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Daug žmonių žu
vo nelaifnėse

Surado prapuolusi 
lėktuvą su 8 žuvu

siais žmonėmis

Devyni Dortmouth 
studentai nutroško 

nuo smalkių
Lėktuvas sniego audroj atsimu

šė į kalną. Manoma, kad visi 
žuvo staigiai

Eksplodavus krosniai atsijungė 
kaminas ir studentai nutroško 
miegodami

SALT LAKE CITY, Utah, v. 
26.—United Air Line pasažie- 
rinis lėktuvas, kuris su 5 pa- 
sažieriais, 2 lakūnais ir patar
nautoja, prapuolė sniego aud
roj kelios dienos atgal skren
dant į Cheyenne, Wyo., rastas 
susidaužęs kalnuose už 25 my
lių j rytus nuo čia.

Kaip matyt, lėktuvas bandė 
pasikelti augščiau pavojingų 
kalnų, bet dėl prasto matymo, 
ar motorui sugedus, lakūnai to 
negalėjo padaryti, lėktuvas vi
su* smarkumu atsimušė į kalną 
ir motoras įstrigo į žemę. Lėk
tuvas atsimušė į kalną tokiu 
smarkumu, kad, manoma, visi 
8 jame buvę žmonės, užsimušė 
staigiai. Pats lėktuvas sudu
žo į šipiriius.

Tarp užmuštųjų yra ir Ben- 
ton Harbor, Mich., meras J. J 
Sterling.

3 žuvo trokųį įvažia
vus į traukini

1IANOVER, N. H., vas. 26. 
—Devyni studentai Dormouth 
kolegijos, kurie miegojo Theta 
Chi korporacijos bendrabuty, 
nutroško mito anglių smalkių iš 
furnaso.

Tai yra didžiausia šios kole, 
gijos istorijoj nelaimė, kuri gi
liai sujudino visą kolegiją.

Studentai visą vakarą žaidii 
kortomis ir kitiems svečiams 
išsiskirsčius nuėjo miegoti. 
Kažkas, matyt, nepatyręs, už 
taisė furnasą nakčiai. Del ne
tikusio užtaisymo, ištiko ang
lių dujų eksplozija, kuri fur
naso dumtraukius atjungė nuo 
kamino, taip kad visi smalkiai 
suėjo į vidų ir nutroškino mie
gojusius studentus.

Gerai, kad nelaimė ištiko 
sekmadienio naktį, kitaip butų 
žuvę dar 8 studentai, kurie 
gyvena tame bendrabutyje, bet 
šventėms buvo išvažiavę namo.

6 žuvo gaisre hotelyj
DELPHOS, O., vas. 26. — 

Trys žmonės liko užmušti ir 
keturi sužeisti, kai Pennsylva 
nia geležinkelio garvežys ap
virto ir 7 vagonai nušoko nuo 
bėgių, traukiniui susidūrus su 
dideliu Chicagos troku. Už
mušti yra traukinio inžinierius 
ir troko šoferis. Sužeisti yra 
šoferio pagelbininkas ir trys 
chicagiečiai traukinio pasažie- 
riai.

UTICA, N. Y., vas. 26. - 
šeši žmonės žuvo ir keli liko 
sužeisti gaisre, kuris sunaikino 
keturių augštų Marronne ho 
telį.

Baudžia už pardavi
nėjimą svaigalų gir

tiems žmonėms
CHICAGO— South Chicago 

policijos teismo teisėjas Green 
nubaudė tris saliunininkus, jų 
tarpe vieną moterį užsimokėti 
po $100 ir teismo karštus už 
pardavinėjimą svaigalų gir 
tiems žmonėms.

Nubausti saliunininkai yra 
John D. Binski, 9100 Drexel 
Avė., John Sadifnas, ir Mrs. 
Sopina Polakis, 10159 S. Mi- 
chigan Avė.

Mrs. Mae Boles, 54 m., 242 
W. 59 St. atiduota grand jury 
už pardavinėjimą naminio alatis 
Englevvood ir Parker High 
School mokiniams.

545 žvejų ant ledo ly
čių Kaspijos juroj
MASKVA, vas. 26. — 546 

žvejams ir 300 arklių gręsia 
mirtis nuo paskendimo, ar nuo 
šalčio. Tie žvejai randasi ant 
dviejų atskirų ledo lyčių Kas- 
pijaus juroje.

Jie žuvavo ledo pakrašty, kaip 
delei staigai užėjusio atodrėgio 
ledas suaižėję ir sutruko šmo
tais. Ant vienos ledo lyties 
ties Dolgi sala randasi 400 
žvejų ir 190 arklių, o ant ki 
tos lyties ties Kulaki sala ran
dasi 145 žmonės ir 145 arkliai. 
Abi ledo lytis greitai buvo nu
neštos į atvirą jurą.

Jų pagelbai siunčiamas lėk
tuvas iš Maskvos.

VVASHINGTON, v. 26. — 
Maisto kainos, palyginus su 
tuo pačiu laiku pereitais metais, 
pakilo 11.5 nuoš.

WASHINGTON, vas. 25. — 
Civdių darbų administracija į- 
sakė paleisti iš darbo dar 377, 
500 CWA. drabininkų.

UORRS,.
* Chicagai ir apielinkei federa- 
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj Šilčiau.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 

5:36.

ORO PAŠTO KONTRAKTŲ TYRINĖJIMUOSE

William P. MacCracken (dešinėj), Hooverio laikais buvęs 
aviacijos sekretorius, dabar advokataująs aviacijos kompani
joms. Harris M. Hanshue (kairėj viršuj), prezidentas Western 
Air Express; pulk. Harris (vidury), vice-prez. Northwest Air- 
ways ir Gilbert Givvin (kairėj apačioj), Wash. atstovas West- 
ern Airvvays. Visi jie buvo senato teisiami už senato paniekini
mą, sunaikinant niekurius dokumentus dėl oro pašto kontrak
tų, kuriuos senatas buvo pareikalavęs juos pristatyti. Mac
Cracken ir Brittin liko rasti kalti ir nuteisti 10 dienų kalėji
mam Hanshue ir GivVin liko išteisinti.
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Turtingą chicagietį
nušovė Texas

valstijoj

$1,635,753 metinės ai 
gos korporacijos 

viršininkui

Heimwehr ruošiasi, Lietuvos Naujienos 
bet ir veda derybas _________ J

su naciais Eitkūnų hitlerininkai 
degina knygas

Vietoj mokyklą lankyti 
— išmaldų prašo

Heimwehro vadai veda slaptas 
derybas su naciais. Dūksta, 
kad negali pasigrobti socia
listų dienraštį

Eitkūnuose

Fašistai nuteisė 12 
žmonių 99 metams 

kalėjiman
______ >_

RYMAS, vas. 26. — Specia- 
lis tribunolas nuteisė 12 darbi
ninkų ir farmerių iš Ferram 
bendrai 99 metams kalėjiman 
u# prikahisymą prie anti-fašis- 
tinės organizacijos ir vedimą 
prieš fašistus propagandos.

SEGUIN, Tex., vas. 26. - 
Gerald VV.'Peck, turtingas Chi- 
cagos investmentų brokeris ii 
prezidentas Texas Hydro-Elec- 
tric Co., liko nušautas kompa
nijos advokato ir buvusio,vals
tijos senatoriaus A. J. Wirtz 
raštinėje.

Nušovė jį Tom Hollaman, 67 
m., turtingas Guadalupe pavie 
to didelių žemės plotų savinin
kas ir buvęs federalinis marša
las. Jis tapo areštuotas.

Peck kartu su* ’ kitais ketu 
riais tos kompanijos direkto
riais laikė metinį direktorių su
sirinkimą, kai įėjo Hollaman ir 
pradėjo šaudyti. Jis pirmiau
sia šovė į Peck ir jį mirtinai 
sužeidė. Kai Hollamaną ban
dė kiti išginkluoti, jis bandė 
gintis ir Wirtz gavo skaudų 
kirtį į galvą revolverio ran 
kena. Kiti išliko nesužeisti.

Tarp tos kompanijos ir Hol
laman jau senai ėjo ginčai ir 
jis dabar bandė tuos ginčus iš
rišti ginklo pagelba.

Nušautasis Peck yra gimęs 
Milwaukee ir yra anūkas bu 
vusio Wisconsin gubernatoriaus.

$100,000 gaisras vi- 
durmieštyje

CHICAGO—Vakar ryte din 
delis gaisras kilo Bollard & 
Frazier restorane, 20 W. Lake 
St., kuris pridarė $100,000 nuo 
stolių 5 augštų namui. Sudegė 
ne tik rėstoranas, bet taipjau 
graži karčiama; rūsy ir degti
nės sadelis antrame augšte.

b!

Nušovė skolininką

preziden- 
Co. 1929 
algos ii 

Bet 1932

VVASHINGTON, vas. 26. — 
Federalinė prekybos komisija 
šiandie patiekė senatui žinias 
apie milžiniškas algas stambių
jų korporacijų viršininkų. Tos 
milžiniškos algos buvo moka 
mos ne tik geraisiais laikais, 
bet ne *kiek sumažėjo ir už
ėjus depresijai.

Didžiausią algą ir boniVsais 
gavo Eugene Grace, 
tas Bethlehem Steel 
m. jis gavo $12,000 
$1,623,756 bonusais.
m. jis gavo algos $18,000 ir 
bonusų jau nebegavo.

Daugelio kitų korporacijų 
algos, kartu su bonusais suda
ro apie pusę miliono ,dol. į me- 
tirs.

Vidutiniška stambios kompa 
nijos prezidento alga siekią 
$100,000 į metus. Kitos kompa
nijos net ir savo vice-preziden- 
tams moka tokias algas.

Tik kelios stambios kompani
jos savo prezidentams moka 
mažesnes algas.

Šios skaitlinės buvo patiek
tos pačiam senatui reikalau-r 
j ant ir apima 887 korporaci
jas, kurių Šerai -pardavinėjami 
,New Yorko biržoje.

CHICAGO.—Joseph Fitzge-
rald, 53 m., 1751 W. Madison 
St., pamatęs savo skolininką 
Frėd Padula, 34 m., 4852 Wa- 
bansia Avė., geriant saliune 
1901 W. Madison St., taip į- 
dūko, kad parėjęs namo pasi
ėmė revolverį ir sugryžęs j sa- 
liuną savo 
nušovė.

Esą Padula pasiskolinęs $20 
ir nors daug sykių buvęs pra
šytas grąžinti skolą, bet vis 
išsisukinėdavo neturėjimu pit 
nigų. O čia, vieton grąžinti 
skolą, jis geriąs saliune ir lei
džiąs pinigus. Fitzgerald tapo 
areštuotas.

skolininką vietoj

VIENNA, Austrijoj, vas. 26. 
—Nugalėjęs socialistus pilieti
niame kare, heimwehr trium
fuoja ir kartu ruošiasi atrem
ti nacių puolimus iš užsienio.

Vokietijos nacių kovos va
landa su Austrija artinasi. Na
cių vado 
Austrijos 
čiadieny. 
nenusileis 
kabinetą,' tai naciai vėl prade-1 
šią pulti valdžią. Betgi patys 
Austrijos laikraščiai sako, kad 
Hitleris pasmerkęs tą Habichto 
“ultimatumą”.

Heimwehro pulkai yra su
koncentruoti strateginėse vie
tose netoli Vokietijos sienos.l 
Spėjama, kad dabar Austrija 
turi apie 30,000 kareivių. Prel 
reguliarių kareivių priskaityti 
ir heimwehro pulkai. Jų pri
skaitymas prie reguliarės 'ka 
riuomenės reiškia, kad Austri
ja virsta grynai fašistine vals
tija.

| Slaptos derybos su naciais

Tuo pačiu, laiku kai Austrija 
ruošiasi atmušti Vokietijos puo
limą, heimwehro vadai veda 
slaptas derybas su naciais, nors Į nikacijų komisiją, kuri turėtų 
Valdžia tam ir 'užginčija. plačias galias prižiūrėti ir rė

Dollfuss jau senai yra pareiš- guliuoti visas susižinojimo j- 
kęs, kad jis sutinka tartis su įmones—telegrafą, kabelius<, te- 
Vokietija. Su tuo sutinka ir lefonus ir radio.
heimwehro vadaiv jei Vokietija Naujoji komisija užimtų vie- 
garantUos Austrijos nepri tą dabartinės radio komisijom, 
klausomybę. taipjau tai komisijai butų per-

Monarchistai stiprėja vestos visos susižinojimd rega- 
havimo teisės, kokias dabar tu

Dollfuss yra pareiškęs, kad ri tarpvalstijinės prekybos ko- 
klausimas atsteigimo Austrijos misija. Komisija taipjau iš 
monarchijos nesąs “aktualus”, tirtų esančių kompanijų biznį, 
Tečiaus monarclristų jėgos spar- kad pasiūlyti naujų įstatymų 
čiai stiprėja ir heimwehr vadai ateinančiais metais.
palaiko susižinojimus su Haps šie pasiūlymai buvo padary- 
burgais. Prie monarchistų de- ti po plačių administracijos ty- 
dasi ir Dr. Kemptner, vyriau- Į rinėjimų.
sias Dollfusso pagelbininkas ir 
“tėvynės fronto” organizatorius.

Negali pasigrobti socialistų 
laikraščio

Darbininkų namas Friedrich 
Engelshof, tapo pervardytas į 
Dollfusshof. Jame socialistų ko
voj su fašistais yra įvykęs pa-1 COLEANOR, Ala., vas. 26.— 
tys smarkiausi mūšiai. Gubernatorius Miller pasiuntė

Valdžia mane pasigrobti so- i čia keturias milicijos kuopas 
cialistų dienraštį Arbeiter Zei- vietos valdininkams pranešus,

Habicht ultimatumas 
valdžiai baigiasi tre- 
Jei Austrijos valdžia 
ir neįsileis nacių į

Knygų deginimas

BIRŽAI.— Biržų apylinkėje 
labai pradėjo daug pavargėlių 
vaikščioti po žmones prašydami 
išmaldos. Vaikšto net maži vai
kai, kurie turėtų mokyklą lan
kyti. Vaikai vaikšto grupėmis, 
mat, keliems netaip baisu šu
nų ir k t. Užkalbinau, patarda
mas vasarą eiti pas ūkininkus 
ganyti, tai žiemą turės ką vai 
gyit. Vienas iš drąsesniųjų ai-

KYBARTAI.
sausio mčn. 23 d. buvo maty
ti, kaip hitlerininkai gabeno iš 
miesto prikrovę karučius, nedi
delius, vaikams vežioti vežimė
lius knygų į pakraštį arti Lie
tuvos sienos ir sukrovę į lau
žą uždegė.
tęsėsi šuo 12 vai. iki 7 vai. vak. 
šios knygos, matyt, buvo su 
rinktos iš Eitkūnų viešųjų kyn- 
gynų. Tiesa, knygų deginimas sakė, jog tarnavęs už 50 litų 
hitleriškoj Vokietijoj jau se
niai pasidarė normaliu reiški
niu1, bet knygų deginimo fak
tas pabrėžtinai sako, kad šiuo 
momentu tik darbininkų klasė 
tėra kultūros ir civilizacijos ne
šėja.

ir 1 svarą vilnų, bet jau seniai 
juos pravalgęs, o dar tik pusė 
žiemos.

Tai vis dėl pakrikusios ka
pitalizmo tvarkos vaisiai, jog 
vaikai vietoj eiti į mokyklą ei
na po svietą duonos prašydami.

