
1

J The First and Greatest Lithuanian Daily in 'America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

\ ... i *

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

1 under the ActĮof March 3, 1879

....... i ■»muiiini rtm ,, jiMiiiMMMm. ■■■ ■

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

T“ NAUJIENOS
Th6 Lithuanian Daily News

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

Phone CANal 8500
* .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIII Kaina 3c
■MMMMMMMMM III I ■» —■—■——MSI l-į ■■■■!■  ..................— Į I H ■ I > I II Į m        ■■ ■ ■

Chicago, III., Antradienis, Balandžio-Aprii 21 d., 1936
- ----------- - -. - - ■■ - -......... - - --------------------------

No. 95

Anglija grūmoja nau 
jomis sankcijomis

Eden grūmoja savystoviu veikimu, jei Ita 
lija atsisako taikintis su Ethiopija. 
Italija pareikalavo visos Ethiopijos

GENEVA, bal. l>0. — šiandie 
tapo sušauktas tautų sąjungos 
tarybos specialis susirinkimas, 
kuriam “komitetas 13,” t. y. ta 
pati tautų sąjungas taryba, tik 
be Italijos, kuriam buvo paves
ta rūpintis sutaikinti Italijos ir 
Ethiopijos karą, pranešė, kad 
jam pavestas darbas nepavyko 
ir po ilgų pastangų nepasisekė 
privesti prie karo Afrikoje pa
liaubos.

Komitetui išdavus savo rapor
tą, kalbėjo keturių labiausia tuo 
karu užinteresuotų šalių atsto 

;vų.j<;J-.- V ■
Italija reikalauja visos Ethio

pijos
Pirmiausia kalbėjo Italijos 

atstovas baronas Aloisi, aiškin
damas Italijos poziciją. Jis sa
kė; kad Italija jokiu budu ne 
gali priimti karo paliaubos pirm 
negu bus priimtos pagrindinės 
taikos sąlygos.

Italija be to negalinti daryti 
mūšių paliaubos kol ji neturi 
pilno užtikrinimo, kad ta musių 
paliauba nebus panaudota nau
jai mobilizacijai ir.al^įgjjiklavi- 
jnui. Tokis užtikrinimas gali 
būti tiktai užėmimas visų’svar
besnių Ethiopijos centrų, kas, 
paties Aloisi prisipažinimu, reiš
kia praktiškai okupavimą veik 
visos Ethiopijos.

Kartu betgi Aloisi augštino 
užkariavimą kaipo nešantį “ci
vilizaciją” Ethiopijai ir tvirti 
no, kad Italija parodžiusi savo 
ištikimybę tautų sąjungai ir no
rą taikintis.

Ethiopijos atsakymas
Už Ethiopiją kalbėjo Wolde 

Mariam. Jis atvirai kaltino, kad 
Italija niekad ir neirfcnė daryti 
taiką tautų sąjungos rybose ir 
priėmė “principe” sąjungos pa
siūlymą taikintis tik tam, kad 
sutrukdyti derybas, laimėti 
daugiau laiko ir tuo pačiu kar
tu neprileisti prie skelbimo jai 
tolimesnių sankcijų.

Ethiopijos atstovas todėl rei
kalavo pritaikinti Italijai visas 
XVI statuto straipsnyje numa
tytas sankcijas ir neleisti puo' 
liku*i trimfuoti.

Eden grūmoja Italijai
Anglijos užsienio reikalų 

nisteris Eden savo kalboj
reiškė, kad Anglija yra prisi- 
ruošusi svarstyti naujas eko
nomines ir finansines sankcijas 
Italijai, nes negalėjimas sutai
kinti Italijos-Ethiopijos karą 
gali turėti labai liūdnas pasė
kas pačiai tautų sąjungai.

.feigų gi tautų sąjunga ne 
įstengia užbaigti karą, tai An 
glija ir kiti nariai bus priversti

veikti nepriklausomai—savysto-. . • tviai.
Tai yra pirmas Anglijos ofi

cialis užsiminimas apie savyš- 
tovį veikimą tfž tautų sąjungos 
rybų. ’

Eden pabrėžė, kad dabar yra 
sprendžiamas kolektyvės siste
mos likimas.

“Jei norima išlaikyti patva
rią taiką”, sakė Eden, “tautų 
sąjungos statutas kuris yra yra 
įtsatymas valstybėms, turi bu* 
ti pagerbtas. Jei valstybė gali 
laužyti statutą be bausmės, tai 
kokis gali būti pasitikėjimas 
internacionaliniais įstatymais 
ateityje?”

Franci ja kalba
Po Eden kalbos kalbėjo Fran

cuos atstovas Paul-Bancour. Jis 
tik tiek tegalėjo pasakyti, kad 
kartą komitetui nepasisekus pa
siekti taiką, tautų sąjunga ne
turinti paliauti savo pastangas, 
bet ir toliau turinti rūpintis ka* 
ro sustabdymu.

Siekiasi išgelbėti už 
darytuosius sidab

ro kasykloj

mi- 
pa-

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

Galbūt lietus ryte; daug šal
čiau.

Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicagoj buvo 75.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:- 
36.

I Bedarbių Susivienijimo demonstracija prie Baltojo Namo Washingtone. Demonstrantai reika
lauja, kad butų paskirta $6,000,000,000 bedarbių šelpimui.

Vienas iš uždarytųjų Kanados 
kasykloj jau pasimirė, kiti il
gi galėsią išsilaikyti tik 12 
valandų I

MOOSE RIVER, N. S., bal. 
20.—Prieš kelias dienas dėl į- 
griuvimo vietos sidabro kasyk
loj 140 pėdų gilumoj liko už
daryti trys žmonės— du kasyk
los savininkai Dr. Rebertson ii 
advokatas Magill, kartu ir time- 
keeperis Scadding.

Visos pastangos prie jų pri 
eiti nedavė pasekmių, nes pra 
dėjus kasti ištikdavo nauji į- 
griuvimai. Buvo manyta, kad 
uždarytieji yra mirę. Tečiaus 
pragrežus skylę ir įleidus į ka
syklą ilgą geležinį vamzdį at
siliepė visi trys, kad jie yra 
sveiki ir gyvi.

Pradėta stumti gelbėjimo dar 
bą pagreitintu tempu, kasant 
šaftą naujoj vietoj. Tečiaus šį
ryt iš kasyklos gautas praneši
mas, kad adv. Magill pasimirė. 
Veikiausia nuo bado ir šalčio. 
O ir likusieji pranešė, kad jie 
galės laikytis tik 12 valandą.

Tečiaus bekasant ištiko nau
ja nelaimė. Pasirodė, kad ap
skaičiavimuose buvo padaryta 
klaida ir gręžiant kietą akmeni 
nuo kelio nuklysta. ir šaftos su 
uždarytaisiais nepasiekta. Sku
biai kasamas naujas urvas, ku
riuo, tikimąsi uždarytuosius pa
siekti ir dar šiandie juos išim
ti iš kasyklos, nors gelbėtojai 
ir yra labai pavargę nuo ilgo, 
be jokio poilsio darbo.

Krizis Lenkijos kabi 
nete; generalinis 
streikas Lvove

LVOVAS, bal. 20. —šio svar 
baus industrinio Lenkijos centro 
darbininkai paskelbė 24 valan
dų generalinį streiką protestui 
prieš policijos šaudymą į dar
bininkų Taidbtu^įiįs eiseną' gr
eitį ketvirtadien į. Kovoje su 
policija žuvo 16 žmonių.

Visoje Lenkijoje vaigšto gan
dai apie kabineto krizį. Gaze- 
ta Polska, pusiau oficialis or 
ganas, liko konfiskuotas Varša- 
voje už kritikavimą valdžios 
kovos būdų su neramumais ir 
ekonominiu smukimu.

Premieras Marjam Zyndram 
Kosciąlkowski atšaukė projek
tuotą kelionę į Budapeštą. Ofi
cialiai aiškinama, kad jis buk 
susirgęs. Bet visų nujaučiama, 
kad tikroji priežastis bus re
organizavimas kabineto iš prie 
žasties čia ir kituose miestuose 
įvykusių sumišimų.

MOOSE RIVER, Sask.; bal. 
19. — Trys uždarytieji sidab
ro kasykloj per į kasyklą įlei
stą geležinį vamzdį pranešė, 
kad visi trys yra gyvi ir svei
ki, nors ir buvo tikimąsi, kad 
jie • galbūt yra žuvę, sutrinti 
griūnančių akmenų. Jiems pa
siųsta per vamzdį maisto ir de
dama pastangos juos greičiau
sia išgelbėti.

Rusija ruošia kon 
stituciją

MASKVA, bal. 20. — Bolše
vikų organas paskelbė, kad Ru
sija dar negali atsipalaidoti nuo 
niekurių buržuaziškų ir kapi
talistinių dalykų, kurie turės 
būti įrašyti ir į dabar ruošia 
mąją konstituciją. Negalės bū
ti lygybės tarę gyventojų, nėgi 
uždarbio lygybės, taip kad eko 
nPm^^gyyėiriibj ų pasidalinimas 
turės pasilikti ir toliau. Bet ir 
naujoji konstitucija neleis jokių 
kitą politinių partijų, išėmus 
komunistų partiją.

Ethiopai ruošiasi 
ginti savo sostinę 

Addis Ababa

Nauji žydų ir arabų 
susirėmimai Pa

lestinoje

ADDIS ABABA, bal. 20. — 
Italams besiartinant prie Addis 
Ababa, gyventojai skubiai bėga 
iš miesto ir slepiasi kalnuose. 
Pasilieka tik svetimšaliai, kurio 
apsigyveno savo legacijų kie
muose.

Bet į miestą nuolatos atvyks
ta nauji pulkai kareivių ginti 
sostinę. Ginkluojami net vaikai 
ir moterys.

Pasirodo, kad italai yra dar 
gana toli ir nėra pasiekę kalnų, 
kuriuose slepiasi ethiopai ir 
ruošiasi išsprogdinti visus tiltus 
ir kelius.

JERUZOLIMAS, bal. 20. — 
Riaušės atsinaujino Jaffoj ir 
gretimame Tel Aviv. žydai už
puolė arabus Tel Aviv gatvėse. 
Kada apie tai žinia pasiekė ara* 
biVs Jaffoj, tai jie uždarė savo 
sankrovs ir puolė žydus. '

Padėtis visoje Palestinoje pa
sidarė labai įtempta ištikus 
naujiems arabų ir žydų susire 
mimams, kuriuose 10 žydų ir 
trys arabai liko užmušti ir keli 
žydai gal mirtinai sužeisti.

Arabai buk planuoją skelbti 
generalinį streiką ir tuo tikslu 
mano sušaukti didelį masinį siT 
sirinkimą, nors visokie susirin
kimai yra uždrausti.

Daug Jaffos žydų, kur liko 
išplėštos kelios žydų sankrovos- 
apleidžia miestą ir keliasi į sau1 
gesnį Tel Aviv.

Riaušės prasidėjo delei ban
ditų užmušimo žydo. Tel Aviv 
buvo suruošta demonstracija 
protestui prieš policijos nesirū
pinimą sugaudyti žmogžudžius. 
Policija į demonstrantus šovė.

Vakar Jaffoj ir Tel Aviv riau1 
šės buvo labai smarkios ir jose
daug žmonių sužeista iš abiejų su teismo tardytoju p. Kry 
pusių.

46 kandidatai vienai 
vietai

Daug miršta badu 
Chinijoj; valgo šunis 

ir kates
CHENGTU, Szechuen provin

cijoj, bal. 20. — Masinės sau 
žlidystės ir “pasigailėjimo” žu 
dymai virto paprastu dalyku 
šioj provincijoj, kuri pirmiau 
skaitėsi Chinijos roj um, bet de! 
sausrosprięžasčią. pa
virto tikru4 pragaru.

Dar niekad Chinijoj nebuvo 
tokio bado, kokį dabar pergy
vena iš' provincija, žmonės vai 
go šunis ir kates, o net ir žiur- 
:kės skaitomos brangių maistu. I 

ši provincija buvo labai tur
tinga ir jos '70,000,000\ gyven
toj ų niekad nežino j o kas yra 
badas, potvyniai, maras. Bet| 
dabar badauja mažiausi 30,000,- 
000 žmonių. Tikro skaičiaus mi
rusiųjų nežinoma. Bet apskai
toma, kad nuo bado, jį sekan
čių ligų ir saužudysčių mirė 
jau desėtkai tūkstančių žmonių.

