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Paraguay V aidžia 
Nuversta

KUR LIEPSNOSE ŽUVO AšTUONI Lietuvos Naujienos

Paraguay karo vete
ranai pasigrobė 

valdžią s*
Nepatenkinti daroma taika 

Bolivija nuvertė valdžią
su

ASUNCION, . Paraguay, vas. 
18.—Paraguay karo veteranai; 
kuriems teko kariauti Gran 
Chaco raistuose, nepatenkinti 
daroma su Bolivija taika it 
nuolaidžiomis taikos sąlygomis, 
kurias patvirtino valdžia ir 
kongresas, staiga sukilo ir val
džią nuvertė.

Sukilėliai sako, kad valdžia 
pasidavė besąlyginiai. Preziden-

tas Ayala pasislėpęs ant kanuo- 
linio laivo Paraguay upėj, o už
sienio reikalų ministeris Riart 
likęs suimtas.

Valdžia liko nuversta po mū
šio su sukilėliais, kurie grei
tai valdžios jėgas nugalėjo.

Laikiniu prezidentų tapo pa
skelbtas pulk. Rafael Franco, 
kuris buvo ištremtas už pir
miau ruoštą sukilimą. <

Sukilimas prasidėjo kongre
sui ratifikavus taikos sutartį, 
kuri buvo padaryta tarpinin
kaujant kitoms Amerikos res
publikoms.

Karininkai yra nepatenkinti, 
kad sutarty nėra grobikiškų už
simojimų, nors Paraguay yra 
laimėjusi Gran Chaco karą.

III. atstovų butas pri> Illinois atstovų butas 
ėmė penkis darbo 

bilius
atmetė laiko 

keitimą —*
SPRINGFIELD, III., 

—Atstovų butas veik 
šiai atmetė pasiūlymą pakeisti 
laiką Illinois valstijoje ir pri-

vas. 18. 
vienbal-

SPRINGFIELD, Ilk, vas. 18. 
—Atstovų butas šiandie priėmė 
penkis bilius didesniam apsau
gojimui darbininkų.

Biliai sudaro daugiausia pa- imti rytinu valstijų ląiką i?
taisas prie okupacinių ligų ir pareikalavo, kad nė geležinke- 
panašių įstatymų. liai, nė kitos įmones laiko ne-

Visi penki biliaFįjriiimtivien- keistų ir kad Illinois prekyboj 
balsiai, nes apie 4ų priėmimą komisija neleistų keisti" laiką 
iškalno buvo susitarta tarp»sam- i jos kontroliuojamoms visuome- 
dytojų ir Illinois Darbo Fede-1 nes aptarnavimo įmonėms.

liai, nė kitos įmones laiko ne

racijos

Streikas gumos 
dirbtuvėse

AKRON, O., vas. 18. —Strei
kas kilo Goodyear Tire and 
Rubber Co. dirbtuvėj No. 2. 
Kada kompanija bandė streiką 
laužyti streiklaužių pagelba, tai 
streiklaužiams kelią pastojo pi- 
kietutojai ir streiklaužių į dirb 
tuvį neįsileido, nors pastarie
siems gelbėjo ir policija.

Kompanija sako, kad ji vis
tiek streiką laužysianti.

O betgi Chicagos vistiek pa
keis laiką ir nuo kovo 1 d. įves 
rytinių valstijų laiką. Reiškia 
pavarys laikrodžius vieną valan 
dą. j priekį. Taip nutarė Chi 
cagos aldermanai. Išrodo, kad 
tas laiko keitimas ir Chicagoje 
padarys suirutės, nes daugelis 
įmonių atsisakys laikytis nau
jojo laiko.

Gasas išgąsdino visą 
miestą

6 žuvo sniego nuslin 
kime

MANGOS, Colo., vas. 18. — 
6 žmonės, jų tarpe viena mo
teris, liko užmušti ir 2 žmo
nės sužeisti, kalnų sniegui ir 
akmenims nuslinkus ant ižo 
liuotos mainerių kempės, 16 m. 
atstume nuo čia.

UTICA, N. Y., vM 18. — 
Šimtai žmonių apleido biznio 
distriktą eksplodavus gaso per- 
vadų susijungimams ir dang
čius išmetus į orą. Vietomis 
į gaso pervadas pradėjo sunk
tis vanduo ir gyventojai neteko 
gaso.

Veik visi biznieriai ir 
bankas užsidarė ir paleido 
bininkus. Dabar visa ta 
miesto yra uždaryta.

dagi 
dar 
dalis

LAKEWOOD, N. J. — Victoria Mansion. viešbučio liekanos, kur ,kilus gaisrui, žuvo astuoni 
žmonės. Daromas tyrinėjimas nustatyti ar gaisras ^artais nekilo dėl apsileidimo iš savininkų 
pusės. ■ ■■ '/ •. , , ; ■ -4 . , .

Vokietijos bažnyčios 
sinotlas nepasiduoda 

naciams
BERLYNAS, vas. 18. —Vo

kietijos protętsonų Opozicijos 
bažnyčia nutarė nepaisyti nacių 
uždraudimo laikyti savo baž
nyčios sinodą ir šiandie pra
dėjo ketvirto sinodo posėdžius, 

šitokis nacių bažnyčios opo- 
zicijos pasieligiųas, <■. manoma, 
ilgainiui; gali turėti' rimtų' pa< 
sekų. <ir privesti prie bažnyčios 
atskirumo nuo valstybės.-

29 žmonės žuvo Čilį 
filmų gaisre

. VALPARAISO, čili, vas. 18. 
— Ugniagesiai atkasė griuvė
siuose jau 29 lavonus, jų tarpe 
daugelio moterų, kurie žuvo 
gaisre, kilusiame tarp mūviu 
filmų Italų-čili Ko. trobesyje. 
Spėjama, kad griuvėsiuose vis 
dar yra kelių žmonių lavonai.

Mirė įžymus dak 
taras

NE,W YORK, Vas. 17. —čia 
mirė Dr. Marcus Adolphus 
•Rotschild, įžymus širdies ligų 
specialistas. Jt^-buvo 48 metų 
amžiaus.

Šuns uodega įšalo 
į ledą

Kūdikio žudytojai Ir kaimuose įveda 
gavo kalėjimą šunų mokestį

/PANEVĖŽYS.

šunų mokestį
Kiek seniau 

Panevėžio apygardos teismas Šimkaičių, Raseinių apskr. 
nagrinėjo vieną iŠ retesnių by^ vals. savivaldybė buvo nutarus 
lų, kur kaltinamaisiais buvo pa- įvesti Šimų mokestį—per metus 
traukti du nebe ankstybo -siti- po 2 lt. nuo šuns. Dėl to su- 
žiaus. ūkininkai už kūdikio nu- manymo seniūnijos rašė memo-

Aną dieną KAUNAS.

MASKVA, vas. 18. —Rusas 
lakūnas ševčenko sakosi buvęs 
išsikėlęs virš Maskvos 10,870 
metrų (35,662 pėdas), Tai. yra 
rekordas dėl lėktuvų su 500 
kilogramų krovinio. Bet jis tu
rėjo tik 369 kilogramų krovi
nio. ,

vas.

7 žuvo gaisre —4----
HUTGHINSON, Kas.

18.—Septyni žmonės, visi. na
riai vienos šeimynos, žuvo gais
re, kuris sunaikino jų nedide
lį namelį, žuvę yra druskos 
darbininkas Broyles, 36 m., jo 
žmona ir jų penki vaikai.

V rs cjJSto
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra ir gal biskį šilčiau. 
Bet visgi rytą tikimąsi iki 10 
laipsnių žemiau zero.

Užvakar rytą šaltis buvo pa
siekęs 14 laipsnių žemiau zero, 
o ir visą dieną temperatūra ne
buvo pakilusi augščiau zero.

Saulė teka 6:42, leidžiasi

JOLIET, III., vas. 18. —Wili 
kauntės grand jury pradėjo 
tyrinėti Richard Loeb nužudy
mą kalėjime ir keli kaliniai iš 
Stateville kalėjimo, jų tarpe ir 
Loeb piktadarybės dąlyvis Nat* 
han Leopold liko išvežti liudy
ti prieš grand jury. Be to pa
dėtį kalėjime tiria ir tam tik
ra komisija iš 10 žmonių.

DETROIT, Mich., vas. 18.— 
Gaisras Michigan Fuel and

PITTSBURGH, Pa.. vas. 18. 
—Darbininkai pastebėjo Mon- 
onghalea upe plaukiantį ledo 
gabalą, ant kurio sėdėjo šuo. 
Su ilgomis kartimis jie ledą 
pritraukę prie kranto, šuo nė 
iš vietos nesijudino. Pasirodė, 
kad jo uodega buvo į ledą įša
lusi. Ledą darbininkai ištirpi
no ir šunį išgelbėjo nuo mir
ties.

Vėl didėli šalčiai
CJIICAGO;—<^ęntralines vals

tijas užklupo vėl didelė šalčių 
banga, kuri Chicagoj vakar ry
te buvo nustumusi termometrą 
iki 14 laipsni^ žemiau zero, o 
ir visą dieną vakar šaltis sie
kė žemiau žero. Priemiesčiuo
se gi buvo dar šalčiau.

šįryt Šaltis ' pasieksiąs 10 
laipsnių žemiai! zero; bet pas
kui busią “šilčiau”-—termomet
ras gal kappkš augščiau zero. 

■ šie Šalčiai sumušė visus ^ži
nomus rekordui Chicagoj, nes 
tokios šaltos žięmoš niekas ne
atsimena. Yra buvę šaltesnių 
dienų, bet kad, šaltis laikytų to
kį ilgą laiką ir taip neatlaidžiai, 
dar nėra buvę. Jau arti mėne
sio laiko šaltis vis siekia toli 
žemiau zero ir per * visą tą lai
ką jokio atodrėgio, jokio dides
nio šalčio atslūgimo nėra buvę.

Ir dabartinės šalčių bangos 
atslūgimo nenumatoma dar per 
kelias dienas.

Del šalčių gyventojai kenčia 
neapsakomą vargą. Daugelis 
miestelių tebėra izoliuoti ir ne 
turi nė anglių, nė maisto. Dau
gelis ūkių negali susisiekti, su 
pasauliu.

Vienas senas Ukinuinkas iš 
Wadsworth, III,, praneša, kad 
jis nebeturi maisto ir gyvena 
vien karvių pienu. O kadangi 
ir kuras išsibaigęs, tai miega 
kūtėj, kartu su karvėmis—vis 
biskį šilčiau.

Indianos gubernatorius prašo 
dabar uždaryti pavasariui vi
sas mokyklas, kad sutaupinti 
kurą.

Atheistan, Iowa miestelis ne
turi maisto, o ir anglių visa< 
me miestelyje yra tik pusė to
no. Gyventojai-tad kerta me
džius ir griauna visokias pa 
šiu’res.

Tokia padėtis yra šimtuose 
miestelių, kurie yra izoliuojti 
sniego pusnių ir kurie jau se
nai nėra matę traukinių.

30,000 kalinių Ispa 
nijoj greitai susi

lauks laisvės
. MADRIDAS, vas. 18. —Kai
riosios partijos, kurios laimėjo 
pereito sekmadienio seimo rin
kimus, prižadėjo rūpintis kuo- 
greičiausia paliuosuoti 30,000 
politinių -kalinių, kurie sėdi ka
lėjimuose po nepavykusio Už- 
pereįtų mėtiį sukilimo.
■'" Dabartinis premiėraš Valhk- 
dares neketina laukti iki nau
jasis seimas susirinks, bet 
ruošiasi tuoj aus rezignuoti ir 
pavesti valdžią kairiesiems. Nu 
matoma, kad naujuoju pre- 
mieru bus Manuel Azana, ku
ris ir pirmiau yra buVęs pre
mjerų, kada Ispaniją valdė pa
žangi valdžią.

