių^ 
si, musų pagarsėjęs kvartetas? 
Iš viso kandidatų buvo astuo
ni, bet, nariai pasirinko kvartą-

Mutual LiųunrCo
4707 S6. Halsted St 

Tel. YARDS 080«

Qualitų Products

UNIVERSAL VACUUM PAKUOTĄ 
jjį BĮ Ji - Kava> kuri jus 

M U U 11 1 svaro
'■ ' maišelis.'

Universal SRIUBOS
. . .. .. . '7 1 ;

Jambo O 2 EI f*
Kenai W už V

SNIDER’S CATSUP
14 uncijų 
bonkos už m ■ G

HERSHEY’S COCOA
1 sv. Dėžutė 
’/ž sv. Dėžutė 
Į/5 sv. Dėžutė
HERSHEY’S

BAKING CHOCOLATE

.v\<noFS

Penktadienis, bal. 17, 1936
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaaiau News Pųb. Co., Ine

1789 Rttotoą
Telephone CANal 8500

SubsetipUoa Kates: 
|&QQ pęp year to Canada 
85.M tytr year auhide q! Chicago

HF y ear to Chicago 
3c oor oopy.

Hutoręd M Seeond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
pf Chicago, BĮ. iindęr the act of 
Marchfrd 1879.
■ >A'TariF^;.„xfc'^n..v ;i ii, .į,.gggs.

Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Hahtod St„ Chicago, 
IR Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kainą:
Chieągoje paštu:

Metams —_______________ $8.00
Pusei mėty___ ____________ 4.Q0
Trjms mėnesiams ____ ___ ... 2.00
Dviem mėnesiams .............____1.50
Vienam mėnesiui ...__........ ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ••••••••••••••••••••••••m ••••••••««•••• 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Cbfcagoj, 
paštu:

Metama $5.00
Pusei meti; ........-----------,,----- - 2.75
Trims mėnesiams _________  1M
Dviem mėnesiams_____-—•• 14>0
Vienam mėnesiui ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __ ____ —__ ____ ...... $8.0q

Pusei meto 4.QQ
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikto siųsti paštų Money

Orderiu kartu sų išsakymu.

Apžvalga
SUGAUTAS NELEGALUS LI
TERATŪROS TRANSPORTAS 

LIETUVOJE

SENATVĖS PENSIJOS ILLINOIS VALSTIJOJE
Po gegužės 1 d. ketinama pradėti mokėti senatvės 

pensijas Illipois valstijoje. Aplikącijų esą jau paduota 
40,000. Valstija mokės ne daugiau kaip 15 dol. per mė- 
nesį; kitą tiek mokos federalinė valdžią,

Pensiją gali gauti tiktai piliečiai, išgyvenę šioje val
stijoje bent 5 metus ir neturį kitokių pragyvenimo šal
tinių. Kas turi daugiau kaip $250 banke, negali gauti 
pensijos. Taip pat negali tas, kuris turi suaugusių vai
kų, jeigu jie uždirbą per mėnesį $100 arba daugiau ( ar
ba jeigu vedę vaikai uždirbą $150 arba daugiau), nes 
pagal įstatymą vaikai turi užlaikyti sąyo senus tėvus.

Apykantas turi įrodyti, kad jisai Amerikoje gimęs 
arba naturąlizuotąs pilietis. Jeigu jisai neturi gimimo 
metrikų įrodyti, koks jo amžius, tai jisai turi gauti du 
piliečių liudininku, kurie jį pažįsta per 30 metų arba 
ilgiau.

Tai gana dideli aplikanto teisių suvaržymai, o pen
sija pusėtinai šykšti. Bet tai visgi pradžia. Per daugelį 
metų tą idėją,v kąd valstybė* privalo mokėti pensijas be- 

^ęlbę, tįktąi so-; 
įimtai. Kiti f^it'fleMėjb. Bet' šlandie'taš su
manymas jau yra virtęs įstatymu.

SOCIALISTAI BUS ŠVIETIMO ORGANIZACIJA 
WISCONSINE

1 '    ■■ ■' » — JF»

Milwaukee’s socialistai nutarė savo organizaciją, 
kaipo politišką partiją, likviduoti ir stoti į Farmer-La- 
bor Progressive Federation. Šis jų nutarimas įeis į ga
lią, kai jį pątvirtins viso Wisconsino socialistų konven
cija, kuri įvyks birželio 20 ir 21 d.

Socialistai Wisconsine jau ir dabar yra susijungę 
su paminėtąja Federacija, bet jie įeina į ją, kaipo atski
rą politiška partiją, kuri gali bet kada iš Federacijos 
pasitraukti. Socialistai nominuoja savo kandidatus į 
valdiškas vietas, o Federacija juos indorsuoja; už tai 
socialistai remia kandidatus kitų grupių (Progresyvės 
partijos, farmerių ir t. t.), priklausančių Federącijai.

Bet dabar l^ihvąukee kauntės socialistų komitetas 
nor}, kad Farmer-Ląbor Progressive Federation tvir
čiau sujungtų į daiktą tas grupes, iš kurių ji susideda, 
Todėl jisai pasiūlė, kad tik Federacija butų politiška 
partija, o įeinančios j ją organizacijos butų nepolitiškos 
organizacijos, bet rūpintųsi švietimo dąlykąis arba eko
nominiais savo narių reikalais. Pavyzdžiui, darbininkų 
unijos turi savo- atskirus uždavinius; farmerių sąjungos 
vėl atskirus.

Kiekviena šita grupė rūpinsis, kasdieniniame gyve
nime tais dalykais, dėl kinių ji yra susiorganizavusi. 
Bet politikoje tų visų grupių nariai veiks po Federaci
jos vardu ir priklausys Federacijos skyriams savo dist- 
riktuose. Skyriai visų narių balsavimu rinks delegatus 

i į konvencijas ir konvencijos nominuos kandidatus į val
diškas vietas.

Milwaukee’s socialistai tikisi, kad Wisconsino so
cialistų partijos konvencija šitą planą patvirtins.

Tai bus stambi atmaina socialistų judėjime. Mes 
manome, kąd ji gali būti naudinga ir socialistams, ir 
darbininkų klasei. Darbininkų judėjimas yra daug pla
tesnis, negu socialistų partija. Suvaryt visus darbinin
kus į socialistų partiją neįmanoma. To nėra pasiekta nė 
vienoje šalyje. Kur socialistai bandė savo partiją pada
rytį vleiįįntėliu darbininkų klasės politikos įrankiu, te? 
nai arba įeidavo į partiją tiek įvairaus elemento, kąd 
partijos rėmai neatlaikydavo ir ji skildavo; arba dar
bininkų masės atsisakydavo į partiją dėtis.

Francijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos ir kitų ša
lių socialistų organizacijos pergyveno daug skilimų. 
Anglijoje buvo kelios socialistų grupės, bet masės į jas 
nėjo. Anglijos soeiąjistaį tiktai tuomet įgijo įtaką pla
čiose masėse, kai jie įstojo į Darbo Partiją, sudarytą iš 
unijų. Amerikoje socialistų partiją buvo, visą laiką sįlpr 
ną ; kai tik jos narių skaičius paaugdavo, tai jį skilda- 
vq: Darbininkų unijos buvo priešingos socialistąms, nes 
jcį nenorėjo, W neskaitlingas būrys ateoretikų,r dar
bininkams diktuotų.

Milwaukee’s soeiąljstąi teisingai mąno, kad jie len
gviau pasieks mases, eidami į jas, negu laukdami, iki

I .. I — ............

“L. Aidas” įdėjo pirmam pus
lapyje vaizdelį, kuriame maty
ti du jauni vaikinai, o jų tar
pe guli ant žemes keli maišai 
ir primėtyta popieros lakštų. 
Po vaizdeliu padėta toks pąaiš- 
kinimas:

“Pavasarininkai Alf. Peft- 
rauskąs ir K. Šiugžda, kurie 
transportavo į Lietuvą 30,- 
000 priešvalstybinių atsišau
kimų, atspausdintų Stalupė
nuose, Vokietijoje. Atsišau
kimai buvo iškirti ūkinin
kams kiršinti prieš vyriausy
bę ir pasirašyti ‘Vyriausio 
ūkininkų kovos komiteto’. Su 
atsišaukimais rastos ir dvi 
Stąlupėnų Fresdorfo spaus
tuvės sąskaitos už atsišauki
mų spaustdipim4*”
Iš šitos žinios patiriame, kad 

atsišaukimai prįęš tautininkų 
valdžią (“L. A.?’ vadinamuos 
“priešvąlstyhimais”!) jau yra 
spausd-marni užsieniuose ir slap.. 
tąj gabenami per sieną Lietu
von. Jeigu spauda Lietuvoje 
nebūtų suvaržytą įr galėtų ra
šyti tiesą apie žmonių reika
lus, tai tokių atsišaukimų ne
reikėtų, spausdinti prūsuose.

^etogalės literatūros skleidi
mu Lietuvoj e, matyt, užsiima 
jąu ir katalikų organizacijos, 
nes “pavasarininkai” (tai — 
katalikų jaunuomenės sąjunga.

"J v' ’

KRATOS KAUNO SPAUSTU
VĖSE REDAKCIJOSE

’ ' ’ 5 J1 ■«

Balandžio 1 d-, kaip praneša 
Kauno oficiozas, įvairiose Lie
tuvos spaustuvėse ir redakcijo
se policija padarė kratas. Buvo 
iškrista „ “žįąiboH spaustuvė, 
“Ryto” t (kr-Tdem*. .dienraščio) 
redakcija ir admimstracija, o 
taip pat Lietuvos katalikių mor 
terų centro valdybos būstinė ir 
žurnalo “Moteris” redakcija, 
“Varpo” (vai. liaudininkų) 
spaustuvė ir Leono XIII vardo 
namai.

Policiją užtiko Lietuvos ka
talikių moterų centro valdyboj 
būstinėje ryšulį “priešvalstybi
nio” turinio atsišaukimu, spau
sdintų mašinėle ir daugintų ro-i 
tatoriumi, iš viso 1,163 egzenp 
pliorių. Esąs tuose namuose 
(Leono XJII vardo)- surastas ii 
rotatorius.

“Atsišaukimų turinys”, sa
ko Kauno ląįkraštis, °yra 

, parašytas ūkininkų vardu ir 
juo kreipiamasi į studentus,, 

! kad ši'ė ištiestų ūkininkams 
ranką ir padėtų kovoti už 
ūkininkų teises.

“Atsišaukimai yra įvardyti 
‘Studentai* ir pasirašyti ‘Ūki
ninkų Gynimo Komiteto*’, ” 
Tokie atsišaukimai jau, gįrdn 

buvo- platinami bal. 1 d. Uni
versitete teisininkų rūmuose.

Policija po tų kratų sulaikė 
šešis asmenis, bet tuoj aus jups 
paleido ir tęsia kvotą toliau, 

. Policija spėja, kad ir kiti at
sišaukimai į studentus, kurie 
buvę pirmiau platinami, buvp; 
paskleisti iš' . to paties centro, 
t. y. iš katalikų Leono XIII na
mų* kur yra įvairių katalikiškų 
redakcijų ir organizacijų bus- 
lįpės,

’ Iš to aišku, kad Lietuvos ka
talikai jau aktingai veda kovų 
prieš' valdžių, vartodami pana
šias kovos priem^w,. 
kitos persekiojamos srovės.

PASISAKO Už DEMOKRA
TINĮ SOCIALIZMĄ

< Kgmunistaį visuomet girdąs 
ypsį žiną “trumpesnį kelią’*' i 
soęįalizmą* npgu socialistai, at
seit,, “per “prpletąriato dikta
tūrą”. Demokratiniu keliu eitį 
į socializmą reikią, anot jų, 
per daug laiko, nes tenka ilgai 
darbuotis, kol dauguma žmonių 
apsifi’vies ir susiorganizuos,, kol

jie išmoks atsispirti kapitalistų 
propagandai ir t. t. Be to, de
mokratija neapsaugoja darbo 
žmonių nuo fašistiškų “pučų” 
(kaipį pav. Vokietijoje).

Kas kita diktatūra. Tvirtai 
susiorganizavusi darbininkiška 
partija gali pasigrobti valdžią, 
kad ir neturėdama daugumos 
žmonių pritarimo, ir ta valdžia 
gali su diktatūros pagelba nu
slopinti darbininkų kliasės prie 
dus, atimti jų turtus ir į trum
pą laiką įsteigti “socializmą” 
(kaip, pav. Rusijoje).

v O kada jau socializmas bus 
įsteigtas, darbininkų išnaudo
jimas panaikintas ir suorgani
zuota “bekliasė visuomenė”, tai 
bus galima įvesti ir demokra
tišką tvarką, nes tuomet jau 
nebebus pavojaus iš kapitalistų 
ir jų tarnų pusės.

žodžiu, prieš socialistų Šukį 
“Per demokratiją į socializmą” 
komunistai statė savo Šukį: 
“Per prpletariato dik.atyrą į 
socializmą”.