' . 1

PANAIKINO PROHIBICIJOS 
BYLĄ PRIEŠ CAPONE 

GANGSTERIUS

CHICAGO.—Laukiant sugryš- 
tant iš kalėjimo Ralph Capone, 
brolį garsaus Al Capone, teisė 
jas Barnes, generalinio proku
roro instrukcijomis, panaikino 
bylą prieš Ralph Capone ir 18 
kjtų< jo gansterių, kurįe buvo 
kaltinami už peržengimą pro- 
hibicijos įstatymų.
? Capone šiandie bus paliųosuo- 
tas iš McNell salos kalėjimo, 
ties Seattle, Wash., kur jis 
sėdėjo ilž 
mų taksų. J

nesumokėjimą pa j a

Prezidentas prašo 
teisės kontroliuot 
susižinojimo įmones

Alytaus komendantas 
tremia ir baudžia

Nori, kad specialė komisija kon
troliuotų telegrafift^ kabe
lius ir radio

WASHINGTON, vas. 26. — 
Prezidentas Booseveltas pa
siuntė kongresui speeialį pra- 

i nešimą, prašantį kongresą su
daryti naują federalinę komu-

ALYTUS.—Karo konmendan- 
tas neva už vienos grupės kurs
tymą prieš kitą, ištrėmė vie
niems metams liaudininkus K. 
šaltėnį, buvusį Alytaus žemės 
draugijos vedėją, į Panevėžio 
apskritį, o “Lietuvos žinių” ko
respondentą F. žlobicką į Ute
nos apskr. Taipgi 6 liaudininkai 
liko nubausti po 500 litų, arba 
2 mėn. kalėti.

Alabamos milicija 
pasiųsta malšinti 

streikierius

tung, jį paversti savo organu 
ir leisti dėl darbininkų. Bet 
pasirodė, kad tas dienraštis 
prieš kiek laiko tapo parduotos 
Belgijosir Franci j os^ socialis
tams. Fašistai delei to labai 
dūksta. Valdžios advokatai 
laužo galvas, kaip jie galėtų 
padaryti laikraščio pardavimą 
nelegaliu4 ir pardavimą panai
kinti.,

Streikuoja žuvų par
davėjai

•Nors

kad jie negalį suvaldyti strei 
kuojančių angliakasių.

Atvykusi milicija rado viską 
tvarkoj ir kad jokių sumišimų 
nėra.

Nužudė žmoną ir 
3 vaikus

-----Užmušė žmogų
PANEVĖŽYS.— šiomis die.“ 

nomis, Šimonių valsč., Plikiš- 
kių kaime, kilusių muštynių 
metu keliais smūgiais mušei
kos užmušė vietos gyventoją J. 
Derembą.

Tvoras vagia
Nuošalesnėse gatvėse^ySuu- 

tiniouju laiku prasidėjo nuola
tines tvorų vagystės. Keli 
tvorų vagys suimti. Pasirodo, 
kad tvoros vagiama kuAri.

Akių ambulatorioje, 
kurią pereitais metais apskr- 
sa vi valdybė atidarė prie savo 
ligoninės, jau apsilankė 5,922 
ligoniai. Šiemet ligonių skai 
čius manoma, kad bus dides
nis.

Nubaudė viršaitį
Panevėžio aplinkės teismas. 

Rozalimo valsč. viršaitį Mode?- 
tavičių už apšmeižimą vieno 
mokytojo nubaudė 7 parom 
arešto arba 100 lit. baudos.

Liutkevičienę nubaudė 
žinomo advok. Liutkevičiaus 

žmoną už steigimą ir laikymą 
slaptų mokyklų, vietos komen
dantas nubaudė 5,000 litų arba 
8 mėn. kalėjimo.

234 apendicito operacijos
Panevėžio apskr. ligoninėje 

padaryta 234 apendicito ope
racijos 1933 metų bėgy.

NEW YORK, vas. 26 
dėl šalčio ir ledo jurų žuvų iš
teklius New Yorke yra žymiai 
sumažėjęs, smulkieji žuvų par
davėjai sustreikavo pro tęst iri 
prieš augštas žuvų urmo kai
nas.

OKLAHOMA CITY, Okta., 
vas. 26.—John Cane prisipaži
no nužudęs žmoną ir savo tris 
vaikus. Jis juos palaidojęs ša
lę kelio. Ir nurodytoj vietoj 
tikrai buvo rasti visi, keturi 
lavonai.
žudyti ir yra stropiai Saugomas 
kalėjime. Jis ir pirmiau buvo 
pripažintas. pamišėliu.

Cane grūmoja nusi-

0TTAWA, Ont., va?. 26. - 
Atstovas Sam Jacobs paskelbė, 
kad jis pareikalaus parlamen 
te, kad Kanados valdžia parei-

BERLYNAS,/ v. 25.— Višti 
ninku draugija paskelbė, kadi 
kiekvienai Šeimynai, kuri susi- kalautų atšaukti Vokietijos ne
lauks sunaus duos dovanų 3 neralinį konsulą Dr. Kempf už 
tuzinus kiaušinių, o jei susi- skleidimą Kanadoje anti-semi- 
lauks mergaitės—tai 2 tuzinu, tiškos ir nacių propagandos.ir nacių propagandos.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis ajrie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
Urba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks *

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..

fe
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
KOM.;

daugiau verti, negu čia yra at
sakyta. Kiekvienas jūsų rašo
mas žodis trykšta neapykanta,

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. MILLER

DRAUGUOS VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

KONTESTO GARBĖS

J. ASCILLA
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K, P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

--—-- ----------------------------—--------------- :---------------------7--- - ------ "T-- --------- - : < . :„r, ■
Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti įsirašyti Draugijon kviečiami pribūti čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bite kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas:

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Rašo Senas Petras
Chicagos Lietuvių Draugija 

yra plačiai žinoma Chicagos ir 
apielinkių lietuviams, nes ji yra 
viena didžiausių, geriausių lie
tuvių pašalpos organizacijų
Chicagojc
nariais ir turtu laike dvide
šimts metu. * 1

Mes nei vienas nesam pada-' vjkaį
rę kontraktą su liga bei mir- je vecįa jau per dešimtį metų

gyvuoja ir auga

ri uose prieš Mickevičiaus dik
tatūra, socialfašizmų ir tt. Bet 
iš tų lapelių platinimo tiek bu
vo naudos bolševizmo idėjoms, 
kiek kad gavo pinigų už lape
lių spauda.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai didelėje didžiumoje yra 
apsišvietę žmonės, bolševikų 
skymus pažįsta nuo senai. Tie
sa, viena kitų galima yra su
klaidinti laikinai, bet žmogų su 
nugarkauliu ilgai neklaidinsi. 
Šitų pačių taktikų ponai bolše-

i su “Vilniumi” priešaky-

čia, viena dieną esam sveiki, prįej Chicagos- Lietuvių Drau- 
linksmi, o kitą dieną jau lovo- gįja> bet ką gero atsiekė? Nie- 

, o gal ii į ko. Draugija per tų laiką au- 
\ isuomet ge-|gO, stiprėjo ir pasiekė dabar- 

aP“ tinę aukštumą.
Mano draugiškas patarimas 

yra “Vilniai” ir jos sekėjams, 
kurie randasi Chicagos Lietu
vių Draugijoje, vietoje pliauk
šti niekus lapeliais ir pačioje 
“Vilnyje”, imtis konstruktyvio 
darbo Draugijos naudai. Vie
toj pursluotis ir niekinti sau 
nepatinkamas ypatas, eikite į 
žmones tikslu įrašyti naujų na
rių Draugijon. Prirašykite bent 
penketų šimtų naujų narių iš 
savo minties žmonių ir Chica
gos Lietuvių Draugijų tikrai 
užkariausite. Bet, dėjo, kad gal 
būt tas jums padaryti yra sun- 

jku, vargiai jūsų tiek daug yra 
..Chicagoje. Todėl geriausias ma

no patarimas, jeigu negalite 
užkariauti, o nenorite nieko 
Draugijai dirbti, tai tylėkite ir 
netrukdykite kitiems dirbti.

Jus laike paskutinių dešim
ties metų nauduojotės kitų dar- 

vaisiais, kitų žmonių dar- 
kurie šapelį prie šapelio dė- 
kad auginus draugijos tur- 
kad jums patiems butų iš 
apsirgus mokėti pašalpų Ii-

je ligos prispausti, 
mirties globstyj e.
1 Lui būti prisirengusiems, — 
sisaugusiems. Gamtoje nieko 
nėra amžino, žmogus yra vie
nas iš tų gamtos elementų, ku
ris gema, serga, miršta. Ap
sauga ligoje, apsauga pomirti
nėje, tai būtinas musų visų rei
kalas.

Chicagos Lietuvių Draugijoje 
pašalpa sergantiems yra trijų 
skyrių - $6.00. $10.00 ir
$16.00 savaitėje ir pomirtinės 
$250.00. Taigi, šiuo laiku eina 
Draugijos vajus-kontestas, o 
kontestantų eilėse randasi ir 
ir mano vardas Seno Petre. 
Gerbiamieji, Seno Petro Drau
gai ir rėmėjai, kurie dar nesa
te Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, tai neatidėliotinai” pra
neškite man apie tai — aš pri
busiu su visomis informacijo
mis įrašymui Jūsų į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. Mano tele
fonas Canal 8500. Taipgi aš 
veikiu ir “Naujienų” koirteste, 
tais reikalais irgi paskambinki
te man čia pažymėtu telefonu.

Pirmieji Seno Petro įrašyti 
nauji nariai Draugijon

Mrs. Veronika Wahish, 6227 
TO' Ashland Avė., jauna našlė, 
užlaiko gražiai įrengtą aludę, 
čia galima gauti visokiausių 
gėrimų ir 
groja gera muzika.

Mrs. Veronika Malinauskie
nė, 3502 So. Halsted St. Už
laiko 35th St. Restaurant. Ga
mina skanius valgius ameriko
niškus ir lietuviškus.

Petras Smetonius, 1Š525 So. 
Halsted St. Geras siuvėjas iš 
amato, gerai prityręs save/ dar
be 
senus rubus. Reikale Draugijos 
nariai nepamirškite, kad čia 
mano paminėti asmens yra 
Draugijos nariai, mano įrašyti 
ir biznio reikalais kitiems 
Draugijos nariams verta juos 
paremti.

prieš Chicagos. Lietuvių Drau-

au-

NAUJIENOS, Chicągojll

Pastebėjimas p. Št.
Narkiui

A.

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Sekretoriui.

“Vilnies” Nr. 44 p. St. Nar
kis, Lietuvių Keistučio Kliubo 
sekretorius, oficialiai paskelbė 
lietuviškam pasauliui, kad da
bar Lietuvių Keistučio Kliube, 
esu viską? tvarkoje, o pirma, 
buvę viskas netvarkoje. Girdi, I 
pas mus viskas yra tvarkoje, 
netaip, kaip didžiulėje Chica
gos Lietuvių Draugijoje.

Nežinau kų p. St. Narkis va
dina tvarka ir netvarkų, bet 
drūčiai abejoju, ked p. Nar
kis turi kiek nors gilesnę nu- 
vokų apie organizacijų1 tvar-

kiekvienas sakinys pilnas nuo- jeigu jis hiša savo nosį į i • * . Izilzvcs n ii1, 111 odingų melų — jus patys su- 
tveriat faktus savo fanatiškoj 
vaizduotėje ir juos kritikuoja
te, ir sykiu norite, kad taip bu
tų Chicagos Lietuvių Draugijo
je kaip kad jus rašote.

P. Miiler.

Chicagos Lie tuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaites Įsirašė 
sekami nauji nariai:

Dr. V. E. Siedlinskis 
Kazimieras Kasiliauskas 
Veronika Kasiliauskas 
Mykolas Mockus 
Jurgis Skobickas 
Auna Skukauska 
Vladas Butkus 
Uršulė Stukas 
Anelė Jankauskienė

' Waly Pralle
Petras Smetonius 
Walter Lapinski 
Auna Lapinski 
Agnės Orence.

(Toliau bus)

kitos organizacijos reikalus, 
prisidengdamas save kitos or
ganizacijos valdybos nario ti
tulu. Kalbant apie tvarkų, bu
tų daug kas galima pasakyti 
ir apie tas organizacijas, ku
riose p. St. Narkis sekretoriau
ja, bet ne musų reikalas yra 
knisli svetimų pievų. Pertat 
mums nesinori kalbėti apie 
musų kaiminyškų organizaci
jų kokias ten tvarkas ar ne
tvarkas, bet to paties mes rei
kalaujam iš tų organizacijų, 
kurių varde kalba p. S t. Nar
kis, kad jos sutvarkytų savo 
“smarkų” ir “daug žinantį” 
sekretorių. Jęigu mes pradė
sime kalbėti ąpie vieni kitų 
tvarkas ir netvarkas, tai var
giai išeis į sveikatų patiems 
daktarams, kurie tvarkos ligų 
ieško pas kitus, o palys kaip 
tiktai tų ligų mikrobais dau
giausiai užsikrętę.

X. GB-4’/2
J. L. Ascilla,
8800 Armitage Avė.

XL GB-4
P. Ųapenis,
724 West 18th St.

XIII. GB-3
J. H, Puida,
3946 So. Artesian Avė.

XIV. GB-3
P. Martinkųitis, 

(^enas Petras)
1739 So. Halsted St.

XV. GB-3
J. Sholtemąn,
7029 So. Artesian Ayę.

Laike praeitos savaitės mu
sų penki kontestantai padarė 
gražų progresų savo darbe — 
Mrą. Ratkevičienė, Mrs. Ben- 
džius, Girčius, Sholtemąn ir 
Ponas X. Kiti kontestantai kiek 
snustelėjo, bet kiek girdėti, 
visi renka prospektus —- 
darbų pamatysime sekamų 
vąitę.

PAIĘŠKOME SEKAMŲ 
KONTESTANTŲ

J. J. Čeponis, 
Mrs. Marie Sinkus,
J. Tumėnas,
K. Rekašius, 
Ch. Sakis,
Si. Wizbovicz, 
Jos. Bložis, 
K. Batutis, 
Petras Rasalis, 
A. Naikelis, 
Frank Bųlaw, 
S. J. Dargush, 
Miss L. Narmontaitė, 
V. Mankus, 
P. Dubickas, 
J. Sidarevičius,

Budrevičius,

Antradienis, vaš. 27, 1934
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jų 
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DEMOKRATAS— 
LAISVAMANIS

gi, fašistai, gerbia “Marsų, 
žvėrys — kruvini.

Iš nakties vos atsikėlęs, 
tūlas sieks garbės.

Saulėn šiaip rankas iškėlęs, 
maldų sukalbės:

Norių tik gerai daryti, 
o progų yr* daug..

Miela man globot* mažytį, 
lai sveikutis aug*.

Savyje ugdau Dievybę, 
darbu ir tiesa.

Smerksiu prietarų tamsybę, 
kol prasklis šviesa.

Kaip gamta, taip pat ir 
žmogus, 

gali būt* duosnus.
Dieviškų darbų pramogos; 

vengia tik puošnus.

“Ponų” mintys nuolat blogos: 
skriaudžia paklusnus...

žvėrį-žmogų, tol, dengs 
“togos”, 

kolei liaudis... snus.

Saule gal, visus paliesti...
Liaudie! žengk’ švieson!

Metas mokslu apsišviesti, 
vairų kreipt* tieson.

Nekalčiausi turi gintis 
tuom, patim budu, 

nors švariausi, turi trintis 
žmonės... su brudu.