4 žmonės nutroško 
gasu

SYCAMORE, III., vas. 18. — 
Visa Albert Jackson šeimyna iš 
keturių žmonių nutroško gasu, 
gasui pradėjo sunktis į namą 
iš pratrukusių gatvėj perva-

Tas taip ' sujudino gyvento
jus, kad pradėta ieškoti kitų 
pervadų pratrukinaų ir jų ras
ta net trys, vienas tiek dide
lis, kad teka namo gyventojus 
skubiai iškraustyti ir krosnis 
užgesinti, kad nekiltų - eksplo
zija. >.;k'.,

Tirts Townsendo se 
kėjų veikimą -

WASHINGTON, vas. 18. t- 

atstovų buto taisyklių \ komi
tetas nutarė padaryti specialius 
tyrinėjimus Towsendo veikimo, 
nes nužiūrima, kad čia galbūt 
slepiasi savotiškas raketas.

nuodijimą.
1930r32 metų laikotarpy Pa

nevėžio miesto gyventoja Zofi
ja širvinskaitė tarnavo, pas pa
siturintį ūkininką, 40 ha sa
vininką Tadą Stankūną, švai- 
ninkų km.' Smilgių vaisč. čia 
per tą laiką pastaroji susidrau
gavo su šeimininko sunumi, 
Juozu Stankūnu, nuo kurio ta
po nėščia. Kurį laiką Stankū
nas širvinskaitę žadėjo vesti, 
bet priartėjus gimdyti iš ūkio 
pašalino. ; ’

• 1931 metų gruodžio 21 d. 
kūdikiui gimus . širvinskaitė 
Stankūnui iškėlė civilinę bylą 
dėl alimentų, kurią ir laimėjo; 
širvinskaitei kūdikio išlaikymui 
buvo priteista po 20 litų mė
nesiui laike 10 metų. Stankū
nas nepatenkintas šiuo apylin
kės teismo sprendimu bylą ape
liavo į apygardos teismą, bet 
čia jo skundas buvo nepaten
kintas 
koti kitų būdų atsikratymui 
nuo alimentų mokėjimo.

širvinskaitei apsigyvenus pas 
seserį jas pradėjo lankyti tu 
las Juozas Remeikis. Tų pačių 
metų liepos 22 di pastarasis 
atsilankęs pas minimas širvins- 
kaites, joms trumpam laikui 
pasišalinus, ėjo auklės pareigas. 
Iš kur grįžusi kūdikio motinos 
sesuo pastebėjo keistą vaiko 
išvaizdą ir nežinodama, ką be
daryti, susikvietė kaimynes, iš 
kurių vienai kūdikį paėmus i 
rankas pastarasis po kelių mi
nučių mirė. Kilus triukšmui, 
J. Remeikis pasišalino.

T, tardytojui su miesto gy
dytoju padarius lavonėlio skro
dimą ir vidurių organus pa
siuntus Vklst. technikos-che- 
mijos laboratorijai buvo juose 
rasta strichino. Gydyt.-eskperto 
nuomone gyvam kūdikiui buvo 
duota nuodų-strichino, nuo ku
rių jis per 15—20 minučių ir 
mirė.

Trejus metus vaiko nuodyto
jai nebuvo žinomi ir ėjo visokį 
gandai. Ir tik 1935 m. liepos 
20 d. policijos buvo suimtas 
Juozo Stankūno tarnas pasiva
dinęs Juozu Remeikiu—Juozas 
Maldeikis.

Kvočiamas Maldeikis prisipa
žino, kad širvinskaitės kūdikį 
nunuodijo saldainiu, kuriame 
buvo įdėję stiprią dožą stri
chino. Už nūnuodijimą jam 
Juozas Stankūnas buvo pažadė
jęs sumokėti 500 litų. Juozas 
Stankūnas nors kaltu ir nepri
sipažino, bet- aiškios nusikalti-

Tada jis pradėjo ieš

Išsigando ir mirė
WASHING<TON, vas. 17. — 

Wįlda Rogers, 29 metų s am- 
žiaus, mirė keista mirtimi. Kai 
ji ėjo gatve, visai netoli nuo 
jos įvyko nelaime su automo
biliu. Ji tiek išsigando, kad 
vietoje krito negyva. .,a

NEW YORK, vas. 16. .
Grain Co. dirbtuvėse ir sande- žmonių liko lengvai sužeista vie
nuose pridarė už $100,000 nam elevatoriui įvažiavus į ki-

19

Net ir žuvėdroms 
per šalta 2 nutroško nuo gaso

» -O ' 'V ■■

šal-

Šimų mokės-

Aidas” rašo, 
saviv. išsiun- 

viršaičiams, 
gyventojams

randumus, prašė 
čio neįvesti.

Šiandie “Liet, 
kad Kauno apskr. 
tinėjus įsakymą 
kad jie paskelbtų
suregistruoti visus šunis ir iš
siimti leidimus. Už vieną lei
dimą reik mokėt 1,5 lt. Kas ne- 
išsiims bus baudžiamas.

Nušovė šešių metų 
mergaitę

MEMPHIS, Tenn., vas. 18.— 
šešių metų Lois Jerden mirc 
nežinodama, kad ją nušovė jos 
keturių metų broliukas.

Broliukas surado tėvo . revol
verį ir atkreipęs jį į sesutę 
paspaudė gaiduką. Lois labai 
išsigando ir nubėgo pasiskųsti 
motinai, kuri tuo laiku buvo 
valgomųjų daiktų krautuvėje. 
Motina nusipirko valgomų daik 
tų ir kartu su dukteria parėjo 
naįjyo. Staiga Lois pradėjo 
Skųstis, kad ji jaučianti skaus
mą šone; , Mcftina *■ pastebėjo, 
kad bėga kraujas. "Mergaitė 
tuoj buvo nuvežta į ligoninę, 
kur pasirodė, jog ji buvo mir
tinai revolverio kulkos sužeis
ta. Netrukus ligoninėje ji ir 
mirė.

Trys žuvo traukinio 
nelaimėj

JORDAN, Minn., vas. 
atsimušė j vagoną prekių 
kinys, kuris kursuoja

18.— 
trau 
tarp 

Chicagos, St. Paul ir Minneapo-
lio. Nelaimėje žuvo mašinistas, 
pečkurys ir dar vienas geležin 
kelietis, kurio dar nepasisekė 
identifikuoti. .

Ray Ebert liko sunkiai su
žeistas. Jo abi kojos sulaužy
tos. Jis buvo tuoj nuvežtas į 
ligoninę.

Nusižudė, turtuolė

SEATTLE, Wash., vas. 17. 
—čia nusižudė Emile Burgard, 
kuri butų paveldėjusi didelius 
turtus. Ji buvo tik 28 metų 
amžiaus. Spėjama, kad ji nusi
žudė dėl blogos sveikatos.

mo aplinkybės jo nuo/bylos ne
atpalaidavo.

Teismas, išžiūrėjęs abiejų 
kaltinamųjų bylą, abu nubau
dė po 15 metų sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

1 CHICAGO.-^Dabartiniai 
čiai įveikė ir žuvėdras ir jos 
iš vąndenų paukščių turėjo 
pavirsti sausumos paukščiais; 
Jos negaudamas maisto ežero 
pakrantėj, nes ežeras yrą toli 
užšalęs, dabar nusikraustė i 
vakarinius priemiesčius, kur 
yra dideli šiukšlynai ir nevik-( 
riai šokinėdamos po žemę ren
ka maistui ’įvairias maisto at-

paukščių turėjo

EAST ST. LOUI£, III., vas. 
18.—Tėvas ir 16* metų duktė, 
spaustuvninkai, rasti nutroškę 
nuo gaso, kuris sunkėsi į na
mą iš pratrukusių gaso perva
dų. Motina rasta be sąmonės.

Toje apielinkėje jau 12 žmo
nių pritroško nuo gaso.

DE KALB, III., vas. 18. — 
Del eksplozijos kilusiame gais
re, sudegė Waterman aerodro
mas ir šeši lėktuvai.

NaujienųRadio Programai .
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas

, ŠEŠTADIENI
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 ]yatts Pajėgos).
šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



ką žmones Mano
.. ................................ , .

Apie “Sargybinin- 
kus”

“Naujienose” tilpo rašinys 
apie “sargybos bokštą” ir 
“sargybininkus”, 
pataikė i skaudžiausią 
Po tokio “Naujienose” 
šio teisingo aprašymo, 
gybininkai” Sfrimafitis, 
kas, Vitaitis, Bajoras ir 
šnaitis įpuolė desperacijon ir 

• pradėjo gvoltu rėkti laikraš
čiuose, kad jiems pataikyta į 

.skaudžiausią vietą ir negali 
to skausmo išlaikyti. Daugiau-' 
šia riksmo kėlia p. Strimai
tis savo leidžiamoj “Sargy
boj”, kuris ne tik pats saye 
gina ir visokiais budais teisi
nasi, kad jis nieko nešmei- 
žiąs ir tik “teisybę” rašąs, bet 
taip pat šaukia, ir teisinda
mas kitus aukščiaus išvardin
tus “sargybininkus”. Tokis -p. 
Strimaičio šukavimas dalykų 
nepakeičia, nes faktai ką kitą 
parodo.

Paimkim kad ir p. Bukšnai- 
tį, dėl kurio p. Strimaitis tiek 
daug triukšmo kelia, buk jis 
netarnaująs Vitaičiui su Vini- 
ku ir nieko bendro su “sargy- 
bininkais” neturįs. Yra faktas, 
kad p. Bukšnaitis per dienų 
dienas sėdi Lietuvos Atstaty
mo Bendrovėje ir drauge su 
p.x Strimaičiu išsijuosę dirba 
prie “Sargybos”, kuri yra lei
džiama SLA. narių šmeižimui 
ir jų kiršinimui vięnų prieš 
kitus. Vienas “sargybininkas” 
man yra pareiškęs, kad Bukš
naitis ištaiso Strimaičio raš
tus ir vėliau padaro stenselį 
“Sargybai” spausdinti ant tam 
tikros mašinos.

'5

Taipgi Strinpait|s, ■
Vitaitis ir Bajoras gvoltu Šau
kia, kad jie “nekalti” ir jo
kiuose kokusuose nedalyvau
ja, kad jie nieko bendro netu
ri su jokiais “Sargybos Bokš
tais” ir tam panašiai. Bet tai 
tuščias išsisukinėjimas. Aš 
pats esu ,kelis sykius matęs 
juos tuose “sargybininkų” Su
sirinkimuose (kaip aš tenai 
patekau, tai mano sekretas, 
apie kurį gal papasakosiu ka- 

- da nors vėliau). Daugiausia 
tuose susirinkimuose kalbėda
vo ir kandidatus siūlydavo į 
Pildomosios Tarybos urėdus 
Vitaitis, Vinikas ir Strimaitis

> » j

ir visame kame vadovavo. Vi
si kiti būdavo sukviesti tik dėl 
mados, kad jų siūlomus kan
didatus užgirtų ir už juos dir
btų laike nominacijų. Pirma
me susirinkime dalyvavo ir 
keletas vietos žymių fašistų, 
bčl vėliaus jų nesimatė susi
rinkimuose, nes jie tuojaus 
suprato, kad ta “sargyba” tar
naus tiktai Strimaičio-Viniko- 
Vitaičio interesams, ir ten ki
taip manantiems nariams nė
ra vietos. Ponui Valaičiui 
viso ko buvo pasiūlytą Vide- 
Pinnininko bei Iždo Globėjo, 
vieta. Tačiau jis to pasiūlymo; 
nepriėmė, nes žinojo, kokiais 
sumetimais tai buvo daroma. 
Tame susirinkime, kur buvo 
pakeista vieton Tareilos-Ras- 
tenis, o vieton Dr. Stanislo- 
vaičio — Dr. Naikelis, daly
vavę Vitaitis, Vinikas ir kiti 
“sargybininkai”. Stanislovai- 
čio kandidatūrai daugiausia 
priešinosi p. p. Vitaitis ir Vi~ 
nikas, brukdami Natkelį. Pri
kalbėta devyniris galybės vi
sokių nesąmonių ir apie kitus 
kandidatus, net apie dabar 
Pildomojoj Taryboj ešanČitis 
žmones nemažai paųiažgų 
ant jų galvų pilta.