Bet dabar viename komunis
tų laikraštyje randame tokį pa
reiškimą :

“Iki šiol dnr niekas neži
nojo, kad gąji būtį į]T nede- 
mokratinis socializmas. Mar- 
ksas skelbė tik vieną sociia- 
ližmą.”
Girdėti tokius žodžius iš ko

munistų labai įdomu. Vadinasi, 
jau ir jie ima susivokti, kad 
socializmas gali būti tiktai <|ę- 
mokratinis. Taigi, kur nėra de
mokratijos, 
socializmo, 
socializmas”

Šitą tiesą
tojo ir kartojo .nuolatos per 
metų, i^ętps, b$| komųpiSįtai vis 
nenorėjo jai pritarti. ; jie teigei 
kad pavyzdys viso pasaulio 
akyse — sovietų Rusija — tuos 
musų žodžius sumuša į dulkes,

tai negali būti nė 
“bj edemokratinis 

yra nesąmonė.
“Naujienos” Uar-

nes Rusijoje viso to, kas vadi
nama demokratija nėra, o bet
gi tenai nepaprastu spartumu 
“budavojama socializmas”. Te
nai nėra nei spaudose laisvės, 
nei žodžio laisvės, nei susirin
kimų laisvės, nei organizacijų 
laisvės; nėra net slapto balsa
vimo rinkimuose. Ekzekutyviąi 
valdžios, organai nėra kontro
liuojami žmonių išrinktų at
stovų. Policija be teismo įsa
kymo gali ką nori krėsti, areš
tuoti ir nebausti ilgomis kalė
jimo bausmėmis. Politiški val
džios priešai yra naikinami be 
pasigailėjimo.

Ir tą visą pasibaisėtiną žmo
nių slopinimo aparatą valdo as^ 
muo, kuris dagi neturi jokios 
oficialėš' vietos valdžioje: diktą- 
torius Stalinas.

Aišku, kad tokioje diktatūro
je apie socializmą negali būti 
nė kalbos. ^‘Naujienos” tatai 
ir nurodinėjo visą laiką, jspė- 
damos lietuvius dąrbininkus 
kad jie netikėtų tais pasako
riais, kurie bando įtikinti pub
liką, kad Stalinas jau kuone 
baigiąs steigti Rusijoje socia
lizmą.

Komunistai mus už tąj pik
čiausiai plūdo. Q dabar žiūrime 
jau, ir jip rašo, W 
ko, kaip “nedempkratinįs so- 
.eialįzmąs”, visai nėral

Klausimas, ar jto taip, iš tie
sų, ir mąno? Jeigu taip, tai jie 
turi būti nuosakus ir padaryti 
logišką išvadą iš tos minties, 
atseit: jeigu so^ą^ijias negali 
būti be demokratijoj,' tki^ tie, 
kurie stojia už socializmą, turi 
atmesti visa, kias yra demokra
tijai priešingą, t* y* diktatūrą 
su Vjsiąis, jos nelemtais priedais 
— teroru, mirties bausmėmis, 
pilietinių laisvių varžymu to po
litinių priešų persekiojimu.

jo ir Algirdas Gilbaitis. Tokiu 1 
badu buvome keturi. h

Darbas buvo nelengvas. Vi-L 
sekios kalbos buvo platinamos, i 
Girdi, Darius nori tik pasipi- 1 
nigauti, ir daugiau nieko. Skri
sti jis niekuomet neskris. Daug 
buvo skleidžiama ir kitokių pa
skalų. Kad butų galima dau
giau patirti apie Darių, tai ašį 
kreipiausi į karo dtepartamen-Į 
tą. Klausiau, kokias pareigas 
jis ėjo armijoje. Gavau atsa
kymą, jog Darius armijoje ne 
buvo kapitonas, bet kažkoks 
“signaĮ engineerįng corps” vir-Į 
šininkas. Iš armijos paleistas 
su “garbingu paliudijimu”. 
Kreipiaus į Lietuvos konsulą-1 
tą ir pasiuntinybę. Iš visur 
gavau atsakymą, kad Dariumi 
galima pasitikėti. Suprantama, Į 
kad sų tais dokumentais jau Į 
buvo gąlima lengvai atremti 
visokius skleidžiamus paska
tos.

Pradėjome mes smarkiau 
veikti. Su didžiausiu atsidėji
mu dirbo ir kun. Valadka, nors 
jis tup laiku ir sirguliavo. Pir
mą didesnį susirinkimą turėjo
me lietuvių nepriklausomos pa J 
rupijos salėje, Kun. Valadka 
pasakė trumpą, bet labai gra
žią ir jausmingą kalbą. Maža! 
to, jia pirmas paklojo ant sta-j 
lo $25 Dariaus ir Girėno skri
dimo finansavimo reikalui. Jo 
jausminga ir graži kalba bei 
asmeniškas pavyzdys sudarė 
publikoje tokią nuotaiką, kad 
bematant buvo, surinkta apie 
$200. Kada vėliau turėjome dvi 
aviacijos dienas, tai kim. Va
ladka ir vėl labai daug pasi
darbavo. Jeigu ne jis, taį visi 
tie parengimai jokiu bodu ne- 

i butų taip nepaprastai gerai pa-

tėnį ir^ėjo mokytis pas vysku
pą Hoduro. Bet, matyti, litur
gijos tinkamai neišmoko, tad ir 
nebuvo į kunigus įšventintas. 
Taigi nėra jau taip lengva iš 
Hoduro kunigo titulą gauti. Iš 
viso reikia pasakyti, jog Ho
duro yra padorus ir inteligen
tiškas žmogus. Jis savo įsiti
kinimais taip nemainykauja 
kaip jo kritikai iš “Vienybės”. 
Tęks Tysliava tikrai galėtų iš 
jo pasimokyti žmoniškumo ir 
padorumo. Sakysime, akivaiz
doje ąukščiau nurodytų faktų 

[kaip gąli skambėti Tysliavos
“Va-

tik
sarkastiška pastaba, kad 
ladka niekados nededa, 
ima”.

Jokis padorus žmogus 
nebūtų pasakęs, nes faktai vi
sai ką kitą kalba. Bet, žinoma, 
bątų bergždžias darbas ieškoti 
padorumo pas p. Tysliavą.

— F. živatas.

taip
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“MANO SŪNELIS
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
|r naUdrint ką valgė via buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti- 
nai. kuri man pasakė apie Trlner’a 
Bitter Vyną”.

Trlner’a Bitter Vynas yra senas, at- 
•akantls ielmyninis vaistas, kuris ap
saugą nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų f r negerumų aąryBy su vidurių 
neveikimų, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitais. Galite gauti jo 
vteoee vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Chicago
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AR KUN. M. VALADKA PRISIDĖJO PRIE 
PIRMOS AVIACIJOS?

■ * <

Vėliausi Sovietų Rusijos filmą, 
išaukštinanti Rusijos moteris

3 MOTERYS
k

Muziką D. ShoStaRoyjtcJi 
dalyvaujant:

Babochkių ..... .............. Chapayev
Chirkov ............    „ Maxim
Poslavsky .........  Kaimiečiai
jeimo ................................... Laimė

SONOTONE
T

mo naudai, — Red.)
Kalbėsiu apie pirmąjį trans

atlantinį skridimą ryšium su 
kun. Valadka. Kadangi tuo me
tu kun. Valadka veikė Scran- 
tono apylinkėje, tai faktai m-an 
gerai yra žinomi. O tie fak? 
tąi yra tokie: Scrantone pir- 
;moji aviącijos diena su didžiau
siu pasisekimu praėjo gal vy
riausia kun. Valadkos dėka^— 
.aviacijos reikalui jis dirbo tik” 
irai nuoširdžiai.

Kai buvo prądeta rinkti pi
nigai pirmojo transatlantinio 
skridimo finansavimui, tai 

‘Scrantone pasireiškė nesusi
pratimai (Įel vadovybės, ^ąt. 
pas mus yra Taurų klubas, kv

itais jie visai nesiskaito, — ra-’1 ris į, politiką nesikiša. KitąiįJ 
jšo, kas jiems ant seilės užeina, 
i Ir taip elgiasi musų vadinamie
ji inteligentai, “bokštų” kūrė
jai ir dagi poetai!

Matyti, diktatūros laikai sa
votiškai veikia kai kuriuos mif- 
sų ponus: jie, kaip tie diktato
riai, su nieku nenori skaity
tis, — “byt po šernu”, tai ir 
^iskąe.

Ar kum M. Valadka rėmė 
Dariaus ir Girėno sumanytą 
skridimą? Vadinasi, ar jis pri
sidėjo sų pinigais prie įgyven? 
dinimo to sumanymo? Ą,ą tu
riu pasakyti Kauno ponaičiui, 
kurio visi “poetiški gabumai” 
dabartiniu laiku sunaudojami 
vien tik kitų šmeižimui, kad- 
kum. M. Valadka yra tikrai nę? 
mažai prisidėjęs prie Dariaus 
ir Girėųp rėmimo, žinoma, tik
sliai negalėčiau pasakyti, bęt 
gal šimtą, o gąl ir kelis šim
tus kartų daugiau nekaip tokis 
Tysliava. O dėl antro skridimo 
rėmimo, tai nežinau, ąr jis tam 
reikalui dėjo pinigų, ar ne (kun. 
Valadka pats davė du kartų 
stambias aukas ir daug dar; 
bavosi savą.A.-kolonijoje skridi-.

Kovo 24 d. Juozas Tysliava 
pastabose, ^kurios 
“Dabar”, niekina

“Vienybės” 
pavadinta 
kun. Valadką. Su pasityčioji
mu jis savo pastabą pavadino 
“mes. dėjomie”. Tuo jis nori 
pasakyti, jog kun. Valadka prie 
pirmojo skridimo neprisidėjo.
[ Kad kųn. Valadka prie to 
skridimo prisidėjo, tatai mes 
pamatysime vėliau4. Tačiau bu- 
.įų įdomu patirti, kiek yra prį- 
įsidėjęs p, Tysliava? Iš ytoo? 
kiek jįs yrą prisidėjęs bet prie 
kurio visuomeniško darbo?

Iš tiesų kai kurie Kauno po
naičiai perdaug toli nueina su 
savo šmeižtais. Bjauriausias 
dalykas yra tas, kad su fak-

i sakant, tai yra socialis klubas/ 
•; Klubui priklauso biznieriai ir 
.profesionalai;, šiaip paprastiems 
piliečiams jis nėra prieinamas 
dėl savo aukštų mokesčių. Lie
tuvių tarpe tas klubas buvo 
pradėjęs vaidinti vadovaujamą 
rolę. Kai mes grįžome iš SLA 
seimo, kuris įvyko Pittsbųr^ 
^lie, ir pradėjome populiarizuo- 
ti Aviacijos reikalą, tai tarp 
.vietos lietuvių kilo bruzdėji
mas. Vėliau Liudvikas Savits- 
kaą iš Dariaus gavo laišką. Tai 
buvo prašymas, kad Scrantone 
butų surengta aviacijos diena.

Taurų klubui tatai labai ne- 
patiko, — jis pasijuto įmig
tas, kad ne į jį pirmiausia bu-. 
vq atsikreipta, Q kada ąvią- 
cijos reikalui pradėjo vadovąu? 
ti kun. Valadka, tai klubas vi
siškai atsisakė prisidėti.

Žinoma,, po to daugiau nįe- 
ko. nebuvo galima daryti, kaip 
tik pradėtąjį darbą varyti pir- 
mym-Kųn. Valadka, aš ir ga- 
vitskas atlaikėme mitingą Są- 
vįįskp krautuvėje, žūt ar bųtr 
nusprendėme rengti aviacijos 
dieną. Tą patį vakarą priside-

Sėkmingos aviacijos dienos 
sukėlė didžiausį entuziazmą 
Scrantono ir apylinkės lietu
viuose. Daugelis tų, kurie prie
šinosi skridimui, pradėjo Da
riaus ir Girėno sumanymą rem
ti.

Gal Kaupo ponaičiui ir šmei
žikui bus įdomu patirtį, jog 
Scrantono lietuvių kolonija pro- 
porcionališkai imant sukėlė 
Dariui ir Girėnui daugiau pi
nigų nekaip hite kpri kita lie
tuvių koloniją* Ir taip atsiti
ko tik todėl, kad tikrai su di I P A Itf J? A IA 
džiausiu atsidėjimu dirbo kun. **>^*z*r
Valadka, Savitskas, V. Meški*- c J j g*
nas, Algirdas Gilbaitis ir ki-1 420 W» bdrd kh. 
ti- ’ 1 Englewood 5883-5840

Kaip minėjau, Taurų klubas Fotografija yra am- 
pficialiai neprisidėjo. Tačiau žina atmintis, 
paskiri to klubo nariai daug 
pasidarbavo . aviacijos reikalui. 
0 ypač nuoširdžiai dirbo to 
klubo sekretorius, p. V. Meškų-1 
nas,., Į

Kai kun. Valadka apleido 
Scrantoną, o jo vietą užėmė), 
kitas kunigas, tai aviacijos k o
mitetas nebegalėjo nė parapi
jos svetainėje susirinkti. Be
je, kun. Valadikbs raginami pa? 
rapijonys buvo pasižadėję duo- 
iti aviacijos reikalams $25. Ta- 
įčiau tie pinigąi nebuvo gaut1'. 
Mat, netrukus atvyko kitas ku
nigas, kuriam lietuvybės rei
kalai mažai terūpėjo.

O dabar ąpie vyskupą F. Ho
duro, kurį skaaidąlistąi Stri 
maitis ir Tysliava stengiasi 
paniekinti. ,Apie Hondūrą nie
ko nesakyčiau, jeigu jo var
das be 
biaurojamas laikraščiuose. To
kie ponuliai ‘Strimaičiai ir Ty
sliavos prikiša kun. Valadkai, 
kad jis, kaipo kunigas, • palai
kąs ryšių, su vyskupu Hoduro.