Fašiste nėr’ žmoniškumo, 
ot, žvėris—asmuo, 

tiek jame yr’ jausmingumo, 
kiek jo tur* akmuo.

Žmonės lygiai gema, miršta; 
darbe — sveikata.

Kas nedirba, silpsta, tvirksta; 
protui — sarmata.

Proto darbas visagalis.
(rankos jam padės) 

Megalomanus prašalins.
“Marsas” — pats padvės.

Mokslas gamtų dirbt* pakin
kęs, 

visko prigamins.
Žmogus “dinsta” pasirinkęs, 

pats save ramins.

Karo, maro, bado, vargo, 
liks tik atmintis.

Žmogus, kilęs iš “letargo 
skelbs kilnias mintis.

Skriaudų smerkti, tiesų gerbti, 
mus’ visų dalis...

Vadas, be algos tur’ dirbti — 
ramstis-pagalys.

Žmonių balso vadas klausus, 
pildo.... tarjmus;

tinkamų vadais būt’... gausas 
vis yra žymus.

Jei man teks akis užmerkti, 
priešų pagiežoj*, 

vienminčius, meldžiu 
neverkti...

Aš tiesos šviesoj*.
— Tylintis.

1934, vas. 18 d.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

Musų Specialybe. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas. 
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Dr. V. E. Siedlinskas

kvailiais.būt’ 254
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EKSKURSIJOS LIETUVON
dar subatvakariais

MUSŲ SERGANTIS NARIAI

siuva naujus ir taiso

ŠAME PRiCE

1739 So. 1
* •' ’F » ,< • <

Mrs.
4030

J. A.
1834

balsų—Dievo balsų 
prakilni,

Mrs.
2431

Paul
1515

Liaudies 
gerbia

bo 
bu, 
jo,

Net akmuo apsamanoja, 
jei ant vietos bus, 

Vadas ir savaip sapnuoja 
jei gal* kraut’ lobius.

Sakoma, 
laipsniškai einanti

Štai Ęilsud^ds, Mussolini, 
liaudžiai vadovauna...

Liaudis keikia, kai’ juos mini 
mat, visus apgauna.

Jie megalomanais mirto; 
liaudis — nebyliais.

Rast’ juose kų nors pagirto, 
reikia

“Nauja šluota puikiai šluoja,” 
tiko mus* tėvams.

Talkos vadų nubalsuoja 
tos dienos darbams.

AS42YUR5
aGO ____

MlLLlONSOF pounds used
BV oua COVfRNMENT

nariai. Paskutiniu laiku

{So. Halsted St.
VI. GB-18 
Jankus, 
Wabansia Avė.
VII. GB-6

A. Ambrose, '
3141 So. Emerakl Avė.

VIII. GB-6 V
P. Galskis,
2930

Gegužes 28 d
Tiesiog Klaipedon

BERENGARIA

4^^

“Vilnies” Nr. 44 vėl pusla
pis pamazgų papilta Chicagos 
Lietuvių Draugijos adresu. At
sakyti į visus “Vilnies” pliauš
kalus nėra reikalo, — reikėtų 
perdaug vietos ir laiko. Svar 
blausias “Vilnies” argumentas, 
tai kiek galima pulti valdybų, 
ypačiai pirmininkų Mickevičių, 
kad jis socialfašistss, diktato 
rius ir tt. Tai sena nudėvėta 
bolševikų giesmė, bet ji nuolat 
kartojama, kad kaip nors in- 
riuose/.sukėlus neprielankų Ūpą 
prieš visų^yaldybų. Tuo pačiu 
sumetimu vilniečiai buvo prieš 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdybos rinkimus išleidę lape- 

na-
valdybos rinkimus išleidę 
liūtį ir platino Draugijos

ko 
goję, o mirus pomirtinę išmo
kėti. Kiekvienas jūsų apsirgęs 
skubinatčs užsimalduoti, gauti 
pašalpų iki centui su didesniu 
apetitu, negu aktyvus draugi
jos nariai, kurie dirba nuošir
džiai organizacijos labui.

Nuo 1923 metų, nuo to lai
ko, kada jus norėjote ir pašai- 
pinos iš kultūrinės organizaci
jos, padorių žmonių draugijos 
padaryti bolševikų lizdų, bet 
tas jums nepasisekė* ir nuo to 
laiko dar iki dabar griežiat dan
tį per savo “gazietų”, lapelius, 
asmeniškiuose pasikalbėjimuo
se, bet tų pačių niekinamu 
žmonių darbu mielai naudoja
tės prie pirmutinės progos.

Jums vardas geriau tinka be- 
giedžių, besarmačių, intrigan
tų. Jus mielai mylėtumei už
imti rolę dvarininko kiaulės, 
kuri jsibriovusi į rožių ir kitų 
gražių gėlių daržų bando iš 
šaknų išknisti, bet, deja, dar
žo sargams jūsų snukis gerai 
pažįstamas, knisekliams daržas 
uždarytas — jus vien kriuk- 
siate apie darželį vaikščioda
mi.

Jus patys žinote, kad jums 
ne labas Chicagos Lietuvoj 
Draugijos rupi, bet jūsų fana
tiškų idėjų krantelis pravesti, 
pasireklamuoti ir sykiu kitų 
darbu pasinsuduoti. Tai ve ko
kie jus esate idealistai. Bet 
kuo jus daugiau per savo “ga
zietų** skalatysite, tuo labiau 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai mokės tinkamai įkainuo
ti jūsų meškiškus darbus or
ganizacijos labui

Jūsų visi argumentai, kurie 
yra bubnijami “Vilnyje”, nėra

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių skaičius padaugėjo dar 
vienu4 profesionalu, intelegentu 
asmenyje Dr. V. E. Siedlinsko. 
Dr. Siedlinskas yra dentistas, 
ofisas randasi Brighton Parke, 
4143 Archer Avė.

Dr. V. E. Siedlinskas yra čia- 
gimis jaunikaitis, narys dide 
lės ir galingos katalikiškos or
ganizacijos — Knights of Co 
lumbus, taipgi Modern Wood- 
men of America. Smagu pažy 
mėti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijoje yra didelis skaičius 
profesionalų ir tas skaičius nuo
lat vis didėja.

Dabar brightonparkiečiai lie
tuviai, Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai, žinos, kad jie tu
ri savo kolonijoje du žymius 
profesionalus — Dr. Siedlinską 
ir Dr. Dundulį.

Sunkiai apsirgo Dr 
jos narė Agota 

Grigaitienė
Plačiai žinomo lietuvio biz- 

nierio, Jono Grigaičio, žmona 
sunkiai apsirgo? Skubiai nuga
benta į Augustano ligoninę. Čia 
padary ta operdei j a. 
kad ligonė 
sveikin.

Draugai Grigaičiai yra abu 
seni Chicagos Lietuvių Drau
gijas 
dr-ai Grigaičiai užlaiko didelę 
vietą, žinomų kaipo Armitage 
Grill, 3800 Armitage avė. čia 
yra keletas svetainių dėl įvai
rių pramogų įr parengimų, 
gi užkandžių ir įsigėrimų vie
tą. :: . .

šitų žodžių rase jas veliją 
draugei Grigaitienei kuogrei- 
čiausio pasveikimo ir smagaus 
gyvenimo vėl su sveikaisiais.

M
Mrs. V. Daugirdienė, 
Anton Klikna, 
Frank Mickas, 
J. JPetrauskas, 
V. Liuką.
J. Petrošius,
S. Rimeikis, 
Jos. Vilis,

Ig. KrizeVicz,
J. Lapinskas, 
J. Oskąr.

čia sužymėti kontestantai, 
apie kuriuos kontesto ofisas 
neturi jokių žinių. Atrodo, kad 
jie visi yra gyvi ir sveiki — 
jeigu butų mirę, tai kas nors 
už juos pomirtinės reikalautų 
iš Draugijos, o jeigu butų ser
gantys, tai butų užsimaldavę 
pašalpai. Well, bet kaip ten ne
būtų, butų įdomu žinoti, kaip 
greit čia ieškomi draugai im
sis už kontesto darbo? Rodosi, 
butų metas darbui — laukiam.

BAKING 
POWDER 
DoublęTested/ 
Double Ąction/ 

25

J. K. Kaitimas
Drg. J. Kaulinas yra vienas 

iš aktyvių šitos organizacijos 
darbuotojų, bU/ęs keliolikų me
tų Draugijos iždininku, daug 
veikęs įvairiose, komisijose. 
Užpraeitame Draugijos vajuje 
gana daug’ prigelbėjo kitam 
kontestantui gauti didelį skai
čių narių. Draugas Kaulinas yra 
tame- sūkuryje ‘^aktyviųjų, ku
rie sudaro pačios organizacijos 
nugarkaulį.

Draugijos Aktyviųjų 
Kontestantų Stovis 
Darbo Rezultatais

I. GB 64
Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

II. GB-29
J. Kemėšis, 1
812 West 33rd St.

III. GB-31
M. Ratkevičienė, 
West 47th Place
IV. Gfc-32

Miiler,
N? Irving Avr.
V. GB-18

Mrs. VZOrenčienė, 
3312

Juozas Blažis 
Zofija Solan ~ 
Julijona Druktainienė, 
Vincas Stankevičius 
Vladas Rudis 
Morta Žilinskienė 
Aleksandra Girčius 
Dom, Jucius 
Antanas Juška 
Ona Kiniauskiene / 
Kazimieras Valiulis ■ -
Agota Grigaitienė 
Anton Valiulis.

Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie
tuvą keliaudamas viena šią Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

STADENDAM........................Balandžio 11 d,
Klaipedon per Rolterdamą

UNITED STATES...... .   Gegužės 12 d
Klaipedon per Copenhageną

GRIPSHOLM

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

N. Mariem Avė.
XII. GB-6
O. t Simonuitienė, 
Brighton s Place.
IX. GB-6

Mrs. -Sophie, Beįidžius, 
6436 So. California Avė

XVI. GB-6
J. P. Girčiusu 
1835 Wabanšia Avc

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domi
ninkai Kuraitis paliko autorizuotas 

Buick ir Pontiac Dealeris.
; Iki šiol dar nebuvo nei vieno 
Lietuvio Dealerjo, kurią pardavi
nėtu Biiiclt automobilius. Domi
ninkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis- pardavinetį Pontiac’s, General 
Motors išdlrbystSs ir pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. Šios abi 

. kompanijos . Buick ir Pontiac yra 
• Geherar Motors gamybos, ir atsa

ko už savo vertę. Domininkas Ku
raitis jau varo biznį per 10 metu, 
didžiumoj turėjo reikalą su lietu
vius ir tikisi, kad su Buick ir 
Ppntiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

Norėdami pirkti naują ąr mai
nyti sena karu ant naųjp, kreip
kitės pas D. Kuraiti —

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street 

Tel, Vlčtory 1696

Birželio 16 d.
Klaipedon per Southainptoną

GRIPSHOLM ...............................  Liepos 3 d.
Klaipedon per Gothemburg

STUTTGARD ............................ Liepos 12 d.
Tiesiog Klaipedpn

WASHINGT0N ..................  Rugpiučio 1 d.
Klaipedon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie
siog Klaipedon be jokio persėdimo.

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogių kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažų 
kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai. :

Dėl Informacijų Kreipkitės i

NAUJIENAS
Chicago, III.
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AL. MARGERIS.

Kovos Verpetuose
T

(Tęsinys)
Jaunimas maršavo į naują 

gyvenimą!
Kaimas, kaip ir miestas, su- 

sirykiavo kovos lauke.
(Pagaliau, visuotinasai strei

kas priplojo carą prie žemės ir 
jis davė garsųjį spalių mėn. 17 
d. manifestą!

"Laisvė!
"Laisvė!!
“Laisvė!!!”
šaukė minios, mitinguoda- 

mos, demonstruodamos ir 
svaigdamos nuo to brangiausio 
žmogaus kalboje žodžio —

LAISVĖ!
Dabar prasidėjo atviroji, pla

čioji veikla.
Lietuvos valstietis, išlindęs 

iš priespaudos ir vargo kerpė
mis apaugusios bakūžes, visų 
pirmiausia stengėsi nusikratyti 
caro žandarais ir policininkais, 
atsisveikindamas su jais kietu 
savo klumpės galu.

Lietuvos valstiečiai troško 
visuomeniško darbo ir savaran
kiško valdymosi.

Jie skaitlingai rinkosi į val
sčiaus sueigas, svarstė, spren
dė ir gyveniman vykdė savo nu
tarimus.

Pagaliau, lietuviškas kaimas 
suvirto į Vilnių —

Seimavoti!
Čia jis drąsiai lipo tribunon 

ir prabilo per šimtmečius pa
niekinto berno ir “slūginės” lu
pomis, pasisakydamas savo var
gus, — pasisakydamas atvirai, 
drąsiai čia pat sėdintiems ap
valiems, vargo niekados nema
čiusiems prabaščiams ir kito
kiems dykaduoniams!

čia jis padav ė ranką tik- 
riemsiems savo draugams — 
socialistams, kurie pirmutiniai 
kovojo dėl jo j teisių..., kurie 
pirmutiniai pareikalavo nepri
klausomos demokratinės laisvos 
Lietuvos respublikos su seimu 
Vilniuje!

Šimtmečių šimtmečiais užui
tame kaime pradėjo nauja šir
dis plakti, naujas kraujas jo 
gyslomis vaikščioti, liaują švie
są jo akys išvysti ir naujomis 
mintimis bei idėjomis jo galva 
protauti.

Ir su savo ryškia revoliuci
ne nuotaika, kryptimi, ryžtu
mu ir pasiaukojimu kaimas 
sivijo miestą ir susi j o su juo 
kovos lauke.

Revoliucija subangavo
o aukštos, galingos 
nešė sukilėlių laivą 

nulemiančios kovos

smarkiau, 
jos vilnys 
tiesiog į 
uosita...

NAUJIENOS, Chicagd, BĮ.
................. ......................................................................... ...... . ■ ■ 1 -   - - ■ ■ “°-
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Canada
Atsakymas ginčų meistrui

Antanui

vi-

že-

pa

dai-

Laikas bėgo.
Revoliucinis laivas plaukė.
O reakcinė, represinė audra 

vis smarkiau ir smarkiau siuto.
Mat, mio sunkių revoliucijos 

smugių^sugniužęs caras ir jo 
ištikimiausi agentai pradėjo 
atkusti, atdrąsėti ir kelti sa
vo suktas bei įžūlias galvas 
aukštyn. Jiem šventai asistavo 
psichiškai apjakinti, mašinališ- 
kai galvojanti, — arba visai 
negalvojanti^— kazokai ir ka
reiviai.

Ir pradėjo versti iš caro kru
vinų rūmų žiausiausios repre
sijos, — kaip verčiasi iš liūto 
nasrų, godžiai ryjančių savo 
aukos šiltą 
pytos!
— Reakcija, 
surado savo 
mui.

Brangiausi Lietuvos
— socialistai — buvo kuo stro
piausiai gaudomi policininkų, 
žandarų, kazokų arba kareivių 
ir kankinami, grudžiami j ka
lėjimus arba vietoje nužudo
mi !...

Caro valdžia buvo taip nesu
valdomai jštroškusi savo pa
valdinių, — iš tamsybes, prie
tarų, skurdo ir vergijos mėšly
no keliančių savo galvą,

kraujo, kad juos net patranko
mis malšino!