Taipgi visame Brooklyne 
garsiai kalbama, kad “Sargy
bos” antrasis “redaktorius” 
yra Vitaitis ir kad “Viėriybėj” 
telpa n tieji purviriiauši raštai

'l
duetą. Buvo ir• magikas, kuris 
parodė kelis triukus,

Ką‘i Jjcončėrtas pasibaigė, thi 
pirasidėjū Š6k|di, kūriė tęsėsi 
iki 12 vai. nakties.

Tenka pasakyti, jog riiusų 
kįlūnfjfis lietuviai viešų drau
gijų parengimų s nelanko, —

Narys.” Šis rašinys nu6 prad 
žios iki galo yra pilnas kerš 
to ir pagiežos >prieš -įvairius šiuo laiku jie ypač yra pamė- 
asmenis, kurie nepučia į vieną gę vaidinamas “siurprąiz pa- 
dudą su Vitaičiu. Tik tokio, res”. Tos parės visūdmėt ^yra 
kalibro Žmogus, kaip Vitaitis,' gausingai lankomos. Sumoka 
galėtų taip nekultūringai apie žmogus pusantro dolerio ir 

kuris jiems Į nejairiūęs musų veikėjus išsi- 
‘ i vietą, reikšti. Jis ypdč dauį* tulžies 

tilpu- išliejo prieš p-lę Jurgeliutę,
“šar
vini- 
Buk;

uliavpja per visą naktį.
— Korespondentas.

kuriai neūtithisonių škriąūdų 
kartu šii savo “garsiąja Zo
se” yra pūdafęs. ‘Kdūūįėt Pil
domoji Taryba jį norėjo iš
mėžti už jai padarytas Skriau
das ir tik ’pąsidėkavojant p-lei 
Jrirgeliutei, jis nebuvo išmes
tas, tai dabar jisai labai gra
žiai atsilygina jai, dar dau- 
gįau pamazgų ant jos galvos man tek0 pirmu kartu aplan- 
pildamas. Visas jo rašinys yra kyti Rotikfordą. Paties mie- 

ūes 
storhi sniego apklotas ir šaltis 
buvo apie 3 žemiau zero. Ta
čiau tek6 sutikti kuone visus 

i visuo
menės veikėjus ir kai kuriuos 
binierius.

Ypatingai esu dėkingas kuo
pos pirniinirikūi p. J. J. Pet
raičiui, kuris mane patiko 
stotyj ir labai vaišingai priė- 
ftiė o vėliau supažindino su 
rockfordiečiais. Gal nevisų 
vardus galiu atsiminti bet mė
ginsiu paminėti bent tuos, ku
riuos atsimenu. Iš kuopos 
valdybos teko pažinti pp. Sa
vicką, Rumčaką, Gustaitį ir 
Labunską;' rengimo komisijos 
naritis p-riią Labunskienę, Pet
raitį ir Čepulį. Iš biznierių 
tarpo pp. šėmaičius, Petronius, 
Aleksyną, Bącęvičių ir p. Gūo- 
ką. Iš veikėjų pp. Deltuvą, 
Stružą ir Milašių, svetainės sa- 
Vihiiiką. /

Rbėkfdrdiečių kvarteles: 
p-nia Šimaitiene,^);nia/Sinke
vičienė, J. Bąčeyičiiis ir .. J.

Rockford, iii.
-- •/- . -- i

• t .. : \ '• . • ..

Pirmą kartą Rockforde

Vasario 16 d. S. L. A. 77-ta 
kuopa surengė prakalbąs ir 
balių Lietuvoj Nepriklauso
mybei paiiiinetL Tą prdga

pilnas kerštų ir pagiežos ne sįo neteko daug matyti 
tik prieš ją, bet ir kitus asine- - -
nis—Grigaitį, Bagbčių, Glaves- 
ką, Gūįį, Mažiukną, Montvidą 
—kurių Vitaitis 
Pagalios jisai tenai ne'ūžmiršo 
save su Viriikū. padaryti did
žiausiais “kankiniais” ir pasi
girti, ’kokiaš “perinamas” jie 
yra Sūsivienijime įVėdę. Ta
čiau jisai iižiniršo paminėti, 
kokius nuostolius organizaci
jai jisai padarė ir Organizaci
jos vardą suteršė vos tik keli 
metai atgal su savo Zose 
(“kumštininke”), sukeldamas 
Organizacijos centre kumšty
nes! Dabar tas pats Vitaitis 
turi -užtektinai drąsos kitus 
Šmeižti ir nebūtus priekaištus 
daryti net Pildomosios * Tary
bos nariams!

Aukščiau išvardinti faktai 
aiškiai parodo, kad Visi tie 
“sargybininkai” > ir isteriškų 
riksmų autoriai yrą didžįąuši 
veidmainiai ir “skyp^ęriaj”. 

Dalyvavęs Kokusuose.
-4—------------- - —r*-

nepakenčia. Rockfordo žymesnius

NAUJIENOS, Chicago, m 
........... .  , i ■ ...................*............ —...... .  • -' .. . ’ ’ 

tikešų Klubą, kuris yrą ise- 
niausias šihme nriešte, Savo 
laiku jis tiirčjo nėhihžai < tur^ 
to Ir jąm pHkiąusė gana <lide- 
lis skaičius narių. Tačiau kai 
prasidėjo krizės laikai, tai ^a- 
nh skaudžiai feko Įitife&tėu r 
klubui. Klat,/ 
baugiausia buvo įdėti į mor- 
gičius. J

Laikams Šiek tiėk, liageTė- 
jUS, kltibiis ėriiė . atšigatiti. 
SiąndiČh jis tarši . riht rihbjį 
kojų atsistojo, štai kodėl va
sario 23 b, jis rengia šaunų 
bankietą ir šokius. Bankietas 
yra rengiamas nė pelno sume
timais, o vyriausia tam, kad 
klubo nariai turėtų progos su- 
^pažinti su vietos ir apylin- 
kės lietuviais. Tikietas ban- 
kietui gana pigus, o valgių 
bus visokiausių, — virtų, kep
tų ir kitokių. Musų Šauniosios 
gaspadinės jau iš anksto ren
giasi tam bankietūi ir žiuri, 
kad viskas butų tinkamai su
tvarkytą.

Todėl aš kviečiu atsilankyti 
ir p. Bulaw. Jis džiaugiasi, kad 
turėjęs proos labai gerai pa
valgyti bankiete, kuris buvo 
surengtas Indiana Harbor. Te
gul jis neužmiršta vasario 23 
d. atvykti į East Chicago, Ind. 
Klubo bankietas tą dieną įvyks 
National Hali, 4912 Wėgg av. 
Aš garantuoju savo plunksna, 
kad p. Bulaw grįždamas iš mū
sų bankieto glostys savo pil
vą... • .

Kaip teko nugirsti, tai ir mu
sų kaimynai iš Indiana Har
bor rengiasi atvažiuoti. Jau 
esą susitarę Lietuvių Pąsi- 
linksminimo Draugiško Klubo 
ir Baltos Rdžes Pašalpos ir 
Politikos Klubo nariai gana 
anksti į mūšų bankietą at-

Trečiadienis, vaš. 19, 1936
į . 11 j m i .jjiyCTMR11 yy .j*...... u j .". "| .|ff.. .....  ■............111 '' ■■'1......>" >1 ''" ............■■■■■

Labai naiąlonu bus su Į Visi širdingai esate kviečia-1 Kokių pažvalgų mes nebu- 
kaiinyhais pasilinksminti. Be-;mi dalyvauti šiame taip svar- tumėme, bet šiuo atveju turi- 

- -----------------Pąrengi- jne ąteįti Stilsonui į pagalbą, 
mo pelnas, kaip jau aukščiąu Juo labiau, kad jis yra karo 
paminėta, eis Stilsono vadąVi- isterijos auka. Visi darbinin- 
mui. Stilsonas Amerikos lie- kai "ištieskime jam ranką. O 
tuvių darbininkų judėjime yra tąi .galim,e padaryti gausingai 
plačiai žinomas. Jis per eilę atsilankydami į parengimą ko
metų tame judėjime dalyvavo, vo 1 d. Parengimas įvyks Co- 
Jis priešinosi' karui, o todėl lumbus svetainėje, 320 Kent 
buvo arėštuūths ir nuteistas st. — Vincas.
trims metams kalėjimo. Da-| _______ ____________  ___
nar juk aišku kiekvienam, kad ą ■ r-j • m/| |\
as kąrąs nieko gero nedavė. A.JL.JLI3.V 1GO111S, LV1*U 

Tai nebuvo “karas karams 
baigti”, šiandien visi protau
jantys žmonės mato, jog pa
saulinis karas atnešė didžiau
sią nelaimę žmoryjai.

1.

je, t šia proga horiii prijhmti, > bianie parengime, 
kdd vakarienė prasidės 6 vai. nolnQC Voirk 4 
vakaro, l’ad, nesivelinkite./tad, nesivelinkite. 

Surūdijusi plunksna.

"****< Į

Rockford, III.
Didėlis pareiigimas Stilsono 

laisvinimo reikalu

LDD 17 kuopa kovo 1 d. 
rengia didelį parengimą, kad 
sukeltų kiek nors pinigų, F. 
Butkaus 
davinio reikalui. Parengi
mas bus sii prakalbomis ir 
gražia prograiria, Prasidės 
2:30 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. \

- J. V. ŠtilsOno-va- 
reikalui.

MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

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

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

TRINER’S ELIXIR
• OF BITTER WINE

jo

Joseph Triner Compaay, Chicago

Jis per eilę atsilankydami į parengimą ko-

Advokatai

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N,. Dearbom St.
Kaihb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. RockweII Street 

'■ Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SėUTH ASHLAND AVENE 
Bes. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

♦ N '1*1 *■ —H •'  -

imkim kad ir “Vienybės” Nr. 
81, pereitų metų kur po strai
psniu pasirašo .“Jaunas SLA.

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienk

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr S. Biežis

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

Seredomis ir uedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia A venų*

Telefonas Republir 7868

Tel Office Wemworth 6336 
Rez. Hvde Park 8395 , 

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

Valančios 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Binghamton, N. Y
SLA 50 kuopos balius

I

navo keletu lietuviški; daine- 
lių. Parengimas buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. Nors 
oras pasitaikė visai nepalan
kus, tačiau publikos atsilankę 
ir ręngėjai padare pelno.

— VBA.

Hjdšted St
CHICAGW ILL.

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ v

Litais arba Olęriąis.
Pėrsiuntimū^nę^rangus.

. ’* • f r v .• .• • . * . r*/' • •%.

INŪOMg ’ ' 
BLANKAS

TAX

Saūsio 7 d. įvyko . SLA 50 
kuopos balius, į kurį atvyko 
gerokas būrys lietuvių. At
silankė taip pat ir keli sve- 
fiftitauČiai. Mat, vietos hnglų 
laikraščiuose buvo pagarsin
ta, kad visi to baliaus daly
viai bus nufotOgrafūūti, o fo- 
tografija įdėta į SLA leidžiamą 
albumą.
- I balių atėjo riet trys musų 
fotografai, būtent, pp. Vainei
kis, A. Klimas ir J. Mačiriaus- 
kas. Jie sutvarkė publiką 
taip, kad visus butų galiiha 
pamatyti susyk, o paskiri ir 
nufotografavo. Jaiį tą patį 
vakarą buvo galiina pamatyti 
pavyzdinę nuotrauką. Tad 
visi galėjo pamatyti, kaip jie 

Manau, kad nuo pa
liks ir keli doleriai

atrodo, 
rengimo

----- o-----
14 d. komunistų su

Programa buvo gana 
Pirmiausia suvaidi- 

“Kauno 
silpnai, 

labai 
išdidus, 
nekaip

r - 4* * • ' ' ' 4,- ''

Eašt Chicago, Ind
Lietuvių Amerikos Ukėsu 

Klubas

galite išpildyti

naujeenosė
■'V ..