Jei tai yra toks baisus nu
sikaltimas, tai kodėl iie pęnąi 
nutyli tą faktą, jog fašizmo te* 
vas tarp Amerikos lietuvių, pa- 
baširinkas Juozas Otto Širvy? 
das, irgi mokėsi pas tą patį 
vyskupą Hoduro! Q mokėsi to
dėl, kad norėjo kunigu likti. 
Kodėl jus tą faktą nutylite? 
0 gal tik Širvydm pas Hodu
ro buvo garbinga mokytis, o 
kitiems ne? Taip sakant, wco 
wolne wojowodzie, to ne tobe 
smrodzie”.

Sirvydas keletą savaičių gy
veno pus velionį vyskupą Gri-j

jokio reikalo nebūtų

Crane Coal Co. 5

Tat Bepublie 8403

Pocahantas Mine Run Screem 
5 tonai ar dąugiau $7.40 tonai

yiSUOMETŽEMAS KAINAS

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

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
95

O(:|i</sit•> Ibnis Store, 2<l Eloor

SURANGYTI 
(CoĮD 
SPąiNGSAI 
Vertės $12.00

ROOSEVELT 
FURNITUREčo

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760
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K| GERO NUVEIKĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONFERENCIJA

Illi-

Kaip jau buvo skelbta simą apie naikinimą lietuvių 
“Drauge”, Roselande neseniai 
įvyko seniai laukta lietuvių 
Rymo katalikų metinė konfe
rencija. Kadangi man toli 
buvo nuvažiuoti iš Cicero iki 
Roselando, tai išsiskubinau 
tuojau po sumos, kad suspė
čiau į laiką pribūti. Mat no
rėjau patirti, ar lietuvių Ry
mo katalikų taip vadinama 
Metinė Konferencija, kuri ap
ima net tris valstijas
nois, Indiana ir Wisconsin, — 
tars ir nors per pusę lupų, 
apie lietuvių kalbos naikini
mą musų katalikiškose bažny
čiose?

Man nusileidus žemyn tro
pais į Visų šventų svetainę, 
radau jų jau beveik pilną. Vi
si, vienas su kits kitu šneku
čiavosi iki bus atidaryta ta 
taip svarbi Katalikų Konferen
cija. Aš irgi pasitikau seną 
savo draugą p. Pikelį, su ku
riuo trumpai perbėgome apie 
tai, kas bus iškelta šioje kon
ferencijoje. Jis irgi abejoja, 
ar jau tie musų katalikų va
dai pasirodys tokie patrijotai, 
kaip jie skelbiasi per “Drau
gą” kad esą, ir ar iškels klau-

S.A.8ERGMAN

‘PAIMT-UP"
. VALU E S
1524 West 63rd Street

bA IH fi

Didžiausia 
Malevu 
Krautuve 
ChicajĮoje 

Išskirtinai 
Imalevos, 
sienom 

‘popiera ir 
langams 
uždangalai.

valoma, 1936SIENOM POPIERA 
mados dezeniai—už rolę < A a 

ir virš ■ w w 
Sienom Popiera dėl miegkambarių 

už ,01«..................... 1 g1/-’©
VARNIŠAS amžinas. Nudžiugta 
i 4 valandas, už AEGalioną ........................... I
LONG LIFE o? FLAT Enamel 
MALEVA dėl virtuvių ir maudy
nių, balta arba spal- $1 Q£ 
vuota, už galioną .........
VALYKLAS popie- Q ■|Qa 
rai arba H. R H. Vuž lOV

DYKAI PRISTATYMAS
Utarninke, Ketv. ir Sub. atdara < 

iki — 9 vai. vakaro.
PAŠAUKIT PROSPECT 3440

kalbos katalikų bažnyčiose. 
Sakau jam, nekalbėk per bal
siai, matai štai sukinėjasi da
vatkos aplink. Gali įtarti 
mus kaipo “Naujienų” repor
terius ir dar išvarys laukan. 
Kadangi mudu esava tiktai 
svečiai, tai tylėkime ir klau
sykimės, kas čionai tokio 
įvyks. Ar bus gera nutarta, 
ar tiktai kunigėliai graliai ųu- 
bovys paklusnias davatkėles 
ir paskelbs, kad taį buvo mil
žiniški darbai nuveikti dėl la
bo katalikybės ir tautybės. 
Mat, jie visados pabrėžia, kąd 
jie tiktai vieninteliai, kurie 
dirba labui Lietuvos ir lietu
vybės.

Mudviem taip besikalbant 
išgirdome, kad su kuloku bar
škina į stalą, ir, rodos, kad 
p. Ig. Sakalas prašo visų su
sėsti ir pradėti taip svarbią 
konferenciją. Visiems susėdus 
ir nusiraminus prasidėjo tą 
taip svarbi konferencija. Kon
ferencijos pirmininku išrinkta 
Dr. J. P. Poška, o jo pagelbi- 
ninkais — p. Petrauskas ir 
musų Cicero smarkus katali
kų veikėjas A. Valančius. Ma
no draugas Pikelis sako, klau
sykimės ką išrinks į rezoliuci
jų komisiją. Juk daug prigu
lės nuo tos komisijos, jeigu 
kas paduos kokią rezoliuciją 
kas link grąžinimo lietuvių 
kalbos 
bažnyčias.
ko, praeitais metais Ciceręjc 
kaip įvykę, kur du kunigai 
buvo išrinkti į rezoliucijų ko
misiją,' jūsų klebonas kun. H. 
Vaičiūnas ir kun. I. Albavi- 
čius. Kaip tiktai papuolė į 
jų rankas rezoliucija, reika
laujanti gražinti lietuvių kal
bą į musų bažnyčias, tai tuo
jau ji prapuolė kun. Vaičiūno 
kišenių j. ;

Mudviem taip besikalbant 
išgirdome, kad jau į rezoliu
cijų 
pp. L. Šimutis, 
Mickeliunas, S. 
Dr. Rakauskas 
nors ir nekunigąi* bet labai 
mažas skirtumas — visi vierni 
tarnai musų kunigėlių 
yra didelis klausimas, jeigu 
kas ir paduos kokią rezoliuci
ją, ar jie praleis, jeigu ji bus 
bent kiek priešinga kunigu in
teresams, 
sykimes, 
naujo

grąžinimo 
j musų katalikiškas

Ar atsimeni, sa-

komisiją esą perstatyti 
J. įrrišjus, J. 
Šapaliene ir 
Na, sakau,

Tai

Žųrėkime ir klau- 
- pamatysime kas bus 

ar naudingų nutarta. 
Mums besikalbant išgirdome,
kad pirm. Dr. Pošką perstata

*

1

A t lankyki t Lietuvą!
Važiuokit pagarsėjusiais Cunard White Star Laivyno laivais arba 

ŠAUNIAUSIU fR NAUJAUSIU LAIVU

, “QUEEN MARY”
(per Angliją arba Franciją) 

Musų speciališka asmeniškai vadovaujama ekskursija išplauks iŠ 
New Yorko dideliu ir greitu laivu
S. S. “BEKENGABIA”

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

CUNARD WHITE STAR LINE
CHICAGO, ILLINOIS

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTĖS DARŽE

vietos kleboną Jurgį Paškąu- 
ską, kuris daug kalbėję, bęt 
mažai kas tegalėjo suprąstį 
ką jisai norėjo pasakyti. Po 
jo buvo pristaytas su kokia 
lai paskaita, kun. Drazdys, 
kuris skaitė ir kalbėjo temo
je “Nacijonalizmas ir Religi
jai ■

Nors buvo žadėta paskai
ta apie nacionalizmą ir religi
ją, bet daugiausia prelegentas 
kalbėję apie reikalingumą 
platinimo katalikiškos spau
dęs. Jam pabaigus, tuojau pa
kilo garsus Bridgeporto kolio- 
nijos veikėjas, Jęnas Dimša, 
ir smąrkiąi užvažiąvo katali
kiškiems vadams per nosis. 
Jonas Dimša smarkiai kalbė
jo, sakydamas: taip, jus ragi
nate skaityti ir platinti “Drau
gą”, bet jus, girdi, nueikite į 
kiekvieno lietuvio kataliko 
namus ir ką jus rasite ant sta
lo? “NAUJIENAS’’ sale katali
kiško laikraščio. Ka jus ma
tote ant sįenų kabant? ogi 
NAUJIENŲ kalendorių. Girdi, 
net kunigai kalėdodami įėję 
į trobąs net su švęstu vande
niu krapina stalus, kur tarp 
kitų laikraščių guli ir Nau
jienos, ir ant sienų kabę “Nau
jienų” kalendorius. Tai, gir
di, kaip galima išplatinti ka
talikišką Draugą, kad net pa
tys kunigai pašventina NAU
JIENAS, ir visi geri katalikai 
skąįto Naujienas, ir sako, kad 
be Naujienų jie negali apsieiti 
kaip žuvis be vandens.

Suprantama, pirmininkas 
norėjo jį sustabdyti, bet jau 
sykį p. J. Dimša pradėjo, tai 
jisai turi pasakyti savo, ir nie
kad jo nebandyk stabdyti. Ir 
labai gerai, kad žmonės gavo 
išgirsti teisybės žoįį, nors iš p. 
J. Dimšos burnos. Nes, su
prantama, dideli katalikų va
dai to nebūtų drįsę pasakyti 
ką pasakė p. Dimša. Mudu su 
p. Pikeliu turėjome gardaus 
juoko? nes tai buvo vienas iš 
puikiausių, pripažinimų, kad 
dienraštis NAUJIENOS yra 
įdomios, rašo* "apie aktualius 
lietuvių, kaip visuomenės, 
taip ir katalikų klausimus, ir 
per tai žmonės jas skaito, 
nors musų kunigėliai net ir 
pragaru gązdina savo parapi
jomis. Bet,-matai, net ir geri 
katalikai negali be Naujienų 
apsieiti, skaito jas ir tiek.

Užsibaigus diskusijoms ir 
ginčams dėl kun. Drazdžio pa
skaitos buvo priversti išklau
syti x kitos 
skaitė kun. A. Briška. 
užvardinta, rodo 
bas” 
bę”.
buvo visai vykusi paskaita, 
nes palietė lietuvių kasdieninį 
gyvenimą. Tas klausimas ir
gi iššaukė daug smagių gin
čų, ir parodė nekuriu musų 
kunigėlių vidujines sielas ar
ba, geriau pasakius, paslėptus 
siekius.

Pabaigus kun. A. 
skaityti savo paskaitą 
pakilo musų Cicero 
veikėjas, A. Valančius. 1 > ' « • •• • • V 1

smarkiai protestavo ęięęriete 
p, Vaičiūnienė, kad, girdi, taip 
esą negalinia vįešai draugijas 
barti už perdidelį mųnšaiiiėles 
ragavimą. Girdi, iš kur mes 
padarysime pelną, jeigu nie
kas, Q niekas alučio ar muą- 
šaįpėiio negalės paragauti ir 
visi sarmatysis kunigėlių. Gir
di, piknikas tam ir yra, ir dėl
to reikia pasilinksminti, O juk 
kaip visi žinome, bę alučio ir 
inunšainėles nėra jokios link
smybės.

Vieno dalyko negalima pra
leisti nepatėmijus. Laike gin
čo dėl blavybės paėmė balsą 
West Pullman klebonas kun, 
A. Linkus. Jisai pasakė, kad 
kunigai yra priversti rengti 
nešvarius piknikus, nes pinigų 
reikalauja iš jų vyskupas, rei- 
kalauja* bankierius, ir t. t. Mu
du su savo draugu ir kalba
mės. Sąk$m, jeigu pinigai 
reikalingi bažnyčiai, tai viskas 
galima, kad ir nešvariausias 
biznis.

Nekurie parapijonai 
pasipiktino, nes 
didelis delegatų 
Bet pirmininkas 
dalyką užglostė. 
kalavo, kad p.
atšauktų savo pasakytus 
sybės žodžius, bet jis, kaip 
tikras Romos Ciceronas, drą
siai atsakė, kąd jisai tada tik
tai atšauks savo pasakytus 
žodžius, kada jisai pamatys sa
vo akimis, kad tos draugijos ar 
parapijos pasitaiso, ir rengia 
švaresnius piknikus. Ir taip 
nieko nepešė karštieji katali
kai. Turėjo nusiraminti ir 
karčiai apdiiinoti, kad laikas 
jau yra pradėti švarinti para
pijų ir katalikiškų draugijų 
piknikus, daryti juos blaives
niais, padoresniais, sulig kun. 
A. Briškos žodžių.

Po tų * visų * garsių paskaitų 
buvo priimta keletas rezoliu
cijų dei gelbėjimo lietuvių 
nukentėjusių nuo potvynio ir 
kitokiais : kausimais, kurie 
man nebuvo1 labai įdomus, ir ■<ijį ■>,,* v jr
per tai aš jų neminėsiu. Svar
biausias ^Jausimas.

labai 
buvo girdėtis 
murmėjimas, 
šiaip taip tą 
Nekųrie rei- 

A. Valančius 
tęi-

aš važiavau taip toli iš Cicerų 
į Roseląndą, tai buvę lietuviu 
kalbos klausimas. Aš maniau, 
kad kas nors •priduos rezoliu
ciją tame klausime. Ir ka
dangi šįmet nebuvo nei vie
no kunigo rezoliucijų komi
sijoje, tai gal nębųtų svietiš- 
kiai Adrjsę tokią rezoliuciją 
numarinti kišenėje, kaip* kad 
pernai kad padarė mpsų1 kle
bonas kun. H.. Vaičiūnas.