Iškovotoji laisvė —
Daugiau! —
Tiesiog atpirkta geriausių 

Lietuvos sūnų — socialistų — 
krauju —

žlugo!
O kieta caro žandarų kurka 

vėl dundėjo Lietuvos žemėje — 
Spausdama iš žmonių širdies 

vaitojimus, ašaras ir kraują...
Tūkstančiai tokių jaunuolių, 

kaip Raivedžiukas, ir šimtai to
kių ugninių kalbėtojų, kaip stu
dentas X, atsidūrė caro kalė
jimuose.

Revoliucija apleto, o vėliau ir 
visai sustojo, laukdama 1918 
savo prisikėlimo metų.

VI

Studentas X buvo uždarytas 
Kalvarijos kalėjime. Slėgė jį 
sunkus caro valdžios agentų 
kaltinimai. Jam grėsė mirtis
Solidarumo jausmo žadinami 

jo draugai surado būdą jo iš
laisvinimui. Planas išdegė. Ir 
vienas žymiausių socialistų bei 
revoliucionierių visoje Lietuvo
je paspruko iš kalėjimo ir lai
mingai pasiekė užsienį, o kiek 
vėliau ir šiaurinę Ameriką, tuo
met dar laisvą kraštą, į kurį 
plaukė laisvės kovotojai iš 
so pasaulio, bet daugiausia 
tai iš Rusijos caro pavergtų 
mių.

Tada Amerikos durys politi
niams kaliniams buvo visai at
viros.

Tada Amerikoje žydėjo žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė!

Suprantama, patekę į tokį 
laisvą kraštą jauni, energingi, 
idealingi ir visuomeniniu dar
bu degą kovotojai, jautėsi — 
kaip paukščiai pavasarį perlė
kę į savo tėvynę...

čia jiems buvo atviri keliai 
į minių švietimo, organizavimo 
ir iš industrialinės vergijos 
laisvinimo darbą, — darbą di
delį, kilnų, šventą:

Kovos darbą!
O kovoti buvo dėl ko. Mat, 

nors čia caro ir jo baisaus des
potizmo nebuvo, bet jau spė
jęs net į monstrą išaugti gob
šusis ir beširdis kapitalizmas 
naudojo ir skriaudė darbinin
kus ne mažiau, kaip Rusijoj ar 
kitur. Dar daugiau, — nepaso- 

, tinamasai kapitalizmas čia bu
vo apžergęs net visą demo
kratinę krašto valdžią ir ryk
liomis savo užmačiomis mani
puliavo ją taip, kad kuo dau
giausia jo viešpačiams butų 
pelno, — pelno ir šansų nusi
pirkti vis daugiau ir daugiau 
politinės galios.

Taigi, kovoti reikėjo ne tik
tai prieš ryklų kapitalizmą, bet 
ir prieš jo įtakoje esančią suk
tą valdžią.

Lietuvos jaunuoliai, pabėgę 
nuo caro kariumenės, baisių 
porevoliucinių represijų ir var- 

patekdavo čia dirbti tik 
juodžiausius ir 

teapmokamus

Gal Naujienų Redakcija leis 
man tarti keletą žodžių dėliai 
tilpusios Naujienose mano an
trašu Antano korespondenci
jos.

Antanas labai negražiai nori 
pasiteisinti. Visai neturėdamas 
argumentų jis mėgina nurody
ti, jogei nesąs ginčų meistras. 
Jisai sako, kad su .1. Novogrod- 
skiu neturįs nieko bendro; kad 
esąs nekaltas avinėlis, plusda 
mas Vinnipego Lietuvių Kul
tūros Draugiją ir kitus Vinni
pego lietuvius, o kartu ir ma
ne. Antanas nori visko užsi
ginti, kaip kad užsigynė tūlas 
apaštalas Kristaus.

Pažymėtina, kad taip Anta 
nas, taip ir Jonas Novogrod
skis jau ne kartą panašiai ba- 
žijosi, birk jie nerašą vienas 
kitam laiškų ir informacijų ne
ima vienas iš kito.

čia, matyti, Antanas jau 
apie viską užmiršęs. O kitaip 
sakant, nori užsiginti visko ir 
norėtų suversti ant manęs vi
są savo kaltę, žinoma, jeigu 
aš neturėčiau įrodymų faktais, 
tai Naujienų Redakcija ir skai
tytojai pamanytų, kad gal ir 
tiesą sako Antanas arba J. No- 
vogradskis, kuris yra iš visų 
lietuvių draugijų ir organiza
cijų pašalintas irž šmeižtų ra
šinėjimą. Dabar niekas iš Vin- 
nipegiečių neturi su juo nieko 
bendro, kaip su atsižymojimu 
šmeižiku.

Toliau Antanas sako, kad jis 
neesąs aferistas ir nesąs per
rašęs J. Novogrodskio kores
pondencijos apie Vinnipego Lie
tuvių Kultūros ‘ Draugiją, ku
rią buvo pasirašęs slapyvardžiu 
Aitvaras. Taigi, Antanai, jeigu 
jus manim netikite ir viso to 
norite užsiginti, aš įrodysiu 
faktais ir liudininkais.

1931 m. pavasario laiku jus, 
Antanai, prisitfntėt J. Novo- 
grodskiui laišką. Tą laišką aš 
skaičiau, skaitė jį V. Lapienis

kraują, raudonos

rodos, ribų 
pasiutiškam

nebe- 
siauti-

sūnus

'Omį

buvo revoliu- 
įtakos teigia-

go, 
sunkiausius, 
kuo menkiausiai 
darbus.

Tie, kurie jau 
cinio sąjundžio
mai paliesti Lietuvoje, čia or
ganizavosi, stiprindami susi
pratusių darbininkų eiles.

Lietuvių Socialistų Sąjunga, 
— tikra ir aktuali kovojančių 
darbo žmonių organizacija, — 
smarkiai augo naujais, ambi
cingais ir ištvermingais nariais. 
Ir virto ji didžiausia ir kilniau
sia lietuvių organizacija naujo
je jų tėvynėje — Amerikoje!

Bet reikėjo jiems — verkiant 
reikėjo — vado, — vyro, giliai 
išmokslinto, rimto, pastovaus, 
pasišventusio darbo žmonių rei
kalams, ryžtingo ir taktingo 
marksisito. Juo labiau, kad ir 
klerikalai ir tautininkai turė
jo po “didįjį” vadą.

(Bus daugiau)

1
«

ir K. Benušis. Vėliau, kada Vin
nipego Kultūros Draugija ne
priėmė J. Novogrodskio į sa* 
vo tarpą už tai, kad jis šmeiž
tus rašo apie ją per “Keleivį”, 
kulturiečiai paraše paaiškinimą 
į “Keleivį” ir dar nuTodė, kad 
J. Novogrodskis yra įsirašęs į 
Vinnipego Lietuvių Draugiją, 
prie komunistų, ir dar yra mi
nėtos draugijos koresponden
tas. Nuo tada "Keleivio” re
dakcija J. Novogrodskio kores
pondencijų apie Vinnipego Lie
tuvių Kultūros Draugiją ir pa
vienius asmenis nebetalpinda-. 
vo, nes jau žinojo kas per vie 
nas J. Novogrodskis yra.

Vėliau? Novogrodskis, netu 
rėdamas ką daryti, surašė ilgą 
korespondenciją Antanui su 
prašymu, kad Antanas jo nu 
puolusią markę atitaisytų, t. y. 
kad korespondenciją perrašytų 
savo, ranka ir pasiųstų ją “Ke
leiviui”.

Ir ot, kada J. Novogrodsk\< 
minėtą korespondenciją surašė, 
tai perskaitė ją man, Lapeniui 
(mat, Lapėnis yra "Keleivio” 
korespondentas) ir kitiems. 
Taigi, Antanai, čia jau negali
ma jums gintis, nes aš turiu 
liudininkus, jogei Antanas kal
bamą korespondenciją perrašė 
ir pasiuntė "Keleivio” redakci
jai, kad ši manytų, jogei iš tik
rųjų korespondencija buvo To
ronte parašyta.

Na, tai taip, Antanai, ar jus 
tą darėte savo protu vadUoda- 
miesi, ar aforizmo upu? Argi 
nesate ginčų meistras?

Toliau, Antanai, įrodysiu 
faktais, kad sveikas apsilenki 
su teisybe sakydamas, biVk ne
prašiai iš J. į Novogrodskio jo
kių žinių apie manė,' o tikre
nybėj viską rašiai paėmęs iš 
J. Novogrodskio • parašytų 
šmeižtų. Ir dar tvirtini, Anta
nai, kad esi,.atsakęs man pei 
Naujienas 1933 m.

Bemeluodamas, Antanai, i 
suklupai. Pasisakai, kad mėgi
nai apie mane kokias tai pr<' 
vokaeijas rašyti dar 1933 m 
į “Naujienas’’, žinai, Antanai, 
aš tikiu, kad mėginai apie ma
ne 1938 m. rašyti, gavęs in
formacijų iš to žmogelio J. N. galite užsiginti,

patalpino jūsų

Deja, Naujienos tos proVoka 
cijos netalpino. Mat, jau Nau
jienos patyrė, kad prietelis tik
ras ginčų meistras.

Gal ir čia, Antanai, sakysi, 
kad aš netiesą kalbu? Naujie
nos, Antanai
korespondenciją tik 1932 m. 
pavasarį, o nė 1933 m., kaip 
kad jus giretės. Ir kai rašėte 
apie mane per Naujienas, taj 
irgi ėmėte visas informacijas 
iš Novogrodskio.

Jeigu jus, Antanai, esate pa
miršę, kaip Novogrodskiui lai 
šką rašėte birželio mėnesį 1932 
m. (dienos jau nepamenu) ir 
tada prašėte jo daugiau žinių 
apie mane sugalvoti, ir tame 
laiške sakėte, jogei jau tavo, 
J. N., prašymą išpildžiau? ir tt.. 
tai aš čia jums įrodysiu fak
tais, kad tikrai rašėte. Jeigu 
manim netikite, Antanai, ir no
rite užsiginti ir sakote, kad to
kių laiškų nepriėminėjote, arba 
jei pamiršote, tai prašau pasi
klausti savo gerai pažįstamo 
torontiečio Vlado žalidonio ir 
S. Kavaliausko, žinoma, Kava
liausko gal ir nepažįsti, bet 
V. žalidonį tai gerai pažįst’. 
štai jis jums pasakys visą tei
sybę, kad jus, Antanai, tokį 
laišką rašėte ir kad jį J. N. 
rodė jam, V. žalidoniui, ir ki
tiems; aš ir pats tada mačiau 
savo akimis.

Dalykas btrvo toks. Vladas 
žalidonis, iš Toronto, kuris jus, 
Antanai, sakosi gerai pažįstąs, 
praėjusių 1933 m. žiemos laiku 
dirbo kartu su mumis kempėj 
Keletą mėnesių, kartu su Jo
nu Novogrodskiu, jutodu mal
kas pjaudavo kempei kūrenti 
Tai mes klausėme jo apie jus 
Antanai. Ir tada jūsų tas gin
čų meistras, J. 
pasirodė viską 
nors dar buvo 
per vienas tas 
žalidonis yra.

Na, Antanai, 
neesi aferistas, ginčų meistras?

Toliau4, Antanai, rašai Nau 
j ienose apie “Darbininkų žodi’ 
ir giniesi, buk neesi gavęs iš 
to musų kempės žmogelio, gin
čų meistro, ilgos koresponden
cijos; sakaisi, kad neperraši. : 
ją savo ranka, o pasiuntei 7 
kią, kokią gavai, į “Keleivį”. 
Ir čia, Antanai, labai šlikščiai 
meluoji. Jau, Antanai, jus ne- 

jogei nesą*

aferistas ir neužsiiminėjate 
provokacijomis. Aš jums tą 
lirtniaų per Naujienas aiškinau 
r ten buvo teisybė parašyta. 

Bet jus, Antanai, dar norėjo
te, kad aš jums visas jūsų pro
vokacijas faktais (rodyčiau. Tat 
dabar, Antanai, gal jau bus 
aišku, kaip diena, kokiais jus 
darbais užsiimate ir kokį tu 
rite savo draugą J. N. Ir jis 
musų kempėj jokio naudingo 
darbo nedirba, o tik ginčui ’r 
šmeižtus rašinėja apie kitus lie
tuvius. Ir dabar J. 
skis pasirašinėja 
Egelsistas.

Nors aš pirmiau
se nesakiau, kas per vienas 
as ginčų meistras yra, bet An

tanas, būdamas “nekaltas avi
nėlis”, per Naujienas pasakė to 
žmogelio pavardę: girdi, aš iš 
J. Novogrodskio negaunu jo-

Novogrod 
slapyvard

Naujieno

kių informacijų. Ir dar sako 
jis, kad ir .1. Novogrodskiiri jo
kio nuorašo neprisiuntęs.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
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Halsted St. ir 19th.pį]
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INSURANCE KORPORACIJOS^

Skolinam dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy
bių.

500.00
IKI

*3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

G. A. SURYS W. M. ANTONISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

AKINIAI 
kartu su 

Egzaminacija 
$g.89 

Sensacija 
$10 vertės

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai 
Reguliarrškas Gydytojas Optometristas 

šis pastebėtinas bargenas tiktai trumpam lai
kui. Reguliarė $10 vertybė. Puikiausi kristalini 
stiklai, kartu su egzaminacija $2.89. Pilna ga
rantija su kiekviena pora. įvairus styliai pasi
rinkimui.

WM. MEYER & CO.
19 W. Van Buren St.

Įsteigta 1908 
Cash arba Išmokėjimui.

Novogrodskis, 
V. žalidoniui, 
neištyręs, kas 
torontietis V.

ar jau čia tu
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Elektrikinės Skalbyklos ir Prosai

14 DIENŲ DYKAI 
IŠBANDYMUI

Commonwealth Edison Co
* f

Kostumeriams

• Neinvestuodami nei cento jus ga
lite skalbyklą arba prosą išbandy
ti savo namuose per dvi savaites. 
Ekspertas jums parodys kaip juos 
vartoti. Paskui galėsite, jeigu norė
site, juos įsigyti.

SPECIALIS, BIUDŽETO PLANAS

Maias Į mokėjimas.
Likusius kas mėnesį su jūsų 

Elektrikos Sąskaita.

Klaupkite apie matų lengvą H- 
mokėjimo planą. Maiat įmo- 
kėjimas, likuti kas mėnesį įtar
tu tu jutų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita.- Įrengimai Įper
kami ant musų ilmokėjimo 
Plano truputį brangesni.

MM

r1

SiįĮJj 1
V ■'. ■.* ' M. < (iv.‘ U ’i ’.t

FEDERAL, ABC, 
THOR, CONLON, 

GRAYBAR

M Q.5O xau«.Efc"t „ ktrikinilį
ir virš,

ktrikinių 
prietaisų.

Kiekvienas prietaisas dvigubai 
garantuotas.—išdirbėjo ir Edi
son Service. Klauskite apie 
LIBERALIŠKA Už MAINUS 

NUOLAIDĄ
netkant skalbyklas kainoje nlio 
$69.50 ar daugiau. Reikalaukit 

dykai knygutės “Care of 
Clothes”.

W-<COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC SHOP»

Doar/uotun ~ 72 W. Adams St—132 So. Dearborn St.
Telaphone RANdolph 1200, Locai 585

4562 Bruadwi*y W. Madleon St. 852 W. 63rd St.
2018 Mihvaukco Avo. 4834 So. Ąshiftiid Avė. 2050 E. 02nd St.
4883 Irving Park Blvd. 3400 So. State St. 11116 8. Mlchigan Avė.