Valdininkai sako, kad badas 
paeina delei to, kad per du 
metirs šią turtingą provinciją 
teriojo ir plėšė komunistai. O 
komunistams visiškai nuterio- 
jus provinciją prisidėjo 'ir .nau
ja didėlė nelaimė—sausra, kuri 
pribaigė naikinimo darbą.

PARYŽIUS, bal. 20. — Vie
name Paryžiaus distrikte atsto* 
vo vietai liko išstatyti 46 kan
didatai. Visame Paryžiuje ii 
Seine departamente yra išsta
tyti 1,381 kandidatas į 60 at 
stovų vietas, arba po 23 kan
didatus kiekvienai vietai. Ma
žiausia kandidatų vienai vietai 
yra 17.

AIŠKINA “MAISTO” SKER 
DYKLOS TAURAGĖJE 

UŽPIRKIMUS

KAUNAS.— Valst. kontrolės 
revizorius p. J. Jurašas, kuris 
Tauragėj “Maisto” skerlykloųe 
darė ir pirmąją reviziją, išvyko 
dabar į Tauragę aiškinti “Mais- 

’to” skerdyklos įvairių užpirki
mų. P. Jurašas dirba kontakte

geriu.

SL A. Pildomos T a-
■ 1 ' > . , ■ '' ’1 ■ ■ " 

' ''ift 'i', 1

rybos Rinkimai
• ‘ . ——....... .

. šiandie pridedame rezultatus dar iš 5 kuopų: 7, 17, 25, 
I 241, 272 ir 371. Tokiu budu4 dabar jau bus paskelbta 79 kuopų 
balsavimų daviniai. Viso jos padavė 3,000 su viršum balsų. 
Tai bus veikiausia netoli pusės viso balsų skaičiaus dabartiniuose 
SLA. rinkimuose,' nes reikia manyti, kad balsuos tarpe 6 ir 7 
tūkstančių narių.

Pažangiojo sąrašo kandidatai, kaip čia matome, eina labai 
smarkiai. Penki iš jų—Bagočius, Mažukna, Gugis, Mikužiutė ir 
Dr. Staneslaw—turi absoliučias daugumas balsų; o du kiti pažan
giųjų narių remiami kandidatai—jurgeliutė ir Miliauskas—yra at
silikę nuo stipriausiųjų tautininkų kandidatų tiktai kelioms de
šimtimis balsų. Bet yra pamato tikėtis, kad ir Jurgeliutė su Mi
liausku laimės, nes dar yra apie 120 pažangių kuopų, kurių re
zultatų negalėjome patirti.

Į skaičių tų kuopų, kurių balsavimų pasėkos yra paskelbtos 
“Naujienose”, įeina netoli 40 tautininkų kontroliuojamų kuopų. Jų 
tarpe yra beveik visos didžiosios tautininkų kuopos— Mahanoy 
City (Gegužio) kuopa, dvi Worcesterio kuopos, Chicagos Bridge- 
porto kuopa, Pittstono, Montello, Clevelando, Pittsburgho (40), 
So. Bostono, New Haveno ir t.t. Pastebėtinas dalykas šiuose rin- 

- kimuose yra tas, kad Bagočius gauna daug balsų, kartais dagi 
absoliučią daugumą; net ir kai kuriose stipriose tautininkų kut>- 

. | pose. O Bagočių tautininkai begėdiškiausiai šmeižė!
Įsidėmėtina taip pat, kad šiuose rinkimuose p. Vinikui se

kasi daug prasčiau, negu nominacijose. Pirma jisai buvo “po- 
puliariškiausias” iš visų kandidatų; o dabar jau p-lė Jurgeliutė 
jam visą laiką “mina ant kulnų”. Nuo Bagbčiaus, Mažuknos ir 
Gugio jisai yra toli atsilikęs. Ar Vinikas “išbėgs”, parodys, 
tur būt, tik galutiniai visų balsavimų rezultatai.

Vakar, beje, buvo įsiskverbusi viena klaida: Viniko balsų 
turėjo būti 1366, o ne 1336.

Visi iki šiol paskelbti balsai pasidalino taip:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius ........................................
N. Rastenis ......... .....................................

—vįce-preztdenTas
• Jr K* t- Mažukna ’ t :.~.r.A į..r?. •“;i .1........‘4. O.'šlna ...... ........... ...........................

SEKRETORIUS
P. Jurgeliutė...... .......................................
M. J. Vinikas —-................... .....................

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

IŽDO GLOBĖJAI
^E. Mikužiutė..... ................................
J. Miliauskas ........ ............................... . .
S. Mockus ..... ......... ............ ............ .
Ą. Zalatorius...... ............ ...................

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

1871
1131

|U’.v y y 1725
1141

1390
1453

1660
1218

1574
1282
1370
1071

1670
982

Turkai atginklavę ir 
neatginklavę 
Dardanelus

LONDONAS, bal. 20. — Ne
žiūrint pirmiau skelbtų oficialių 
žinių, kad Turkijos kariuomenė 
okupavo demilitarizuotus Dar
danelus, vėliau tos žinios buvo 
užginčytos. Dabar ir užsienio 
reikalų m misteris Aras pra
nešė, kad žinios apie Turkijos
kariuomenės įėjimo į demilita- . , 
rizuotus Dardanelus esančios J J |T| mm mm mm m I, Nau lenųRaoio Programai
paprašiusi leidimo atginkluoti * • * _____
Dardanelus. 1 ' 1

Senato komitetas 
siūlo nacionalizuoti 
amunicijos dirbtuves

WASHINGTON, bal. 20. — 
Senato amunicijos komiteto di
džiuma savo raporte senatui re
komendavo nacionalizuoti užtek
tinai amunicijos ir panašių dirb
tuvių, kad pati valdžia galėtų 
pasistatyti laivus, pasigaminti 
ginklus ir amuniciją ir kitas 
karo reikmenis, reikalingas ar
mijai ir laivynui taikos metu*.

Tečiaus komiteto mažumos ra
portas griežtai- priešinasi na- 
cionav’zącijai.

Chicagos draugijų 
konferencijoj daly
vavo 178 atstovai
CHICAGO.—Užvakar Chica 

gos lietuvių draugijų atstovų 
konferencijoje, kuri įvyko užva
kar W. Neffo svetainėje ir ku 
ri nutarė šaukti Clevelande Kon
gresą Lietuos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, dalyvavo viso 
178 atstovai, o ne 135, kaip va’ 
kar klaidingai buvo “Naujieno
se” pažymėta.

NEW ORLEANS, La.-bal. 20. 
Gaisras sunaikino dirbtuvę ir 
kelis namus. Nuostoliai siekia 
$75J)00. 9 ugniagesiai liko su 
žeisti.

bal
- Du žmonės, jų tarpe vie

GEORGETOWN, Tex., 
19. 
nas Texas universiteto studen
tas, liko užmušti susidaužius 
jų lėktuvui.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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CHICriGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE^ POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, viee-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P, MILĄ ŠAUSKĄS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGI S, Dr-jos Advokatas. J. P. VABKALA, Draugijos Auditorius. 
■---------------- --  .................. ■ ■ ■ - — — —, ■ ■■■................................................ ................... . -   ' ............ ..............■—------------------- -----------

Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—pagedėliais if ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vaL po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuviu 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, įvyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS, j 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS. 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

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

Konkursantas Įrašė Narių: Dar turėtu Įrašyti 
Kvota:

. Kvota užbaigtaFrank Bulaw
P. Martinkaitis (Senas Petras) 179......... .............. ....21
Kazys Steponavičius ................... . 187..... ............... .. .... 13
Vincent B. Ambrose ................. ... 139..... . ............... .... 11
Petras Galskis ................ ... 83........ .............. ....17
Petronėlė šliužas .......................... ..... 42..............;...... .......8

... 52

... 46

.. 14..
..28

17.. .
... 16.
....17..

12.. .

Benediktas Vaitekūnas ... 
Agnės Grakauskienė .......
Frank Klikna .....................
Antanas Mikšys ............ ....
Antanas L. Skirmohtas .. 
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P-nia Petronėlė Marazas, 
žmona dženitoriaus Stanley 
Marazas ir motina kornetisto 
Petro4 kuris griežia Stephens 
Revelers orkestre.

P-nia Frances Prakol, žmo
na Antano Prakol, kuris jau 
yra iš seniau Draugijos na
rys.

P-lė Petronėlė Vaičaitytė, 
pp. Prakol (Pralkauskų) gi
minaitė.

P-nia Helen Rudinskas, p. 
Albino Rudinsko žmona, gerai 
žinomo “Naujienų” meilerio” 
ir direktoriaus žmona.

P-nia Magdalena Purlis, 
marųuetteparkietė, įsirašė pati 
tuoj Įrašys ir savo dukterį.

Joseph Andriliunas, dirbtu
vės darbininkas.
P-nia Valerija Kriščiūnas ję 
sūnūs Edu\ard Kriščiūnas, 
brightonparkiečiai.

P-lė Josephine Markus, ste- 
nografė, marąuetteparkietė.

Joseph Puodžiūnas, maši-r 
ništas, brightonparkietis.

Kon. B. Vaitekūnas 
įrašėm. į

P-nia 'Mary *Wį^iauskas$ 
Clęaringo gyventoja?^'

Antanas Gerčas, bridgepor- 
tietis.
Kon. Antanas Mikšys 

įrašė:
P-nia Paulina Svatrin, brig- 

htonparkietė.
P-lė Slephania Svatrin, p-os 

Paulinos Svatrin duktė. • '

jin. Alex Ambrazevi
čius“ įrašė:

Inž, Petras Vilkas, 
itelektuaias, plataus 
silavinimo žmogus. 

on. Petronėlė Šliužas

žymus 
giliaus

įrašė:

Joseph Lideika, 'brighton- 
parkietis, “Watchhionąs.”

Alex Lideika, sūnūs p. Jo
seph Lideikby

Kon. K. G. Urnežis 
įrašė:

P-nia Anna Martinkienė, 
3315 So. Litųanica avė., patar
nautoja automobiliais.

P-nia Julia JSpitlienį įrašė 
Chicagos Lietuviu Draugijon 
p-nia Elzbieta Degutienė, 
Draugijos iždininko Degučio 
žmona.

P-nią Kotriną Skgrienę, ją 
įrašė Draugijon p. Stanley 
Stašaitis. Abu gauna po tikie- 
tą į Draugijos Dovanų Laimė
jimų Vakarą. '

Įsirašė Draiigijon p-nia 
Julia Petkus, “Naujienų? apy
linkės gyventąja. Gauna ti7 
kietą j Dovanų Laimėjimų va
karą.

Nušvarink Viską 
Savo Namuose

THE MA5YER 
CLEANER

MARBLE 
PORCEI.AIN

Ii

•V OI B?

Į DARBI VISI- PASKUTINĖ DIENA 
JAU ATEINA

Iki konkurso pabaigos liko tiktai dešimts dienų; iki “Jni\ 
ciacijos” ir Dovanų Laimėjimų vakaro-—trylika dienų. Kon 
kursantai, visi Draugijos naftai, stokite j bendrą darbą—Įrašy
kite kuo daugiausia naujų nariu Draitgijon,

tai užpildykite savo kvotas

CONRAD
• PHOTO STUDIO
420 W. 63rdSt.

;1 1 * . • . ; i ' " ■ .„4

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am* 

žiną atmintis.

...... I"..... ■"■"■'■'■■i...... . ............. ...  ....
Siunčiam Gėlos Telegramų i Visas

Pasaulio 1 Palis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėm^. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St, 
Tel. BOUlevard 7314

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

Draugija dar būtinai turi gauti iki balandžio 30 d. du šim
tus naujų narių. Jeigu jus, draugai konkursantai, savo kvotas 
užpildysite—du šimtai naujų narių bus gauta. Nuo jūsų pri
klauso šių dviejų šimtų narių gavimas, nuo jūsų priklauso sėk
mingo konkurso pabaigo.

I darbą, draugai konkursantai, paskutinė konkurso diena 
jau visai arti; du šimtai naujų narių dar.turi būti įrašyta!

Julius Mickevičius,
C. L. A. Prezidentas.

Crane Coal Co.
. 5332 S. Long Avė.

TeL Repubiic 8402

■i 1
Poeahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar dausriau $7..8O tonas 

Smulkesni $7,05 tonas

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Kon. K. Steponavičius 
įrašė:

Simonas ir Elzbieta Kietai,i 
Cicero gyventojai, nuosavybių 
savininkai. 1

John Samulonis, gerai žino
mas garfieldparkječio p. Sa- 
mulionio sūnus.