Mano draugas Pikelis sako, 
jeigu niekas nepridavė panar 
šios rezoliucijos, tai nejaugi 
jau musų tie dideli veikėjai, 
kaip Dr. Rakauskas, adv. J. 
Grišius negalėjo patys paga
minti panašią rezoliuciją ir 
perskaityti susirinkimui? Lai 
delegatai butų šitą klausmą 
apkalbėję. Visgi butų įdomų 
matyti, kaip į šitą klausimą 
žiuri žmonės? Juk jau daug 
sykių buvo rašyta “Naujieno
se”, kad ne klebonai užlaiko 
bažnyčias, bet žmonės. Tai jie 
turi teisę ir spręsti 
kokia kalba vartoti 
se.

Be to, juk musų
yra labai dideli demokratijos 
reikalautojai, jeigu klausi
mas eina apie Lietuvos reika
lus. Bet primink jįęnjs apie 
musų parapiją reikalus, tai 
tuč tųojaus ir visas demokra
tijos klausimas užsibaigė. 
Taip tikrai, ponas Pikeli.* Aš 
pilnai SU tavo protaviiųų su
tinku. Tąį yra tikra teisybė, 
jie vieną mierą turi savo po
litiniams priešams, kitokią 
mierą sau..

Ar tu kada pagalvojai, po
nas Pikeli, kokį absurdą tan
kiai katalikiškas laikraštis 
“Draugas’ rašo apie Lietuvoš 
Konkordatą su Rymo Popie
žium. Kada tiktai Lietuvos val
džia biškį spustelėja Lietuvos 
kunigėlius arba sulaiko juos 
nuo perdidelio politikavimo, 
tai tųojaus “Draugas” rėkia, 
kad Lietuva laužo Konkorda
tą, kurį padarė V. Voldema- 
r'as, kad^i 'jisai'buvo premie- 
ras. Musų katalikiškas dieų- 

, dėl kurio rastis tankiai rašo, kad Lietų-

apie tai, 
bažnyčio-

klebonai

paskaitos, kurią
Buvo 

a, “Musų Sta- 
Tai buvo apie “Blaivy-

Briškai 
tuojau 
didelis 
Ir rei

kia pasakyti, jisai išdrožė dar 
smarkesnį pamokslą musų ku
nigėliams ir katalikiškų drau
gijų valdyboms,, negu p. J, 
Dimša. Jisai įdomiai ir vaiz
dingai apibudino kaip musų 
katalikiškus parapijos ir kata
likiškos draugijos rengia pik
nikus. Kaip ant tų piknikų 
klebonai pavirsta už gabius 
bąrtenderįus, o yįsį pavapi jonai 
yra šaukiami tiktai prie baro, 
prjo barov ir kas numetą ant 
baro penkinę, tai tam surė
kiama pusėtinai balsiai ura 
arba net valio; o kas meta 
dešimkę ąybą daugiau, tai ir 
klebpnas ip vįerni parapijoųąi 
taip užpąĮdą urą ar valio, kąd 
net puškąs užią. Ir supranta
mą, į vakarą taip nusilaka vi
si, ir parapijopąi, ir klebonas, 
kąd jau iš vieno.darosi du, iv 
reikia kaip šiaudų kulius ver
sti į vežimus, kad pargabenti 
namon. S ,

Ir taip A. Valančius įvardi
no keletą net gerų katalikiš
kų draugijų, kurių pirminin
kai pradėjo protestuoti^ Ypač

yos valdžia yra neteisėta, dėl-l Bet už tai, kad tas eina jų, 
fo, kad ne žmonių rinktą. D a- t. y. kunigijos naudą!, tai jie 
leiskim, kad tai yra tiesa. O užmiršta tą faktą, kad Lietu- 
kada ponas A. Voldemaras vos valdžia būdama neteisėta 
padarė tą taip nepąliečiamą negalėjo padaryti teisėtą ak- 
Konkordątą su Rymo Popie- tą, tai yra Konkordatą.
žium? Nugi po 1926 metų, ka
da buvo nuversta demokratiš
ka Lietuvos valdžia ir prisai-. 
kdintas Smetona Už preziden-, 
tą, o A. Voldemaras už pre- 
mierą. Tai išeina, kad jeigu 
Lietuvos valdžia yra neteisėta, 
tai ir Konkordatas su Rymo 
popiežium yrą neteisėtas.

Įf taip mudviem besikalbant 
pajutom* kad jau tos taip 

! svarbios Lietuvių Katalikų 
j trijų valstijų konferencijos 
sesija pasibaigė.

—Cicero Jokūbas.

Garsinkitės Naujienos.
r v

Povelykinis

Išpardavimas!
SIUTAI Vėliausių Madų— 

nuo $20 ir augščiau 
TAPKAUTĄI nuo $15 

ir augščiau.
Musų krautuvėj dabar ra
site tukstančįus puikiausių 
siutų ir tapkaučių, Nau
jausios mados ir puikiau
sių materįoių.

Dabar pirkdami su
taupysite nuo $10>00 

ir daugiau.

THE BRIOGEPORT 
CLOTHING CO.

J. PETRAUSKAS, Savininkas 
3312 So. Halsted Street 

' CHICAGO, ILL.

TAUPIOS
ŠEIMININKĖS SUTAUPYS ANT ŠIŲ PIRKINIŲ

Išpardavimas! Penkį. ir šeštad. Bal, 17 ir 18

1/ A l f A “CHASE and SANĘORN’S” lt 11 V A VACUUM PAKUOTA ,S.26c
---- --------

SRIUBOS 2AugJ!2119cVegetable ■■ unc. kenai I

Stiprus CEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeverykųs. Męs tokius ir turime. 
Nevaikšėiokit su senais ir nuplyšu
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu

sų krautuvę, o mes jums 
priskirsiiųe gerus ir ne? 
brangius čeverykųs.

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

3337 SO. HALSTED STREET
*■»—*■0

Sutaupyki!Sutaupyki!

KALBAME LIETUVIŠKAI

MAUDYNEI
VANOS tiktai po

NEPERMIRKIAMAS

ASBESTINIS
TEPALAS STOGAMS
Kuriuo lengvai užtepsite skyles 
Stoge. Daug ilgiau laikys negu 

degutas arba kas kita
Galio
nas

5-kiu galionų induose.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Plumbin
go Reikmenų

Užsilikusių iš Pasaulines Parodos, tarp jų rasite vartotų maudynių, 
toiTetų, sinkų tiktai už mažą dalelę pirmesnes kairios. Taipgi užlai
kome didžiausi pasirinkimą ir kitų reikmenų. Mes tarnaujam jums 
jau 28 metus, todėl galiet pilnai mumis pasitikėti.

Plumbingo Reikmenys iš 
Buvusios-Pasaulinės Parodos

18x20 PRAUSIMOSI
INDAI .......... ........

GARANTUOTA
STOGAM DENGTI 

POPIERA
90 SV. - SVORIO

Iš žvyro su cementu, žalia arba 
raudona. Tvirta Rolė iš 108-nių 

kvadratiniu pėdų, 
už

CHICAGO PLUMBING&HEATING SALVAGE Gori).
2130-32 So, State Street Tel. VICtory 3939

‘ Atdara vakarais iki 7 vai.—Sekmadieniais iki 1 vai. '

“TASTEWELL” CALIFORNIJOS
Riekutės ar A dideli

IT 1 Pusės fc2%kemCwC

3 pak. 17c f* --- ■ ■JELL-0 Visų Skonių .... .
*‘SUN-MĄIt)” BE GRŪDELIŲ NECTAR

RAZINKOS...........L.. 15 unc. pak. 2 pak. 19c
GINGER SNAPS COPKIES ................  sV. iO0
Čhocolate Marshmallovv COOKIES .................  sv. 170

_____________________ _______ 2 pak- 90
“Snider’s” WAX BĘANS 16 uncijų stikl. džiaras 150
“Midwest’, Golden Bantam KORNAI No. 2 ken. 150

“UNEEDA” CRACKERS

“ELMDALE” ,
ŽIRNIAI Ankst. birželio No. 2 ken. 3 už 25c 
"Larseh’s” Iškoštas VAIKŲ MAISTAS 3 ken. 2S^ 
“Midwest” Tyra GRAPE JELLY ......  sv. džiaras 170

3 ken. 250

“SILVER SKIL’LBT”
CORNĘD BEEF HASH sv. kenai 2 už 25c
“POST TOASTIES” 8 unęijų pakeliai
“Baker’s” COCOA ................ ,..... ...............1/5’s Heno 50
“Daisy” CREAM ŲHEESE
WISCONSIN LONGHORN CHĖĖŠE . 
^Paries” BOLOGNA~JEŠRA ............
ROUND MINCĖD HAM ......................
BAKED MEAT LOAF ..................... .
“JUSTICE” T0MAT0 CATSUP !

2 už 150

3 unc. pak. 2 už 150 
sv. 230 
SV. 170-
sv- 2X0 
sv. 29e

99

Sunkist” Navel ORANŽIAI Labai dideli Tuz. 330
4 sv. 190JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1

DIDELI VIRIMUI OBUOLIAI U, S. 1
“RIVAL” ŠUNŲ MAISTAS

I » *' —III —i*.  - n—*WIM——|

“Natnre’s Carpet” ŽOLĖS SĖKLOS

____ 5 sv. 170
 ken. 3už25C

3 sv. maiš. 530
“HA1ZTTI?” VISOKIUS DAIKTUS O OIm
UAM1L IŠVALO KUOPUIKIAUSIAI C pak. C I C

2 rolės 90Majestie" TOILET TISSUE
A T rV’C” KRAKMOLAS 

31ALL i p kavalkuosę
“P & G” MUILAS Did.< 7 už 
CAMAY MUILAS 3 už 
“O. K.” MUILAS 3 už 
OXYDOL -------

26c 
17c 

,____ „ 10c
Dideli 2 pak. 39c 

2 JVIaži"““17c 
IVORY Muilas vid. šm. 3 už 17c

Svaro O 17r
j>ak. pak.' H •

“Amer. Family” Muilas 5už27c
“Amer. Family”
SOAP FLAKES ......... nak. 21c
“CLEAN QUICK” 2'/2 svaro'

pakeliai ....................... 2 už 29c

$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSU 
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.

PIRK NUO NES PIGIAU

.MlūWE§TffiST(|HfS
U
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NAUJIENOS, Chicago, III . Penktadienis, bal. 17, 1936

Naujienų Va jaus Ko n tęs tas
• i . ... t ,

Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

Kontesto Eiga
iki užsipelnysiu “švento Jurgio 
kryžių”. Viso labo!

• Al. Savickas.

mus, 6924 So. Maplewood avė., 
sveiki ir linksmi.—J.

LAIPSNIS PENKTAS, REIKIA 
8,000 BALSŲ

LAIPSNIS TRECIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 8152 balsų

2 3 2 3

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA
2,800 BALSŲ

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA
1,100 BALSŲ

2 33

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 4109 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 1120 balsų

J. MAČIULIS *"•*.*■ •
)6 Prescott St.
Waukegan, III.
’uri 1836 balsų

H
LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 1762 balsų

■ šią savaitę jau Senas Pet
ras persikėlė į penktą laip
snį. Reiškia, jau yra laimė
jęs laivakortę į Lietuvą ir 
atgal. Bet Petras sakosi ne
galįs važiuoti kol neturės 
nors300 ar 400 dolerių ant 
čeringės. Jeigu taip, tai, 
Petruk, turėsi dar sunkiai 
padirbėti, kad dasiekti sep
tintą laipsnį, kuriapi reikia 
turėti 23,500 balsų. Kitaip 
Lietuvos nepamatysi.

Bulovas pasilieka ant vie
tos, nors balsus biskį padi
dino. J. Mačiulis pralenkė 
H. Labanauską, bet iš pir
mo laipsnio dar nepajėgė 
persikelti. Al. Savickas, 
rockfordietis, jau išlipo iš 
“Non Gradus” skyriaus j 
pirmą laipsnį.’ Atrodo, kad 
rockfordiečiai nemiega. Vin
cui Budvidžiui jau irgi vi
sai mažai balsų betruko, 
kad persikelti į pirmą 
laipsnį.

Nesinorėtų 
man nelabai patinka gana 
darbščių dviejų moterų po
zicija kontestantų kopėčio
se. Bet tiek to. Šį kartą pa
tylėsiu, o sekančią savaitę 
jos turėtų kopti kįek aukš
čiau, nes būti tame pačiame 
languty per kelias savaites 
yra perilgai.

T. Rypkevičia,
Kontesto vedėjas.

prenumeratą Naujienų 15-kai 
mėnesių. Jis yra senas Harvey 
biznierius, kurs užlaiko bučer- 
nę viršmįnetu adresu; taigi 
reikalui esant nepamirškite ap
lankyti savo tautietį..

Ann Gaurei, 10858 S. Albany 
avė., , Chicago, Ilk, atnaujino 
Naujienas pusei metų, bet gaus 
dienraštį per septynius mėne
sius. '

K. Slepetis, R. D. 1, Box 69, 
Homewood, III., užsirašė Nau
jienas 15-kai menesių, ir aš ti
kiuos, kad jis bus geras ir nuo
latinis Naujienų skaitytojas.