' DUODAME FEDERALIUS KUPONUS
' ' '

m® 1

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We»t 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. - 
..........Masažai —. Čhiropodistai. — Atdara diena ir naktį. — 

Moterų diena seredomis.
SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

f

Skalbyklų Išpardavimas
Budriko korporacijos didelis užpirkimas Elcktrikinių 
Skalbyklų padaro galimu parduoti už tokią stebėtinai 
žemą kainą; tiktai trumpam laikui už

$29.50
DYKAI
ELEKTRIKINIS 

PROSAS

PROSINIMO 
LENTA

PINTINE (BASKET) 
MUILAS

Dykai 
Demonstravimas

Išplovimas
Garancija

VISKAS UŽ $29.50, įmokant tik $5.00 rankpinigių, 
potam po 75 centus į savaitę. Taip kad skalbykla pati 
per save į trumpą laiką išsimokės.
Pilnas pasirinkimas WESTINGHOUSE, THOR, MAYTAG 
EASY, APEX, PRIMA skalbyklų už žemiausias kainas.

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

N RA
u MIMIU Jį

us
*/K DO OUR PAflfT

KAS NEDELDIENĮ svarbu pasiklausyti Lietuvių radio programo 
pusę valandos iš stoties WCFL — 970 k. nuo 1 iki 1:30 v. po pietų.

DOl’GLAS BATH5?
• W ROOSFVFI 1

< • oun Tel Kedzi» 800'

•vimming pool
piru

tcredomu iki 7 ▼.

ii
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“GRAND JURY” KLAUSIMAS CHICAGOJE

Illinois valstijos vyriausias teismas pereitą savaitę 
5 balsais prieš 2 padarė sprendimą, kad Cook kauntėje 
nejegališkai renkamos “didžiosios džiurės”, kurios kri
minalinėse bylose apkaltiną tuos, kurie yra traukiami į 
teismą.

“Grand jury”, sulig įstatymu, turi būt sudaryta iš 
23 asmenų, pašauktų iš tam tikro listo, kuris randasi 
kauntės komisionieriaus ofise. Jeigu iš tų 23 žmonių 
bent 16 gali būt surasti ir yra tinkami eiti tas pareigas, 
tai “džiurė” yra pilna. Apkaltinimui išnešti reikia, kad 
balsuotų ne mažiau kaip 11 “džiurės” narių, ir kad jų 
balsai sudarytų daugumą. Joks prasikaltėlis negali bū
ti teisiamas, iki “grand jury” nenubalsuos ji apkaltinti.

Cook kauntėje, t. y. Chicagoje ir apielinkėse, nuo 
seniai yra vartojamas kitoks būdas toms “grand džiu- 
rėms” sudaryti. Čia iššaukiama ne 23 asmens, bet pa
prastai 60, ir'iš jų paskui išsijojama tiek, kad pasilik
tų 23 asmens, kurie yra prisaikinami ir sudaro “didžią
ją džiurę”.

Vyriausias teismas nusprendė, kad šitoks būdas 
sudaryti “džiurę” yra neteisėtas, ir kad taip neteisėtai 
sudaryta “džiurė” negali išnešti tinkamo apkaltinimo. 
O be apkaltinimo, kaip aukščiaus minėta, negali būt 
joks žmogus teisiamas kriminaliniame teisme.

Tarpe Chicagos teisėjų, prokuroro ofise ir tarpe 
advokatų kilo dėliai to didelis sujudimas, nes pasirodo, 
kad daugybė sprendimų, padarytų kriminalinėse bylose, 
dabar gali būt pripažinti be vertės. Valdžiai gali tekti 
juos arba iš naujo teisti, arba paleisti.

Cook kauntės prokuroras sakosi reikalausiąs, kad 
vyriausias teismas tą klausimą peržiūrėtų dar kartą.

Kuo tas sumišimas pasibaigs, tuo tarpu sunku pra
matyti. Bet yra keista vienas dalykas: kodėl nei vyriau
sias valstijos teismas Illinois valstijoje, nei teismai Chi- 
cagoje nežiūrėjo pirmiau, ar teisėtai, ar ne yra sudaro
mos “didžiosios džiurės” šioje kauntėje? Sakoma, kad 
tas “nelegalis” prisaikintųjų posėdininkų rinkimo bū
das esąs praktikuojamas Chicagoje kuone penkiasde
šimt metų!

Per pusę šimto metų tai buvo toleruojama, bet da
bar staiga aukščiausias tribunolas valstijoje surado, 
kad tai buvo įstatymo laužymas. Kokios įtakos jį pavei
kė?

Yra kas nors bloga teisingumo mašinerijoje, kurio
je gali pasidaryti šitokia maišatis.

partijos. Kadangi valstybė 
demokratiniais pagrindais su
tvarkyta, socialistinėms gru
pėms nieko daugiau nereikė
jo daryti, kaip pasilikti opo
zicijoje, bet nekelti triukšmo, 
nes, kaip sakoma, prieš vėją 
nepapūsi. JeL krašto žmonių 
dauguma pasisakė prieš so
cialistų režimą, reiškia so
cialistų nenorėjo.

“Tačiau taip nėra. Ispani
jos socialistams, matyt, ne 
demokratija ir ne krašto ge
rovė rupi, bet partijos kro- 
melis. Kadangi jie ne val
džioje, dėl to ne tik kad at
sisako valstybinį darbą dirb
ti (? — “N.” Red.), bet, 
spaudos žiniomis, rengiasi 
prie revoliucijos, kad nuvers
ti demokratiniu ir teisėtu 
budu išrinktąją vyriausybę. 
Tai tokie jie demokratijos 
gynėjai.”
Tos “spaudos žinios”, kurio

mis tas laikraštis neva remiasi, 
vargiai viską teisingai prane
ša, nes jas veikiausia skleidžia 
dabartinė Ispanijos vyriausybė,

kurioje dešiniosios partijos tu-1 milionierių yra davę hitleri-Tas jiems pavyks padaryti, 
ri daug įtakos. Jos stengiasi, ninkama pinigų ir po kiek ku-jkaip jiems pavykdavo praeity.

pasitikės, kaip 
Nes 

viena 
—yra 

kuo aiškiausias. Aš tikiu, kad 
nei vieno

ri daug įtakos, 
diskredituoti socialistus, 
našiui 
kad darė, kada ji

pa-1 ris. To nei Amerikos kapita- Žmonės jais 
kaip Austrijos valdžia listiniai laikraščiai heužgynė. jie visad pasitikėdavo.

JI begėdiškai čia pasirodo, kad Amerikos žmogaus pasitikėjimas 
užpuolė socialistus, o tuo tarpu |kapitalistams •Hitler’io dikta- jo ypatybių iš daugelio
ji pasauliui skelbė, kad socia
listai rengę “ginkluotą sukili
mą”.

Tačiau da ir tas abejotino 
teisingumo žinias apie Ispani
jos socialistus Marijonų orga
nas “padailinu”. Tose žiniose 
buvo minima, kad socialistai 
grasinę nauja revoliucija, jei-

tura< kuri kapoja komunis
tams galvas, yra daug artimos- žmogus nekartoja 
ne prie širdie?, negu Hitler’io kito žodžio taip dažnai, kaip
nuslopinta tvarka. Amerikos 
kapitalistine spauda ndi kiek 
neverkia, kai prie Hitler’io į- 
rengtos giljotinos žmonių gal-j J! 
vos krinta. Ir kodėl jie turėtų ą 
verkti? Tegul Amerikos žmo-i

jis kartoja žodį “tikėti“.
Kokius planus tu, žmogau, 

ir aš galėsime pasidaryti sau?
j mes, bejėgiai, galėsime su

sitverti savo ateičiai? Kaip 
įneš orientuosimės šiame pla
navimu pasaulyje? Kaipgu valdžia busianti atiduota j (nių gyvenimas kiek daugiau navimu ul je? 

respublikai“ ekonominiai; tegu - * ko/Jd 
----- ’-i darbininkų klase . .... . v ----- * būvį jei kurią dieną

rankas monarchistų, ,
kos priešų. Taigi socialistai no-1 Amerikos 
ri ne nuversti teisėtą tvarką —; 
demokratinę respubliką, bet ją 
apginti. Klerikalų laikraštis ši
tą faktą užtyli.

Ir be reikalo jisai apsimeta 
demokratijos prieteliu. Visi ge-' 
rai atsimena, kaip jisai reiškė 
savo džiaugsmą, kada Lietuvo
je 1926 metais buvo padarytas 
armijos karininkų “pučas” prieš 
daugumos žmonių išrinktą val
džią.

KĄ ŽMONĖS MANO
Ekonominiai planu 

ir kas toliau?
Rašo Dr. P. G. Luomons

fašizmo gadynė ateina—inten
syvaus tautiško jautimo “aš”, 
kuris neša po skvernu pasiki
šęs didelį, kruviną kardą. Bet 
taip, ilgai, kol dar 
kapitalizmas nėra

K a ip 
už sayo 

(pradeda kiek kelti savo galvą;":1’' JV‘ “"‘7 , Į>asW-
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imtų—tai laisvės žodį. Gal lai
svų žodžių prisivalgęs žmogus 

."į~| negali būti sotus. Prie ko mes 
dėsimės?... Ar seksime dolerio 
ženklą-—eisim su komercine 
pasaulio prostitucija?... Ar ei
sime link idealo—ir už tai pa
liksime savo galvas prie giljo
tinos?

Baigiant atpasakoti savo sa
pną, savo egoistišką tuštumą, 
pareikšiu dar tiek: pasaulio 

i žmonija labai gali tikėtis su
silaukti istoriškos Tamsiųjų 
Amžių gadynės atsikartojimo. 
Vokietijoj Hitler’is jau gerą 
pradžią tam padarė. Tam žen
klų yra pilna Europa. Galybės 
“Vilnių” dar yra neišyaduola. 
Ir kai (as vadavimas prasidės, 
tąsyk gal ir Tamsiųjų Amžių 
gadynė tikrai prasidės.

Darbininkų klasei yra tik

aukštyn; tegul tas darbininkų . 
judėjimas pradeda darytis pa-į 
vojingas valdančiai klasei, —1 
vieną gražų rytmetį atsikėlę 

į pamatysime, kad Amerikos 
žmonių laisvė yra dingusi, ir 
kad jos vietoje stovi kokia fa
šistiška diktatūra su dideliu 
kardu rankoje. Apie tai senai 
yra kalbama. Ir ką Amerikos 
milionieriąi davė Vokietijos 
žmonėms, Vokietijos darbinin
kų klasei, to jie nepasigailės 
nei savo darbininkų klasei. Aš! 
tikiu, kad tas planas kada 
nors išsipildys, nors mes apie 
jį mažai girdime. Ir kas tąsyk 
turės didesnį kardą, tas ir val
dys, tam priklausys laisvė.

Bet, kitaip vertus, tie visi 
planavimai ir manievrai yra 
niekas kitas, kaip lik naujas 
pūtimas durnų žmonėms į

Apžvalgą
L—M

RAČKAUSKO BYLĄ

Kaune einąs laikraštis “Ryt
metines Naujos Žinios” rašo, 
kad Kauno apygardos įteisinąs 
paskyrė nagrinėti buv. konsulo 
K. V. Račkausko išaikvojimo 
bylą.

Bylos nagrinėjimas prasidė
siąs kovo mėn. 24 d ir užsitę- 
siąs dvi — tris dienas. Račkau
skas buvo Lietuvos konsulas 
(Pietų Afrikoje ir yra kaltina
mas pasisavinęs vieno mirusio
jo Lietuvos piliečio palikimą. 
Bet jisai teisinasi, kad prieš jį 
padaryta konspiracija.

ta po $500 kaucija, o pirma
dienį buvo teismas. Valaitis 
turėjęs net keturis liudinin
kus; vyriausiais jų buvę Cin
kus, Klinga ir... buvęs ‘Lais
vės’ darbininkas Aleksynas; 
bet Matusevičiaus kaltė ne
įrodyta ir jis išteisintas.”

LIETUVIŲ AREŠTAI VILNIU
JE — DEMONSTRACIJOS 

KAUNE

MUŠTYNĖS BROOKLYNE

“N. Gadynė” praneša, kad 
buv. “Vienybės” redaktorius, p. 
J. Valaitis, kuris dabar varo 
biznį per radio, buvo kažin kie
no sumuštas ir apkaltino už tai 
kitą asmenį, kuris duoda pro
gramas per radio, p. V. Matu
sevičių :

“Pereitą penktadienį, laike 
radio programos, į stotį 
WMBQ atėjo Valaitis su de
tektyvu ir Matusevičių su
areštavo, kaltindamas jį už
puolime. Matusevičius paleis-

Lenkams suėmus pastaromis 
dienomis daug lietuvių Vilniaus 
krašte, laikinoje Lietuvos sosti
nėje Kaune kilo protesto de
monstracijų prieš Lenkiją.

Gal būt, kad lenkų valdžia 
tyčia provokuoja Lietuvą. Pil
sudskis, mat, dabar yra pasi
rašęs taikos sutartį su Vokie
tijos Hitleriu, kuris verda “na
cišką” košę Klaipėdos krašte. 
Lietuvai jsivėlus į aštrų kon
fliktą su Lenkija, hitlerininkai 
gali pasinaudoti.

Lietuvos padėtis tokiose ap
linkybėse yra be galo sunki.

DEMOKRATIJOS “DRAUGAI”
—i     <

Marijonų laikraštis bara Is
panijos socialistus, kam jie ne
silaiką demokratijos principo, 
kurį jie skelbią. Girdi:

“Kaip žinoma, paskutiniai
siais Ispanijos , parlamento 
rinkimais, laimėjo dešinio,uos

(Pabaiga)
Ne, ne visad ta misteriška 

esybė taip jau greit pranykda
vo “už to kampo”. Aš pats 
esu ją matęs, net ir rankomis 
su ja pasikratęs. Be to, meld
žiu, nemanykite, kad aš savo 
sapne, vaikščiodamas nakti
niuose marškiniuose apie kam
pus, ją mačiau, visai ne! Tik
rai pasakysiu, kad tas, ką aš 
mačiau, yra realus ir apčiuo
piamas dalykas. Kas gi tai... 
Gi varnų baidyklė!... Ne, ne 
ta. Tai bedarbis žųjpgus, skar
maluose žmogus, išalkęs žmo
gus, beviltis žmogus. Ji yra 
ta misteriška “prosperity 
around the corner”.

Priežastis gerlaikio susmu
kimui buvo ir yra niekas ki
tas, kaip tik nesinkronizavi
lnas tarpe produkcijos, išdir- 
bystės reikmenų, ir distribuci
jos arba sunaudojimo tų pa
čių reikmenų šalies žmonių. 
Tie žmonės, kurie šiandien 
vaikščioja gatvėse be darbo, 
nėra priežastis bedarbės. Be
darbė yra kapitalistinės siste
mos sirgimas, kapitalistinės 
sistemos senatvė. Kaip žmogus 
su laiku pasensta, pasidaro 
paliegėlis, suglemba. Kaip 
žmogaus sistema, pasiekusi se
natvę, pradeda nesinkronizuo- 
ti fiziologiniai; kai centras 
los organiškos žmogaus siste
mos, tas valdovas kiekvieno 
žmogaus užsimojimo, smege
nys, pradeda nebęąulfcontro- 
liuoli žmogaus kųpo 0alių, 
žmogaus kūno organų; prade
da, taip sakant, vaikiškai ir 
platoniškai nesąmones pasa
koti, tąsyk yra aiškų, fcad taS 
žmogus priėjo savo gyvenimo 
liepto galą. Tąsyk ir boba- 
dak taras pasakys, kuo tokis 
žmogus serga. Paktarąs, koris 
kiekvieno sergančio žmogaus 
ligą “žino”, bet ųežiųo, ka(l jis 
pats serga ir kas jam yra. To
kie daktarai yra pigus ir visur 
prieinami. Kiekvienas žmogus 
yra daktaras kitų 
goms.