Joseph ir Auna Valiulis iš' 
Oak Park. P-nai Valiuliai daž
nai aplanko Lietuvą, grįžda
mi atsigabena daug įvairių 
rankdarbių. P-nui Kaziii Ste
ponavičiui, musų konkursaii- 
tu i, geriausia patikę skudučiai. 
P-nas Steponavičius sako, kad 
butų gerai suorganzuoti Chi- 
cagoje. skudučių orkestrą, —

pa spp. Valiulis darbui prad^ 
žia yra.

Povilas Narvidas, garfield- 
partietis, dženitofius, geras 
Prano Stankmio draugas.

Kazimieras Miksi#, geras 
nuoširdus žmogus, plius mar- 
ųuetteparkietis.

Edvardas Perutis, bridge- 
porLo jaunuolis.

P-nia Ona ZUviltis'. šios po
nios vyras įsirašė biškį pirme- 
liau.

P-nia Akvile Jonas (Juod- 
žiųnas), marąuetiepsarkietė, 
pp. Maldų ir Gurų giminaitė.

P-nia Petronėle Yuraitis, ge
ra namų šeimininkė, duktė ir 
sūnūs lavinasi smuiką ir dai
navimų.

MALEVOS
Didžiausios malevų ištlirbėją ir distrf- 
biltorių įstaigos Chicagoje. Stan.davti- 

' nės rų&ies malevą už tiktairųSies malevą už tiktai

regullarės kainos
7.000 gal. Shervvin VVilliains Trim Var- 
uiso. iš Majestic Radio, kuris suban- 
Ūrutavū.. -$2.75 vertės 
kaina ..... ........ j.................................................................

Namams Maleva. Gloss ar Piut- G£c^t 
Lakęs rūšies, kitur $2.85. $1.25
Susų kaina —........,ontigptnery-Ward certiflkuota maleva
Sųnd Kote fluish, pirmiau $1.00 
$3;80, dabar • .....................
Juo'd.as Screen Enamells CQA
Dabar galionas ............   r*

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavą sandelį ir tu
rinio- savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit! •

PAINT EXCHANGE OF 
1W7 mSwAukee avh. 
6830 S. HALSTED ST. 

EL8TON AVĖ- 
Telefonas:. Armitage 1440.

Kon. M. Ratkevičienė 
įrašė:

P-nia Anna Morris, -brigh- 
tonparkietė.

John Kazlauskas, jaunuolis, 
auto mechanikas, brightonpar 
kietis.

P-lė Adelė Marie Gaisrig, 
dirba Marshfield krautuvėje.

P-nia Anna Blinstrub, mar- 
ąuetjeparko turtuolė, dabar 
Draugijas narė.

Antyįįįhs Žukas, žinomas 
Bright^: Parko veikėjas, p-os 
Donii<j^lės žukienės vyras.
Kon. Agnės Grakaus

kienė įrašė:
P-nia Mary Balchitis iš 

Cicero.
P-lė Stella Patrlęia Zurba, 

Cicero gyventoja,
P-lė Anna Dambrauskas, 

pardavinėja krautuvėje.

Kon. Senas Petras 
įrašė: i

John Budvidas, dirbtuvės 
darbininkas.

Juozas Martin, mašinistas. ;
Simonas Pužas, dirbtuvės 

darbininkas.
Jurgis Augailis, taipgi dirb

tuvės darbininkas.
Frank E. Rubes, studentas iš 

Westside.
John Ambrose, dailydė, 18-s 

apylinkės gyventojas.
John Elterman, dailydė iš 

Bervvyn, III.
Kon. V. B. Ambrose

įrašė:
John Tolekis tėvas ir John

ADVOKATAI

Toleikis sūnūs, abu Cicero 
biznieriai, ledo išvežiotojai.

(Tasa pusi. 3-čiam)

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

‘‘MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad. valgytų 
Ir nežiūrint ką, valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’n 
Bitter Vynų”.

Trlner’s Bitter V^nas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, oCss nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal Nutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonAt Renublic 9728

jo

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

■ Joseph Triner Compąny, Chlcago

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jantsz

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 g. Western 
zAyę.. 2nd floor 
/Hettilock 9252' 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar lįfconinSse. 
duodu massage 
efliectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic bla,nkets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginorns oatari- 

* ~ . aai dovanai.
————   —■———— . ,.■   - .r. —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI. 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublic 8340

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
... Pžtayčios 6 iki 9.

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

Telefonas Repubiic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 WJMrašIiinffton fet
, Room 737

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

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

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

< J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWIcFir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue < Phone Lafayette 8572
---------Į - ~ ' Į   Į   Į    — - ■    

P. ..
8819' Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue x Pjįone Boulevard 4189

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

668 West 18th Street
J. F. RADŽIUS

Phone Canal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ m NAKTĮ
YARds 1741—-1742

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Californla Avenue 

Telefonas Rspublic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645. So. Ashland A ve.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas VirRinla 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Constance A.O’Bntis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
’ "‘r *'» ' ‘- Ofisas ‘ 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

AKIU SPECIALISTAI

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 W. 63rd St.

Valandos:, nuo 2—4 ir 6:30—8:30 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 

Rez 2515 W. 69th St.
Tel. Hemlock 6141

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
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. Specialė atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos piziau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo T 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
m LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Węst 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktare 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7830
Narna telefonas Brun«wick 0597

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

756 West 35th St.
- Cor. of 35th' and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 iM

Nediliomhi pagal sutarti. ,

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietu ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

' Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194
t Rez. Tel Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 19—12 
diena.



Antradienis, balan. 21, 1936

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Simonas Deskis, bridgepor- 
tietis.

Peter Gusaitis, mašinistas.
George ir Agnės Dambraus

kai, brightonparkiečiai.
Alfonsas Dambr a u s k a s, 

Real Estate bizniuje, 4404 So. 
Richmond St.

Joseph Lelis, fireman, Ra
seinių žemaitis.

P-nas Gaidamavičius iš 
Bridgeporto įrašė Draugijon 
jaunuolį John Copinskį. Abu 
gauna po tikietą į Dovani} 
Laimėjimų Vakarą.

P-nas Jonas Simaitis įrašė 
Draugijon savo sūnų Albertą 
Martin Simaitį ir artimą gimi
naitę p-lę Ada Martin.

Kon. Frank Buląw 
įrašė:

P-nia Eva Jakubonis, Cicero 
gyventoja.

Kazimieras Syrevicz, 1344 S. 
50th avė., Cicero, III. P-nas 
Syrevicz yra laidotuvių direk
torius.

P-lė Auna Syrevicz, pp. Sy* 
revičių duktė. Dabar visa pp. 
Syrevičių šeima bus nariais 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Antanas Prano, we<stsidietis, 
sūnūs neseniai mirusio velio
nio Franko, kuris buvo už
muštas automobilių nelaimė
je.

John Vaisvil, bridgeporto 
apielinkės Metropolitan Insu
rance Co. agentas.

P-lė Bernice Rebelis, bridge- 
portietė, pati p-nia Rebelienė 
jau seniau įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijon, o dabar 
ir jos jaunutė dukrelė įsirašė. 
Joseph ir Auna Mankus, abu 
geri žmonės ir dar bridge * 
portiečiai.

John Žilionis, cicerietis, pp. 
Karalių žentas.

Violet Zigmont, duktė p. p. 
Zigmontų iš Cicero.

Frank Chap, taipgi cicėrie- 
tis.

P-nia Sietlą Dudonis, jauna 
ponia, Cicero gyventoja.

P-lė Marcelė Petraitis, graži 
mergina iš Cicero.

Viktoras Arlauskas, rimtas 
vyras iš Cicero.

P-nia Frances Cunningham, 
duktė pp. Syrevičių iš Cicero.

John Bųber, bridgeporto 
jaunuolis, taverno savininkas, 
3828 So. Halsted St.

Andy Rudak, Cicero gyven
tojas.

P-lė Zenaida Balakas, duktė 
pp. Balakų iš Ciceros.

Vai Kosky, jaunuolis iš At
lanto apielinkės.

P-lė Elena Jakutis iš Cice
ro.

Viktoras B atakas, sūnus pp. 
Balakų iš Cicero.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimo
Chicagos Lietuvių Draugi

jos susirinkimas įvyko balan
džių 14 d.; prasidėjo 7:30 vai. 
vakaro—Masonic Temple sve
tainėje, 1547 N. Leavitt St. 
Atidarius susirinkimų eita 
prie valdybos raportų. Pirmi
ninkas pranešė, kad šiame 
konkurse jau įrašyta keturio
lika šimtų naujų narių. Dar šį 
mėnesį manoma įrašyti ma
žiausia du šimtai naujų narių. 
Iš įrašomų narių didesnis skai 
čius yra jaunuoliai. Ligonių 
esą trisdešimt, mirusių buvę 
preitą mėnesį trys.

Konkursas einąs prie pabai
gos, pailgintas nebus. Prade
dama labai stropiai rengtis 
prie didžiojo vakaro, kuris 
įvyks gegužės 3 d., Ashland 
Boulevajrd Auditorium. Dar
bininkų minėtam vakarui iš
rinkta 48. Tikietų jau esą iš
leista du tūkstančiai su vir
šum. Programe dalyvausią 
penki chorai — “Birutės’’, 
“Kanklių”, Chicagos Vyrų cho- 
ras, “Naujos Gadynės” ir “Pir
myn”. Solistai: Barbara Dar- 
lys, Genia Lukas, Jonas Ro-

TAI CIRKAS UŽIMĄS CHICAGOS STADIONĄ

Paveikslas rodo Clyde Beatty, pagarsėjusį laukinių žvėrių t reni r uoto ją. Pavasaris pergabeno į 
Chicagą cirką su armija klaunų, slonių ir muzika! The Cole Bros. — Clyde Beatty trupe, di- 
džiausią cirko organizacija Amerikoj, dabar randasi Chicagoj ir trumpam laikui gastroliuoja 
Chicagos stadione, 1800 West Madison st. Parodos duodama kasdien kaip 2 vai. popiet ir 8 vai. 
vakare. Su didžiuliu cirku yra 1080 žmonių. Jų tarpan įeina 400 numerių pildytųjų, o taipgi 
pats Clyde Beatty, kurs kariauja su 40 (treniruotų liūtų ir tigrų viename iš labiausia jaudinančių 
numerių, kokius tik galima matyti visoj Amerikoj.

manas, Kazys Pajarskas. “Ini- narių. Bet draugijos kontestas 
dar neužsibaigė. Jis baigsis šio 
mėnesio pabaigoj. Iki kontestas 
baigsis, man lieka tęsti aštri ko
va, kad neužleisti pirmaeilės 
vietos Steponavičiui.

Taip, prieteliai, jei man se
kėsi supliekti V. B. Ambrose, 
suvaryti į ožio ragą Seną Pet
rą, tai ką, jūsų manymu, aš 
turiu padaryti su Steponavičių? 
Kas jis toks vienas? Dėl Dievo 
meilės ir draugijos labo, aš ii 
jį turiu sugniužinti, padaryti ii 
jo tik dulkes.

Bet jus, mano prieteliai, ži
note, kad Steponavičius turi 
nemažesnę gvardiją už Ethiopi- 
jos karalių Selassie. ši gvar
dija nori ir dirba, kad Stepona
vičius laimėtų. Bėt mes Stepo 
navičiui parodykiih tokį laimė 
j imą, kokį BĮucher ir Walling- 
ton parodė Napoleonui prie 
Waterloo.

Per šias paskutines dienas,
visi, gerieji mano rėmėjai, ener- Tiktai nuo 9—10 ryte 
gingai pasidarbuokime. < 
baigę kontestą įr visi susirinkę 
draugijos iniciacijos vakare ga-

ciacijose” dalyvauja geresni 
artistai.

Nutarta vienbalsiai prisidė
ti prie rengimo Kongreso Lie
tuvos Demokratijai Atsteigti. 
Konfęreųcijon išrinkta 35 de
legatai. Atstovų rinkimas į 
Kongresą Lietuvos Demokrati
niai Tvarkai Atsteigti bus ren
kami gegužės arba birželio 
mėnesy.

Dalyvavęs

P-nas Albertas Bernotas įra
šė pdę Aldoną Oželį—abu ga
vo po tikietą į Dovanų Laimė
jimų vakarą.