1739 S. Halsted St

ŠIOS SAVAITES
& jį ■. ■■ . '• 1

Eitra Bar genai
PAftLOR SETAS ;

$39.00
Musų p a či u dir b t u ve j pa- ; 
darytas, pilnai ygąraiUūo- ’ 

tas. Sūtaupysit hū6/ 
25%-—50%

ROOSEVELT 
FURNITUREčs;

V • A * L

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teistnuose 
Bridgeporto ofisas

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

. , Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras

* Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija .

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wasliington St.
Room 737

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

; ; ' ■ ■ ■ - z - i. ■ * j' "Vi ■ '

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

< Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS - IR CHIRURGAS

„ 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

\KIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas, 

2408 W. 63rd St. 
. Res.

6000 So. Campbell Avė.

Iš musų riuėštč “Naujieno
se” nedaug žinių tesimato, 
įkai kas gali dar' pamanyti, 
jog čia ir lietuvių nebėra. Ta
čiau tai neatitinka tiesą.

Kaip visur, taip ir čia de
presija gaha skaudžiai palie
te tiek paskirus žmones, tiek 
draugijas. Pavyzdžiui, imki
me kad ir Lietuvių Amerikos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
X IR ^TeVaS

REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.I- I  *• •----------------------------------------------------------------

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ:
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

, J. F. EŲDĖIKIS
4605-07 S. Hepftitagė Avėiįue Phones Yards 1741-1742

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTES 

1 5 virš. ;
PERKAM . IHMH3
PARDUODAM
PATAISOM • 111
RIBBON’AI ................ 39^

.25 metai patyrimo

Sausio 
sivienijiino jaunuolių kuopa, 
kuri vos neseniai pradėjo Or
ganizuotis, turėjo savo paden
gimą, 
margai
no trumpą vęikaliu’ką 
ponai”. Išėjo gana 
Nors aktoriai gatvėje 
nosį riečia ir jaučiasi 
bet scenoje jie visai 
atdodo.

Seka koncertas. P-lė O. 
Kazlauskaitė sudainavo porą 
dainelių, — vieną anglišką 
kitą lietuvišką. Publika plo
jo ir reikalavo, kad ji ir dau- 

L^iau dainuotų, bet daininin
ke galvos linktelėjimu atsisa
kė daugiau dainuoti. Be Kaz
lauskaitės, buvo dar, vienas 
solistas, būtent, p. St. Vainei
kis. Jis padainavo kelias dai
nas, kurios publikai labai pa
tiko. Armonistas Mikaloju- 
nas išpildė kelis numerius. 
I)u svetimtaučiai . jaunuoliai _ 
smuiku ir armonika išpildė

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3534
Al. Daras, lietuvis pardavėjas ‘

Atdara dntr., ’ketv. ir sėt. v. iki 9 v..

AKUŠERES
Mrš. Anelia K. Jarus? 
a Phystfcal Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westem 
Ąve., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarhauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
diiodb massage 
Electric t.reat- 
nient ir magnė- 
tic. blankets ir tt. 
Moterims įrmer- 
ginomš patari
mai dovanai.

: < LlCHAWiCZ ir SŪNUS.
2814 Węst 28r3, Plące pfrorieš Canąį £515—Gicęrp ,5927

■ j;; l C. LACHAVICZ
4Ž-Ą4 Dast 108th St. frel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

J. LIULEVICIUS
1092 Archer Avenue ___ Phone. Ląfąyettę 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 lĄtuąnicą Avėnūę \ ______ Phone Yards 1X88

A. MASALSKIS
33<>7 įitųąiįica Avenųe - Phone Boulevard 4189

; A. PETKtfe " 1 lO I
1410 South 49th Čourt ęicęro Phone Cicero 2109

j ir RADžius
668 įSth' Stręėtz; Jhonę Cąnal 6174

' ' V", &M.SKUDAS >
718 West lėth Street ' Phone Monroė 8377

■v

i • . ; -............ ' •-■................ ............ ...................................... ..

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių, Kainos pigiau 
kaip pirmiau. x

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

frr, Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
JValąndds nuo 10—4. nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 ‘vai diena.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedfil. nho 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHIuAGO. ILL

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviatas žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris. - . ..

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

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

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

Tel. Canal .'811,0 
Rezidencijos telefonai:

Uyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

i

Amerikps Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 t>o pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunawick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomia pagal sutarti

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10x iki 12 diena. 2 iki p po piieta 

7 iki 8 . vai Nedėl. nuo 10 iki 12 
Z Rez. Telephone PLAZA 2400 « .» ' * •••».< •««.. W ■-•M A. •♦"U1.

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel '9191 

Dr- A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, vyrišku. Vaiku ir Vin 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Ąve. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.



Trečiadienis, vas. 19, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

Iš MARK TWAIN0 sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelionė į Dangų
z

(Tęsinys)
—Sakysime, ateina dangun 

25 metij vyrukas. Ar jis visa
da tokiu palieka ir visada at
rodo kaip jaunas vyrukas? 
paklausiau Daugėlos.

—Jeigu jis yra žioplys ir 
jam po galvą vėjai laksto, tai 
tokiu jis ir paliks. Bet, jeigu 
jis ant pečių, galvą, o ,ne ko
pūstą nešioja, ir jeigu yra 
darbštus ir netinginys, tai da
lykas eina visai kitaip, čia 
danguj galima daug ko pra
mokti. Kai toks jaunuolis ką 
nors naujo pramoksta ir. Įgau
na daugiau patyrimo, tai ir jo 
mintys ir skoniai mainosi. 
Žmogus darosi išmintingesnis 
ir rimtesnis. Tada jis jau 
pritinka prie senesnių žmo
nių. O kad senesnieji priimtų 
jį Į savo tarpą, tai jis turi 
pats atrodyti senesniu negu 
yra. Tai štai ką jis daro. Jis 
savo kūną biskį pasendina; ir 
taip, kaip laikui bėgant jis 
vis daugiau sužino ir subręsta, 
tai taip jis laipsniškai sendi
nąs!, ir laikui bėgant raukšlės 
pasirodo jo veide, ir pražilsta 
plaukai. O po tuo raukšlėtu 
veidu ir tais plaukais būna 
gilus protas ir išmintis.

—O kaip su kūdikiais?
—Tas pats ir su kūdikiais, 

Žičkau. Kaip mažai mes teiš
manėme apie tokius dalykus 
būdami žemėje. Mes sakyda
vome, kad danguj visi busime 
jauni, ale nei vienas nepagal
vodavome apie tai, kaip jauni 
busime. O jeigu ir pagalvoda
vome, tai kiekvienas savaip. 
Būdamas kokių ' septynerių 
metų berniuku aš greičiau
siai galvodavau, kad nuėjęs 
į dangų busiu “didelis 12-ine- 
tų vyras”; kai sulaukiau dvyli
kos metų, tai tada greičiausiai 
norėjau būti 20 metų kavalie
rium; o kai pamislydavau 
apie tokius dalykus būdamas 
keturiasdešimts metelių, tai 
pradėdavau eiti atgal. Tada, 
pamenu, atrodydavo, kad jau
nystė danguj suksis apie tris 
dešimtis metų. Nei kūdikis, 
nei suaugęs žmogus niekada 
nepagalvoja, kad tas amžius, 
kurio jis yra, yra geriausias. 
Jeigu jis yra vaikas, tai mano, 
kad pilnai džiaugtis dangaus 
jaunyste bus galima tik pridė
jus keletą metų. O paaugėjęs 
žmogus, dangaus jaunystei 
atima po kelioliką metų nuo 
savo amžiaus. Ir tas vaikas, 
kaip ir tas suaugęs žmogus, 
taip nusprendę, mano, kad 
kaip tik tokio amžiaus „ kokį 
jie nustato, visi žmonės ir 
bus danguj. Bet dabar pats 
gali suprasti kaip tas juokin
ga išeina. Tegu tas žmogus 
sau mano, kad jis bus laimin- 
Jgas numetęs (langiuj keletą 
metų. Bet gal kiti visai su tuo 
nesutinka, ir mano, kad tik
rai dangaus jaunystei reikia 
po keletą metų pridėti. Tik 
pamąstyk koks-gi butų dan
gūs, jeigu taip butų, kaip kie
kvienas iš musų galvodavo. 
Koks-gi butų tas dangus, jei 
visi žmonės butų lygiai kaip 
vienas, 12 metų vaikėzai, bė- 
ginėją ir šūkaują kaip pa
kvaišę?. Arba sentimentališki 
ir neturį patyrimo 19 mętų 
nesubrendėliai? Arba vėl, jei
gu visi kaip vienas turėtų po 
30 metų amžiaus, butų ir svei
ki, ir nekvailiai, bet visi pri
rišti prie to vieno amžiaus 
kaip vergai? Juk gyvenimas 
butų nepakenčiamai nuobo
dus, jeigu visi butų vieno am
žiaus, vienaip galvotų, turėtų 
veik vienodus jausmus, ir 
skonius ir papročius. Tokia
me atvėjyje musų žemė butų 
daug geresnė gyventi, nes ten 
yra įvairumo—visokio am
žiaus, visokhj veidų, visokių 
interesų ir visokių minčių. 
Kur žmonės ne vienodi, tik 
ten gyvenimas yra įdomus.

—žinai, Daugėla, sakau iš

klausęs jo pasakojimo. >—pats 
nežinau nei ką inįslyti.

—Kodėl?
—Gal taip ir yra geriausiai, 

kaip pats nupasakojai,, ale iš 
kitos pusės tai jau nežinau 
kaip čia dabar išeina.

—O kas yra?
—Paimkime, kad ir jauną 

motiną, kuri neteko savo kū
dikio. Juk, pati atėjusi dan
gun...

—šššš, Žičkau, pertraukė
Dadgėla.—Žiūrėk!

Tai buvo moteriška. Pusam
žė, susivėlusi. Nuleįdusi galvą 
ji sunkiai vilko kojas. Sparnai 
kabojo susmukę ant jos pečių; 
ji atrodė taip pavargusi ir nu
sikamavusi, kad tiesiog buvo 
gaila. Nubagė, verkė. Taip 
nulenkusi galvą ji praslinko 
pro šalį. Ašaros riedėjo per 
jos veidą ir ji musų nei nepa
matė. Daugėla man sako ty
liai, veik susigraudinęs:

—Ji ieško savo kūdikio. Kū
dikį atrado, bent aš taip mis
tinu. Bet kaip nabagė persi
mainė. Jau bus bene dvi de
šimtys metų kai ją paskutinį 
kartą mačiau, bet kaip mat 
dabar ją pažinau. Ji buvo 
jauna motina, apie dvidešimts 
penkių metų—-graži ir meili 
kaip kvietkelis! Ji tekalbėjo, 
ir tegalvojo apie savo mažytę 
mergaitę, kuri ją aįleido te
sulaukusi dviejų metelių. Kai 
mergytė mirė, tai motina vos 
neišėjo iš proto iš to gailesčio. 
Ji sakydavo, kad “Mes vėl bu
sim sykiu”. Apie ką nekalbi, 
tai ji vis “Mes' vėl busim sy
kiu”. Tais žodžiais ji susi
ramindavo, ji būdavo net lin
ksma, laukdama/ tos dienos, 
kada nueis pas dukrelę. Kai 
aš gulėjau ant mirties patalo, 
tai ji man sakė, kad kai tik

ateisiu į dangų; tai turiu su
rasti. jos dukrelę ir jai pasa
kyti, kad motutė, “greit, labai 
greit ' atęis pas ją ir vėl ant 
rankų nešios.”