Ačiū visiems jiems.
A. L. Skirmont.

Sugrįžo iš Califor- 
nijos

Garsinkites “N-nose”
AKUŠERĖS

sakyti, bet

Rockfordas
Al. Savicko darbuotė

» f .
Ponai šainauskai praėjusią 

žiemą šalčių nepažino ir nejau
tė. Ten, kur jie žiemavojo, 
šalčių nėra. Pereitą rudenį p. 
šaimauskas gavęs ilgas’, atosto
gas iš darbo išvyko abu sū 
žmona pas savo dukterį ir žen
tą, Huntington Park, Gal., iv 
ten praleido visą žiemą. Da
bar juodu sugrįžo į savo na-

f

Mrs. Anelia K. Jarus?-
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninSse. 
duodu massasre 
eleetrie t r e a t- 
ment ir mapme- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer- 
srinoms patari
mai d o-z anai.

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. Svvimming Pool.

Phone CANal 9560

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

32

J. SINKUS

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 932 balsų

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 
Avė. Harvey, III. 
Turi 880 balsų

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Turi 1000 balsų

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

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 510 balsų

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

Seno Petro biznis k
Naujienų konteste

J. YOKUBYNAS

8 9 10 11

MRS. D. ŽUKAS
ST. MOCKUS

12

4500 South 
Rockwell St 

Chicago.
JAMES 

SHOLTEM AN 
6456 South 

Maplewood Avė. 
Prospect 1695 

Chicago.
Turi 240 balsų

Gerbiamieji Seno Petro drau
gai ir rėmėjai, dar kartą pri
menu jums, kad aš esu Nau
jienų kontestantas ir kad esu 
visuomet prisirengęs patarnau
ti jums turint Reikalą su Nau
jienomis. Užrašykite Naujie
nas į Lietuvą.' Lietuvoj žmo
nės mėgia Naujienas skaityti, 
nešiojasi iš vieno kaimo į kitą. 
Ir geriausia dovana giminėms 
ar draugams Lietuvoj tai Nau
jienos. Už $8 jos lankys tuos, 
kuriems yra užrašytos, net 15 
mėnesių.

Yra taipgi geras dalykas už
rašyti Naujienas šioje' šaly į 
kitus miestus ar- valstijas gi
minėms arba draugams. Už $5 
jos lankys jūsų gentis arba 
draugus per 15 mėnesių. Tai 
bus geriausia dovana, kokią 
tamstos galite šiandie suteikti 
už taip prieinamą kainą.

—Senas Petras.

Turi 320 balsu F

Turi 267 balsų

1815 1714

ROVAITIENfl

82 Crawford St. 
Toronto. Canada 
Turi 330 balsų

131 Adams St. 
Westville, III.

1224 Herrick Av 
Racine, Wis.

KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 230 balsų

1613

2419

MRS. E. 
NORGAILIENĖ 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago, III, 
80 balsų

SUGDINIS 
E. Clark St. 
Frankfort, 

Illinois 
Turi 80 balsų

G.
212
W.

STANLEY 
BARTASIUS

Turi 200 balsų 700 S. 9th St. 
Herrin, III.

170 balsų

K. SKIRKO
713 Wisconsin St 
Port Washing- 

ton, Wis.

Turi 160 balsų

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 125 balsų

20 21 22

M. J. MATU- 
LIAUSKAS

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

Biznieriai užsirašė 
Naujienas

- i , • . 1

Marųuette Parko biznierius 
Tony Bartkus užlaikantis ta
verną 2507 S. 69 ‘St. užsirašė 
metams “Naujienas” ir ketino 
įsirašyti į Chicagos draugiją. 
Pono Bartkaus "tavernas ran
dasi lietuvių apgyventoj vie 
toj, todėl ir biznį gerą daro.

ęh. DankeVičiūs, 1125 W. 31 
St., senas Bridgeporto biznie 
rius, kuris užlaiko mėsos ir 
groserio biznį per daugelį me
tų, geras naujienietis, užsirašė 
metams Naujienas. Ponia Dan- 
kevičienė ypatingai pabrėžė, kad 
be Naujienų negalinti būti.

Alex.

Tariu širdingą ačiū visiems 
užsirašiusiems Naujienas per 
mane. Jų vardai telpa žemiau:

P. M. Sinkevičius užsirašė 
Naujienas 15-kai mėnesių. Pp. 
Sinkevičiai yra draugiški žmo
nes. P-ia O. Sinkevičienė yra 
SLA 77 kuopos narė ir SLA 77 
kuopos / mišraus kvarteto narė

J. Rublis užsirašė Naujienas 
15-kai mėnesių. Pp. J. Bubliai 
yra SLA 77 kuopos nariai ir 
šiaip draugiški žmones.

P-as P. Baltutis užsirašė 
Naujienas 15-kai mėnesių. Pp. 
Balučiai, nors jau ir senyvi 
žmonės, bet pas juos gyvumo 
nestokuoja, ir šiaip jie yra 
draugiški žmones.

Pp. Raškevičiai, seni Rock- 
fordo gyventojai, priklauso 
prie daugelio lietuviškų orga
nizacijų ir šiaip geri 'veikėjai. 
P-as Raškevičius užsirašė Nau
jienas 15-kaį mėnesių.

P-as . JV lįącęYjęjus užsirašė 
Naujienas 15-kai rhėnesių. Pp 
Bacevičiai visiems rockf ordie- 
čiams yra gerai žinomi veikė
jai. P-as J. Becevičius dažnai 
palinksmina mus savo dainavi
mu. Jis yra Lyros choro vedė
jas, SLA 77 kuopos' mišraus 
kvarteto paryš ir jo pirminin
kas. Jis taipgi yra dalininkas 
su p. Simonaičiais Palmer Gar- 
den tavernos.; tai yra linksma 
užeiga su skaniu alum ir geru 
patarnavimu.

Ačiuoju visiems per mane 
užsirašiusiems vieną Iš geriau • 
šių ir rimčiausių laikraščių — 
Naujienas. Su jūsų pagelba, 
gerbiamieji, aš užaugau visą 
pėdą didesnis, nes jau įžengiau 
į pirmą kontesto laipsnį. Bet 
aš dar prašyčiau jus, gerbiami 
rockfordiečiai, pagelbėti man

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų 
PAŠĖLPINIS KLIUBAS 

----- rengia-----

PUIKU IR DIDELI BALIŲ 
Šeštadieny, Balandžio 18,1936 

McENERY HALL 
4039 West Madison Street

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga iškalno 25c—prie durų—35c
GERA MUZIKA. ŠOKIAMS!

Gudriems Sieninės Popietes Valytojo Pirkėjams
WISE BUYERS °f *CLEANERR

// RtG. U.l, PAT. Of r.

f Cleanr 
INTO THE 
FIBRE-LEAVEf 
NO JYREAKT 
OR TPOTS- 
MAY COJTA 
PENIMY ORTWO 
mmtefperroom)

Kitas Sensacingas Išpardavimas!
• PAS KASS BROS.

ASHLAND CREDIT CLOTHING STORE
TIKTAI ŠIA SAVAITE! VISAS PAVASARINIS STAKAS

Kontestanto A. Skir 
monto žodis

Tariu širdingą ačių šiems 
asmenims, kurie darė per mano 
nznj:

J. Masikas, 524 East 154 
place, Harvey, III. Jis užsirašė 
Naujienas 15-kai mėnesių ir 
yra senas Naujienų skaityto- 
, as ir visuomenės darbuotojas.

J. Beinorius, 15147 Center 
avė., Harvey, III., atnaujino

... •

Dresės
Vertės $6.98 iki $9.98

Naujausio Styliaus 
Paskiausių Spalvų
Sporto Modeliai

Puikaus Vilnonio ma- 
teriolo ir Puošniai t 

Pasiūti.
Lengvais išmokėjimais '

VYRŲ SIUTAI -----
Pavasario Styliaus ^44 O O 
Sport Užpakaliais ■ ■ QQ
Tikru Vilnų

Materiolai

10c i mokėt
10c. i savaite 

Gražus Prints, Puoš 
naus sheer materio- 
lo. Naujausiu pastel 
spalvų. Sportavos, 
parių ar po pietinio 
styliaus.

Šios savaitės Speciali

MOTERŲ 
SIUTAI IR 

KAUTAI
Vertės iki $22

TAPKAUTAI

$698
Ashland Credit Clothing Store
4634 So. Ashland Avė. Telefonas YARDS 2515



MUZIKOS ŽINIOS
Rašo NORA

82th and Kean Avė. Willow Springs

325| Emerą

Kiprui

PARENGIMAI

rašo

Automobilio nelai
mėj žuvo lietuvaitė

st 38 Street 
'ąrk apielinkėj

mažojoj
Pradžia

kaip 
diri-

t Račiūno, 
Talismanų’’

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

leveland, Oįifor Susirinkimas 
to. Leavitt St

originalumas, 
— jame jau-

Rąčįu- 
duoda labai gerų vilčių, 

nes pirmasis jo darbas rodę, 
kad jis sęęnos reikalavimus 
gerai pažysta, jaučia šių die
nų publikos savumų ir reika
lavimus ir pilnas kūrybinio 
entuziazmo bei jaunatvės ja

kuliais besi
tiek

svetainėj, 3133 
5 vai. po pietų.

Atsiimkite savo 
overkotą

Balandžio 4 dienų Lietu
viu Socialistų Sąjungos Centrą- 
linės kuopos vakarėly Neffb 
svetainėje kas nors per kjaidą 
apmainė overkotą. ,■ TęĮėl * kąš 
iš buvusių tame vakarėly' turi
te juodą chinchille overkotą, 
tąi malopę^įte apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite j “Naujienas” atsi
mainyti. , ■

Muzika yra stimulantas pro
tiniam įtempime. — Disraeji

Gounod operoj — Ro- 
rolėje Romeo.

Stokowski Orkestrą — 
11,000 Mylių 
Kelionėje •

Pasauliniai pagarsėjus Phi- 
ladelphia Symphony Orkestrą, 
susidedanti iš 110 muzikantų, 
su jos įžymiu vedėju Leopold 
Stokowski ir su $250,000.00 
vertės instrumentų ir kita ne
maža suma reprezentuota sce
nos prietaisoms ir ypatiškajs 
reikalingumais, kelios dienos 
atgal pradėjo savo 11,000 mylių 
kelionę po Ameriką ir Kanadą, 
kurioje aplankys 27 miestus ir 
teiks 34 koncertus. Jie turį sa
vo privačius' traukinio vagonus, 
kuriuose visą laiką gyvens, Šį 
vakarą įvyks jų vienatinis kon
certas Chicagoje, Auditorium 
teatre (senoj operoj).

Universal Food 
Stores

ižiavę i Jąckson Parką nepa- 
aplankyti šios gražios vietos

and Beans 3 kenai už 25 c., 
žirniai 2 kenai už 13c. įr gim
tai kitų maisto bargęnų.

Patartina moterims atsilan
kyti į Universal Food Krautu
ves ir nusipirkti sau reikalin
go maisto. Pirkdamos šiose 
krautuvėse galite sutaupyti pi
nigų (Sp.)

maisto 
už prh 

.......... jmhton. 
v... bučerpę,

Yra grąžai užlaikomą ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBJRAVSKĄS, savlptoka? 
4501 So, Talman Ayę.

štai “Daily News”,iš 1& d. ba
landžio talpina jos dįdelį pa
veiksią su pranešimu, kad ji 
dalyvaus koncerte sekmadienį, 
19 d. bal., Orchestra Hali, ku
rį ręngia žydų darbininkų or
ganizacijos paminėjimui 14, me
tų gyvavimo laikraščio “Frei- 
heit’k

“BAILUS DAKTARAS” ope
retė, kurią pildys L. M- Kank
lių Choras, Antanui Kvedarui 
vadovaujant, bus pastatyta irgi 
sekmadienio popietį, Spkol Sve^ 
tainėje.,

‘<SYLVIA”, taipgi linksmą^ 
muzikalia veikalas, vadovaujant 
mums gerai žinomam muzikui 
Antanui Pociui, bus statomas 
penktadienio vakare švento 
Jurgio svetainėje.

Ona Katkauskaitė (Kaskas) 
pirma lietuvaitė atsiekusi tą visų 
operos ąspįrantų vietą, būti są
state Metropolitan Operos, at
lankys milijonus namų sekma 
dienio vakare oro bangomis.

Programas yra General Mo
tors radio valanda iš National 
Broadcasting Company tinklo 
(Chicagos stotis WMAQ—67(1 
kilocycles) ir prasidės lygiai 
dešimtų valandą ir tęsis iki vie
nuoliktai.

Išklausius visų šių operečių 
ir koncertų ,galėsiu sakyti, kad 
turėjau kupirią muzikos dieną, 
ir jeigu ką Disraeli pasakė, tu 
rėčiau jaustis gerai ir pradėti 
naujos savaitės užduotis su 
šypsena.

nė, ir mažiau turtinga spalvo
mis. Kiek daugokai ištiestą įr 
išdraikyta overtura.

Bendras Įspūdis geras, vie
toms įtįn stiprus ir net efek
tingas. žvarbiausia 
nas

Krautuvės pasirin 
kimas!

Šiandien, kaip, matotč, “Nau
jienose” ir vėl telpa gražus skel
bimas UNIVERSAL FOPP 
STORĘS. Tų krautuvių ran
dasi visose ąpielinkėse. O jei 
kurioj apielinkėj dar nėra jų, 
tai galite pašaukti sandėlį, Tel. 
Prospect 2261, jie nurodys ar- 
timiausią jums krautuvę.