Eina aštri kova tarp 
F. Bulaw ir K.
Steponavičiaus

Gerieji mano daugai, priete
mai ir neprieteliai, aš jau už
baigiau savo kvotą. Chicagos 
Lietuvių Draugijon įrašiau 200

DABAR
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Pamatykit musų pilną pasirinkimą 
geriausių pasauly

MODERNIŠKŲ GASINII] PEČIŲ

DIDELĖ NUOLAIDA Už JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 
LĘNGVŲS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

f Tik sykj pažiūrėję j šiuos moderniškų spalvų 
gražius, stream-line Naujausio padarymo Gasi
nius Virtuvės Pečius, jus būtinai norėsite tokį 
pečių turėti savo namuose. Bet kai jus sužinosi
te kaip jis gali pagerinti jūsų virimų—paliuo- 
suoti jus nuo daugelio valandų virtuvėje—JUS 
TIKRAI NUSISTEBĖSITE!

Jie beveik “protauja”—tie Moderniški Gasiniai 
Virtuves Pečiai. Nauji automatiški įtaisymai ap
saugoja jūsų verdamų mųistų. Nepraleiskit šios 
progos palyginti VISŲ šių naujų pečių ypatybės—

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

Ir atsiminkit, šie Moderniški Virtuves Pečiai 
tinka kiekvienam reikalui—kiekvienam biidžetui. 
Pasirinkit sau vienų pečių šiandien!

Pamatykit šiuos Moderniškus Gasinius 
Virtuvės Pečius pas Peoples Gas didmie

sčio arba savo apylinkės krautuvėse.

PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY/
PHONE W A B A S H 6 0 0 0

BUDRIKO Lietuvių Programo, WCFL 970 k., permainytas laikas: prasideda lygiai 7 valanda va- 
- karo kas Sekmadieni.| T H E 

I

NAUJIENOS, Chicago, III.

lėsime pasidžiaugti didele per' 
galia.-—Frank Bulaw,
1739 S. Halsted St. Chicago, I|l.

Canal 8500.

20-ties metų paminėji
mui jubiliejinis ra
dio programas; dai
nuos “Granadieriai”, 
kalbės Dr. J. Bložis 
ir kiti.
Šiomis’, dienomis sukanka 

20 metų kai gyvuoją Lietuvių 
Korporaciją, Peoples Furni- 
ture Company Krautuvės, šiuo 
tikslu šios dięnos Peoples ra
dio programas?bus pritaikytas 
minėtų sukaktuvių linksmam 
paminoj imtu, kuris susidės iš,

ŠIANDIEN

BUDRIK FURNITŲRE MART—VISKAS DĖL NAMŲ!
' 3347 South Halsted Street

UŽ PRIEINAMAS KAINAS

o už- lc. Dresių Išpardavimas
Chicago Mail Order 
511 Paulina Št.

...................... """ "'T ' —"

NUSIPIRKIT MODERNIŠKA 
GASINI VIRTUVĖS PEČIŲ 

Už TIKTAI

$6950
Pasirinkit iš šių pagarsėjusių 

išdirbysčių:
A.B.GAS RANGĖS 

ALCAZAR GAS RANGĖS 
CROWN GAS RANGĖS 

DETROIT-JEWEL MAGIC-CHEF 
ESTATE GAS RANGĖS 

MOORE GAS RANGĖS 
ROPER GAS RANGĖS UNIVERSAL

■ ■■■‘ir1*1 ........ * i1,1 1 .... ..............
smagių dainelių, muzikos, 
sveikinimų ir kalbų. Išpildy
me programo dalyvaus pasižy
mėję/ radio “Granadieriai”,.' 
kalbės Dr, J. Bložis, D. D. S. 
ir kiti. Programo vedėjas J. 
A, Krukas palįeks daug įdo-. 
mių žinių apie šios įstaigos su
kaktuves, bei iš visuomeniško 
gyvenimo. Nepamirškite pa
siklausyti. r—. Re p. IV. G. E. S.

Cincinati linksmins jus. įvyks 
gražus atsisveikinimas su klau
sytojais. Taipgi turėsite pro
gą pasiklausyti dėkingumo 
mustį kandidato John T. žu-l 
rio už nominaciją. Tat mel-. 
džiame atsukti savo radio

7:30 v. v. į
S. stotį, 1360 kilo- 
busite pilnai užga-

D I X I E ŠOKIŲ MOKYKLA
Ųuoda privatiškas ins- 

trukci ias
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ 
Merginom ir Vaikinams

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

vai. vakaro, taipgi nedalioj.
36 W. Randolph St. Central 4563priimtuvą

cycles, ir 
nedinti. J Garsinkitcs Naujienose

13-tos Wardos Liet, 
beniok. Radio Kliubo 
Programas.

šį vakarą iš stoties W. G. 
E. S. malonus, tikrai lietuviš
kas balselis mus viešnios iš

• ----------- . f---------——-----------—-

ŠIOS SAVAITĖS

Extra Bargenai

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.

SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertes $12.00

ROOSEVELT 
FURNITURE1

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936 

BIRUTES DARŽE

i* Ljį.

Touch Knee Action 
Door Handle, Ice 
Tray Release, Shelv- 
ador Glass Jars, 
Storadravver, Crisper, 
Ventilated Front, 
Automatic Interior 
Light, Temperatūra 
Control and many 

• othera.

■SF E* r iii Modai Illuitrated—GKO-50.
Alt Pricra Include Del i ve ry, Imtąllation,

IMNV One Yeer Free Service.

■F You couldn’t ask for anything moret Startling beauty..'.greatly increased
F. usable space...extraordinary conveniencesM.utmost quality...dependable

and economical operation...world-leading value—th a t’s S h ei va dori And 
. there’s a modej for every purse and purpose.

THE WORLD’S MOST REAUTIFUL REFRIGERATOR

Į I • • * •• ' t . • I »

Tiktai 14^ į dieną mokant, Refrigeratorius pats per save išsimokės. CROSLEY, 
SHELVADOR sutaupys jums $10.00 į mėnesį ant maisto. Kainos $ 104.50 

ir augščiau.
Nepirkite kitur Ręfrigeratorių, kol nepamatysite pas Rudriką didžiausį Refrigera-

, torių .iškrovimą. “ \

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 SOUTH HALSTED STREET, Tel. BOUlevard 4705

žSžSEE£i*«*wii%«
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Metaihš __ _________ ...... $8.00
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III. Telefonas Canai 8500.
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KĄS TURI ŠELPTI BEDARBIUS 
VALDŽIA AR KAIMYNAI?

.Vadinamoji Krašto Ekonomijos sąjunga pradėjo 
agitaciją Washihgtone ir per spaudą, kad bedarbių šel
pimo reikalas butų išimtas iš valdžios rankų ir paves
tas “kaimynams”. Vienas tos organizacijos lyderis, John 
XI Gebhart, sako, kad šelpimas per valdžios įstaigas 
Osąs baisiai neekonomiškas. Federalinė valdžia jau išlei
dusi pusaštunto biliono dolerių bedarbių šelpimui, o 
WPA nūmatanti tarp 2 ir 10 bilionų dolerių išlaidų per 
metus viešiems darbams. Jeigu šelpimu rūpintųsi kai
mynai, tai jie apsieitų šu daug mažesnėmis sumomis 
pinigų, nes jie, anot to kalbėtojo, “žino”, kurį beturtį 
tikrai reikia šelpti, o kuris ima pašalpą tik dėl to, kad 
nenori dirbti. ’ r . : ?

Bet tas “kaimyniškas” šelpimo būdas *buvo jau. iš>s 
Landytas. Hooverio laikais valdžia laikėsi nusistatynfo, 
kad beturčių šelpimas tai labdarybės dalykas, ’ Pašktii, 
kai labdaringų įstąigų fondai išsisėmė, tai pradėjo joms 
'duoti pinigus ipiėWį. Bet ir miestams šita našta buvo 
per’sunki. Tuomet; ėmė ^kiritijpiniguk reikalams,
valstijos ir, galų galp, buvo priversta joms eiti į pagalbų 
iederalinė vyriausybė. Tai argi dabar minėtoji Ekono
mijos sąjunga nori, kad vėl viskas grįžtų į senąsias vė
žes ?<

. Jeigu yra priėkaištų federalinės valdžios biurokra
tams, kad .jie mėto pinigus, neištyrę, kam reikli duoti 
pašalpą, kam ne, tai iš to išvada yra tiktai ta, kad turi 
būti geriau sutvarkyta šelpimo mašinerija. Valstijų ir 
municipalitetų (miestų) įstaigoms reikėtų gal suteikti 
daugiau balso pašalpų skirstyme. Gal butų gerai, kad 
net visas skirstymo darbas butų . pavestas toms įstai
goms. Bet jos turi, būt prižiūrimos, kadangi miestuose 
yra daug korupcijos. Jeigu į “politiškų mašinų” rankas 
miestuose bos atiduoti pinigai, kuriuos valdžia skiria 
Šelpimo reikalams, tai politikieriai “sušelps” pirmiausia 
save ir savo sėbrus, o bedarbiams teks tiktai trupiniai, 
nuo jų stalo. |

KAJP JIE POLEMIZUOJA?

Šitaip tas komunistų organas polemizuoja. Na, ar 
galima vesti rimtas diskusijas su laikraščiu, kuris savo 
oponentams tik dėl to, kad jie jų riūdmonei nepritariiA, 
tuo jaus drebia į akis: “Jus bemoksliai, jus darbinįnkų 
priešai ?”

Ir iš kuri tie komunistiški mahdročiai patys pasise-! 
mė tiek daug “politinio mokslo” kad jie leidžia sau ki-j 
tus tituluoti “bemoksliais”? Arba — kuo jiė yria įriodgi 
savo atsidavimą darbininkų klasei, jeigu jie drįsta M-į 
tiems prikaišioti nenorėjimą, kad daribihinkai laimėtų?

Kad darbininkų vienybė yra geras dalykas ir net 
tBitiiūą jų pergalės sįlyga, tai “N* riedūktoriiUs ir ŠiliM 
waukee’s socialistų vadai žinojo dar tada, kada komu
nistų “centro biuro” vyrai nemokėjo atskirti politinės 
brošiūros nuo šventųjų Gyvenimo. “Naiijiėftos” gynė 
darbininkų vienybės idėją ir įrodinėjų reikalą visomš 
demokratinėms partijoms kovoti prieš žmonių laisves 
priešus per metų metus — kada komuništai •draskė so
cialistų organizacijas ir daribininkų unijas ir skelbė, kad 
demokratija tai buržuazijos išmistas darbo žmonėms 
akis dumti!.

Bet šiandie svarstomas dalykas yra ne tas. šiandie 
tenka išspręsti klausimas, kaip ‘suvienyti socialistiškai 
protaujančių darbininkų mažumą sū organizuotųjų, bet 
SOcialižmui dar nepritariančių, darbininkų masėmis: ar 
einant kartu su komunistais, kurie tas mases ir jų va-: 
dus visuomet niekindavo iri jų organizacijas ardydavo 
— ar su komunistais nesidedhnt?

< Su šituo klausimu susidūrė milwaukiečiai ir, nors 
jie yra “kairiojo sparno” pritarėjai socialistų partijoje,• 
jie visgi nutarė, kad bus lengviau kovoti, susidėjus su 
organizuotais darbininkais, nors dėl to reikėtų atstumti 
komunistus, negu susidėjus su komunistais ir tuo būdu 
suerzinus darbininkų mases unijose.

Ne Mil^vaukee’s socialistai kalti, kacĮ jie buvo prii-j 
versti padaryti šitokįpasirinkimu;, o jūo labiau ;ne 
“Naujienos”; kurios paraše apie jau įv^Kųsf®dkt^. 
komunistai, kurie savo, anoį Pruseikos, “arkliška” tak
tika sukėlė prieš save darbininkų mases.

Ir viena iš priežasčių, dėlko komunistai neturi drau
gų masinėse darbininkų organizacijose, kyšo ir iš to po
lemiško straipsnio, kuriame mes esame iškolioti “politi-i 
niais bemoksliais”. Tai — nepakenčiama komunistų Orio-i 
gancija. j

Jie visus, kas tik paabejoja apiė jų “nekaltą prasi-; 
dėjimą”, plusta tamsuoliais, darbininkų priešais ir par-> 
sidavėliaiš.

Kol jie neatpras šito rusiško “nachališkumo” san
tykiuose su kitais žmonėmis, tol bendrai dirbti su jais 
bus labai, labai ^Sunkū.