Tai motinos meilė! Graudu 
darosi.

Valandėlę Daugėla sėdėjo, 
užsimąstęs ir nieko nesakyda
mas. Paskui pakėlė galvą ir 
liūdnai sako:

—Ir, štai dabar ji jau čia!
—Taip kaip išėjo su kūdi

kiu. Sakai, jį atrado?
—Negaliu' tikrai pasakyti 

Žičkau, bet man atrodo, kad 
atrgdo. Manau, kad atrado, 
nes aš daug panašių atsitiki
mų buvau matęs praeityje.

(Bus daugiau)

LIETUVON!
—IMo; Vanda Byanskienė„„.... ..

Ilgai svajojau, dažnai sap
navau, kad važiuoju į.Lietuvą.

Palikau Chicago. įlipus į 
didelį laivą, ant prieplaukos 
kranto pamatau vieną-kitą pa
žįstamą veidą. Sušunku, “Su
diev, sudiev”.

Neužilgo laivas pradeda ju
dėti Pamažu, vis tolyn nuo 
kranto,—dabar .tik miesto švie
sos mirga tolumoj, siliuetai au
kštų' New Yorko namų, rodos, 
patį dangų siekia.

Jura., rami, mėnulio šviesos 
nušviesta, lyg stiklas. Mažos, 
smulkios Vilnelės daužosi į lai
vą, pasitraukia lyg nusiskųsda- 
mos, ir vėl puolasi. O dangus 
—lyg tūkstančiais mirgančių 
briliantų išklotas. Tyla. Pra
bėga minutės, valandos. Mė
nulio spinduliuose renkasi de
besys. Laivą apsiaučia neper
matoma tamsa. Vilnys auga, 
eina didyn. Tylušai juros de
javimas virsta į sunkų dūsavi
mą. -

Tolyn, vis tolyn.
Išaušus^ dienai«vnatosi tik j u-

V.**.............. 1 I. I ■ /■—■...II

n 111 d — isgarsins
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 

I I Remti galite pasiskelbti viso pa- 
■ • šaulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų R IT I D 
kreipkis i DŪLU

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

EKSKURSIJA
LIETUVON

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON/ 
' yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai j KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus. . k

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuoj aus j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujieną” Laivakorčių Skyrius .
1739 SO. HALSTED STKEET, CHICAGO, ILL.

ra ir dangus. Prabėga saulė
tos dienos, žavingai puikios nak
tys, ir visur tik plati jura ,ir 
dangus. \ -

Anksti vieną rytą pamatau 
tolumoj ūkanotą žemės krantą. 
Neužilgo pasirodo šerburgo 
uostas. Išlipus iš laivo įsisė
do į traukinį, važiuoju dieną ir 
saktį per Franciją, Belgiją, Vo
kietiją. Ir vis dar važiuoju.' 
Nuvargo kūnas, nuilso galva.

Ryškus vyriškio balsas per
traukia mano svajones,

“Jau Lietuvoje”, 1 sušunka 
džiaugsmingai, “Jau Lietuvo
je”. • ,

Staiga, matau, kad traukinyj 
sėdžiu; kad čia ne sapnas, bet 
realybė. Aš tikrąi jau pasie
kiau Lietuvą! Kūną apima sal
dus, smagus nujautimas. Pašo
kus žiuriu per langą. Akys ma- 
to pirmą kąrtą Tėvų Gimtinę. 
O sielą, lyg sulaukus kaž ko 
brangaus, apima džiaugsmas.

Traukinio ratai dunda. Pro 
langą mirga medžiai, lankos, 
užsėti laukai. Aplinkui, pra
žydę laukinės gėlės, banguoja 
kviečiai. |Kur-rie-kur įartojjas 
sustoją dirbęs pažiūrėti į bė
gantį traukinį.- Pasirodo ii 
pirmą kartą ' matytas garnys. 
Ramiai po lauką vaikštinėja. 
Matyt, patinka ir jam Lietuvos 
žemelė, čia ir bakūžes su šiaut 
diniais staigais, o virš stogų 
kybančios radio antenos ryškiai 
skiriasi sąvo moderniškumu 
nuo bendro vaizdo.

Juk tose bakūžėse gyvena

lietuviai! • Apie stalus gal sėdi 
žmones, kaip kada nors sėdėjo 
mano tėveliai. Graudu s darosi, 
momentaliai jaučiuosi svetima. 
Važiuoju, • ir nežinau, kas jie 
tokie, o jie nežino kas aš esu. 
Kokie nauji prietykiai laukia 
Tėvų šalyje? * /

Traukinio ratai dunda,, neša 
vis arčiau prie Kauno— pro 
kaimus ir miestelius.- Kur-ne- 
kur balti bažnyčių bokštai ma
tosi tolumoj. Arčiau privažia
vus pasirodo ir nameliai, maži, 
senoviški, bažnyčios atsižymė- 
damos savo architektūra.

J • ■ '' f t •

Privažiavęs prie didesnio 
miestelio, traukinys sustojo. 
Turėdama laiko išlipau pasivab 
kščioti. Kaimiečiai stovi, įdo 
maujasi keleiviais, čia ir ūni 
formuotas inspektorius, gelžke- 
lio policistas. Smagu girdint 
Visus lietuviškai kalbant. Uz> 
einu kartu šu kitais keleiviais 
į Stoties bdfetą. Užkandam 
dešros su kopūstais, išgeriam 
po “klebonišką” skaidriosios už 
Lietuvą ir su atnaujintu upu 
įsėdam i traukinį. Nekantrau 
darni laukiam galo ilgos kelio
nės.

Besiartinant prie laikinosios 
sostinės, Kauno, pradėjo lyno
ti. taip kad neaiškiai tematėm 
miestą. Neužilgo pervažiavom 
garsųjį Nemuną. O miestas, 
rodos, nuo pat upės šlaito iki 
tolimesnio kalno iškilęs, kur 
balti namai, žaliuojanti medžiai 
sudaro nepaprastai gražų foną.

. (Tęsinys rytoj)

Bridgeporto Bučerių 
ir Groserių Sąjunga 

mato reikalą 
susijungti

Išrinko valdybą šiems metams

BRIDGEPORT. — Sausio 30 
dieną, Liet. Auditorijoje įvyko 
metiniu Bridgeporto Bučerių ir 
Groserių Sąjungos metinis su
sirinkimas. '

Į valdybą išrinkta: J. B. Ur- 
nežis—pirm., Pr. DikŠas—pa- 
gelb., Al. Budris—nut. rašt., J. 
Balčiūnas—fin. rast, ir A. Ci
bulskis—kas.

^Vienybėje—galybė

Sąjungai Sustiprinti ir išplės
ti nutarta raginti visus šioje 
apielinkėje veikiančius bučerius 
ir groserninkus, stoti į sąjungą 
ir tuo sudaryti stiprią prekybi
ninkų sąjungą, kad padaryti 
daugiau naudos sau ir pirkė
jams.

Susirinkimai įvyksta kas mė
nesį, paskutinį penktadienį.

rengti parengimų balandžio 12 
dieną, nes tą dieną rinksimės į 
Ashland Boulevard svetainę, 
kuri randasi prie kampo Ash
land Boulevard ir Van Buren 
St.

Yra žinių, kad tą dieną at
vyks valstijos žymus, politikie
riai ir' biznieriai, kur prie mu
zikos gėrimų ir užkandos bus 
duotas pripažinimas musų kan
didatui į teisėjus p. John žu- 
riui. .

Ieva Lukošiūtė, raštininkas, 
John T. Zuris Boosteis Club.

DARBO ŽINIOS

Prašo organizacijų 
balandžio 12 neren

gti parengimų
širdingai prašome visų 

tuviiį Draugijų ir Kliubų
Lie-
ne-

Moterų rūbų siuvėjų 
streikas New Yorke 

neįvyks
Darbdaviams nesutikus pri

imti ILGWU moterų rūbų siu
vėjų unijos reikalavimą apribo
ti kontraktorių skaičių, priim
ti kainų nustatymo sistemos, 
rubsiuviai susirinkę vasario 7 
dieną Madison Sųuare Garden, 
New Yorke, nutarė paskelbti 
generalinį streiką. Betgi jis 
neįvyks dėlto, kad jau įvyko su
sitarimas.

Vakar, vasario 17 dieną vėl 
toje pačioje salėje susirinko vi
si rubsiuviai su didžiausiu 
džiaugsmu sutarčiai • patvirtin-

Susitarimo smulkmenos, šias 
žinias rašant, dar nebuvo žino
mos.
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NAUJI PATOBULINTI HYDRAULIC STABDŽIAI
VALVE-IN-HEAD INŽINAS • FULL FLOATING UŽPAKALINĖ AŠIS

• ’. . , • ■ f

padaro Chevrolet didžiausia trokų vertybe

NAUJI PATOBULINTI 
HYDRAULIC STABDŽIAI
visados sulyginti greitiem

“vienos-linijos”
. sėstoj imam.

NAUJOS
PILNAI

SUTVARKY
TOS DE LUXE 

KABINOS 
su aiškiu iiH 
strunient pa
neliu " saugiai 

kontrolei '

Trokas su didžiausia traukimo pajėga iš vi
sų žemos-kainos trokų ... saugiausias trokas 

kokj pinigas gali nupirkti... ir ekonomiškiausias trokas 
visokiems tikslams—tokiu yra naujas 1936 Chevrolet!

Šie nauji Chevrolet trokai yra vieninteli šios kainos tro- 
kai su sekamomis ypatybėmis: Nauji Patobulinti Hydrau- 
lic Stabdžiai su nepalyginamai geresne sustojimo pajėga; 
nauju aukšto-spaudimo Valve-In-Head Inžinu, su geresniu 
traukimo išgalėjimu ir operavimo ekonomija ir neranda 
sau lygaus žemos-kainos lauke; Full-Floating Užpakaline 
Ašis tvirčiausio ir ištveringiausio padirbimo; ir Pilnai Už
baigtos De Luxe Kabinos su įvairiausiais patogumais drai- 
veriams. v. , • • ■ .
Pslmatykit šiuos naujus Chevrolet trokus kuogreičiausia. 
Apžiūrėkite juos palygindami juos ir jų kainas su kitais; 
išbandykit jų ypatybes ir pasivažinėkit su savo kroviniais. 
Padarydami tai, jus persitikrinsite, kad jie yra ekonomiš
kiausi pasauly aukštos pajėgos trokai ir todėl jie yra di
džiausia pasauly vertybė!

t CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH.

NAUJAS AUKŠTO-SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD 

INŽINAS
su padidinta arklio spėka, 
padidintu torąue, didesne 

ekonomija, ant gaso ir alyvos.

•

NAUJAS PINIGUS-TAUPINANTIS
, G. M. A. C. IŠMOKĖJIMO PLANAS

Palyginkit žemas Chevrolet pristatymo 
kainas ir mažas mėnesihes mokestis.

FULL-FLOATING 
UŽPAKALINĖ AŠIS 

su barrel tipo wheel bėringais 
11/^ tono modeliuose.