Bąrgenai trijoms dienoms 
yra sekami: kaVOS svaras 39 
c., sriubos 3 kenai už 25c., Pork

Geri maisto bargenaį balandžio 
17, 18 ir 20 dd.

ąli ąpsipįrkti sau mąigto 
Zienok, ji, paprastai, pasį-

Lituanian News Loan and 
Building Ass’n metinė Upys* 
kaita baigėsi kovo 31 dienų,

Todėl, visi nariai esate pra
šomi prisiųsti savo knygeles 
Revizijos Komisijai patikrinti.

T. Rypk^ičius, sekr.

EMERALD DAIRY
-Senuko pąugeląvičiaųs

, Jd Avė, Victory 4181 
Pristatėm i namus ir grdserl. 

Pašaukit

Visos organi-
ma-

Garsioji dainininkė Adelina 
Patti pareikalavo šimtą tūks
tančių dolerių už trijų mėnesių 
gastroles, susidedančias iš 20 
koncertų. Manageris atsake 
“Na, tai yra dąugįaus ne kaip 
alga paties Prezidento Suyieny 
tų Valstijų!”

“Well, paprašyk Prezidento 
padainuoti”, atsakė prima don-

Kiekviena šeimininke turi bent 
keletas krautuvių savo apielinkčje, 
kur jį 
prekes, 
renka viena, kur ir perkasi visus 
savo pirkinius. »

Žipgeidu tątąį žinoti, kodėl ji 
pasirenka tik viena krautuve ? Ąr 
ji renkasi ta krautuvę tik dėlto, kad 
prekių - kainos žemesnės, ar geres
nis patarnavimas, ar tik dėlto, kad 
ten didesnis prekių pąsirinkimąs ? 
Daugumoje atsitikimu yra visos trys 
priežastys kodėl ji pasirenka tik viė? 
na kuria krautuve.

versta gaišinti laika, ieškant prekių 
kitose krautuvėse.

“Mięhvest Stęręs” turi daugiau ne
gu viena tūkstanti įvairių rusių pre
kių ir dydžio prekių iš ko pasirink
ti. Be to. krautuvės yra kasdien 
aprūpinamos prekėmis iš sandėlio 
nėviėn dideliu skaičiumi, bet ir nau
jomis bei švięžįomis prekėmis.

Todėl, renkantis krautuvę, pirma 
pamėgink “Midwest Stores” jūsų 
apielinkčje. Tenai jus visuomet ra
site geriausias vertybes. Kaipo pa-

Roseland.—Penktadienį, balandžio 17 d., 7:30 vai. vakarą Dar 
bininkų svetainėje, 10413 $o. Michigan avė., įvyks Kliubų 
ir Draugijų .Susivienijimo paprastas susirinkimas. Visi 
nariai ir (riapės bttinąf atoilan^y^e^askirtu laiku, 
j. Tamąšauiskks, sekr. * ?1?' t ’S

Amerikos Lietuvių Piliečių; Pašalpinis ir Politikos KBiibįią ^2 
' wardoj laikys mėnesinį susirinkimų, balandžio 19 (L, 

Hollywood>svetąineje, 2417 W. 43 st Susirinkimo pra
džia 1 vai. popiet. Paul Petraitis, rašt.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savininkų draugijų atstovų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 19 dieną, Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133\So/ Halsted St. Susirinkimas

Restaųrant
Stekai, porčepai ir kiti šilti vaisiai, 

Bįstpark alus, gęros rūšies 
degtinė |r cigarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKĄI 
Sąviniąkai

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

A A
ALICE STATKUS

Persiskyrė su šiuo pąsaulia 
balandžio 16 diena, 12:40 va
landa ryta 1936 m., sulaukę 
19 metų amžįaus, Rimus Chį-? 
cagę, UI.

Paliko dideliame nulidimę 
motina Stelių, po tėvais Shįm- 
kus, tėvą Andriejų, broli Louis, 
2 seseris Ęstellę įr lįuth ir gi- 
minęs Jųpząpas p.ųde, Wąlter 
Shimkus, Charles Statkus, PpL 
rutis, Gricius ir jų šeimynas 
ir daug draugų įr pažįstamų, 

PrikUuse SLA, 55 kuopoj. 
Kūnas pašarvoto^ randasi 

715 W; 120 Št, bet nebus Rali- 
ma matytį be sųbątos.: ' Tęl, 
Čomodore 0606.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
balandžio 20 dienų, 9:00 :-val ry
to iš namu i šv, Petro ir Pq? 
vilo parapijos bažnyčia, 128 ir 
Emcrald, kurioje atsibus Reęlu- 
linROs pamaljps ųž veliones 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines. Karsta 
neš 12-tojo distriktp policį-r 
ninkai.

'Visi a. a. Alie Statkus Ri
minės, drauRai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaųt laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutįni patarnavimų ir 
atsisveikinimą. .Nuliūdę liekame, 

Motipa, tęvus, brolis, 
seserys ir Riminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Fretlrick D. Doty and 
Son, Tel, pųUman 0119.

Pirkite Gėrimus Pas 
Lietiivj

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

JOHN GĄŲBAS, 0av.
3529 S. Hąlsted St. Roųlęvarg 7258

lietuvio vieta Jackson 
Geriausios rųšięs degtine, 
alus, vynas, cigarai. Kas-

KAROUNA WAITKĘYIČI1ENS 
(po tėvais Lapinskaite)

Mirė balandžio 13 d«, 1936 
m„ 4 >30 vai. ryto, sulaukus b? 
metu amžiaus.

Kilo iŠ Kauno red., Kędųįnių 
apskr., Kėdainių paraj.

Amerikoj išgyvenę £3 pietus.
Pųhka dideliame nuliūdima 

vyrų Antųųų, 8 šunus; Vincenr 
tų ir Petrų, dukterį Stelių 
Marcinkus, žentą Jim, 2 bro
lius; Zigmontų ir Petrą La? 
pinikus ir daug kitų Riminių; 
O Lietuvoj fnotinų Agniešką 
Lapinskienę, 2 brolius Joną ir 
Juojsųpų, 2 seseris: Sofija ir 
Antanina.

Kūnas pašarvotas Lachą- 
Wicz koplyčioj 42 E. 108th St.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
balandžio Į8 d., 1936 m. Iš Ko
plyčios 8 vai, ryto bus atlydėta 
į Visų Šventųjų parap. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos ųž velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. . į

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Vyras, supus, duktė, 
žentas, broliai ir giminės.

Laidotuvių direktoriai: S. C. 
Lachawicz ir Sūnūs, Telefonas 
CANal 2515.

SPRING W
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
ČOkįų vęįtųi. draugijoms* išvažiavi

mams ir parems. Savininkai

Kviečia Komitetas.
Operetę “Bailus Dąktąrąs” stąto L.K.M. Choras sekmadienį, 19 

d. balandžio, Sękolų *svet,^ 2$43 S, Kedzįę Avė. Lošimas 
prasidės 3:30 popiet. TikietąĮ įšąnks0 6Qc. Programas 
ir šokiąi.J. D. Bendokąitis.

Balandžio Į9 d„ sekmadienį, Amerikos Lietuvių Piliečių Pašai
piais Kliubas-Brighton pąrke ręngįą pavasarinį balių su 
programų1. Pradžia 6 v. v, Įžanga 20c. šokiams grieš G. 
Stephens orkestrą.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta ręngią margučiu vakarą. Už 
gražiausią margutį bus suteikta dovaną. Bus išpildytas 
gražus programas. Programą išpildys Brighton Parko 
jaunuolių draugijėlė vadovaujant A. Zabukienei. Vaka
ras įvyks Lietuvių Auditorijoj 
So. Halsted st., balandžio 19 d.

Jauniejie Talentai 
Lietuvoj žymiai 
Reiškiasi

Iš tiesų su dideliu susido
mėjimu ir entuziazmu skai
tau ir seku kiekvieną žingsnį 
lietuvių įveriamoj muzikąlėj 
storijoj, todėl perskaičius p. 
Kardelio, Lietuvos žinių Muzi
kos kritikos aprašymą jaunojo 
kompozitoriaus, 
operos “Triji 
premlerą Kaune, kovo 19 d„ 
rodos pergyvenau, kartu su 
kauniečiais, tuos džiaugsmo 
ir pasigerėjimo momentus, 
kuriuos šio jauno kūrėjo siela 
pareiškė tame kūriny, kuriam 
K. InČiura suteikė libreto ir p. 
Truikis scenovaizdžius.

A. Račiūnas yra jaunas mu
sų gerai žinomo muziko Juo
zo Gruodžio mokinys ir tik ką 
išėjęs iš konservatorijos.

“Jo kūrybos 
didelis savumas 
čiasi lietuviškumas, lietuviška 
dvasia; nuoširdumas, laisvai 
besiijejąnti meliodija, šįltas 
jos pobūdis, krikštoliuis pa
prastumas, lyrika per lengvu
tį romantikos bei jaunatves 
svąjonių debesėlį, kupina šir
dies džiaugsmo ir pasigrožėji
mo gyvenimu 
niai

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defąulted ir Ųndefaulted 

PERKAM UŽ 
OASH

Chapman and Cfl., Ino.
135 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Įdomus Muzikaliai 
Programai Perpildo 
Sekanti 
Sekmadienį

HELEN BARTUSH, kuri di- 
deliais žingsniais kopia į dai
nos pasaulio viršūnes, darosi 
populiari tarp svetimtaučių ir 
tankiai gali matyti jos paveiks
lą ir vardą Amerikos spaudoje.

Šydruotuos Moterys 
Dainuos 
Popiežiui

Pirmą kartą dabartinėj po
piežinėj istorijoj, vakar mote
rys turėjo dainuot Vatikane 
Popiežinį Pijui. Vienos Ope
ros choras sudaro šią grupę iš 
apie 60 dainininkių. Turėjo 
būti giedami taipgi ir religiji- 
niai numeriai.

Kaip paprotys visų popie
žiaus priėmimų reikalauja, 
šios dainininkės turėjo pri
dengti veidus šydrais.

.... .M u...

P MAĘO.T
Ai bM rpųsų bu? 

yrą.
šviežiu

Šeiųiininkės, kurios perkasi “Mid- 
węų Stores’’ sako, kad jos mėgsta 
tas krautuves dėlto, kad jose vya 
visos čia minimos ypatybės. Vlęų 
pirmiausiai jos žino, kad “Midwest 
Stores” kainos yra visuomet žemiau
sios, dėlto, kad visos šios krautuves 
sudaro kooperatinę organizacijų, ku
ri valdo, savo urmo sandelį, jos ži
no, kad prekes yrą perkamos dide
liais kiekiais tiesiai iš dirbtuvių ir 
gamintųjų ir dėlto kainos yrą piges
nes,

Šeimininkės žino ir tai, kad čia 
patarnavimas yra geresnis, kad kiek
vienus “Midwest Stores” savininkas 
yra daugelio metų pagyrimo krau
tuvininkas ir, kad jis vartoja mo
demini būda ir sistemų, kurių jam 
paruošė kooperatyvo vadovybė.

Tada, žinoma, belieka tik išspręs
ti užduosi kaip greičiau ir lengviau 
apsipirkti. Moters yrą užimtos na
mų darbu, kas verčia jas einant i 
krautuve, galvoti kaip greičiau ap
sipirkti. Kas reiškia, kad krautuvė 
privalo visuomet užlaikyti pilną pre
kių pasirinkimą. Jei pasirinkimas 
nėra pilnas, šeimininkė tada yra pri-

PRĄjNEšIMAS -
Atidaroma j :didesnis ir nau^ 

jesnių ląikų pąvyzdžių kamba
rys. Chryslej?! ir Plymouth yrą 
greičiausiai išpąrtįuodami auto
mobiliai. Yra? taip pat gerų pa
vartotų automobilių stakas.

Kainps nuo $25 iki $600 vk 
sų išdirbysčių ir modelių. Pir
mas mokesnis 10% arba^jūšiį 
automobįliš. Likusi — kaip su? 
tarsime.

Matykite pirma arba paskiau 
prieš nuperkant.

BERMAN AND BUNNIN 
South Side Fastest Growing 
Chrysler & Plymouth Dealers, 
3207—8246 s. Halsted St,

Vartotu ' automobilių Eol 
3416-22 S, Halsted St.

Kipro Petrąusko 25 
Metų Operos 
Darbuotės 
Sukaktuvės

Kovo 27 d. 1936 m. suėjo 
lygiai 25 metai nuo Kipro Pe
trausko pirmo pasirodymo 
operoj.* Tai buvo kovo 27, 
191L Maskvos Didžiamjąm Te
atre, 
meo ir Juliet

Paminėti šį cĮebiutą Kauno 
opera, lygiai už 25 metų, irgi 
pastatė tą pačią operą Kiprui 
Petrauskui dalyvaujant prin- 
cipalėj rolėje. Jisai savo dai
navimu ir vaidinimu, kaip pa
prastai, stebino tuos, kurie 
turėjo malonią privilegiją da
lyvauti šioje iškilmėje.

Po 25 metų nenuilstančias 
darbuotės operoj paistvirtino. 
jog yra tiktai vienas KIPRAS 
PETRAUSKAS, kurio var
das yra aiškiomis raidė
mis giliai įkaltas pačioj aukš
tumoj dailės šventynės — kur 
jisai gyvens per laikus.