Mas, išrinktas visūotinū, tiė-: 
siu ir slaptu balsavimu pa
gal proporcionalinę rinkimų 
sistemų?’
Ar katalikai šitokiam seimui 

priešingi ?
Beje, komunistai pirmiau, bu

vo priešingi ir steigiūrtiam sei
mui, ir visuotinam balsaVimūi, 
ir Ūet pačiai ‘‘būržuazinėš” ^ė-j 
mokratybės idėjai. Tiesa, kad 
;da ir Šiandie jie anaiptol $$$ 
visur ją pripažįsta (paV. nepri
pažįsta Rusijoje). Bet ar kata-į 
likai šitame dalyke tūri mažiau 
griekų? Kada Lietuvoje 19Ž6; 
m., buVo nuversta teisėtoji, de
mokratiniu budu sudaryta Lie
tuvos valdžia, tai amerikiniai 
Lietuvos krik-dėmų vienmin
čiai netvėrė džiąūgsmu ; o Lie
tuvoje klerikalai dagi tame pėr- 
versme dalyvavo ir paskui ilgo-

Antradienis, balan. 21, 1936
ką laiką sėdėjo valdžioje kartu 
su tautininkais.

Kantus patyrimas klerikalus 
pamokino ir dabar j aki jie gei
džia, kad Lietuvoje butų at- 
steigta demokratinė tVaika. Bet 
da Ir Šiahdie jie nėra pilnai ir 
nuoširdžiai priėmę dėrhokraty- 
bės principą. Austrijoje jie, 
pav. simpatizuoja fašizmui; Is
panijoje jie pritAriA atžagarei- 
vimbs, kurie kovoja prieš res-

’l’odel visai be reikalo “Ame
rika” tyčiojasi iš komunistų 
kovos už ’demokratybę. Butų 
geriau, kad ji atsimintų švent
raščio Žodžius, pasakytus fari- 
siejams, kurie reikalavo 
ties .nusidėjusiai mdterei:
ris iŠ jūsų be nuodėmės, mes 
kitę pirmutinis į ją Akmenį!”

mir-
“Ku-

Visi SLA. Veikėjai Darban!

! Apžvalga
Mėgsta sūdyti

Vienas komunistų laikraštis neseniai parašė pa
mokslą tąja tema, kas atsitinka, kada “dešinieji socia
listai” atsisako priimti į talką komunistus ir “pataikau
ja buržuazijai”, kaip kad atsitiko per pastaruosius rin
kimus Mįlwaukee’je: darbininkų judėjimas tūpinėt, gir
di, gauna didelį smūgį..

“Naujienos” ‘tam laikraščiui ūurodė, kad jo pa
mokslas yra nelogiškas ir prieštarauja faktams, nes, i 
viena, MihVaukee’s socialistai iki šiol buvo žinomi, kai
po “kairiojo sparno” rėmėjai partijoje; antra, mayorasi 
Hoan ir kiti socialistų kandidatai “pataikavo” ne bur- 
žuazijai, bet darbininkų unijoms ir jų nariams, kadan
gi iš buržuazijos jie vistiek negalėjo tikėtis gauti bal
sų; trečia, jeigū dėl komunistų talkos atmetimo buržu
azinės partijos sumušė kai kuriuos socialistų kandida
tus, tai argi komunistai ant keršto socialistams persi
metė į republikonų ir demokratų pusę?

Tas laikraštis dabar mums atsako, pareikšdamas, 
kad komunistai MihYaūkee’je “vistiek balsavo už Far- 
merių-Darbo Progresyvės Federacijos '(socialistų) kan
didatus”, bet socialistų atmetimas komunistų indorsavi- 
mo, girdi, sugadino “plačiosios liaudies ūpą”, todėl ne
buvo entuziazmo ir rinkimų kampanija nebuvo tokia 
sėkminga, kokia galėjo būti.- Ir priminęs “beudrų fron
tų” laimėjimus Francijoje ir Ispanijoje, tasai komunis
tų organas “Naujienoms” drožia:

“Tos tiesos suprasti šiandien negali tiktai poli
tinis bemokslis. Tą tiesą šiandien gali užginčyti tik
tai tas, kuriam nerupi darbininkų laimėjimas.” 
Tiesa, kurią “šiandien” negali suprasti tiktai “poli

tinis bemokslis” arba darbininkų laimėjimo priešas,’ 
Esanti ta, kad kairiosios partijos privalo eiti suvienytu 
frpntu “prieš fašistų gaujas”, kaip Francijoje ir Ispa-: 
iii joje.

Vadinasi, mes esame “politiniai bemoksliai” Arba 
darbininkų priešai, ir “politiniai bemoksliai” arba dar
bininkų priešai yra Milwaukee’s socialistų, darbininkų 
.unijų ir .įprogręsistų vadai ! ' _ . v -

•ferookiyno “Amerika” 
kBd ‘‘komunistai ir socialistai”; 
šaukia Amerikos liėituvių kon
gresą Lietuvos demokratijai 
ginti, ir pastebi: '

“Kažin už kokios demO- 
kratybės principus komunis
tai pradėjo Ldvoti? Nemano
me, kad plačioji Amerikos, 
liet, visuomėne norės terlio
tis komunistą baloj.”
Tas BrodklyPo laikraštis; 

mėgsta savo skaitytojus labai! 
■j 

suomėt deda daug druskos į sa
vo ^‘patriovūs”. / ’ 
- šiame atsitikime jisai irgi la
bai persūdė. Nes yra faktūs, 
kad paminėtąjį kongresą šau
kia ne partijos. Kongrėso su
manymą iškėlė “Keleivis” •šio 
“Naujienoms”, pirma negu ku
ri nors organizacija buvo apie 
ji tarusi savo žodį. Paskui tą 
sumanymą priėmė Veikėjų bū
riai įvairiose kolonijose ir at-; 
Bišaukė į draugijas, ragindami’ 
jas kongreso klausimą apsvars
tyti ir, jeigu jos pritars suma
nymui, tai iš draugiją atstovą 
sudaryti komitetą, kuris tą 

: kongresą šauks. /!
Galų gale, pereitą sekmadie

nį įvyko didelis draugijų at-< 
stovų susirinkimas Chicagoje,! 
dalyvaujant 178 dėlėgatams šū; 
įgaliojimais nuo draugijų, ir 
šis susirinkimas vienbalsiai nū-i 
tarė tokį kongresą šaukti, iš
rinkta tuo tikslu ir komitetas.; 
į kurį įeina stambiausiųjų Chi- 
cagos draugijų ir kolonijų at
stovai.

Tai kam gi dabar sakyti, kad' 
tą kongresą šaukia “komunistai > 
ir socialistai”? Kaipo delegatai 
nuo draugijų, tiesa, praėjo j 
draugijų konferenciją -ir sbciar

rašo

listų bei komunistų; taip patį 
jų išrinkta ir į kongreso šau-j 
kimo komitetą. Bet kas čia ta-< 
me blogo? Draugijos renka de-j 
legatais tuds saVo narius, kurie; 
yra veiklus ir daugiau prasila
vinę, o ne dėl to, kad jie pri
klauso tai arba kitai srovei.

Yra faktas, kad kongreso 
reikalą pasiėmė į savo rankas 
plačioji visuomenė per savo or
ganizacijas, kurių milžiniška 
dauguma jokioms partijoms ne
priklauso.)

KOKIOS RŲŠIES DEMO’K'RA- 
TYteS REIKALAUJAMA?

SLA Jubiliejinis Albumas tūri f 
būti išleistas pirm seimo

; -r—T-r

SLA Jubiliejaus Komisijai 
Pildomoji Taryba pavedė išleis
ti ir SLA Jubiliėjirtj Albumą 
šalimais kitų Jubiliejinio SLA 
seimo darbų. Albumo išleidimas 
yra didelis ir brangiai kainuo
jantis darbas — jis sujungtas! 
su tūkstančių dolerių išlaido
mis. Bet kilnus ir reikšmingas 
darbas, kuris varomas pirmyn 
ne Pildomosios Tarybos ir jos 
išrinktos ^ŠLAj ukilįejaus Ko
misijos naudai, bet Susivieniji
mo ir visų Amerikos lietuvių'* 
garbei ir naudai. Komisija ga- I 
tutinai nusistatė, kad leidžia
mas SLA Jubiliejinis Albumas 
turi būti gata’vas pirm Seimo, 
nes kitaip sumažėtų tokio Al- į 
bumo reikšmė. Todėl komisija į 
nuoširdžiai kviečia visus ŠLA i 
vėikėjūs ir visus geros valios 
Amerikos lietuvius pagelbon ir 
prašo visų atkreipti demesį į 
sekamus dalykus,: j

1. Komisija nusistačius iš
leisti tdkį Albūiną, kuriuo ga
lėtų pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti kiekvienas Amerikos lietuvis,, 
ne vien SLA nariai. Todėl ko-; 
misija nusprendė prisilaikyti 
kultūringai išleidžiamiems ai- , 
bumams nustatytos formos iri. 
tokiu budu nebus galima tai-h 
pinti ilgų istorijų prie telpan
čių SLA Albume atvaizdų. Bus 
tik galima trumpiausioje su
traukoje pažymėti ką atvaiz 
das perstatoj

2. Visų užsitarriūvusių SLA 
veikėjų atvaizdai bus talpina
mi 'veltui su tuo supratimu, kad, 
kiekviėnas tokis Veikė jūs iš į 
anksto užsiprenumeruos Albu
mą, kad tuomi parėmus jo iš-

' leidimą. Prenumerata’dabar tik' 
$2.50 ir prenumeratas galima 
rinkti ligi pat seirrtd. Todėl: 
SLA kuopų veikėjai, kuriė jau-;

. čiasl pasiįaūbavę Šūsivieniji
mui, prašomi atsiųsti savo at
vaizdus. Kurie SLA veikėjai,

* prisiuntė savo atvaiždU's SU ?$5,į 
tiems bus pasi’ųūta išlėisto Al-: 
bumo du egzėnipViO'riai.

3. Prašomi Viši Ainėrikoš liė-, 
' tuviai profesiūriūlūl, kūriė nėraj 
'SLA nariais ir 'nesijaučia UŽsi-lIK
tarnavę Šiisivienijffnūi, prisius - B 
ti savo atVaiždū's SLA Jubilie-;M 
jaus Komisijai ir karijū ’$5 kli-’B 
šės padarymui ir apmok^jimūi'M ' 
prenumeratos ūž Albumą. ( Ku- ■ 
rių asmenų lėšomis atvaiždųJB: 
klišės bus padaromos, tie 'asme-il;

gos rinkimas tūri būti baigtas 
sū gegužės 1 diena, š. m.

5. Komisijai reikalinga žinoti 
vistns dar gyVūs tuos SLA na
rius, kurie įstojo į Susivieniji
mą pirm 1901 metų, taigi pirm 
Susivienijimo skilimo. Tokie 
nariai skaitomi SLA veteranais 
ir jų atvaizdai turėtų tilpti Al
bume. Todėl meldžiami tokie 
nariai, arba SLA kuopų veikė
jai prisiųsti komisijai tokių na
rių atvaizdus ir sekamas infor
macijas: a) pilnas vardas ir pa

varde bei dabartinis adresas; 
b) kūofnėt įstojo į SLA ir ku
rioje kuopoje; c) kokiuose urė
duose SLA kuopose ir apskri- 
čiuose tarnavo, arba šiaip ko
kiame SLA naudai veikime da
lyvavo; d) pažymėti aplamai 
tokio veterano užsitarnavimą 
Susivienijimo darbuose; jei ve
teranas biivo tik eiliniu nariu 
ir jokiuose darbuose nedalyva
vo, tai vistiek pranešti infor
macijas kaip augščiau prašo
ma, nežiūrint ar tokis narys 
yra vyras ar moteris.

Pasitikime, kad gerbiami 
SLA. veikėjai ir Visi geros va
lios AnterikOs lietuviai mums 
pagelbės tinkamai atlikti tą 
Svarbų it reikšmingą darbą — 
išleidimą SLA Jubiliejinio Al
bumo — ir iš anksto Visiems 
tariame už tai nuoširdų ačiū. 
Atminkite broliai ir sesutės, 
kad šis darbas sujungtas su 
didelėmis išlaidomis ir kiekvie
nas medžiaginės paramos cen
tas bus didžiai įvertinamas. 
Prašome tik neatidėliojant 
Veikti ir kiek galima daugiau 
reikalingos medžiagos ir finan
sinės paramos suteikti. Su jūsų 
visų pagelba išleisime amžinai 
Atmintiną paminklinį leidinį — 
SLA Jubiliejinį Albumą. Tad 
Visi ’darbAn!