GENERAL .MOTORS VĖRTYBĖ

NAUJI 1936 METU CHEVROLET TROKAI



Trečia'dienis, vaš. 19,- 1936

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

ttoblished Daily Ėacept Šunday by 
fhe Lithuanian New> Pub., Co.,Inc

* 1739 South Halsted Street 
Tslephone CANal 8500

ŪlMkytte kafia>
Chicagoje — paštu;

Metams    — y- . (8.00 
Pusei meta —__________  4.00
Trims mėnesiams ,, ... H 2.00
Dviem mėnesiams —________1.50
Vienam mėnesiui .75

Cbicagoj per linešiotojus:
Viena kopija ........ .. ....... .............. 3c

. Subicriptloa Batais
18.OO per year in Canada
|5.0p oer war outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Savaitei  .........     18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Vaistiiose, no Chicagoj,
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DEMOKRATIJOS PERGALE ISPANIJOJE
■ - » ’ ! - - *

Ispanijos parlamento rinkimuose pereitą sekmadie
nį kabiosios partijos laimėjo didelę pergalę. Jos turės 
tarpe 25(1 ir 265 aistovų parlamente, susidedančiam iš 
473 atstovų, t. y. absoliučią daugumą, šita pergalė yra 
juo reikšmingesnė, kad atžagareiviai turėjo valdžią sa
vo rankose rinkinių kampanijos metu ir per rinkimus. 
KlėHkalai ir iašistai galėjo visaip terorizuoti balsuoto
jus, tuo tarpu kai socialistams ir jų talkininkams buvo 
daroma įvairios kliūtys.

Be to, reikia atsiminti, kad kelios dešimtys tūks
tančių Ispanijos socialistų ir radikalų dar tebėra laiko
ma kalėjimuose. Tai politiniai kaliniai, kuriuos reakci
ja suėmė pio dviejų nelaimingų sukilimų — Katalonijo
je ir Astūrljoje. Per tuos šlikilimtis buvo daug žmonių 
išžudyta, o paskui dar daugiau jų nuteista į kalėjimą 
ir Jęatorgą.'

Bėt, nežiūrint to viso, kairiosios partijos nušlavė 
reakcionierius!

Ispanija, kurią po revoliucijos laikinai buvo apgalė
jusi reakcija, vėl grįžta į revoliucijos vadų rankas.

Tiesa, dar yra pavojus, kad atžagareiviai nenorės 
geruoju paleisti valdžią iš savo rankų. Jie turi k anuo - 
les, o liaudis beginklė. Jeigu valdžia drįstų atvirai pa
sipriešinti žmonių pareikštai valiai, tai Ispanija butų 
vėl jstumta į. civilio karo verpetą. Vargiai to norės net 
ir buržuaziniai Sluoksniai Ispanijoje, nes jie numano, 
kad vidujinis karas nebūtų naudingas ir jų pačių svei
katai. >

šią rinkimų pergalę Ispanijoje laimėjo socialistų, 
kairiųjų respublikonų, siridikalistų ir komunistų blokas. 
Tai labai mišri politinė kombinacija, tačiau nėra jokios 
abejonės, kad šitame partijų “fronte” vadovaus demo
kratijos Salininkai, t. y. socialistai ir kairieji respubli
konai. x

Šindikalistais (“aidoblistai”) savo programo politi
koje neturi. Iki šiol jie tikėjo į anarchizmą ir rinkimuo
se visai nedalyvaudavb. Jie pasitikėdavo daugiaus bom
bomis, negu balsavimais. Kai prieš penkerius metus Is
panijoje kilo revoliUcija, tai tie anarchistuoj antie ji ele
mentai šoko deginti bažnyčias ir vienuolynus.

Ispanja buvo vienintelė šalis, kurioje anarchizmas 
dar turėjo įtakos masėse. c .

Kai dėl Ispanijos komunistų, tai jie tenai yra men
ka jėga, ir dauguma jų ne Stalino garbintojai, bet opo
zicionieriai (daugiausia, trockistai).

Šindikalistais su komunistais pirmiaųs nerėmė res
publikos. Ant jų puola nemaža dalis kaltės už tai, ka& 
atžagareiviai Ispanijoje po revoliucijos galėjo atsigrieb
ti ir laimėti pirmus parlamento rinkimus po konstituci
jos priėmimo. Savo klaidą jie paskui bandė atitaisyti 
ginkluotu sukilimu, bet išėjo dar blogiau, nes atžagarei
viai gavo progą daugelį savo priešų SUhdikiriti.

Dabar tos “ekstra kairiosios” partijos jau suprato, 
kad ginklo kelias negali žmonėms duoti nieko gero, ir 
jos susidėjo su partijomis, kovojančiomis ūž dėmOkra- 
tiją, .šeštadienio rinkimai įrodė, kdd bdfeavimu ghliriia 
lengviau šUmtišti rėakciją, negu “pučais’^

Taigi reikia tikėtis, kad dabar Ispanijos darbo žmo
nės mokės geriau panaudoti savo politines teises ir eis 
tuo keliu, kuriuo eina deihokratinių šalių socialistai.

Bet, žinoma; tai nereiškia, kad jie turės būti švel
nus su fašistais ir klerikalais. Demokratija neprivalo 
būti dštižųsi. Ji su savo priešais gali pasielgti taip pat 
griežtai, kaip kiekviena kita valdžia, tik j hi nėpridėra 
būti žiauriai ir neteisingai.

Apžvalga
demoktataf dalyv&iija miriište- rių kabinete, sekdami kitų šiaurės Europos Šalių pavyzdžiu.Seniaiiš buvo plačiai pasklidus nuomone tarpe socialistų,

AR IŠ11ESV?
- ------------ ' -..... ...\ Bolševikiško šųsiyiėiiijiind Of- ganas “Tiesa” sako, kad Karolis Mąrksaš visai n© taip mokinęs apie karų, kaip “Naujienos”. Girdi, —•“Marksas mokino, Itad karų pamatirię pnežastį sudaro ekonomiriės sąlygos.. Karai v buria ne dėl to, kad vienos bei kiltos šaliest valdonai asmeniškai" (! — “N.” Red.) susipyksta su kitos šalies valdonais; karai būna ne dėl kokio nors asmeninio (! —- 

“N.b Red.) ūžšlspyririio, bet dėl riiėdžiagiriių interesų: dėl UžkaHaviirid naujų rinkų, dėl Užvaldymo naujų teritorijij ir t. t.” o čia tas bolšeVikiškas laikraštis “asmeniškumus” prideda riiio savęs. “Natijierios” juk nesakė kad karai kyla tik iš as
meniškų valdovų susipykimų ir užsikirtimų. Jos kalbėjo apie dinastijų reikalus, apie milita- ristų politiką, ir t. (t., neužmirš- damoš, suprantama, paminėti, krid ir ekonominiai interesai gali būti karo priežastis.Bet “Naujienų” aiškinime svarbiausia buvo tai, kad jos nurodė, jogei karų gali iššaukei įvairios priežastys, o ne kokia nors tik viena priežastis. Ypatingai mes pabrėžėme, kad yra klaida maųyti, jogei karus būtinai (turi iššaukti kapitalistų varžytinės dėl biznio.“Tiesa” tvirtina, kad tai prasilenkia su Markso mokslu. Gerai: jeigu ji jaučiasi esanti toks didelis autoritetas Markso moksle, tai labai.r meldžiame 
parodyti, kuriam savo rašte Marksas taip, riiokino, kaip ji sūko. Mes jai padėkosime už lėkei jų.

KOMUNISTŲ PASIŪLYMAI 
“BENDRO FRONTO” 

KLAUSIMUPastebėjusi, kad LSS. nepritaria bendram frontui sii ko* munįšitais, “Laisvė” siūlo, kad tuo tarpu butų susitarta bendrai veikti “tik tani tikrais klausimais”. Sako:“Gal bendra yeikfa tam tikrais atskirais klausimais laipsniškai išdildytų1 dar esančius tarp komunistų ir šočiklištų nesusipratimus, riė- lieČiariit nei vienų, nei kitų pagrindinių prograinbs dėsnių ir prašalinant tas skerš- paineš, kurios šiandiep stovi- skersai kelių. (2) Reikėtų didesnėse kolonijose surengti bendromis' spėkbhiis. diskusi jas bendro fronto klausimu.” Tai nėlėgiška: iš vienos puses neliesti pbiriėipų, o iš kitos rengti diskusijas. ,Tačiau pirmiausia reikėtų ve ko; tegu komunistai liaujasi 
ardę tas organizacijas, su kuriomis jiq nori ‘.‘bendro fronto” arba “vienybės”. ,štai jie pradėjo derybas dėl vienybės su “sklokininkais”, iv kuomet pastarųjų nuomones įtuo klausimu pasidalino, tai komunistai pradėjo vienų “sklo- kinirikų” frakcijų, uoliai remti, į> prieš kitą kovoti. Dabar komunistai^ susijungę su prusei- kiniais, stengiasi Butkaus-Jankausko frakcijų visai sunaikinti. * 4 • |KPanašiai elgiasi komunistui ir Santykiuose su socialistais. Jie pasiūlė “bendrą frontų” so-

džiui, apeiaiištus, kurie neprita- stėngiarii d0biiiiriktiš sūpjiidy- ria “kairiajam sparnui”, jie be ti, kad galėtų juoš geriau val- reak- dyti (t. y. kaip romėnai sakydavo: “divide et iiripera”).: Komunistai turėtų Suprasti, kad Vidujiniai kitų organizacijų ginčai tai tų organizacijų 
reikalas, J kurį komunistai neprivalo kisti šavo nosies. Tuo budri jie geriau įrodys savo nuoširdumų, negu (tuščiais žodžiais.

paliovos pravardžiuoja “: cionieriais”, “atžagareiviais” ir t. t. Vadinasi, darbuojasi kiek galėdami, kad socialistai suskiltų!Tai yra nė tik nedraugiška taktika, bet ir Visai nedarbininkiška. Tokia vaidų kurstymo ir ardymo politika pritinka išnaudotojams, kurie visuomet
Lietuvos Tarnautojas

■ .(Musų specialaus korespondento) ,

turibu-

DARBININKŲ PAŽANGA 
ISLANDIJOJE

Ledų šalyje tšlaridįjojė (Ičė- 
landK Wi yra po Danijos val
džia, bžt tuti aUtOnOiiiiją ir sa
vo atšRIfą įarltaefitą, fcocial-

>cialistams, ir kadangi viena da- kad dalyvavimas koalicinėje lis Socialistų tam pašiulymui valdžioje kėftkia datbiriirikų pasirodė palarikčšrie, negu įita, judėjimui. Bet pristabdo, kad tai kbriittiii&tai vieną socialistų ne. Islandijoje taip pat, kaip srovę kiek drūti reklamuoja Danijoje, Švedijoje ta N01Vegi-| (dažnai visai prrisilenkdairii šii joje, darbiriirikų Organizacijos paprastais faktais), o kitą sro- 
spatčlrii atiga.' Tu6 tatpu kdmū- vę iiiekiria ir šriiėižia. ' pavyž«