JuJietą šiame spektaklyje 
gražiai išpildė ponia E. Karde
lienė ir Tallat-Kalpša, 
visuomet, autoritetingai 
gavo.

Ilgiausių metų musų 
Petrauskui!

ROSELAND.—Anksti ketvir 
tadienio rytą automobilio ne
laimėj žuvo devyniolikos metų 
lietuvaitė Alice Statkus, gyvo 
nusi adresu 715 West 120 St. 
Kita moteriškė, važiavusi kar
tu su Alice Statkums, taipgi už’ 
mušta. Ji buvo Mrs. Marle 
Vierson, •

Nelaimė atsitiko, kai auto
mobilis, kuriui moteriškės va
žiavo, smogė į vandens vamsį 
dį prie 108 ir So. Halsted gat
vių ir apvirto. Sužeistas tapo 
Ray Coughlin, batų salesmą- 
nas.

Automobilį operavo L. V. 
Vierson, 10718 So. Michigan 
avenue, žuvusios Marie Vier 
son vyras. Policija paėmė jį 
kvotimui.

PRAKALBOS
LABAI ĮDOMIOS PRAKALBOS 

■ atsibus
NEDĖLIOJĘ

Balandžio 19 d.
Svetainėje ųo antrašu 

?458 W- * -
Brįghton

Lygiai nuo 3 vai. poo iet.
Kalbės S. RENECKAS,.

Temoje
“Alijošius turi ateiti pirm 

4i(lžįųjų vąrgą”
Kas nori sužinęti kas yra Ali

jošius ir ką jis darys atėjęs, tai 
malonėkite visi ateiti i paskirtą 
vietą ant paskirto laiko.

Rengia ir kviečia
JEROVOS LIUDININKAI, 

įžanga veltui. Rinkliavos nėrę.

‘ * tainėj. Jūsų atsilankymas į^sirįpkimą būtinai reikalin
gas—Kviečia Kapinių Trustisai.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d. Jano Garbuzo svetainėj, 8749 S. Halsįęd 
st., 1 vai. popiet. Tai bus labai svarbus susirinkimas dėl 
prisidėjimo prie kitos draugijos; beto, nariai privalo užsi
mokėti užvilktas mokestis kliubui. W. Didžiulis, pr. rąšt. 

Lietuvių nacionalis demokratų kliubas turės susirinkimą šiaud e, 
balandžio 17 d., 7:30 vai. vakaro. Prašomi visi atsilanky
ti ir įsirašyti į tą organiząciją Klįubo susirinkimai lai
koma kas trečias penktadienis kiekviena menesio. Kliu
bo balius įvyks šeštadienį, balandžio 25 d., Vingeliausko 
svetainėj, 4500 So. Talman ėf.ve. Jokių duoklių mokėti 
nereikia.-^- K, G, Ųrnezis, .

Sekmadieny, Gegužės 19 d. 1:30 p.p. Draugijų atstovų konfe
rencija, reikale Lietuvos Demokratijos Gynimų seimo, ku- 

. ris įvyks birželio 20-21 d,> 
bus Neffo svetainėje, 2435 
zacijos kurių atstovai yra išrihkti į šią koųfevęnoiją 
lonės savo organizacijos atstovams įteikti bendrą man
datą—pažymėti atstovų vardus, —Laikinis Sekretorius E. 
Mikužiutė.

šiandie vakare, kaip 8 v. v„ “Naujienų” raštinėje, įvyksta Lie
tuvos Demokratijos Gynimo laikinio komiteto susirinki
mas, Kviečiame visą laikinį komitetą pribūti, turėsime 
pasitarti reikale busiančios konferencijos, kuri atsibus 
sekmadieny .-—Laikinis sekretorius Mikužiutė.

štai kas švel- 
pąlietd klausovo jausmus 
Šia prasme Račiūnui bųt 

labai tikę Putino “Altorių še
šėliuose” . .

Toliaus p. Kardelis 
kad “Račimio muzikoj nepa
prastai daug gyvumo, gajumo, 
jaunatviškumo, 
verčiančio įvairumo 
meliodijoj, tiek harmonijoj 
bei jos pasukurosę. Skambu
mas nepaprastas, ypač cho
ruose.

Orkestruotė kiek blankes-

P-s NL Ęukša buvo dirigen
tas ir tarp solistų buvo Gri
gaitienė, Jonuškaitė - Zaunie- 
nė, Vencevičaitė,, A. Sodeiką, 
Santąrvas, Kučingis ir Puško- 
rius, visi kurie buvo gerai pa
siruošę ir pasekmingai daina
vo ir vaidino.

Choras p. šiakos globoj ir
gi pasirodė savo aukštumoj 
ir publika kėlė ovacijas”.

(Iš “Lietuvos Žinių)
Man ateina mintis, kad mes 

chicagiečiai turime kelias rim
tas muzikos ir dramos draugi
jas, kurios kiekvieną sezoną 
stato įvairius muzikalius kuri
nius, aišku, vis vertimus iš 
svetimų kalbų; turime keletą 
dainininkų su didesniu išsila
vinimu ir patyrimu ir pąsie- 
kusių gan rimtas vietas rnųzF 
kos pasaulyje; turime publiką, 
kuri tiek daug remia visas 
nuoširdžias pastangas ir dar
bus musų dailės mylėtojų dar
buotės; taipgi dabar gyvuoja 
draugija, kuri rūpinasi užsie
nio lietuvių reikalais — tai 
mano manymu neturėtų būti 
nė mažiausios priežasties dėl 
kurios mes chicagiečiai irgi 
negalėtume savo sekančiam 
sezone džiaugtis savais talen
tais, kūrybiniais talentais, ku
rių skaičius vis . didėja. “After 
all , jeigu randasi galimybes 
parodyti pasauliui savo kultū
rinį turtą — reikėtų naudotis 
tomis progomis, kaip kad da
ro kitos tautos. Pagyvensime 
— pažurėsime,

Naujas lietuvis biz
nierius Town of Lake 

apielinkėj 
.. . ■

T0WN OF LAKE.— D. Sąu- 
cuvėnas, gerai žinomas visiems 
apielinkės gyventojams lietu
vis, atidaro buęernę ir grosęr- 
nę balandžio 1$ dieną. Biznį 
jis atidaro adresu 4438 South 
Hermįtage avė.—j. R.

»ll H ■ (■ H.14 "■■■■' ■■
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BALANDŽIO 17-rLietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Pąrty, ęhįcagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal- 
sted Street, 7:30 vai. vakąrą. Tįjįkląą padwW išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Maudei Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gružus programą^ BiUotei 25c.

BALANDŽIO 18 <L L. D. S. 73 Kp, balius Burusidėj, Jt Macu
levičiaus svetainėj, 1036 Rast 93 st. Balių rengia su dai
nomis ir prakalbomis. Sako, dainuos Roselando šakar- 
Makar choras. Įžanga 15c asmeniui. Bus ir kitokių pa- 

• marginimų

Lietuviai Darbininkai 
Argentinoj —

’. K ' '
I Pietų Ameriką šiose dieno

se išvažiuoja Kipras Petraus 
kas, Vincė Jonuškaitč-Zaunie- 
nė, ponai Oleka, Mažeika ir 
Nauragis. Jie dalyvaus gast
rolėse, kurioms diriguos Emil 
Coopor, (bpvęs. vienas iš Gili- 
cagos Civic Operos’dirigentų). 
Šie artistai .planuoja išbūti 
Argentinoj vįsą vasarą. Argi 
nebūtų didžiausias siurprizas 
ir neapsakomas malonumas, 
jeigu jie atlankytų ir Suvie
nytas Valstijas po Argentinos 
gastrolių ?

yv?dl kokias sutaupą jus Ralitę Pa
daryti, palyRinkite tas kainas, ku- 
rįoę yra “MĮdwest Stores” ęfcęlbimo 
šios diępps ^'Naujienų” laidoję, 

(Apskelb.)
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CLUB RAJAU
6627 So. Westem Av«. 

Prospect 1P432
DINE & DANCE 

4 Flpor Shows Kas Vakarą 
su

Suipiy Bouche. M. "C* 
ir All Stąr Revue 

Vištienas ir StSko Vakarienė 
Be Cover ar miąimum charge 
Estęllę Andrulis įr motįųa, Sav,

■ - 11 . j ..................... l ■ ' ————"T-rr!-'?"

susirinkimai

GEORGE ME4 
* GROS 

Nauji įmones P^rč 
černe ir grpsęrnę 
delis pąsirinjmnąs 
reikmenų mėsos ir gręsęr 
einamas fcąto 
pąrkiečĮąs ąfe 
patarnąvimąs.

J. DAMRRAVSKĄS,

Ttl. Lšfąvettei 8351
—----

Tavernos I
KurSusirenkaLietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia
Parkę, _ j

dien šilti valgiai ir sandwičhes. Penkt 
tadieniais žuvis, šeštądienias muzir 
ka. Atvažiavę i Jąckson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
TROMĄS ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

Peter Prąnskųs Tąvęrn 
Musu naujai atidaryto] ir gražiai iš
puoštoj užęigęj Yisądęa randasi ro- 
riausios rūšies degtine, vynas, alus, 
cigąrąį, užkandžiai ir mandagus pa- 
tarnayimas. Kvieč;amę yiąuši drau
gus, pažįstamus ir Marquet£e Mahor

6588 So. Western Avė.
——j. ""pu1"-".... ---------- ' ■l"!'J 1 11

PRANAS ŽEMAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

16 dieną balandžio mėn. 1935 
m., sulaukęs 48 metų amžiaus, 
tapo palaidotas bal. 20, Tau
tiškose kapinėse, gimęs Suval
kų red., šakiu ap., Gelgaudiškio 
uarap,

Palikę dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Oną po tėvais 
Buru^aito. dukterį Genovaite, 
Sųnų Vytautu. ; ;

Jau metai praėjo kaip męs 
Tavęs netekome, brangus vyre 

ur tėveli. Nejaukus ir sunkus 
metąij be Tavo meilės ir glo
bos. Mes kasdien, kas valandą 
Tave minime ir verkiame — 
j(ei pavasaris, nei gėlės nei 
paukštuku čiulbėjimas mus 
belinksminą — Mas Tave M;U’ 
sų brangusis vyre ir tėveli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes 
ankščiau ar vėliaus pas Tave 
.ateisime. Lauk mus ateinant!

Muliudę lieka,
Moteris, duktė ir suims.

■•'•Tr-M... - -g'i".'.r“...... i,"...... į,iiįuį.....................

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS



nusi

Automobiles

$1,500 Dovanoms

Jonas P. Ewaldas

šis susirinkimas bus vie

Automobiles

IŠPARDAVIMAS For Rent

SUSI

'Furnishęd Rooms

195

495

Oakland 2 d. Sėd1931
UNIVEKSAL STORAGE495

1929—Ęssex Sėd

Phone Yards 8408

trunk
bargenas

musu

whl

trunk

viri

Tel. Canal 5063

laukiate?Well, ko iųs

COAL

FLATISGRAŽIAUSIAS
SOUTH SIDĖJ

ton

5 vai

2 EILES CELLOPHANE RINKTINIO DERLIAUS TABAKOapsaugoja gerumą

aasažs

Real Estate For Sale 
Namai-Žfemė Pardavimui

1 galionas enamel 
special ................

TRYS patyrė vyrai dirbti gele
žies yarde. Security Iron and Metai 
Co. 1455 Blue Isl.and Avenue.

2 pagyvenimų po 5 kambarius ant 
68tos ir Rockwell. Kaina $7000, karš
tu vandeniu apšildomi.

© P. LorlllardCo.Jnc

KAZYS URN1KAS,
4706 So. Western Avė., 

prie kampo 47-tos gatves

BAGDONAS. Sav

1933—Chevrolet Sėd

JOE LELEIKA, 
4135 So. Campbell Avė 

Tel. Prospect 3140.

1934—Ponliac

1927—Buick secįap

Penktadienis, bal; 17, 1986

1929—Studebaker 6 Sėd

humus” — 
— $1. ge

SHEARMAN patyrė prie kirtimo 
geležies nuokarpų. Lincoln Iron anc 
Metai Co., 6423 Wentworth Avė.

TAVERN pardavimui su šokių 
le, bowling alleys, pigi renda. 
2402 St. Charles Rd., Belwood,

REIKALINGAS patyręs darbinin 
kas dirbti prie baro tavernoj.

2552 W. 63rd St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

RENDON Storas, gera vieta dėl 
barberio arba beautv shop.

1021 W. 60 St.

JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu 
Sėliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
ba vežimais. Del gėlių, prie sodi 
nimo, daržų, žoles ir t. t. Prista 
tom į visas dalis miesto.
Perkraustom

TAVERN parsiduoda pilnai ireng 
ta, pigi renda.

8239 S. Halsted St.

RENDON krautuvė ir 4 kambarių 
flatas su skiepu. Pečiais šildoma. 
Bus išdekotruota taip, kaip rendau- 
ninkas norės; Renda $15.00. 1951 
Canalport Avė. Tel. Yards 4061.

REIKALINGA pagelbininke prie 
siuvėjos, prie rankų darbo. Pašaukti 

Boulevard 3367

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėjų rasite 
yarde.