ŠLA Jubiliejaus Komisija:
T. j. BagoČius -

B. Strimaitis
J. Vihikas — ižd.
E. Vitaitis — redakt. 
A. Cibulskis — kont.

pirm.
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Šiandien Prasideda
20 Mėty Sukaktuvių

Išpardavimas
I ’ ’ * _ ■

Peoples 
iFurniture Mfg. Co.

. ' . KRAUTUVĖSE

Siūlomu Didžiausios 
PREKIŲ VERTYBĖS 

Visoj savo biznio istorijoj

. O kai dėl klausimo “už ko-' 
kios demokratybės principus 

sūriai vaišinti, todėl Jisai vi- .komūnistai pradėjo kovoti”, 
tai Chicagos draugijų konferen
cija į tai irgi duoda gana aiš
kų apsakymą. Vienbalsiai pri
imtoje jos rezoliucijoje sako-, 
ma, kad ta konferencija, susi
rinko, pritardama 'Chicagos 
veikėjų atsišaukihiui, kuris pa
ragino Amerikos lietuvių visuo-; 
menę padėti Lietuvos žmonėms1 
jų kovoje “dėl atsteighn!6 'Ūe- 
mokratinės tviarkos, ‘kuriai pia‘ 
grindus buVo padėjęs Višubtiftūi 
balsavimu išrinktas Lietūvos; 
Steigiamasis Seimas’

Na, ar čia neaišku, kokiuos, 
demokratybės nori tie, kūriej 
šaukia kongresą? fO kadūrigi hys ’tbkiūs klišes galės atsiimti f 
rezoliucija JbūVo ’priittita Viėh-; : ail..,7 ■ • 4 balsiai, tai nėra abejones, kad 
'UŽ tą Lietuvos Steigiamojo Sei
mo nustatytą demokratinę tvar
ką pasisakė ir komunistai.

Bet jeigu Brdoklyiid lūikraš-- 
čiui to ne gana, kad rezoliuci
jos įžangoje nurodyta ta rdemo- 
kratybęs rūšis, kuriai apginti 
šaukiami kongresas, tai štai 
kaip išdėstyta vyi’iaū'siaš kon
greso uždavinys Yezdliūcijds' 
nutarinfų dalyje-: ;

.“Visų laisvę mylinčių Ame
rikos libtiTvių. vardu p&tči'ka-į 
laūti, kad bė bu
tų sušauktas Lietuvos Sei-

po 'to, kai bus išleistas Albu
mas.

4. Visa SLA k Jubiliejiniam; 
Albumui medžiaga — a'tvaiždūi 
turi būti pasiųsti į SLA Centro 
Raštinę Albufho Leidinio Komi
sijai nevėliaus gegužės 1 die
nos, 1936 metų. Vėliaus pri-_ 
siųstų atvaizdų nebus galima 
įdėti atatinkamam -skyriūje iri 
iš \ viso negalima garanfūoti, 
kad pavėluotai prisiųstus at i 
vaizdus galėsime sunaudoti. To-; 
dėl prūšomi visi ŠLA veikėjai Į 
ir prčfesionalai bei bižriteriai; 
pasiskubinti su prisiūntinni at-i 
vaizdų. Visos Albumui medžią-

VfettOhiėnė užprašoma lankyti šį 
Išpardavimą ir naudotis 

dideliais pinigų sučėdymais ant

reėrigeratorių, pečių, 
kaurų, rakandų, 

RADIOS, PLŪVYKLIŲ

Brangios Dovanos Dykai
Kiekvienas koštumeris su pirkimu kiekvieno dolerio ver
čias prekių £aūna dovanų laimėjimo kuponų ir Birželio 
21-mą 'diėhą Biriitės Darže |vyks šių sukaktuvių didi ce- 
lėbracija, dalyvaujant visiems Peoples Krautuvių kostu- 
•ttieriams ir jų draugams, kaine bus išlaimėjimas bei išda% 
Tinimas daugybės brangių dovanų.
Lankyldt >EOPLES KRAUTUVES visi. Pirkite ir pa^i- 

natrdokite nepaprastais pinigų sūčėdymars.
DALYVAŪKiTE BRANGIŲ DOVANŲ LAIMĖJIME

417^-83 Atcher Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayefte 3171 Tel. Hcmlčck 8400 

GftlCAGO, ILL.
i, ■ ■ . ~  — -— -   
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P-lė Helen Varkala 
ruošiasi vestu

vėms
P-lė Helen Janet Varkala, 

7304 So. Emerald avenue, pla
čiai žinomo musų tarpe akaun- 
tanto Varkalos duktė, ruošiasi 
vestuvėm, kurios įvyks birželio 
14 dieną s. m.

P-le Varkala yra baigusi 
aukštesniąją mokyklą su ge
riausiais atsižymojimais ir su
sipažino su savo jaunuoju uni
versitetą lankydama.

Jaunojo vardas yra Ronald 
Lee Kelly. Jis Kelly aukštesnė- 
ses mokyklos profesoriaus sū
nūs, baigęs Chicagos universi
tetą su aukštais pasižymėji
mais. Dabar jis dirba kaip me
nedžeris of National Ditfto Ac- 
counts. —V. P.

Kun. Mockaus šelpi
mo komiteto at

skaita
ROSELAND. — Kun. M. X.j 

Mockui pasenus ir nusilpnėjus, 
Roselando Laisvamanių kuopa 
aukomis ir surengus tam tiks
lui balių sukėlė fondą, į kurį 
suplaukė $77.37. Vėliau Rock- 
fordo LDD prisiuntė per “Nau-( 
jąją Gadynę” sekretoriaus A. 
Jociaus vardu čekį suma $4.35. 
Taigi viso įplaukų buvo $81.72.

Pirmiau spaudoj buvo pa
skelbta ir M. X. Mockui kopija

atskaitos įteikta, kiek ir už ką 
išmokėta sumoj $43.94. Buvo 
likę pas iždininką $37.78. Gruo
džio 24 d. 1935 m. duota $5, 
sausio 18 d. 1936 m. duota $10; 
vasario 15 ir 20 dd. duota vėl 
po $5; kovo 8 ir 29 dd. irgi 
duota po $5, o balandžio 16 d. 
atiduota kun. Mockui $2.78. 
T.aigi viso atiduota $37.78.

Suvedus balansą pajamų ir 
išmokėjimų pasirodo, kad fon
de arba ižde nebeliko nieko. — 
A. Jocius, fondo rašt., 135 E. i 
114 place, Chicago, III.

Prašo gimines ar pa
žįstamus atsišaukti

Adomas Norbu'tas, 2420 So. 
Hoyne avenu'e, mirė praėjusio 
sekmadienio, bal. 19 d., vakarą. 
Jo kūnas dabar randasi Lacha- 
wicz’iaus ir Sūnų koplyčioj, 
2314 West 23 place. Chicagoj; 
yra mirusiojo giminių ir draur 
gų. Taigi jie prašomi atsišauk
ti dėliai laidotuvių reikalo pas 
laidotuvių direktorius Lacha- 
wicz’ius.

Suskaitė galutinai 
balsus

Galutinai suskaityta kiek 
buvo paduota Chicagoj už 
wardų komitimanus. Viso 
buyo paduota 1,199,605 balsai 
arba 74.40 nuošimčių visų už
siregistravusių balsuotojų.

Už demokratus komitimanus 
paduota 852,169 balsai; už re- 
publikonus 313,620 balsų, tre
čiosios p^rtijos^tkan4įdats^su- 
rinko 475 balšfrs. ’ ' **

A TVBACI DĖL GERO Ali UVOl PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

FASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020

Lietuvių Jaunimo 
Draugijos Bunco 

vakaras
Lietuvių Jaunimo Draugi

jos meno parodos rengimo 
komitetas taria širdingą ačiū 
publikai, kuri atsilankė ir 
padarė pasekmingą vakarą;! 
taip pat visom įstaigom, ku
rios suteikė mums davanų iš- 
laimėjimui ir kurios musų 
vakarą skelbė per radio;; 
“Naujienom” už paaūkavimą 
daug vietos garsinimui musų 
parengimo. Ypatingai dėko
jam Roosevelt baldų krautuve^ 
už jų gražiausią dovaną; po-i 
nui Jonui Gelžainiui, 18-tos 
apielinkės biznieriui, kuris su
teikė svarbiausią dovaną; Pa- 
esels kepyklai Bridgeporte; p. 
Vincui Norbutui už pinigišką’ 
dovaną; Bertašiaus ir Seibu- 
čių mėsinėms ir visiems biž-į 
nieriams, kurie prisidėjo šia
me svarbiame darbe. Tariu 
dėkui Roselando LYS skyriui 
už gražiausio būrio atsilanky
mą; L. U. C. draugijai už jų 
didelę, reprezentaciją ir Bru
no Matijošaičiui su . Bruno 
Bruknių, kurie daugiausia pa
sidarbavo šiam pasekmingam 
vakaro parengimui. Visos 
įplaukos bus padengimui iš
laidų Meno ir Dailės Parodos, 
kuri bus laikoma Mandel 
Brothers krautuvėj pabaigoj 
gegužės mėnesio. Visiems ta
riu Širdingą ačiū.

Vytautas Finadar Beltaįus, 
L. Y. S. pirmininkas,. 

■ -- i'“,,' .

Cicero republikonai 
reikalauja suskaityti 

balsus išnaujo
Pranešama, kad visi repub- 

likon kandidatai įvairioms 
Cicero miestelio valdvietėms 
ruošiasi paduoti peticiją teis
mui, kad antru kartu butų su
skaityti balsai dėl įvykusių ba
landžio 7 d. rinkimų. Dalykas 
toks, kad demokraai gavo to
kias nedideles balsų daugu
mas, jogei beskaitant balsus 
pirmą kartą galėjo įvykti klai-

Iš Roselando laisva
manių veikimo

ROSELAND — Vietos lietu
vių laisvamanių kuopa išrin
ko tris delegatus į konferen- 
cją Lietuvos demokratijai 
ginti, ir vienas yra laikiname 
komitete. Kuopa taipgi žada 
pasiųsti bent porą delegatų į 
kongresą Lietuvos demokra
tijai ginti.

Kuopos nariai dalyvaus in 
corpore,Lietuvių Tautinių ka
pinių apvaikščiojime gegužės 
30 d. Bet apie tai pranešiu 
vėliau. / ;

Girdėti, kad ne už labai ii-! 
go laiko žada atvažiuoti Dr. 
Jonas šliupas. Tai kuopa yra 
nutarusi surengi prakalbas ir 
baųkietą. jam pagerbti. Būt ! 
labai gerai, kad ir kiti Chica
gos laisvamaniai prisidėtų 
prie tokio parengimo. Butų 
galima daugiau publikos su
traukti ir mažiau išlaidų tu
rėti. Laisvamaniai, pagalvo
kite!

Birželio mėn. 21 dieną kuo
pa turės pikniką Raibužio far- 
moj. Prašo visas kuopas ir 
kliubus tą dieną nerengti sa
vo parengimų, kad nepakenk- 
tumėm vieni kitiems.

— Senas Antanas.

Ieško prapuolusio 
brolio

P-lė Florence Shroeder krei
pėsi į biurą prapuolusiems as
menims ieškoti. Mat jos bro
lis Edward, 21 metų, prapuo
lęs. O buvę šitaip : ji, Florence, 
su' savo dėde įėję į krautuvę. 
Automobily pasilikęs jos brolis, 
kuris nemoka automobilį ope
ruoti.

Bet policija liepė jam važiuo
ti toliau. Jaunas vyras pa
klausęs paliepimo ir pavažiavęs 
bloką. Kitame bloke policininkai 
irgi liepę toliau važiuoti. Tre
čiame bloke atsitiko tas pats. 
O iš čia vaikinas nežinia kur 
dingęs. Visa tai atsitiko mies
tely Kankakee.

tfi

ir Reikalaukit

OllRBON t.
fe MU&R KOMPASO i

Davė leidimą pirkti 
busus

Teisėjas Wilkerson davė leidi
mą The Chicago City Railway 
kompanijai nusipirkti 30 busų, 
kurių kiekvienas kaštuos po 
$9,000. šiuos busus kompani
ja galės vartoti privežimtfi pub
likas prie gatvėkarių linijų. Jie 
važines Foster avenue tarp 
MHwąukee avenue ir Broadway 
ir dar Kimbal avenue tarp Pe- 
terson avenue ir Milwaukee. 
Kompanija pirks busus, jei Illi
nois pirklybos komisija ir Chi
cagos miestas savo keliu duos 
tokį pat leidimą kaip kad da
vė teisėjas Wilkerson.