Jau turime bent apytikrį vaizdų, kaip atrodo Lietuvos ūkininkais, kas yra Lietuvos darbininkas. Dabar iŠ eiles sdsipųžirikim šū Lietuvos tarnautoji!. Čia bus kalbamd apie tuos tarnautojus, kurie dirba valstybės ir savivaldybių įstaigose. Viso tokių tarnautojų Lietuvoje yru 35,0p0.Tai grūži. armija, bet jei pro- porcionaliai jų palyginsim su kitų Skaistybių tarnautoj ų skaičiumi, tai patirsim, kad Lietuvėje jų daug mažiau nėgu Latvijoje, Estijoje, Austrijoje ir kittfr. Bet kas žymėtina, kad iš tb tarnautojų skaičiaus moterų valstybes ir savivaldybių tarnyboje yra tik 6,690, iš kurių vienas tūkstantis tenka savivaldybių tarnybai. ' Daugiausia tarnautojų Susisiekimo Ministerijatent, 9,900; toliau seka/ švietimo Ministerija — 6,400, į ši skaičių eina ir mokytojai. Vidaus Reikalų Ministerija turi iš viso 4,600 tarnautojų, tame skaičiuje Viešosios policijos 1690 ir pasienio policijos — 1930 vyrų.’š.J Amerikoje lietuvių spaudoje buvo pasklydę gandai, kad bene Butrimonyse buvę pasiųsti riet dii? kareivių pulkai malšinti sųkįlųsius ūkininkus, bet jiems atsisakius tai daryti, juos polįbija nuginklavusi. Tai labai lakios fantazijos išmistas. ' Kaip matot, jei riet visų policija sumobilizuotum, tai ji jokiu būdų nepajėgtų nuginkliioti dviejų kariuomenes pulkų, be to, Butrimonių apylinkėj e, iŠ viso tėra su mažais vaikais arti dviejų tūkstančių gyVentoj ų. — tai j ei jau4 visi butų sukilę ir tuomet •nebūtų reikėjų jų numalšinimui kviesti du armijos pulkus. Iš viso Lietuvos kariuomene niekur nebuvo kviečiama bet kuriam ūkininkų bruzdėjimui malšinti.Aš čia visai neturiu tikslo tų visų pasklydusių gandų atšaukti, ar atitaisyti, tik čia prie progos tai pažymėjau, kad vis dėlto visiems, kurie nori taip daug Lietuvos reikalais rašyti, pravartu bent kiek arčiau su Lietuva susipažinti, kad bent spaudoje paskui tokių fantas- tinių žinių nepasirodytų. Tokiomis žiniomis į demokratijai nepatarnauši, o jos priešai tik' rai jomis pasinaudos.Be Klaipėdos krašto autonominių įstaigų valstybės tarnyboje yra <420 rusų, 300 vokiečių, 500 žydų ir 160 kitį tautybių.Pagril atlygihipią tarnautojus šiaip. - galim, suskaiyti, iki šimto litų per mėnesį gauna 8,08%. visiį.tarnautojų skaičiaus. Iki — Lt. 150—12, 59%. Iki Lt. 200—24, 56%. Iki L 250—21, 86%. Iki Lt. 300—14, 51%. Iki Lt. 350—7, 10%. Iki Lt. 400—3, 37%, Iki 450—1, 98%, Iki LU 500—1, 46. Iki Lt, 550-U), ir virš Lt. 550—0, 70 ir t t..Tai beveik iki 70% visų tarnautojų gauna ątĮygiririną per mėnesį iki Lt. 25^ Tai palygimus yalštyljiriiiį tarnautojų atlyginimą šit- darbininkų uždarbiais pamatysime, kad dar- bihinkdi niąžįgd uždirba. Darbininko Lietuvoj ė vidutinį nienesiriį uždarbį reikia Skai-

tyti per Šimtą litų, o valstybes ir savivaldybių tarnautojų per du šimtus.fietgi valstybinėje tarnyboje yra ašmenų viso per du procentu, kurie daugiau šešių Šimtų litų per menesį uždirba. Aukščiausias atlyginimas čia siekia daugiau pusantro tūkstančio litų, o darbininko kvAlifikiidto meistro mėnesinis atlyginimas daugiau aŠtuo- nių šimtų per menesį neviršija, ir tokių bus mažiau vieno procento visų darbininkų skaičiaus.Be to, visi Lietuvos valstybes tarnaiitojai senatvėje yra aprūpinti pensija. Tai bendrai sumetus dalis Lietūvbš valstybes tarnautojų gali daryti sutaupąs ir gali išlaidžiau gyventi.Valstybes Taupomosiose kasose praeitais metais tarnautojai turčjo iš viso indelių Suma Lt. 5,643,400, tuo metu kaip darbininkai taiš pačiais metais iridėlių turėjo šunta Lt 1,073,000. Be to, dar reikik turėti galvoje ir tai, kad daug kas iš tarnautojų turi savo nuosavus namus - pasistatę, o. kai kas iš jų tyčia gražius rūmus yra įsitaisę. O iš darbininkų retai kas nors turi menkutį namelį įsitaisęs.Čia kalbėjau kiek tarnauto- j ai turTTria^SĮslyliriiu- pomos.e kasose, bet juk jie ne visi savo sutaupąs laiko tose kasose, jų kai kas turi indelius privačiuose bankuose. Kiek tenais tarnautojų indėlių yra, butų sunku pasakyti, nes privatus bankai tokios smulkios statistikos neveda.*Tai bendrai visų suėmus Lietuvos valstybes ir savivaldybių tarnautojų būkle yra pakenčiama.įdėmu, kad Lietuvos valstybe užsienyje turi tik 1Č8 savo tarnautojus. Taigi ■ reprežeh- r- - ' ............. : 1. ..Ja .

tavimas Lietuvos užsienyje yra labai silpnas. Lietuvė finansiniai nėra tiek pajėgi, kad daugiau galėtų turėti savo funetiorinaires, kurie visame tinkamai atstovautų valstybės ir tautos reikalus.Privačios įmonės pavidale šavo komerciškų atstovų - ko- mOvojrižerių .irgi beveik kaip betilti. Tik štai visuomeniškos ūkiškos organizacijos; kaip antai Pienbcentraš, Maištas, Lietūkis jau turi Šavo miolati- nitiš. atstovus Anglijoje, Pran- cdzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ' čėkošldvakij o j it laikinai Maistas yra vienų pasiuntęs į š.‘ Amerikų.Kalbėjome Čia apie valstybės ir savivaldybių tarpauto- jų būklę, dabar dirstelkim kaip atrodė privačių prekybos ir industrijos įmonių tarnautojai. Jų phdėtis visais atžvilgiais yra žymiai blogesnė už valstybinių tarnautojų būklę. Darbo valandos čia nenormuojamos. Prekyboje dirbama nėt dvyliką valandų. Pramonės tarnautojai dirba nemažiau devynių valandų. Atlyginimus bent 15% magesnis už valstybinių tarnautojų ųtlyginimo. Privačių įmonių tarnautojai pensinės kasos neturi, jie yra tik nuo ligų draudžiami. Teisinė padėtis jų jokiais įstatymais nenor- mupjama. J i.e kiek vienų mo- męntų galį būti iš tarnybos atleisti ir kompensaęijos gali visai negauti. Darbininkams įstatymu yra numatytos per metus dviejų savaičių atostogos, valstybės tarnautojai, gauna (Hiėnęsiries atostogas, vieni ir,, kiti iš tarnybos, ar darbo atleisti gauna kompensacijų, tuo metu kai privačių įinonių tarnautojams jokios atostogos nėra numatytos, nors iš tradicijos jas visi tarnautojai gauna. Vienur skiriamos dviejų savaičių, kitur mėnesinės atostogos, bet visa tai priklauso išimtinai riub įihones turėtojų geros valios.Tai Lietuvos industrijos ir prekybos tarnautojų tiek teisine tiek materiale būklė yra žymiai prastesnė už valstybes tarhautojus.Čia, žinoma,' kalbame apie privačių įmonių eilinių tąi’- nhutojų padėtį, o ne tų tarnautojų, kurie yra aukštos kvalifikacijos ir kurie gauna7 gerus, o kartais net tyčia ge- riiŠ atlygihiriius.Lietuvos pramonėje ir prekyboje dirba per dvidešimts ’ ,
•’ r. ». i;.; ,........1. _ —x

UI?

tūkstančių tarnautojų. Šie tarnautojai, kaip ir darbininkai, šiuo metu jokių savo organizacijų neturi. Seniau turėjo savo profesinės sųjungas, bet didelio gajumo jos nerodė. Gal čia geresniam tarnautojų* organizavimui kenkė tautinis susiskaldymas. Mat, privačiose pramonėse, o ypač prekybos įinonių tarnautojų žymi dalis ne lietuvių tautybės.Šita apystovą gal ir nusvėrė tarnautojų būklės sumenkėjimų; jiik matome, kad jų bent teisinė padėtis yra žymiai menkesnė net už darbininkų tėisinę padėtį.
— K ores p.

Rcikalauktae “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato- 
kunio dėlei.

Įgaliojimus
(Doviernastis)

.. .• . .4 .• ........ • ; ' '“ *■ ■■

galite padaryti pas 
mus pigiau ir gėriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

AMERIKOS 
PILIETIS

r L */' ’
Būtina ir labai pagrl-, 
binga knygelė tiems, kn* 

nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin- 
{amus k, viską ^as reika- 
Inga prie ėmimo, egža- 

meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo* 
mis surašyta.

Kaina tik 25 centai
K. K'’' ■> ' uy. ‘ki

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

cHicačo. ill.
Siųskite money orderj arba kratos 

ženklelius.
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MUSŲ SKAITYTOJAI
........... x,n' ; “7 ' -'-nM

Raštai skiriami J šį skyrių turi bųti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 
Būtinai pridėkite savo vardų ir pavardę.

DĖL LIETUVIU KALBOS AMERIKOS LIE
TUVIU RVMO KATALIKU BAŽNYČIOSE
Vakar šešioliktą vasario 

Lietuvių Tauta minėjo Ne
priklausomybės sukaktuves.

Kai lietuviai anapus Atlan
to, tėvynėje, ima budriau bu
dėti dėl savo pajūrio saugu
mo, tai mes Amerikos lietu
viai savo keliu privalome ap
sidairyti, pamatyti kame ^ra 
musų pavojus. Jį pamatę ir 
pažinę, privalome stoti į ne- 
atlaidžią kovą. Jau nereikia 
rodos

ir ’kiin; A. Martinkus, Chicago 
Heights lietuvių par. klebo-, 
nas.
VVashingtone— Ne Stalinas

Angliškos kalbės įvedimas į 
Šias grynai lietuviškas bažny
čias nepateisinamas jokiais į- 
rodimais. Tik apsidairykime, 
kokiose apystovose mes gyve
name ir ar nOrs ku6 pateisi
nama musų kunigų pasielgi- 

vr t . * • * . — .1 • typatingo specijalisto, mas. Washingtone sėdi ne 
kad nustatyti Amerikos lietu- koks caras, ne kaizeris, ne 

tautinio stovio diagnozą. • Pilsudskis ir ne Staiihas.
Springfielde Sėdi be Icdks 

| Muravjovas-korikas, ne koks 
' Kllngenbergis, o Chicagos Ar- 
kidebeezijoj sėdi ne koks iš
gama vyskupas Michalkevi
čius, ir ne Jalbzykovvškis. Nei 
jokie popai, ne “učitęliai”, nei

vių
J musų tautinį kūną įsigavo | 
vėžio liga, ir tos ligos įnikto-: 
bai pasirodė pilnoje savo ga-! 
lybėje. Visi tai matome, tik 
ne visi lygiai įvertiname tos 
ligos mikrobų pavojų musų 
tautiniam gyvenimui.

Musų Tautinio vėžio mikro- urūdhihkai nešnipinėja lietti- 
bai — yra tai musų Rymo ka-1 vių, niekas niekam donosų 
talikų kunigai, įvedusieji taip neneša. Nėra čia Čiorhosot- 
vadinamus angliškus pamoks- ninku, niekur niekas nerodo 
lūs į musų grynai lietuviškas' jokios diskriminacijos jei tu 
Rymo katalikiškas bažnyčias, busi narys tokios parapijos, 
Chicagos didžiausiose ir gry- kurioje teskamba lietuviška 

lietuvių parapijų ' kalba ir lidtuviškos giesmės.
Jei butų tikras rėikdlaS, tik

ras iŠrokavimas įvesti angliš
ką kalbą į grynai lietuviškas 
bažnyčias, tai tą butų padaręs 
ir klebonas kun. A. Briška, 
savo parapijos bažnyčioje. Ir 
taip daugybė ir kitų kdlioni- 
jų lietuvių Rymo katalikų 
klebonų neįvedė angliškų pa
mokslų. O juk galima sakyti 
visos lietuvių parapijos prasi
dėjo beveik tUom pačiu lai
ku, kaip ir čion Čhicagoje.