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

REIKALINGAS jantiorius unijis- 
tas, nevedes. Kad ir- senyvas. Kreip
kitės tik laišku Box 422, 1739 So. 
Halsted St.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGO J E
Gitaros taip pigiai kai .......... 3.50
Smuikos taip pigiai kai ..........  $3.50
Kornetai tiktai po .................. $6.50
Klarnetai tiktai po ........ $5.50
....Bass Drum tiktai po ........ $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP
914 Maxwel St. arti Sangamon

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

REIKALINGA patyrus moteris 
skirstyti skudurus. Lincoln Iron and 
Metai Co., 6423 Wentworth Avė.

P ra 
atsi

Taipgi visos kitos nialevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 jvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

Tel. YARDS 1834

PASKUTINIAI BARGENAI 
MAROUETTE PARK 

APIELINKĖJ
2 pagyvenimų po 5 kambarius ant 

70tos ir Maplewood. Kaina $6850 
Cash $1100. . . .

Vytautas Tarutis 
dainuos Naujienų 
Radio programų

CHRYSLER 1934 
dan — 
Priimsiu sena 
(Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 S. Morgan St.
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

Business Service
Biznio Patarnavimas

Gera proga dėl tu, kurie nori bu- 
davotis narna — 2 lotai ant 70tos ir 
California — kampas už $2700 — 
kurie kaštavo $7500. Su gatvėmis ir 
kitais improvementais.

Matykite -
A. MICHIULIS 
2502 W. 69 St. 
Prospect 1057

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restauranta, nuolatinis darbas dėl ge
ros darbininkės.

3206 S. Halsted St.

$175
....... ................. Nedėlioi iki 5 v.v.
RAPP STORAGE FURNITURE

5746 So. Ashland Avė.

.launa mergina 
Galės būti vie- 
Gera mokestis.

Cedarcrest

Pristatom; anglis.
.......... STANLEY GAVCUS...............
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III,

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite1. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

$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. jrengimaš

de luxe ...........
Atdara vak. iki 9

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

JUODŽEMIS, yardais arba veži 
mais, specialė žemė — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai 
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj 
Charles Gavcųs, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

A MALEVOTOJAMS IRty C10 SI NAMŲ SAVININKAMS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

toriųm, Įžangos tikietas $l.Q0, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Mine Run
Luinp .....
Egg ........ .
Screen ....

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

JANITORIAUS pagelbininkas, ne
reikia, kad butų, unijistas. Turi 
būt nevedes. Mike Williams, 4939 
Broadway.

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

PINIGUS-DVIGUBAI-GRĄŽlNAM PASIULIJIMAS 
veikmėj nuo Snalio 6. 1935.

16 METŲ mergaitė paieško darbo 
prie namų kur nereikia skalbti nei 
virti. Mylinti mažus vaikus. Atsi
šaukite 921 W. 33 PI. Cottage už
pakalyje.

Leonas Roofing’ Co
8750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

GROSERNR ir bučemė, pilnai 
įrengta, . be kompeticijos, residenci- 
jos distrikte,

2210 Adams, Bellwood, III.

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

2039 W. GARFIELD BLVD.
3-6 KAMBARIU APARTMENTAI 
2 tilo maudynės

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

FIELDS
CEDarcrest 2700.

Bus ant vietos nuo 2 iki

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
krautuvė, pigiai. Priežastis — tu
riu dų bizniu. 1421 So. 49 Court 
Cicero.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

4 durų Sa- 
mažai vartotas. Bargehas 

karą i mainus

Iki balandžio 30 dienai pro 
ga kiekvięnm lietuviui — vy
rui ir moteriai

tile virtuvės ir 
dengtos 

Paste- 
Savinin-

MES TEISINGAI PATARNAUJAM
Kurie, norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmąs arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, farmą, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestų’ norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

•A. GRIGAS
2524 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavem fikčeriai. 
Pigiai. — Telefonuokit Lafayette 
2649, 2455 W. 4Šrd St.

per 
per 
per 
per

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

1609 S. Halsted St.

TINKAMAS atlyginimas bus su
teiktas tiemš, kurie praneš apie He- 
len Pivoriūnas pasilaikymo vietą. 
Paskutini syki girdėjome nuo jos 
1916 metais. Rašykit Box 427, Nau
jienos adresu.

MAINYSIU labai gerą lotą, išmo
kėtą, $}450, Summit. III. 135 pėdos 
nuo 'Harlem Avė. Ant gero automo- 
jiliaus, 2900 Papler Avė. antras 
augštas per’ viduri.

blėties 
pagei-

Situation Wanted
Darbo Ieško

Atidarys antrą, modernišką ofi
są, 708 W. 18 St., birželio 
pradžioj

PARSIDUODA Marųuette Park 
sakantys namai: 5 kambariu bunga- 
Jow, apšildomas, moderniškas, kaina 
$3950; kita 5 kamb. mūrinis cottage, 
kaina $3000; kita 5 kamb. medinis 
cottage, apšildomas, kaina $1800; 
du fletis po 5 ir 6 kambarius, ap
šildomas, du boileriai, kaina $6000. 
40 akrų ūkis su gyvuliais ir padar
gais. gražiausioj vietoj Mich., kaina 
$3000. Lietuvoj 4 šeimynų namas su 
sklypu žemės, prie didelės upes, pi
giai arba mainysim. Arba pas
tatysim jums murini namą 5 arba 
6 kambariu Marouette Parke su lotu 
už $5500 ir $6000, viską moderniškai 
Kurie norite ką pirkti, arba turite 
ką parduoti arba išmainyti, arba 
kurie norite pinigų pasiskolinti ant 
pirmu morgičių ant foreklozuotų na
mų kuriuos per mane žmones da
bar perka, o trūksta pirkikui pini
gu, tokia paskola jums bus sau
giausia investmentas. Ofisas atda
ras kožna diena, vakarais ir sek
madieniais. Kreipkitės asmeniškai

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar gyvanašlės nuo 29—39 metų. Nė
ra skirtumo bile išmintinga ir išti
kima dėl gyvenimo, kad butų gra
žios pažiūros. Esu našlys, vidutinio 
amžiaus, gražaus sudėjimo, linksmo 
budo. Nevartoju svaiginančiu gė
rimų. Turiu gerą darbą — Rašy
kite laišką. Naujienos 1739 South 
Halsted St. Box 425.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu — Nauji display. coun- 
teris ir nauja šaldomoji mašina ar
ba mainysiu i tavem, mažą namą 
arba i ūki netoli nuo Chicagos.

6001 So. Carpenter

High Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM 

$3.75 
$4.00 
$4.00 
$2.75

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks pai arinius namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais; Maža nacinė t. mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 va), vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met
STOGAI IR SAIDINGAI 

Dengiame stogus, statome garadžius, 
ir porčius ir padarome pundamentą 
ir kaminus, patyrė per dvidešimts 
mėtų; Darau darbą ant lengvo iš
mokėjimo ir kožną darbą garan
tuoju.

REIKALINGI du apšildomi kam
bariai, forūišiuoti ar ne, prie gas- 
vadinės — šviesus — gera transpor- 
;acija — ne labai toli nuo miesto 
Box 426, Naujienos.

MAINYSIU 6 kambariu cemento 
blaksu cottage i grosemi ar delica- 
tessen kaipo dalini imokėjima.
3919 W. 62 St. Tel. Republic 8261

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgiČių. 
Užrašom visokios rūšies avdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Micketicė & CO.
681,6 So. Western Avė.

Hemlock 0800 •<

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 Westi 18th St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio ANT A. 
NAS JANUŠAUSKAS, pirmiau gy 
veno apie 16th ir Ruble, dabar gy 
vena ant farmos Michigane — 
šau ji pati ar žinančius apie ji 
šaukti. Busiu dėkingas.

JOE ALIŠAUSKAS, 
142. So. Brown St. 
Rhinelander. Wis.

*1.39 
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
maleva ....................... I «ww

ir daugiąu
1 galionas pirmos kl.
removal ................. ........vvv

bu|i nariais 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
Įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų: vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam 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. Western Avė.

Lafayette 1329

Malonėkite visi Tautinių Ka
pinių lotų savininkai ir drau 
gijų atstovai atvykti šį sekma 
dienį, balandžio 19 dieną, i 
Lietuvių Auditoriją, 3133 So 
Halsted st., lygiai 1 vai. po-

Garfield Pai‘k Lietuvių Vyrų . ir 
Moterų Pašelpinis Klubas rengia Pui
ku ir Dideli Balių šeštadieny, Ba
landžio 18, 1936 McEmiIry Hali 
4039 W. Madison St Pradžia 7:30 
v. v., gera muzika šokiams. įžanga 
iškalbo 25c., prie* dųrų 35c.

p. Ewaldą pasikalbėti 
pirkt namą, nes namai.! greit 
bus brangesni. '1

Linkėtina p. Ewaldui pasise
kimo ir busimame naujame ofi
se. (Sp.)

PAVASARINIS VAR
TOTŲ AUTOMOBILIŲ

PARSIDUODA arba rendon 6 
kambariu mūrinis cottage — vienam 
karui garadžius. ' Furnace šiluma. 
Prieinama kaina, 30 pėdų lotas.

5640 So. Carpenter St.

Educational
MoKyklos

Ateinantį šeštadienį, kaip 9:30 
vai. ryto, iš stoties W.C.B.D. 
1080 kil. Naujienų Radio pro- 
grame! dalyvauja Vytautas Ta 
rutis,-kuris 3^ mėnesius dai
navo St. Louis Municipalėje

LocaJ and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street

Valdyba ir -komisija tamstom 
raportuos ir pasakys kas jau 
nuveikta. Tie, kurie atsilankys, 
gaus taipgi įžangos bilietus į 
pikniką. Bus nemažai ir ki
tokių reikalų apsvarstyti. Ęo- 
(losi, atvyks ir svečių į 
rinkimą ir ką nors naujo mums 
praneš.—R. šniukas, sekt.

panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki L vai. po piet. , 

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

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus.1 galionas malevos Q7-A

visokių spalvų ..................f V
• ii;-: .‘

Specialė maleva medžio G 7 r*
darbui, ......... .—...... gal. V f v
1 gal. grindims ir trim vaHiišh, 

išdžiūsta į 4 valandas

Jonas P. Ew,aidas Chicagos 
lietuviams yra gerai žinomas. 
Jis pardavinėja namus. t Turi 
ir dabar pardavimui gerų na-

Surukykit pusę pakelio Labiau-Sušvelnintų Old Golds. 
Jeigu nebūsit patenkinti, sugrąžinkit mums apdangalą su 
linkusiais dešimts cigaretų bile kada per 30 dienų, nuo 
šios dienos, ir mes prisiusime jums tiek kiek jus užmokė
jote už Pilną pakelį Plūs už persiuntimą.
(Pasirašo) P. LORILLARD COMPANY, Ine. (įsteigta 1760) 

119 West 40th Street, New York City.

Svarbus Lietuvių 
Tautinių kapinių 

lotų savininkų 
susirinkimas

PRESS DESTGNING—MILLINERY 
LEARN PRESS PESIGNING — Pattėrn

Prafthig, Pressniakingr, Millinery oi 
Power Machine Operatinir. Individual in- 
structions. Enroll now. Pay or evening 
classes.. Reasonable ratea. Most mod- 
ern equipped Bohool. Established 1902. 
Come in or wrlto tor free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

nas iš svarbiausių ir reikalin
giausių, nes iškilmingas kapinių 
25 metų jubiliejus įvyksta ge
gužės 30 dieną. Būtinai vi
siems reikia rengtis šiai1' į dį 
delei ir istorinei šventei.

Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertes — Pohtiaę auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. : Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam įvisus, 
kurie - dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci-? 
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted St. — ofisas adaras

1934—Plymouth DjeLuxe 
1930—Hupmobile Cp.....

PARDAVIMUI Nash 1932 — 8 cy- 
linder — labai geram stoyi, man 
vienam perdidelis. Mainysiu dnt 
mažesnio. John Baukus, 6332 South 
Central Avė.Jis taipgi yra sekretoriumi ir 

ofisų vedėju dviejų didelių 
spulkų: Keistučio Loan and 
Bpilding Association ir Lith- 
uąnįan Building, Loan and 
Hęmestead Association. Pastaro 
sios spulkos ofisa's bus adresu 
708 W. 18 St. apie birželio pir
mą dieną.

Jonas P. Ewaldas prižiūrės 
abudu ofisu: 840 W. 33 St. ir 
šį naują ofisą.

P-nas Evvaldas sako, kad jis 
atsikrausto į savo gimtinę apie- 
linkę, nes 18tos gatvės apielin- 
kėj/yra gimęs ir augęs.

Keikia priminti, jogei “Nau
jienose” kiekvieną penktadienį 
tilps abiejų minėtų spulkų 
skelbimai, labai gerų namų bar- 
genų. Perskaitykite šiuos skel
bimus ir kam reikalinga išsi 
rinkit namą ir nuvažiuokit pas

operoje ir dar tik pora savai
čių kaip iš ten sugrįžo. Todėl 
Naujienų Radio klausytojai ne
pamirškite atsisukti savo ra
dio ir pasiklausyti to jauno dai
nininko. Taipgi šiame progra- 
me ir žinių perduotojas bus vi
sai naujas. Tad bus įdomu, ar 
klausytojai atspės jo vardą.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Chicagos ir apylinkių lietu 
viai esate nuoširdžiai kviečia 
mi į .narius skąitlngos Drau 
gijos. Laukiam.
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