Taigi susmukimas Amerikos 
ir viso pasaulio industrijos yra 
kapitalistinės sistemos susirgi
mas, jos senatvės liga. Kapita
listinė sistema baigia pergy-

žmonių li-

sergantis akis. Tai yra tik kitokie du- du išėjimai: vienas tai dikta- 
nugaisęs mai, kuriais valdančioji klasė toniškas socializmas visų žino- 

taip ilgai jis bus gydomas. Ir(bando apakintti pasitikinčius nių labui. Kitas
tie žmonės, kurie siūlo tam li-i 
goiiiui visokių vaistų pavidale 
visokių ekonomiškų planų, 
yra to sergančio kapitalizmo 
daktarai.

Kas galutinai susargdino ka
pitalizmą ir įvedė jį į tokią 
kritišką ligos padėtį; lai jo 
paties persigėrimas svaigalais 
savo pasisekimo įerlaikio pe
riode. Kapitalistai laike Hoo- 
verio prezidentavimo perdide- 
lėmis dozomis ėh>ė tą “sekre
tą”, kuris, jie sakė, užtikrina 
Amerikos žmonėms visuotinų 
gerlaikį ant visados. Jie tuo 
svaigalu taip buvo persigerę, 
kad jų daktarai jokiu budu 
negalėjo su jais susikalbėti, ir 
pasakyti jiems, kad jie serga.

venti

laikui visų širdys buvo atša
lę.

“Jo butą jūreivio”, tarė Jur
gis, Merry, kuris buvo drąses
nis ųž kitus ir buvo arčiau 
priėjęs ir apžiūrinėjo rūbų 
skarmalus. “Bent tiek, — tie 
rūbai buvo pasiūti iš gero jū
reiviško audeklo”.

“Taip, taip”, tarę Silyer’is, 
“gan teisingai pasakai; aš ne
manyčiau, kad tu tikėttfmės 
čia rasti viskupą. Bet koks tai 
nepaprastas būdas kaulams 
gulėti. ‘Gamtoj taip nesti’. ”

Iš tikro, geriau prisižiūrė
jus, atrodė, kad negalima kū
nui natu’rališkai taip gulėti. 
Apart mažo iškrypimo (gal tai 
buvo paukščių darbas, kurie 
juo maitinosi, arba gal tai bu
vo pamažu augančių vijoklių 
darbas, kurie buvo apsupę jo 
liekanas) žmogirs gulėjo visai 
išsitiesęs — kojos buvo išties
tos į vieną pusę, o rankos, lyg 
naro iškeltos virš galvos, bu
vo ištiestos kaip tik į priešin
gą pusę.

“Aš sugalvojau naują min
tį savo senoje makaulėje”, pa- 
tėmijo Silver’is. “štai kompa
sas; ten gi nurodoma Griau
čių sala, taip aiškiai, kaip iš
sikišęs dantis. Tik išmieruok, 
prašau4, nuo tų kaulų”.

Tas ir buvo padaryta. Kū
nas rodė tiesiog j salą, o iš 
kompaso parodymų buvo iš
skaityta R. P. R. ir pagal R.

“Aš taip ir maniau”, 
virėjas 
mui”.
šiaurinę žvaigždę ir brangius 
dolerius. Bet, po perkūnų, kaip 
šalta man 
Flint’ą! Be abejonės, 
yra vienas iš jo šposų. Jis il
tie šeši vieni tebuvo pasilikę 
čia; jis juos visus išžudė; c 
šį vieną jis atsitempė į šią vie
tą ir kompasu išmieravo, po 
velniais! Tai ilgi kaulai, o plau
kai buvo geltoni. Taip, tai bu
tų Allardyce. Ar tu* atsimeni 
Allardyce, Tarnai Morgan?”

“Taip, taip”, atsakė Mor 
gan’ąj, J‘ąš jį gerai atsimenu, 
jis man buvo skolingas pini
gų ir jis buvo pasiėmęs mai:? 
peilį, išlipdamas ant salos”.

(Bus daugiau)

,—tai kapilali- 
žnioiielius. Ir aš suprantu, kad sline diktatūra turčių naudai.

Robert Loųis Verte A. Kartonai

Turtų Sala

šaukė 
. “Šis tai yra nurodą- 
Ten viršuj tai linija į

darosi prisiminus 
šis tai

pavojingą laipsnį savoj ligoj, 
—laipsnį, kuris yra vadina
mas delirium treinens. Tai yra 
laipsnis, kuomet ligonis pra
deda kvailavoli nuo persigėri- 
ino. Tokį ligonį daktaras prie
varta gali vežti į ligoninę, nes 
jis pasidaro pavojingas vi
siems. Tas įvyko, kai preziden 
tas Roosevcltas liko Amerikos 
prezidentu ir gavo sau dikta
torišką galią iš kongreso. Da
bar tam ligoniui, tam sergan
čiam kapitalizmui, vaisiai yra 
dozuojami dideliais kibirais 
pavidale visokių kodeksų. Ar 
ilgai ligonis bus palaikomas 
gyvas, -aš nebandysiu būti 
pranašas. Bet kad jis kada at
eityje mirs, ir kad kitokia' eko
nominis tvarkymasis užgims 
jo vieloj, tai bus faktas, kuris 
ateityje išsipildys. Jei tas ne
išsipildys, aš busiu dar kvai
lesnis, negu kad esu ir žmonių 
progresas 
ęję, 
tion” 
Schmalhausen kad sako.

Be to, šiandien gana aišku 
yra, prie ko pats kapitaliz
mas siekiasi. Kas, pastalė Vo
kietijos hitlerininkus ant ko
jų? Kokie žmonės stovėjo ir 
šiandie tebestovi užpakalyje 
Vokietijos nacių? Kas Hitlerio 
armiją aprengė uniformomis? 
Kas hitlerininkus apšarvavo. 
Iš kur tie šimtai tūkstančių 
Hitlerio suvargusių biedniokų

civilizacija sustos 
-tas “dirlh of civiliza- 

kaip I)r. Samuel

savo reikalingumą 
(sic?) kaipo tvarkytoja žmo
nių ekonominių
serga paliegėlės liga, senatvės 
liga. Kapitalizmo akyse ąfoyi 
jam ^teinanti mirtis. Kada tas 
įvyks, ątmku yra pasakyti. Ir 
kaip įmonės (vąrkys savę eko
nominius reikalus ateity, —ir? 
gi sunku yra nuspėti. Bet la
bai atrodo, kad diktatūrų

surado taip daug pinigų sa 
viems reikalams?

reikalų

(Tęsinys)
Taip męs daiu buvom nuėję, 

apie pusę mailės ir jau arti- 
nomės prie plokštakalnio aukš
čiausios vietos, kai vienas vy
ras, toliausiai, nuėjęs į kairę, 
pradėjo visa gerkle rėkti, lyg 
Jaisiaizišsigandęs. Vienas pas
kiri kitą jo šauksmai pasiekė 
mus, tad visi kili skubinos prie 
j°.

“Ar galimas daiktas, kad _ ....
jis butų suradęs turtus?”, ai-)rūbų. Aš tikiu, kad trumpam

manavo senis Morganas, pra
lenkdamas mus nš dešinės. “Juk 
tie turtai yra, ant pat viršū
nės”? x

Kai jau ir mes priėjom tą 
vietą, iš tikro ten butą visai 
ko kito. Prie pat gana didelės 
pušies ir įsipainiojęs į žaliuo
jančius vijoklius, kurie dali
nai buvo iškėlę mažesniuosius 
kaulus, ant žemės gulėjo žmo
gau^ griaučiai su liekanomis 

... ax m.:.. 4-____™

modęrn iškąs tvanas

Kodėl pas 
hitlerininkus atsirado tiek 
cįaug drąsos? Todėl, i kad pa- 
saulįo niįlįpųie.vlai hitlerinin- 
.k^s rėmė.

Man rodos, YW(W amerikie
tis rušylojąs (gaila, kad ncal- 
iimeuu JO pavardės) yra para
šęs knygą, ir toje knygoje jis 

ir’nupasakoj kiek Amerikos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

<99
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Antradienis, vas. 27, 1934 NAUJIENOS, Chicago, Oi.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir korespondencijąs tvarkė Se
nas Petras.

Sęnas Petras.

mes siekėm per metų metus.
Adv. Charles P. KaL

Iškilmingai palaido 
tas veteranas S. Wa 

lentinavičius

Mirė ilgai sirgusi 
marųuetteparkietė 

Bronislava Da- 
čiulienė

Sirgo eilę metų; bus laidojama 
ketvirtadieni, kovo 1 d.

Iš 13to Wardo Atsi 
šaukimas

Apie 100 automobilių ir karei
vių skvadronas dalyvavo pro
cesijoje

BR1GOTON PARK. — Vas. 
22 d., Šv. Kazimiero kapinėse 
buvo palaidotas eks-kareivis 
Stanislovas Walentinavičius. 
kuris sulaukęs 41 m. amžiaus, 
mirė, palikdamas didžiame nu
budime .žmoną Oną Walentina- 
vičienę ir daigiau giminių bei 
draugų. Laidotuvėse dalyvavo 
ir kareiviai.

Nekalto 'Prasidėjimo P. š. 
bažnyčioje įvyko gedulingos 
pamaldos, laike kurių kun. Bri- 
ška pasakė pamokslą, nurody
damas, kad milionai kareivių 
žuvo karės lauke, bet daugelis 
jų grįžo iš fronto su sunaikin 
ta sveikata. Taip ir velionio 
sveikata nukentėjo karo lau
ke.

Iš bažnyčios apie 100 auto
mobilių nulydėjo velionį j ka
pines, ktiiKkareivių skvadronas 
iššovė tris salvas velionio pa
garbai. Iš kapų daugelis paly
dovų sugrįžo į velionio namus, 
2455 West 43rd Street, kur 
įvyko pietus. Laidotuvėms pa
tarnavo graborius S. M. Sku
čas, o “Naujienų” garsinimus

MARQUETTE PARK.-— Jau 
apie 6 metai, kaip a. a. B. 
Dačiulienė jaute, kad turi ko
kių nors ligą. Naktimis jai la
bai skaudėdavo krutinę ir nu
garą. Prieš Kalėdas ji labiau 
susirgo, o prieš keturias savąi-| 
tęs gydytojai pripažino, kad ji 
ttfri “gali stones” ligą.

Vasario 24, 1934 jai buvo 
padaryta operacija, bet jau bu
vo pervelu, nes tų “gali stones” 
buvę priaugusių tiek daug ir 
tokių didelių, kad po operaci 
jos neatlaikė ir ji persiskyrė 
su šiuo pasauliu* sekmadieny, 
vasario 25, 1934, 3:55 vaL po 
pietų.
. A. a. Bronislova po tėvais 
buvo Pilkaitė, po pirmu vyru 
—Janušiene, po antru — Da
čiulienė. Nuo pirmo vyro pa
liko sūnų Benį ir Dukterį Br )- 

Janusus. Lietuvoj li- 
broliai: Vincas ir Ju./- 
Amerikoj brolis Jonas 
ir trys seserys: Alek- 

Gajauskienū, Mikasė 
ir Stela Jokubatfskie-

Per spaudą buvau pranešęs,, 
kad aldermonąs John Egan yrą 
regųliaris kandidatas dėl 131 j 
tvardo Ward Committeemap. 
Tai yra. klaida. Mano kandidą- 
tas yra Michael J. Flynn dėl 
Ward Committeeman. Jis bus 
išrinktas be didelės opozicijos

Adv. Charles P. Kai.

RADIO
PEOPLES PROGRAMAS

Lietuvoj, Vanguvo? 
Šiaulių apskričio, 

išgyveno apie 32 me- 
pašarvotas ran-

So. Francisco Avė.;, Antanas Vil- 
. kiskįs kas. glob., 827 W. 33rd St.;

Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, J.900 W. 35th St.
Susirinfcįmai atsibuna kas antras 

nečlėldierifti kiekvieno, mėnesio Chica- 
gdė Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Salsted St. 12-tą vai. dieną.

■ —II I l|, —ĮgE M ***** *■!*■*'M" ■■ I ■■■■**' I > i .

DRAUGYSTĖS LIETUVOS
VA AMERIKOJE Ko. 1 valdyba
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, GARFIELD.PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
7294 ?. Rockwell pag. Fr. ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo

. pirm, pagelb., , Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janųšauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mene

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 S. Halsted St., 7:30 

VELIA- vai. vakare. ' ,

Venckus, 755 W. 85 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Caįifor- 
hia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų ųžlaikytojas 
A. Čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
Cąlifornia Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6989 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių aplekunai A. čiesna 
ir K. BorušienČ.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4£01 S. Pauliųa St. Priimame 

draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moterįs, berniukus ir mergai
tes, patarnavimą® visiems vienuodas 
sulig draugystės istatu.

valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gvnderon Avė., Benvyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 283 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. Ehd Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas,' kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė-

A.jai; Antanas Rudis, maršalka; 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrų ne- 

dėldienį, Lawler Hali Svet., 3929 
Madison St., kaip 1 vai. po piet.

w.

šiąndie 7-tą valandą vakare 
iš stoties W.G.E.S. įvyksta nuo
latinis antradienio radio pro
gramas, leidžiamas pastangomis 
Peoples FuTniture. Mfg. Co. 
krautuvių.

Programo išpildyme daly
vaus, K. Sabonių muzikališka 
šeimyną, A. čiapas, panelė 
Eulalia Burduliutė, Peoples 
Parlor kvartetas ir kiti. Kal
bės daktaras Venckus, MD., 
studentas J. Poška pasakos pa
saulio įdomybes. Prie to bus 
gražios muzikos, įdomių ir 
naudingų pranešimų. Todėl ma
lonėkite nepamiršti užsistatyti 
savo radio ir pasiklausyti.

— M.

LIETUVIŲ VYRŲ ir MOTERŲ 
PAš, KLUBO valdyba: Jonas Ja- 
sinskas, 4300 W. Ęnd Avė.; Chas. 
Katela, 4676 W. End Avė.; Geo. 
Medalinskas, 233 S. Central Avė.

2650 W. 69 St.: St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; M. Kasparaitis kontr. 
rašt., 2655 W. 43 St.; St. Baranau
skas kasos globėjas. 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija, T. Dundulis kliubo dakta
ras, 4142 Archer Avė., Telefonas 
Vi r gi n ia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesię 
12-ta vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 31Š8 So 
Halsted St. ----- ,--------------------------

Trečiadieni šaukia

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofi.« .645 S. ASHLAND AVB.

Ofisu vaLr Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal >u tarimu 

Ofiao Te L: Boulevard 7820 

Namų Teki Proipect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gr*š« d Buropot ū vii praktUuutįa 
tonoioĮ oiitoj.