Pasiuntė į darbą tuoj 
po vestuvių; ieško 

skirybų
P-nia Charlotte L. Swanson, 

21 metų, 7945 Drexel boule- 
vard, ieško skirybų nuo savo 
vyro John Swansono, 47 me
tų, kurs užlaiko beauty ‘ par- 
lorį vid.urme.sty. Jauna mote
ris skundžiasi, kad jos vyras 
pasiuntęs ją į darbą jau ant 
rytojaus po vestuvių, o trim$ 
mėnesiams praslinkus užpy
lęs jai ant nugaros šaltą kaip 
ledą vandenį.

Sudegė automobily
Prie Cicero avenue ir 111 

gatvės automobilis, kuriuo va
žiavo du vyrai ir moteriškė, 
susidaužė su farmerio troku, 
kurį operavo John E. Thomas 
iš Fairbury, Įll.

Del susidaužymo automobi
lis tapo apšlakstytas gazolinu 
ir užsidegė. Sudegė ir važia
vę jame trys asmenys.

Žuvusieji yra Villiam A. 
Gorman, gelžkelio tarnauto- 
. as, jo žmona Mary ir James 
ledmond, apdraudos selsma- 
nas.

Atsakanti automobi
lių pardavinėjimo 

įstaiga
CICERO. — šiame mieste 

randasi daug ir įvairių auto
mobilių pardavinėjimo įstaigų. 
Vienok nevisos turi lietuvius 
pardavėjus ir biznio prižiūrėto
jus.

CICERO MOTOR SALES, 
5420 W. Cermak Rd., yra pla
čiai žinoma automobilių parda
vinėjimo įstaiga, šioje įstaigo
je jau nuo seniai dirba jaunas 
ir gabus lietuvis Al. Thomas- 
Tamašauškas. čia parduoda 
Dodge ir Plymouth automobi
lius. O vartotų automobilių tu
ri virš 80; tuos vartotus auto
mobilius parduoda labai gero
mis sąlygomis. Reikia tik $5 
įmokėti, o kitus lengvais išmo
kėjimais.

Al. Thomas—Tamašauskas 
jums parduos kokį tik norėsite 
automobilį ir maloniai patar
naus, nežiūrint kaip toli jus 
gyventumėt Chicagoj arba apie, 
linkėj.

šios įstaigos skelbimas da
bar telpa -“Naujienose” kasdie.

Prekybos žvalgas.

levojimo ir abelnai švarinimo 
vajus.

ŠIANDIE^ 
Tiktai nuo &•—10 ryte 

lc. Dresių Išpardavimas 
ANTRADIENI, 9—10 ryte

Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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 degtines. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi- 

iterio. Pašaukite telefonu Canal 1183.
639 Wes6 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

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

mams ir parėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springe

DABAR STATO
Vėliausią Sovietų Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS

Muzika D. Shestakovitch 
dalyvaujant:

Babochkin      Chąpayev 
ChirlkpV .............................. Maxim 
Poslaysky    Kaimiečiai
Jeiino ... ............. ,............  Laime

SOIOTOIIE TVOTJE

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviikos 

Degtinis

Mutual LiųuorCo.
4707 So. Halsted St

Tel TAROS 0803 '

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
^vibros7(?

Jie darbuojasi, kad 
Chicagai butų pa

skirtas miesto
" . menedžeris

Chicagoj yra susidaręs iš kai 
kurių biznierių komitetas. Ko
miteto tikslas yra darbuotis, 
kad vietoj dabartinės miesto 
valdymosi formos butų įvesta 
samdomo miestui valdyti me« 
nedžeriaus sistema. Komiteto: 
nuomone, Chicagos reikalui1 
tvarkant menedžeriui butų ma< 
žiau grafto, o ir tvarkymas 
reikalų kaštuotų pigiau. Komi
tetas mano, kad neseniai įvykę 
balsavimai gerokai aplamdė po
litikierių mašinos ratus ir kad. 
dėka to menedžeriaus idėja kai; 
ką laimėjo. Komiteto nariai, ta-; 
čiau nesitiki matyti Chicagą 
turint menedžerį artimoj ateity.’

Pats Chicagos mies
tas yra kaltas už 

taksas

$1,500 Dovanoms
Tildė tas Dykai į. Dovanų 

.Laimėjimą vakarą

LOTŲ SAVININKŲ
ATIDAI!

Budavokit Dabar!

Pradėjo Chicagos 
valyntovajų ‘

Pirmadienį prasidėjo ir tę
sis iki gegužės 2 dienos Chi
cagoj vadinamas valymo, ma-
—------------------------------------------ » ---------------------- -----------------------------y

Naujienų Spulkos
Narių Atydai

Lituanian News Loan and 
Building Ass’n metinė apys
kaita baigėsi kovo 31 dieną.

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

T. Rypkevičius, sekr.

Atsiimkite savo 
overkotą

CLUB RAJAH
6627 So. Western Avė. 

Prospect 10482 '
DINE & DANCE

4 Floor Shows Kas Vakarą 
su

Sunny Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue

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

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti Šilti valgiai.
Bismark alus, gėręs rūšies 

ANTANAS^m AGN^^ĄjtlKAl 
■vi Savininkai <• t;v(

701 W. 21st Place TeL Canat 7522

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynaą, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Maręuette Man o r 
gyventojus atsilankyti i musų užeigą 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
. -6538 So. Western Avė.

OuiCKLY

T!RED 
REDDENED 

EYES

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesalc) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Bes. TARPS 2084

Chicagos miestas turi farmą 
iš 150 akrų prie Harlem avė. 
ir 22 gatvės, miestely Berwyn< 
III. Kuone 60 metų atgal mies-; 
tas gavo tą farmą. Per klaidą ( 
farma buvo įtraukta į taksas: 
mokančios savasties sąrašus.’, 
Vėliau Cook kauntčs teisėjas; 
Jarecki pripažino, kad kalba
ma farma neprivalo mokėti 
taksų. Bet dabar. Illinois val
stijos aukščiausias teismas iš- 
nešė sprendimą, jogei Chica- 
ga turi sumokėti $108,000 už
vilktų taksų už tą farmą Ber- 
wyn miesteliui ir Beriji mo
kyklų apskričiui. Chicagos 
miestas reikalauja naujo šios 
bylos nagrinėjimo. -

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui — vy
rui ir moteriai būti 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
torium, įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Dovaųų laimėjimui eina 
$1,500 vertės —- Pontiac auto
mobilius, radio, parior setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis w balandžio 
30 dieną, tai kvieėiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašyti. . ’ į

įsirašyti Draugįjon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted St. — ofisas adaras 
panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 Yal. po piet.

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

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 melų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi į narius skąitlDgos 
gijos. Laukiam.

Mes finansuosim ir pabudavo- 
sim ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos.

Be Įmokejimu!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su.ju- 
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, grie
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI! 

H.M.ZEM0NC0.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

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

DONPT
NEGLECT 

ACOLD

•■—i

GEORGE MEAT MARKET & 
x GROSERNĖ
Nauji žmonės perėmė bizni musu bu- 
černę ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiecius atsilankyti i musų bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

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

Gar sinkitės “N-nose”

Drąu

KAZIMIERA LABIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 dieną, 8:13 vąl. 
vak. 1936 m„ sulaukus 17 me
tų amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Kazimierą Stalnoniene 
po tėvais Arnašaite patėvį 
Pranciškų Staljnįoni, seserį Kri
stiną Labikaite ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3202 Lime St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni balandžio 23 dieną, .9:30 v, 
ryte iš namu šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sietą, o iš ten bus ‘nuly
dėta į Šv. Kazįmiero kapineš.

Visi a. a. Kazimieros Labi- 
kaitės giminės, draugai ir. pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina patėvis, sesuo 
ir gimines.

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

SUSIRINKIMAI
NORTH WEST LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBO susirinkimas 

įvlyks šiandien bal. 21 d., P. Rodžių bute, 2345 North 
Kedzie Avė., 7:30 vai. vak. Narės malonėkite atsilanky
ti' — M. K.. Sekr.

Keistučio Kliubo koptestantų ir narių domei:—Keistučio Kliubo 
Vajaus Komisija šaukia svarbų kontestantų susirinkimą Yuškos 
svetinėje, 2417 West 43rd St., trečiadienį, balandžio 22, 7:30 
vai. vakare. Kontestantai ir tie, kurie dar neįstojo į vajų, bet 
norėtų įstoti, meldžiami atsilankyti į šį susirinkimą dėl gerų 
patarimų kaip gauti daug naujų narių. Kontestantai turi būti
nai atsilankyti į šį susirinkimą.
D.L.K. Vytauto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą antradie

nį, balandžio 21 d., 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audi to
rio j e, 3133 So. Halsted St. Nariai būtinai malonėkite at
silankyti, nes turime svarbių raportų reikale finansų, o 
taipjau kitokių klausinių apsvarstyti. Jeigu kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, tai būtinai privalote apsimokėti. 
P. K., sekr.

-B. Rudgalviutė.
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DRAUGIJŲ ATSTOVU KONFERENCIJA CLASSIFIED ADSir sudaryti

Automobiles
susirinkimas

Furnished Rooms

LENGVAS UŽS1RŪKYMAS

COAL

Aš rūkau dėl malonumo.
mano mintys ramios

rūkau Luckies
Lengvą Užsirūkymą iš turiningo,

brandaus-kūno tabako

IT’S TOASTED

Matykit musu 
tai geri bar-

. 3.50 
$3.50 
$6.50 
$5.50 

$12.50

Išvažiuoja i 
1324 South

blėties 
pagei-

REIKALINGrA mergina prie namu 
darbo, kambarys ir valgis ant vie
tos. šaukit Willow Springs 62.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Kaip žilais hfe vali
dolis, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

atstovai 
metu tarpusavyje

sušaukė 
Gynimo 
sudary- 
susirin- 
birželio

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

dintas pažangiuosiuose laikraš
čiuose.

To atsišaukimo turinys buvo 
toks:

Educational 
Mokyklos

UNIVEKSAL storage 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
PARSIDUODA ūkis, pigiai. NaSlė 

Nori parduoti greitai. 
Europa. Anna Kimber, 
49th Avė. Cicero.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Help Wahted—Malė 
Darbininkų Reikia

Didžiausia
jojo nuo Chicagos
Draugijos,

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

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

Hemlock 0800

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

REIKALINGA mergina arba naš
le be vaiku prie namu darbo. Valgis 
ir kambarys ant vietos.

4120 So. Maplewood

MERGINA namu darbams — b 
skalbimo. Nuolatinis darbas. Te 
Kedzie 1466, 3949 Jackson, Ist apt.

1 galionas malevos (
visokių spalvų ....................’
Specialė maleva medžio , i 
darbui, ....................... gal. ’
1 gal. grindims ir trim v;

išdžiūsta j 4 valandas (

TAVERN parsiduoda pilnai ireng 
ta, pigi renda.

8239 S. Halsted St.

PATYRUSIOS skrybėlių operator- 
kos ir dirbėjos. Ateikit prisirengu
sios dirbti. 159 No. Wabash Avė 
4-tos lubos.

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

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

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

ant mortglčiu

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai 
Smuikos taip pigiai kai 
Kometai tiktai po .......
Klarnetai tiktai po ....
....BaSs Drum tiktai po

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

Draugijų atstovai kaip vienu balsu pasisakė už 
sušaukimą kongreso demokratijai atsteigti. 
— Kongresas nutarta laikyti Clevelande 
birželio 20 ir 21 dienomis. — Susirinkimo 
nuotaika buvo entuziastiška. — Liko suda
rytas pastovus komitetas, kuris rūpinsis 
kongreso sušaukimu. — Konferencijoje da
lyvavo 178 atstovai, kurie atstovavo šešias
dešimt septynioms organizacijoms.

Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimusapries kosulį

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam it mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus, 
pertaisytus karus ■ 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Westem Avė.

Lafayette 1329

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. unijistas. Turi būt neve
dės. Mike William, 4939 Broadway,

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itąisal

VAIKINAS paieško kambario 
Marųuette Parke arti 67 ar 63, Ar- 
tesian, Campbel ar Maplewood, tel. 
Republic 7765. Pašaukite po trijų 
popiet.

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
Varde.

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

padėti Lietuvos Žmonėms at
siginti nuo tautininkų dikta
tūros smurto ir atsteigti Lie
tuvoje demokratinę tvarkų,; 
kuriai pagrindus buvo padė
jęs visuotinu balsavimu iš
rinktas Lietuvos Steigiama
sis Seimas;

“Kviesti visas Amerikos 
lietuvių organizacijas, ku
rioms rupi Lietuvos žmonių 
laisve, kad jos pasisakytų ;už 
sušaukimų Kongreso Lietu
vos Demokratijai Ginti, bir
želio 20 ir 21 ddi, Cleve
lande.”

niams; stengtasi pagelbeti Lie 
tu'vos liaudžiai nusikratyti fa
šizmo juh£ū 
draugijų atstovų pastovų ko
mitetų, kuris šiuos nutarimus 
vykintų. r? !

Rezoliucijos:* priėmimas suke
lia daugiausia giričį. j Ir ginčai 
eina vyriausia dėl vieno žodžio. 
Andrulis ir kai kurie kiti pasi- 
sako už "režoliųįijų, šu- viena iš
lyga Būtent, kad (butų pakeis
tas kongreso vardas,/ Siūloma 
“Kongresas kovįri įuž Lietuvos 
demokratijų” ir kiti vardai. Jo- 
nikis siūlo savo rezoliitciją, ku
rio pagrindinė ‘ mintis nesiski
ria nuo:- pirtnosios ‘ rezoliucijos. 
Ji skiriasi tik tuo,'kad labai il
ga ir, pasakysiu, griozdiška.

Kritikuojama 
Ęsų Lietuvoje. dėmokratij 
ra, tai ir negalima

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokea 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

, 50 met.

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

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. 111.

SUTAUPYfclT PINIGU
Pirkite per mane iš foreklozerių 

bile koki real estate arba namą ir 
nusipirksite pigiau. Iš sučėdytų pi
nigų galėsite nusipirkti sau naują 
automobilių, turėsite namą ir auto
mobilių arba išmainysite ar parduo
site savo namą per mane greičiau, 
šiame bizny j nuo 1906 metų. (Kazys 
Urnikis) Chas. Urnich. 4706 So. 
Western Avė., prie kampo 47 gat
vės. Reikalingos informacijos dykai.

2 flatu muro namas, 5 ir 6 kamb., 
apšildomas ir 2 karų muro gara
žas. Randasi Marųuette apielinkėj. 
Kaina tik $6900. Jmokėt $1900.

3 flatų namas, apšildomas, gara
žas ir lotas 99x125. Randasi Beverly 
Hills. Galima laikyti paukščių ir 
karve ir tt. Kaina tik $4500.

2 flatu muro namas po 4 kamb. 
Randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$4200.

6 flatu muro namas. Randasi arti 
švento Jurgio Bažnyčios, Bridgepor- 
tc. Kaina tik $4500.

Namas su 6 kamb. apačioj ir 3 
kamb. flatu viršuj. Randasi Brighton 
Parke. Kaina tik $2950.

Kas apžiūrės Šiuos bargenus, tas 
nesigailės. Kreipkitės pas

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. Prospect 3140

Rūgštumo Perviršiu* Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretaia

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

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

Tel. YARDS 1834

Balandžio 19 d. Neffo svetai
nėje įvyko gausinga draugijų 
atstovų konferencija, kuri be 
jokio dvejojimo pasisakė už tai. 
jog reikia būtinai sušaukti A- 
merikos lietuvių kongresų de
mokratijai atsteif ti. Pas visus 
draugijų atstovus buvo viena 
mintis, būtent, kad reikia iš
tiesti Lietuvos liaudžiai pagal
bos rankų ir padėti jai atsteig
ti demokratinę santvarka.

Susirinkimas atsidarė 2:30 
vai. po pietų. Laikinai išrinktas 
komiteto pirprininkas, Julius 
Mickevičius, trumpai paaiškino 
sušauktos konferencijos tikslų. 
Būtent, kad kovo 12 d. Šioje 
pačioje vietoje įvyko veikėjų 
susirinkimas, kuris sudarė lai
kinį komitetų iš penkiolikos 
žmonių, ir įgaliojo tų komitetą 
kreiptis į organizac’jas, kad jos 
išrinktų savo atstovus šiai kon
ferencijai. Be to, visuomenės 
veikėjų susirinkimas priėmė at
sišaukimų, tokia antrašte “Pa
dėkime Lietuvos žmonėms 'at
steigti demokratinę tvarkų!” 
'as atsišaukimas buvo išspaus-

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registeriuš 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.

REIKALINGA mergina prie res- 
tauranto darbo, gyvenimas ant vie
tos. Gali būti ir moteris su vaiku 
944 — 37 PI. Tel. Boulevard 7928.

REIKALINGA patyrusiu moterų 
skudurams sortuoti. $15.00 savaitei.

1012 S. Fairfield

DRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern 

Drafting, Dressmaklng, Millinery oi 
Power Maehine Operating. Indlvidual In- 
Btruetions. Enroll now. Day or evening 
classes.. Reasonable rates. Most mod- 
ern eųuipped echool. Established 1902. 
Come In or write for free Booklet. B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

rėti savo atstovą. Kandidates 
j komitetų rekomendavo pačių 
Organizacijų atstovai, kurie 
pertraukos 
pasitarė. Tokių kandidatų susi 
darė 23. Kai komisija juos re 
komendavo 
kaip vienu balsu juos išrinko. 
Vėliau buvo dar nutarta, kad 
ir Moterų “Apšvietos” draugi
jai bųtųį leista į komitetų iš
rinkti šdvo atstovę. Mat, buvo 
manomai kad komitetas tik 22 
narius teturi. Tokiu budu į ko
mitetų įėjo 24 žmonės, o ne 23

P. Grigaitis įnešė, kad butų 
suteiktą teisė toms draugijoms, 
kurios turi 500 ar daugiau na
rių, rinkti po 'vieną atstovą į 
komitetų. Mažesnės draugijos 
galės susidėti į daiktą ir išrink
ti bendrų atstovų. Pasiūlymas 
liko priimtas. Priimtas taip pat 
buvo sumanymas, kad išrinkti 
į kongresų delegatų mandatai 
butų prisiųsti komitetui iŠ ank
sto. Nuo kiekvieno delegato 
taip pat bus prašoma prisiųsti 
po vienų dolerį išlaidoms pa
dengti. Žinoma, tai nebus griež
ta taisyklė. Kai kurios draugi
jos negalės savo delegatų man
datus .iš ankstu prisiųsti.

Be to, komitetui buvo' pasiū
lyti keli sumanymai, kaip su
kelti pinigų šaukiamo kongrese 
išlaidoms padengti. Susirinkę 
atstovai vietoje sumetė kelioli
ka dolerių.

Susirinkimas pasibaigė 6:30 
vai. vakaro. Visi skirstėsi su 
tikrai gera nuotaika. Iš viso da
lyvavo 178 atstovai, kurie at
stovavo bene šešiasdešimt sep
tynioms draugijoms ir klubams.

Atstovas.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

“Kadangi jau devyni me
tai, kai Lietuvoje nėra sei
mo ir jų valdo nerinkta ir 
visuomenės nekontroliuoja
ma valdžia su Antanu Sme
tona priešaky;

“Kadangi ta valdžia despo
tiškai slopina kiekvienų žmo
nių judėjimų, areštuoja, šau
do ir karo lauko teismais 
baudžia ūkininkus, kovojan
čius dėl savo būkles pageri
nimo;

“Kadangi ta diktatoriška 
valdžia uždraudė visas lais
vas draugijas ir politiškas 
partijas, išimant tiktai viena 
tautininkų partiją, ir suvar
žė spaudą, aršiau negu kad 
ji buvo suvaržyta carizmo 
laikais, — tai būrys lietuvių 
.veikėjų, susirinkęs kovo 12 
d.; 1936 m. Neffos’ svetaine-3 • • • . , •

je’ Chicagtą III., nutarė:
“Atsišaukti j Amerikos lie

tuvių visuomenę, raginant ją

Paaiškinęs konfęrencijos tik
slų, pirmininkas Mickevičius 
pasiūlė priimti laikinio komite
to pagamintą' dienotvarkę, čia 
daugiausia ir pasireiškė skirtin
gų nuomonių. Tiksliau sakant, 
dvi nuomonės. Pavyzdžiu^, lai
kinio komiteto buvo siūloma, v*' 
kad susirinkimo tvarkų vestų 
komiteto pirmininkas iki ^'lai
ko, kada bus išrinktas pastbvus 
komitetas. Tuo reikalu buvo il
gokai kalbėta ir, pagaliau, bal- 
suota." Daugiausia balsų pasi
sakė už pirmininko, rinkimų 
Tuoj buvo pasiūlyti du kandi
datai, . būtent, Mickevičius ir 
šairkiunas. Išrenkama Mickevi
čius, kuris pakviečia Šarkiunų 
pirmininko antrininko pareigas 
eiti. Susirinkimas tam prita
ria. Pritaria susirinkimas ir 
tam, kad p-lė Mikužiute eitų 
sekretoriaus pareigas.

MĘS TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotua 

namus, farmas 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 miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy
simi. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

šiaip ar 
t ., .. geriausiais 

vaduodanįiesi kovoti dėl
(demokratijos nė^ąlėš. Jie, gali 
tik pądėti Lie^i^bš, -liaudžiai 
nusikratyti, fasjzmĮi.,. Kai fašiz
mas susmuks, taf tada pati 
liaudis atsteigs demokratinę 
santvarkų.

Kadangi kritikai vis dėlto 
manė, kad: žodis “ginti” gali 
atbaidyti kai kuriuos žmones, 
tai rezoliucijos autorius sutiko 
vardų pakeisti taip: “Kongre
sas Lietuvos demokratinei tvar
kai atsteigti”. Su tuo pakeiti
mu rezoliucija buvo kaip vienu 
balsu priimta.: ; < k ' ?

Prezidiumas paskiria komisi
jų iš Dr< Montyido, Mankaus 
ir Abęko, kad sudarytų kandi? 
datų surašą ^pastoviam komite^ 
tiri. Po > trumpo pasitarimo ko
misija padaro pasiūlymų pasto
vų komitetų. sudaryti? iš įvairių 
organizacijų atstovų. Maždaug 
proporcįonąliškai: 4 : pristatoma, 
kiek kuri organizaciją. gMi: tu-, 
rėti komitetą narių 
atstovybė
Lietuvių Draugijos, . būtent, 
penki inąriai, Iš mažesnių drau
gijų rinkta mažiąų. Kai kurios 
organizacij qs .b.lokavosi, kad ga
lėtų turėti atstovybę .komitete. 
Paskirų kolonijų? 'Organizacijoms 
taip pat' buvo suteifcta teisė tu-

PASIRENDUOJA Tavem su visais 
įrengimais^ biznis išdirbtas per 30 
metų,-yra rusiška ir turkiška pirtis. 
Rendąuninkė persikelia -i nuosavą 
bizni. 3322 So. Morgan St.

Pirmininkas pakviečia P. 
Grigaitj, kuris padaro praneši
mą apie šaukiamų kongresą ir 
tuo pačiu laiku siuld konferen
cijai priimti rezoliucijų. RezO’- 
liucijos pradžioje paaiškinama, 
jog šių konferencijų 
Lietuvos Demokratijos 
Komitetas, kuris buvo 
tas kovo 12 d. veikėjų 
kime. Paskui siūloma
20 ir 21 dd. šaukti Clevelande 
kongresų Lietuvos demokratijai 
ginti. Rezoliucijos gale nusako
ma kongreso įtiksiąs, Butetit, 
kad Amerikos pažangieji lietu
viai pareikalautų demokratiško 
seimo sušaukimo; pakeltų pro
testo balsą prieš spaudos, ŠU-į 
sirinkimo ir kitokių laisvių slo
pinimų Lietuvoje; pareikalautų 
amnestijos politiniams kali-

Neyenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog itifi 
populiarus cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau

- negu Lucky Strike.
* Daviniai Patikrinta Nepriklausomą 

Cheminiu Laboratoriją Ir 
Tyrinėjimo Orupią

žodis “ginti” 
os nė 

. , jos ginti 
negalima ginti to, ko nėra, Pir 
miausia reikia, kovoti dėl demo 
kratijos atsteigimb|; \ 

Buvo, nurodyta^ hnd 
taip, amerikiečiai 
norais

ŠIANDIEN 
Tiktai nuo 9—10 ryte 

lc. Dresių Išpardavimas 
Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St.

MALEVOTOJAMS IR
AtyClOSiNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metą Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas»enamel $4 
special ............ ............... ■ v.

ir daugiau
1 galionas flat balta, 
maleva ................ ....... ■ ■ vv

ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
removąl .....---- ......

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. > . Tel. Canal 5063

BALANCI
| UUČ KY . STRIK e J :•
I B R A N D B