VALANDOS 10-12 A M 2-6 P M
* 4 p M. Sekmadieniai* ii kemrta 

Jieniau pagal eueitarūną 

3335 So. Halsted St 
T-J BOULEVARD tl 99

Chicagos Draugijų 
Kliu bu Valdvbos 

1934 metams

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1984 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 322b 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
ThroOp St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas menes; pir

ma treČiadienj 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. 
Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
Sirrn,, 3430 So. Morgan St.; A. 

laziliauskas pirm, pag., 6135 S.
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskąs turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ručins
kas kontrolės rašt.; J. Bnrčius T ~ .
aplėk, iždo; F KuneviĮHa in. r alkn. £,SS. CCUtr. kUODOS 
Susinnkimus laiko kiekvieną me- • • f r

nesi kas trečią antradieni. Chicagos Kilti
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak. o UO1111.111111 l<į

Lietuvės Aktu erės

Ofiso Tel Boulevard 5913 
Rez T*|. Victory 2343

DU BERtASH
756 W. 35th St

Co* ot 15tb U Halsted St*. / 
«a>ando* ouo I » nuo 6t3O-8«4f' 
^•dildtF'tai* paga •■tarti

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

laeimiai Daktarai

MADOS

ko du 
zas, o 
Pilkis, 
sandra
Raubienė 
ne.

Gimus 
miestely, 
Amerikoj
tus. Kūnas 
dasi adresu: 6811 S. Campbell 
Avė. Laidotu’vės įvyks ketvir
tadieny, kovo 1. Laidotuvėse 
patarnaus graborius J. J. Bag
donas.

Gimines ir draugai prašomi 
dalyvauti šermenyse ir lail>- 
tuvūse.—Susiedas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1984 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted. St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt. 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. ^estern Avė. 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 442

Šventė gimimo dienos 
sukaktuves

Eugenia Mažutis, 5568 West 
Adams Street, pereitą ketvir
tadienį, vasario 22, sulaukė 17- 
os metų. Jos mylimi draugai, 
šeimyna Klapatauskų, 4607 S. 
Francisco, surengė “birthday 
surprise party”, jų namuose, 
kur dalyvavo skaitlingas bū
rys jaunuolių,
nijai daug visokios 
ilgų metų. Ji lanko 
metus Austin High 
Būdama dar jaunutė, 
žymėjo mokykloje . 
mandoliną ir piano.

Geriausios laimės ir pasiseki
mo Eugenijai.

—Ten buvęs svečias.

Linkėta Euge- 
laimūs ir 
ketvirtus 

Schocl. 
jau pasi- 
Ji groja

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdveenf u patogesni riet*
3325 So. Halsted St.

Valandos, ouo 10 rytu iki ž po piec* 
ir ano 6 iki 8 vakar* 

tventadicmau nuo 10 ilu U 
Phon* Boulevard 6483

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS Trečiadienį vakare “Naujie- 
KLIUBO valdyba 1934 metams: „ f. . . T ipfnviu
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. Olise JvyKS Lietuvių bOCia 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm.,jlistų Sąjungos centralinės kuo

pos susirinkimas, kuriame ragi
nami dalyvauti visi nariai. Su-

Mrs. Anelia K. Jarusz>iriink™“bus.svaJbuskad
Pbvsica) Therw jvyks Pildomojo Komiteto nn-

8 Midwif« kimai. Susirinkimo pradžia 8 v.
6109 South A/hanu

Awnu* vak.
Phone -

Hemlock 9252 Į . ,
Patarnauja pri* ®im LlFtU'lHl t HnlMTai
dymo namuose ar U- A menko. ’ i*to<tų Dakrarv Draugi io> 
goninėte duodu ma Nanai.
ssage electnr trear-1 __ Jsxu*’ m DR. C K. KLIAUGA
Moterim, ir mergi- DENTISTAS
norai patarimai do

vanai |2420 W. Marųuette Rd.
Pbom HEMLOCK 7828

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika,

Ofiso TeL Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35tb SL 

<Cor. ot 35tb B Halsted St*.; 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 

Tel. Victory 6904
)ftso valandos i ano 2-4. ano f-* 

Nedėldiemau pagal satartj

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Kviethininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Baukietama 

Pagrąbams
Pristatome į visas miesto dalis

<316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phonp Boulevard 7314

DR. C. MICHEL
Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie '47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

ir

DR. VAITŲSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialittat
Palengvins akių įtempimą kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo uervuorutno skaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę Prirengia teisingai akinius Vi 
suos* atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su e’tktra i. parodančią mažiausia* 
klaidas Soecial* «tyda atkreiptam į mo 
kvklo? alkus Kreivos akv* atitaiso 
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų ak y b ati 
taisomos be akinių. Kainos o* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbont Boulevard 7589

Graboriai
Telefoną* Yard* 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilio* visokiem* teika 
lams Kaina prieinama

3319 EitUanica Avenue
CHICAGO. ILL

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel.
v alANDOSi

nuo 
nuo

apari tvantadumo

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare 

ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Wt»urn Avtntu 

Tel 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryte 
6 ik> 9 valandai vakare

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augičia* 

Moderniška koplyčia dykai.
668 V I8tb St. TeL Canal 6174 

CHICAGO ILL

A. MONTVID, M. D
Wen Towd Stat* Bank Bldg 

2400 W Utduon St.
Vai • iki 3 po pietų, 6 iki • »ab 

Tel. Seeley 7330 
Mamų telefonu Brun»wick 059'

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av- kamp. Francisco av.

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki» 
Titaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtu v* 
756 Wesi 35th St 

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

Nedėliotais 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*

718 W. 18th St
Tel Monro* 3377

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

'šiaudo* nno 9 iki 8 raka*.
1 Seredoj pagal *utarq

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR «kURGAS 

4142 ARCHER&KkENUE 
Telefoną* Virgin u 0036

Įvairus Gydytojai

DU HEKZMAN
IS. RUSUOS -

Gerąi lietuviam* žinoma* per *5 m* 
tu* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgu b 
j kateri*

Gydo *taigia* u chroaiika* liga* vyrų 
moterų ir taikų pagal aaujaueiu* m< 
codu* X-Ray ir kitokiu* clektro* prie 
i«i*n»

Ofisą* ir Laboratorijai
1034 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

Galando* ouo 10—12 P“1,! w 
ioo 6 iki 7t3O <al. vakaro

Tel Canal 3110
• Rezidencijos telefonai 

Hydt P»rk 6755 «r Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.:
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquattt Rd. 

tampat 67th ii Arteaian Ava 
Telefoną* Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, (eredomi* po pietų u 

nedėliotai* pagal •uiitarimį.Iš Politikos Lauko

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

9

Phone Canal 6122

atliksite vienų

:2 St. (Cermak Rd.) 
PetnyčiOT rak. 6 iki O 
Canal 6122

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt SI. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2408 W. 68rd SU Chicago

Rm 6600 South Artesian 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltttd Streti 
CHICAGO. ILL

JOHN B. BORDĘN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0 iki 5

W. Side: 2201 W

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utftrnluko, Ketvjsrffo Ir Subutoa rak. 7 iki O

1 ' Telefonaa Republic 0000

Telefoną* Yatd* 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
♦ 631 South Athland Avanut 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 17 
Rez. Telephone Plaza 3200

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ii 

HALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicago i* 

ii apielinkėjc 
Dideli ii grai 
koplyčia dvk.u 

4092 ARCHER AV

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėie knopigiauaiai. 
Rgihąle meldžiam* atsmaukti, o mu«ų 

darbu busit* užganėdinti.
, Tel. Canal 2515 arba 2514 
2314 W 23rd PL Chicago
1439 S. 49 Ct., Cicero. DL

T.L Cic.ro 1927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomi* ir nedėliotai* pagal sutartį 
Rttidmcij» 6631 So. Californio 4 v* 

Telefoną* Repnblic 7868

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.l. RBPUBLIC 3100

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Ava.
Tel. Boulevard 2800

Rm. 6515 So. RockutaU
Tel. Republic 9723

Visi Telefonai:

Yirds 1741-1742
3125

3125 — Elegantiška su naujoviš
kom rankovėm baline suknelė. Su
kirptos mieros 11, 13, 15 ir 17 metų 
amžiaus panelėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. .

Pirmas žingsnis j 
politiką

Kovo 13 d. jus bukite pasi
rengę pusę valandos laiko ir 
eikite užsiregistruot, kad gale? 
tumei legališkai balsuoti ir kad 
svetimtaučiai neužmestų j ums, 
kad jus ne piliečiai ir nebąlr 
suojat. Jūsų vienas balsas di
delę rolę lošia politikoje. 13ta- 
me warde yra apie 4,000 lietu
vių Amerikos piliečių, bet di
džiuma nesiregistruoja ir ne
balsuoja. Bet kitataučiai eina 
vienas paskui kitą registraci
jos dienoj. Iš patyrimo, jie pra
deda balsuot nuo šešiolikos ir 
septyniolikos metų 'amžiaus, 
žinoma tas nėra legališkai, bet 
jie apsilenkia su* įstatymais sa
kydami, kad esą 21 metų. Nieks 
apie tai neklausia. Taigi bran
gus tėveliai, neužmirškite užsi
registruoti, taip pat savo sū
nūs ir dukteris prikalbint, kad 
jo ir tavo organizuotas' balsa
vimas reiškia apgynimas savo 
tautos reikalų. Jeigu jus šitų 
išpildysijte, tai 
iš svarbiausių

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
1605-07 So. Hermįtage Avenue

I* Ja ZOLjP 
GRABORIUS 

1646 West 46th
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

——I—*—

Laidotuvėse...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. Cicero 2109 ir 859 J
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th SL 
CICERO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St. 

TeL Boulevard 1401

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So, Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki & vaL vak. 

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191____  ‘

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—-12 

dieną.
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern ir Restau- 
rantas, parduosiu visa arba priimsiu 
atsakanti partneri. 2142 St. Charles 
Rd. Bellwood, III. Tel. Bellwood 9612.

lAmerica's

favoritei BARGENAS. Pardavimui arba mai
nymui augštos rųšies, pelninga re- 
tauracija. 1947 W. 51st SL Telefonas 
Yards 2186.

ALAUS TAVERN pardavimui pi
giai, geroj vietoj, 6 pagyvenimui 
kambariai. 2122 W. 63 St.

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

P. CONRAD
PHOTOGRAFTSTAS 

Fotografuoju jusi) na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englcwood 5R4O

t xl

paačiavę 
už vaišes
aplankyti
draugus pp. Lcbrikus ir

Lebrika,

MERGINA lengvam namu darbui, 
maži namai, mažas apartmentas, vie
nas kūdikis. Mr. Shkolnik, 1302 
Independence Blvd.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

CASH arba ant išmokėjimo Sto- 
rage išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

Užlai

jum.'

BUČERNĖ ant pardavimo, geroj 
vietoj, biznis $400 i savaitę. Parda
vimui priežastis liga.

5418 Wentworth Avė.

kilo gaisras

NEW YORK ........................... $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00
I visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylią 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tet Harrison 6072

nemęs veikęs iki auksinių ves
tuvių. Pp. Atkočiūnams geros 
sveikatos, rimto ir nenuilsta
mo veikimo ir ilgiausių metų.

— Sp.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. III. 

Įdeda 15 centų ir prašau 

man pavyzd j No • •••••••••••••••• 

per kratinf

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREVVERY, 

Ine.
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Naujienų” jubi- 
Ta vaizduotė 

šiais metais 
Mėgėjas.

Knygų rinkiniui
“Knygų Sąvaitė

■* mraavki’ moitį tpuik.

M . amyfth .nu

Ateikite su manim 
jsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt' 
mane mand biznio vietoje 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

CICERO.
cero Community Hali 
“Surprise Party” pp.

pp. Bricd-

Senas “Nau- 
skaitytojas ir kitų laik- 
rėmėjas J. Jokubėnas 

, 3135
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r
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prie
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Dalinosi įspūdžiais su jais 
Lietuvos atvažiavęs p.

Andrėjunas

-

ĮSPŪDINGAS “NAUJIENŲ” JUBILIEJAUS 
VAKARAS

CTIengn, Ih. Anlbuhehis, vas. 27, 1924

Publika užžavėta. Visi tik kalba; visi tik 
džiaugiasi

Pageidauja, kad ši graži vaizduotė 
butų atkartota

Aš iš anksto tikėjausi, kad 
šis “Naujienų” Jubiliejaus va
karas bus nepaprastas, origi
nalus, gražus, įspūdingas, ma
lonus, su tikru artistišku sko
niu surengtas. Tąip ir buvo.

Už tos vaizduotės surengi
mą kreditas priklauso Kl. Jur- 
gelioniiri, Sarpaliui, N. Gugie- 
nei, M. šileikiui^ J. šmoteliui, 
Bijanskui na ir šimtams kitų, 
kurie maloniai prisidėjo 
šio gražaus lošimo.

Chicagos jaunuomenė 
džiaugtis, kad savo tarpe 
tiek daug artistinių jiegų
tokius gabiu‘3 dailės kūrėjus!

Manau, kad nuo dabar pra
sidės didelis toje srityje kū
rybos darbas. Įsikalbėjus man 
su daugeliu dalyvių tame ma
loniame kurmyje, jie pareiškė, 
kad dar tik esanti pradžia. — 
“Chicagos lietuviai dar susi
lauks didelio ir labai originalio 
dalyko“. Lauksime!

Vakar teko man susitikti 
daug žmonių, kurie dėl blogo 
oro ar dėl kitokių priežasčių, 
negalėjo atvykti į “Naujienų“ 
iškilmes. Jie visi tiesiog PA
GEIDAUJA, KAD ši GRAŽI 
VAIZDUOT?: BUTŲ ATKAR
TOTA. Aš irgi taip pat ma
nau, kad tokį gražų ir origi
nalų dalyką dar tūkstančiai lie
tuvių norės pamatyti, jei tik 
jis ir vėl bus perstatytas.

Antru sykiu statant, galima 
jį biskį pakeisti, paįvairinti, 
pridedant daugiau dainų, dau
giau šokių. Baletas irgi šiame 
veikale labai tiktų. Susidary
tų tikra operetė.

Bridgeporto Lietuvių Audi 
torijoj ta “Naujienų” vaizduo
tė galėtų būti atkartota net už 
kelių savaičių.

šįmet yra ‘ 
liejiniai metai,
tinka bile kada 
Lauksime!—Dailės

Atsilankius pas mu 
zikališką šeimyna- 

p. p. Briedžius

noti) 
žiams 
vykti 
senus
p-ia J. Pilkienę, 
p-ios Pilkienės tėvelį radome 
sunkiai sergantį. Dar nesenas 
žmogus galėtų daug metų dar 
gyventi, bet liga įsigalėjo ir be 
atlaidos kankina. R. S*.

irtas savo gyvybę,\ senelį išgel
bėjo.

Kitas gaisras kilo turtuolio 
George F Harding rezidencijo
je, 4853 Lake Park avenue. 
Bet didžiausias gaisras kilo 
vakar rytų, apie 2-Irų, Bollard 
& Frazier ręst a u ra n te, 20 West 
Lake Street, kur liepsnos su
naikino daug brangių įrengi
mų, ir įvairių brangių gėrimų. 
Ten pat buvo ir vyno sandėlis. 
Nuostoliai s u virš $100,000.

Plėšikas pašauktas 
atidaryti kalėjimo 
viršininko seifą

Joliet kalėjimo viršininkui 
Frank D. VVhipp priėjo atida
ryti seną seifų, kurio kombi
nacijų buvo užmiršęs. Po va
landų vargo ir nepnsekmingo 
darbo, viršininkas šaukėsi j 
plėšikų Joscph Allman, kuris 
buvo įkalintas už seifų sprog
dinimų.

Pasakyta, padaryta. Neilgai 
truko iki miklus vagilio pirštai 
apsidirbo su keblia seife kom
binacija ir atidarė jo duris. 
Viršininkas norėjo padėkoti 
kaliniui už gerų darbų, bet šis 
atsakė, kad “jam buvo smagu 
pamiklinti pirštus po ilgų ato
stogų”.

Republikonai prieš 
republikonus balan- 
landžio rinkimuose

MOTERYS ŠĮ KARTĄ NETšGELBeJO RASTA-PAMESTA

Kas palikotė vyriškų oVer- 
kaulų Ashland Blvd. Auditori
joje nedėlioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti į Naujienų ofisų, 
1739 So. Halsted St.

KUR PRALEISIM 
LAIKA

PRANEŠIMAI

Gruzijos “princai” David (vidury) ir Sergei (dešinėj) 
Mdivani, turį didelio pasisekimo pas moteris, nes abu yra ke
lis sykius vedę turtingas Amerikos aktores, kai pakliuvo teis
man už apvogimą savo sukurtos aliejaus kompanijos, tai jie 
pasisamdė moterį advokatę Edna C. Plummer (kairėj), i jury 
irgi buvo išrinkta 10 moterų ir 2 vyrai. Bet moterys šį kartą 
jų neišgelbėjo, nes jury tarp savęs nesusi<taikė ir jų byla bus 
nagrinėjama išnaiijo.

Praeitą sekmadienį turėjau 
progos aplankyti įžymią Chi
cagos lietuvių dainos ir muzi
kos šeimą. Nors oras buvo 
negražus, visą dieną snigo ir 
pūga siautė, bet mudu su dai
nininku p. K. Andrejumi, ne
paisydami to bjauraus oro, nu
tarėme būtinai nuvykti ir pa
simatyti su pp. Briedžiais. Mat 
p. Andrėjunas nesenai sugrįžo 
iš Lietuvos ir atvežė savo pa- 
rapijonams Joniškiečiams daug 
naujienų, bei labų dienų nuo 
artimiausiųjų kaimynų.

Už pusvalandžio laiko pasie
kėme pp. Briedžių butą (6631 
So. Rockvvell St.). Pusėtinai 
apsnigę paskambinome varpe
lį. Ant 2-rų lubų atsidarė du
rys ir pasigirdo švelnus merge
lės balsas’ “prašau tamstas 
eiti”. Tai buvo Aldonos Brie- 
žiutės, tos nenuilstančios pir
myn, žengiančios muzikos stu
dentės balsas. Pasisveikinome. 
Nuvilko musų apsnigusius 
ploščius ir kepures ir papra
šė atsisėsti.

Štai su apkirptais ūsais pa
sirodo p. Briedis, kiek vėliau 
p-ia Briedienė. Besišnekučiuo
jant apie Lietuvos gyvenimą 
leidome laiką. P-as Andrėju
nas yra ne tik p. Briedžio arti
mas kaimynas, bet taippat ir 
p-ios Briedienės, nes ji gimus 
ir augus Šiauliuose, o p. An- 
rėjunas prieš išvažiuosiant gy
veno su savo šeima Šiauliuo
se, kur turi nusipirkęs namus

Chicagos Viešas kny 
gynas prašo lietu

viškų knygų

Chicagos Viešasis Knygynas 
išleido atsišaukimus į visuome
nę, prašydamas knygų. Knygy
nas per paskutinius trejus me
tus neturėjo pinigų knygų nu
pirkimui ir todėl tomų skai
čius žymiai sumažėjo, o 
jesnių knygų visai nėra.

Knygynas, apart anglų kal
bos knygų, prašo ir lietuviškų, 
kad padidinti dabartinę kolek 
ciją, kuri, palyginamai, yri 
menka ir pasenusi. Nei vieno 
naujesnio leidinio nematyti.

Knygynas ragina visus lietu
vius, kurie turi lietuviškų kny
gų jas paaukoti. O tam knygų 
rinkimui, nuo kovo 17-tos iki 
26-tos yra rengiama “Knygų 
Sąvaitė”, laike kurios tos au
kos bus priimamos.

Dideli gaisrai Chica 
goję padarė apie 

$200,000 nuostolio

Nepasitenkinimas Rcpubli- 
konų partijos, Cook County, va
dais, davė pradžių “sukilėlių” 
organizacijai, kuri yra pasiru- 
žusi išmesti dabartinius virši
ninkus iš vietų laike balandžio 
mėnesių nominacijų (prime- 
ries). Tiems sukilėliams vado
vauja teisėjas John T. Lyle.

Opozicijos grupės yra orga
nizuojamos visuose warduose 
Chicagojc ir jose priklauso di
dokas. skaičius žymių republi- 
konų partijos darbuotojų.

J. Jokubėnas atida 
rė barzdaskutyklą 

Bridgeporte
BRIDGEPORT.

jienų” 
raščių 
atidarė barzdaskutyklą 
South Halsted Street.

Sausio mėn. 1933, drg. Joku
bėnas buvo sunkiai sužeistas, 
kuomet laike užpuolimo plėši
kai su “blackjackiu” sutriuški
no jo rankos kaulus. Jis dar 
dabar nėra pilnai pasveikęs.

J. Jokirbėno draugai nepa
mirškite, reikalui atėjus pas jį 
atsilankyti.

Senas Petras.

Iš pp. Atkočiūnų 20 
tų metų vestuvių 

sukaktuvių

Skaitytojų Baisai
—■■i——ša linimu—

Chicagos Tautinė
* Bažnyčia

■ $
t

•i' >

Daug įspūdžių papasakojo 
p. Andrėjunas, o tie atsimini
mai, jaunystes dienų praleistų 
Lietuvoje, daugelį metų išgyve
nus šioje šalyje, teikia daug 
svarbos ir interesuoja. IPo 
linksmaus pasikalbėjimo pp. 
Briedžiai pradėjo mudu vai
šinti su skaniu vynučiu ir pu
tojančiu alumi ir pakvietė prie 
gardžiai pagamintų pietų. 
Mums tokioj malonioj nuotai
koj beleidžiant laikų atvyko ir 
daugiau svečių iŠ Northsidės: 
V. Briedis su dukrele Birute, 
taippat ir dainininke Helen 
Bartush su p. Bartush. Dai
nininkų ir pianisčių musų gru
pėj buvo užtektinai, tik, dėja, 
končęrtas neįvyko ir progra- 
mo nebuvo. O gal vėliau ir 
muzikalia pragramas buvo, nes 
mudu (du broliukai abu įleže-

Iš sekmadienio į pirmadie
nį Chicagojc įvyko eilė dide
lių gaisrų, kurie sutraukė be
veik visus ugniagesius į darbą 
ir padare apie $200,000 nuos
tolio.

Pirmiausiai
“Frolics Cafe”, prie State ir 
Cerinak Road, kabarete, ku
ris operavo toje vietoje eilę 
metų. Ugniagesiai kovojo su 
liepsnomis 4-ias valandas iki 
jos pasidavė. Nuostoliai — 
$20,000.

Vėliau kilo gaisras adresu 
620 West 26th Street, kur nak
ties laiku įvyko ekspliozija ir 
liepsnos aprijo namą. Beveik 
vienmarškiniai namo gyvento
jai turėjo bėgti į gatvę, gelbė
dami gyvybes. Netrukus liep
snos persimetė į gretimą, 616 
namą ir ten užklupo senelį, 
kuris pats vienas gyveno Hia
te. Ugniagesių 
William German

kapelionas 
rizikuoda-

d., Ci- 
įvyko

Povilui 
ir Xeverai Atkočiūnams jų 20 
tų metų žėnybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Vakarą su
rengė pp. Stanišauskienė, Bla
žienė, Skupienė, A. Stanišau- 
skas, G. Petrėnas, J. Šlajus, 
Latvėnai, Eitmontai. Dalyvavo 
daug svečių iš visur, daugiau
siai žymių biznierių, profesio
nalų. Iš Rockford, III., buvo at
vykę pp. Petrėnai. Pp. Atko
čiūnams dukterys Albina ir 
Eleanora įteikė po bukietą gė
lių.

Lsike vakarienės kalbėjo A. 
Stanišauskas, Dr. A. L. Davido- 
nis, L. Pjruseika, A. B. Petro-) 
uis, S. Šarky, J. Atkočiunienė, 
Latvėniene. P-ia Stanišauskienė 
įteikė pp. Atkočiūnams dova 
nėlę. Po visų kalbų prasidėjo
Šokiai ir visi susirinkę links-' 
minosi iki vėlumai.

P. Atkočiūnas yra geras šiaušias socialistų priešininkas 
darbuotojas tarp lietuvių, daug ir fašistinio heimvvehr vadas, 
padaręs spaudai, nes dalyvau- kuris pirmas pradėjo Austrijos 
ja vajuose. Reikia tikėtis, kad socialistų skerdynes.

Tautiška bažnyčia prie 35 ir 
Union Avė. g.g. dar stovi, bet 
diena po dienos rengiasi griūti. 
Apleista, nuskurusi, lyg rodos 
joj niekas nebebūtų; taip pat 
viduj nė varpai n skamba, nė 
vargonai groja; nors pamaldos 
dėl žmonių akių ulaikomos kas 
sekmadienį; tik nė pakrapim- 
mo, nė mišparų, faiė pamokslų 
neesama. ■ \Gaila 1 žjuript į įą 
bažnyčią ir tą kampą, kuri 
vyskupas Mickevičius nusavi
no, ir daug darbo ir triūso dė
jo, kad tik lietuviams duot: 
Romai neprigulmingų maldų 
namą,

Vyskupas Mickevičius toj 
bažnyčioj atliko milžiniškus 
darbus, daug pagerinimų darė; 
o dabar išdaužto lango ar ži
burio neįdedama. Bet kas sek
madienio vakaras, apart gavė
nios, puota šokiai, žmonių su
eina pilnutėlė svetainė. Toji 
bažnytėlė baisiai skriaudžiama; 
mantą, kokią Mickevičius pali
ko, baigia nykti. Eina visokios 
kalbos. Senieji parapijonys su
sirūpinę kunigą, prašalinti, o 
gauti darbštų ir sąžiningesnį 
kpunigą; kuris rūpintųsi baž
nyčios reikalais, bei parapijos 
gerove. Geistina, kad parapi
jonys kuogreičiausiai pasintf- 
pintų dalyką sutvarkyki.

—Farapijonas.
I ■ .

e

2604

LSS. Centralin^s kuopos susirinki
mas įvyks trečiadieny, vasario 28 d. 
8 vai. vakare, Naujienų name,, 1739 
So. Halsted St. Prašome visų drau
gų būtinai atsilankyti nes bus LSS. 
Pild. Komiteto rinkimai. Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte metinis susirin
kimas įvyks utarninke vasario 27 d. 
1934 m. 8 vai. vak.„ Chicagos lietu
vių Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St.

Draugijų. Kliubų ir Kuopų prigu
linčių prie Susivienijimo Atstovai ir 
visa Administracija i minėtą susirin
kimą meldžiame pribūti, bus daug 
dalykų dėl apsvarstymo, ir taipgi bus 
rinkimai Susivienijimo naujos admi
nistracijos.

Tarnas Janulis prez.
M. Z. Kadziauskas sekr.

5325 W. 23 Place.

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieny, vasario 28 d. 
Fellovvship House, 831 W 33rd PI. 
8:00 vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

S. Wodman, rast.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos 
ir Pašeipos Kliubas 12 Wardo lietu
viams žinotina, kad virSminėto kliu- 
bo nutarimo raštininko pareigas 
1934 metuose atlikinės Povilas J. 
Petraitis, taigi gerbiami nariai su 
visokiais reikalais malonėsite kreip
tis po šiuo antrašu Povilas J. Pet
raitis, 3159 S. Halsted St.

Taipgi katrie nariai turite permai
nę savo gyvenimo vietas, malonėkite 
priduoti savo antrašus idant išven
gus keblumų. O ypatingai pašelpos 
kad nenustojus ligoje, (Povilas J. 
Petraitis viršminėto kliubo raštinin
kas).

2604 — Mergaitei naujoviško sty- 
liaus suknele. Pastebėkite kaip na- 
vatnai rankovėm sukombinuotos su 
stanikęlių. Sukirptos mieros 8, 10, 
12, 14 ir 16 metų amžiaus mergai
tėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.
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NČIAM PINIGUS | LIETUV? 
uVAK jRČFU \GENTURA

KOVO 18 — K. A. ir G. Ste
ponavičių koncertas. St. Agnės 
Auditorium, Archer ir Rock- 
well sts. Smuiką, piano, dai
nos. Po koncerto šokiai. Pra
džia 6 vai. vakare. Įžanga — 
60 centų; iš anksto — 50c.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Er-v. $6.00 
Mine run, $5.75; Screeninga. $4 76 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

KANARKOS
J. B. BIRD STORE

Lietuvys. — Užlaikome patinus, gie- 
dorius, ir patikės veislėms. Užprašo
me lietuvius atsilankyti.

1737 W. 47th St.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.

AKIŲ EGZAMINACIJA DYKAI! 
Ifcffzaniinuokite aavo akis dykai pas 
Ekspertus Optometristus. Akiniai užra
šomi tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite musų dykai pasiulijitnu i R Am oi. 
gerai pritaikinti stiklai ir QQ
kfsas $10, vertės už____
Sis pasiulijimas tiktai trumpam laikui. 
Astigmatižki stiklai truput] brangiau.

DRS. A. A. LIEBERMAN & 
STERNBERG 

8 South Michlgan Are., 
Kambariai 1O1O-1O11. Tol. Central 5595

CLASSIFIEDADS
- -■ .11 III. - -

.Business Service 
______BiznioPatarnayimas

tel. Yard» 3408
\ ICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias rietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<68 So Halsted St Chicairo. (11 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0808

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Širrinsko, kuris gyve
na Chicago, III., jo brolis Bonifacas 
širvinskas mirė gegužio 27 d., 1933 
m., E. St. Louis, III. yra svarbus 
reikalas su juo susižinoti. Kas apie 
ji žino arba jis pats meldžiu greitai 
pranešti už ką busiu dėkinga.

ONA EIMUTIENĖ, 
1237 Cleveland Avė., E. St. Louis, III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

atsiųsti 

MieorsAUSTRIJOS SOCIALISTŲ 
SKERDIKAS

Vicė-kancleris EmiL Fey, ar-

The tąntalizing flavors of tnie may> 
onnaiseandtrueold-faBhionedboiled 
dressing nevvly combined! Srtiooth 
and velvety, made in the excluuve 
Kraft Miraclę Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo- 
erys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
aašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
bariai {stoję Draugijon gali gv- 
✓enti bile kuriame State—valsti 
ioi—pašalpa ir , pomirtinė išmo 
<ama. Nariams nėra bausmių už 
lelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
nis daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir risi na
riai turi balsavimo teisų svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašv 

> nėr musų atstovus—kontestan- 
•us arba tiesiai kreipkitės i Chi 
•agos Lietuviu Draugijos ofisą. 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Afba 
įelefonuokite. kad musų atstovas 
iteitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Pinigų Siuntine. Skyriui hi 
daras kasdip nuo R v ryti 
iki R vai vai. Nedčliomh 
nu<» 9 v. ryto ik* 1 v. p. p

PARDAVIMUI Alaus Tavern, biz
nis išteistas per 30 metų, su namų 
arba atskirai, 615 W. 16 St. Tel. 
CanaI 0394.