Pateisinimo nėra
Šio viso aky vaizdo j e, kaip

niausiose 1 
bažnyčiose jau įvesti tie nclie-| 
tuviški pamokslai. Garbingą I 
išimtį daro Nekalto Prasidėji
mo parapija, kur klebonauja 
kun. A. Briška.

Čhicagoje Tautinio vėžio 
mikrobų platintojai yra: pra
lotas Mikolas L. Krušas, Šv. 
Jurgio parap. klebonas; kun. 
Jeronimas Vaičiūnas,< Šv. An
tano parap. klebonas, Cice
ro, Tll.; kun. Aleksandras Bal
tutis, Gimimo Panelės Šven
čiausios parap. klebonas; kun. 
Jurgis Paškauskas, Visų šven
tų par. klebonas, Roselande,

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street Telefonai—CĄNal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
Šiaurėn). Telefonas, ŠUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po tų pagal susitarimų.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WAB’ashi 
1746.

Chamas, kuris pasityčiojo veikiančių komunistinių pa 
iš savo tėvo, dar turi tą ^pasi- 
teisinimą, kad jo tėvas buvo 
girtas. O tie musų kunigai, 
kurie paniekino savo tėvų ir 
prabočių kalbą ir giesmes, ne
turi nei t6kio chamiško 'pasi
teisinimo.

, Petis petin
Amerįkos lietuviai Rymo 

katalikai, nuo krašto iki kraš
to į kovą už grąžinimą lietu
vių kalbos ir giesmių į lietu
vių Bažnyčias! Dabar yra dar 
ne Vėlu, stokim visi petis pe
tin už savo brangią seną lietu
vių kalbą. Nebijokite primin
ti savo klebonams, kada jie 
veidmainiškai per 16 Vasario 
kalbėjo apie meilę Tėvynės 
Lietuvos, ir kad reikia būti 
geru lietuviu. Nuėję į bažny
čias jie vėlei varys savo išga- 
mišką darbą, nutautindami 
musų jaunimą. Reikalaukite, 
kad jie liautųsi erzinę lietu
vių katalikų jausmus, ir ne
verstų lietuvių bažnyčias į nu
tautinimo turgavietes.

— Senas Sv. Jurgio ' 
parapijonas.

L. D. D. 3-čio Apskričio 
Pareiškimas

Vasario 10 d., L. D. D. 3-čio 
Apskričio ' Komitetas turėjo 
posėdį, kuriame apkalbėjo 
daug svarbių dienos klausimų. 
Buvo pakeltas ir apsvarstytas 
musų Organizacijos nario, E. 
Butkaus-Stilšono išlaisvinimo 
reikalas.

Mes vienbalsiai pareiškem, 
kad nesutinkam su E. But- 
kaus-J. Stilsono Gelbėjimo 
Komiteto pareiškimu, tilpusiu 
vasario 6 d.', “Naujos Gady
nes” laidoje. Mes, apskričio 
Jeonjitetas, reikalaujam, kad 
butų praplėstas 'komitetas ir 
įsileista atstovas nuo A. L. D. 
L. D. ar nuo L. D. S. arba nuo

T—
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MELLONAŠ TEISME

pateisinti angliškos kalbos į- - 
vedimą į lietuviu bažnyčias, 
Čhicagoje, ir kitur Jungtinėse, 
Valstijose? Rimto įtikinančio. 
pateisinimo neįstėngė nurody
ti nei vienas klebonas, kuris 
jau įvedė anglų kalbą į lietu- . 
viškas bažnyčias, nei per 
“Draugo” nei per kitą kokį sa- , 
vO. laikraštį.

Tad, dabar Vasario 16-tos 
proga, atsiminkime atgimstan
čios Lietuvių Tautos karione/ 
už lietuvybę ir ryžkimės į ko
vą—ne su svetimais gaivalais, / 
O su nutautintojais sayiškįhiš, • 
lietuvių fkalbos naikintojais I 
lietuviais kunigais, Įvedusiais * 
angliškus pamokslus į grynai 
lietuviškas bažnyčiai.

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

VINCENTAS STUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu < 

po trumpos ligos vasario 18 
dieną, 3:40 valanda ryto 1936 
m.v ^uląUkęs 38 metų amžiaus, ’, 
gimęs Genčių kaime, Kretin
gos parapijos ir apskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Morta po tėvais špo- 
gaitė, sūnų Vytautą ,15 ipetų, 
ddktėrj Birutę 7 metų, Chįca- 
goj brolį Antaną, broliene Ka
zimierą ir jų šeimyna, Kana
doj brolį FranciŠkų ir brolie
ne Salbntia ir jų šeimyna, o ‘ 
Lietuvoje tęva Antana. broli 
Juozapa brolienę Petronėlę ir 
jų šeimyna, seserį Kazimiera ■' 
Tamašauskiene švogerį ir jų 
šeimynų. . ■

Priklausė organizacijose Sus. 
'Lietuvių Am. kuopos , SunŲ 
ir Dukterų Draugijai Wauke- 
ghn.,111.

Kūnas pašarvotas randasi . 
Nemanich koplyčioj, 611 Tenth 
St;, No. CHicago. III.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Vasario 21 dieną, 2:3b vai. 
po pietų iš koplyčios į North 
Shore kapines Waųkegan. III. >

Visi a. a. Vincento Stuko 
giminės, draugai, ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, sūnūs, duktė, brolis, 
.brolienės ir giminės.

žiūrų puses Žmonių.
3-čio Apskričio Komitetas:

J. Vuknis,
A. Mitrauskas
J. Klasiatiskas, 

Raštininkas.
Z. Raštnskds.

šitas pareiškimas, musiį 
nuomone, yra neapgalvotas. 
Jeigu jo autoriams rupi sutei
kti pagelbą savo organizaci
jas nariui, tai jie turėtų veng
ti visko, kas gali apsunkinti 
darbą komitetui, kuris tu6 
tikslu yra susidaręs. Tuo gi 
tarpu šituo pafeiškimu mėgi
namą sukelti nepasitikėjimas 
komitetu. Ar tam nepasitikė
jimui yra koks rimtas pagrin
das? Pareiškiftio autoriai jo
kio pagrindo nenurodo.

!■ —Redakcija.

Roselando Liet. Lai
svamanių Kuopa 

sveikina Dr. Joną 
Šliupą

Pasiuntė Etin. Kultūros 
Draugijai $25

ROSELAND. —Vasario 11 
dieną įvykusiame Laisvama
nių Kuopos susirinkime buvo 
pranešta, kad sveikinimąs Dr. 
Jonui Šliupui, jo amžiaus 75 
metų sukakties proga pasiųs
tas ir, belo, buvo pasiųsta Eti
nės Kultūros Draugijai $25.00.

Masinis mitingas Butkui 
vaduoti

Be kitko buvo svarstyta ir 
Butkaus-Stilsono ' vadavimo 
klausimas ir nutarta surengti 
tuo tikslu masinį mitingą. 
Rengimo komisijpn išrinkta 
J. Jukelis ir A. Maziliauskas.

■—Senas Antanas.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

Andrew Mellon
PlTTSBURGH

nihl nebėra taip niekinami 
kaip jie buvo praeityje. Jie 
gali savo mintis, laisvai reikš
ti, nebijodami smurto iš su
fanatizuotų davatkų pusės. Jei
gu Šiandien prieš laisvama- 
mus nebėra vartojamas smur
tas ir jų susirinkimai nebėra 
ardomi, tai tik todėl, kad 
Tamstą ir kiti laisvos minties 
pionieriai vedėte atkaklią ko
vą su ajršiąis laisvo pfdt’avimp 
priešais, kunigais. Mitins ypač 
malonu, kad Tamsta ir Lie
tuvoj vedi kovą su laisvos 
minties priešais, kaip tai da
rei Amerikoj gyvendamas. 

i.

Lietuvoj klerikalizmas yra 
giliai įleidęs šaknis, todėl lai
svos minties žmonėms tenka 
kovot dėl tokių dalykų, ku
riais visų civilizuotų kraštų 
piliečiai jau senai naudojasi. 
Čia turime galvoj ciyilės ųie- 
trikhidijos įvedimą ir atskiri- 

hną Valstybes nuo bažnyčios. 
Mes esairie pasiryžę veikti ne 
tik tarpe Amerikos lietuvių, 
bet Lie^iįVoj. Šia j)roga. mes ir 
siunčiame $25.00 Tamstos va- 

. . doyaujamai Etinės , Kultūros
Garsusis EačisVaihtih ių Draugi j ai. Pini- 

Pittsburgho multi-milionierius gp‘s laisvoms kapi-
ir Hooverio administracijos Iž- neins, kurių labai trūksta Lie- 
do sekretorius, prieš kurį fede- ftivdjė.
fale valdžia atnaujino .bylą, Su pagarba, 
reikalaudama $3J)75,000 užsili- Roselando Laisvamanių 
kusių mokesčių. , Kuopa,

..... -.. .........  -...-... . ... Stanley Vitkus, pirmininkas 
AnthtTds Jocitis, raštininkas 
Sidpbhds Daittbrduskas, ižd.

Praleis 9,500,000 gar 
ginimams laikraš

čiuose
Sears, Roebuck and Co. pre

zidentas, įeh. fe. fe. Wood, pa
skelbė, kad firma 1936 metais 
praleis $9,500,000 garsinimams 
spaudoje. Apyvartos bendrovė 
tikisi padaryti 60 milionų dau
giau, negu šiais metais.

Chicagai reikia dar 
3,363 policistų

U. S. Teisingumo departa
mentas pagamino raportų, ku
riame sakoma, kad Chicagai 
trūkstą 3,363 pOlicistų. Sako, 
New Yorke po vieną policistą 
išpuola daug mažesniam skai
čiui gyventojų, negu Čhicagoje.

Pasveikinimo laiškas Dr. J. 
Šliupui

Dr. Jonui šliupui, 
Palanga.

'Didžiai Gerbiamas
" • A r .

Dr. šliupe.
Sveikiname Tamstą 75 me

tų amžiaus sukakties proga ir 
linkime ilgų metų. Mums tik
rai linksma sveikinti Tamstą 
kaipo seną aušrininką ir ne
pailstamą švietėją bei kovo
toją dėl žmogaus proto išlais
vinimo. Tamstos ilgų metų 
Veikla ir kova su visokios rų- 
šies prietarais nenueis niekais, 
šiandien lietuviai laisvama-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

SOMTME
Nuo Penktadienio

NAUJA *PĄSAUtlNfi SENSACINGA
, SOVIETŲ FILMĄ

“THE NEW SULLIVER”

Nuo Muskulų Gėlimo fc 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
.pagarsėjusio 
ANCHOR .

PAlN - EXPELLERJP 
kuris sųfeiklą greitą ir tikrą 

h v. pahngvinjmy. . . i

PARENGIMAI

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
~*yrą Chicagos Lietuvių draugijos nariai. Jįe visi žino,, kad jiems 
pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais vertą, apsirūpinti.; __ ' • 1 >

Trys tūkstančiui Chicągos. Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingą Jie žino, kad jiertis reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijęs, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai, 
čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6., $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami,nuo 15, iki 48 m. 
amžiaUs. Mėnesinės duoklės pdgal priklausomų skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal >amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariui, įsirašę dabar, gaus tikietų dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Laiiriėjimo vakarą, kuris įyyks tuoj konkursui pasibaigus —. 
'gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS, konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedėliais ir ketvergais visų dienų—nuo 9 v. 
ryty iki 8:30 vakaro. Kedėldiėniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. . . ,
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos) i • : < .1 u ' .J ■ ' '■ *•' ’ ■* ” I ? / . •

Gerkit ir Reikalaukit

įjįfliiįįįįffi

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vh 
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio; 
klerkas.

Visi miesto ofisą telefonai RAN- 
dolph 8(100,

Visi apskričio ofisą telefonai 
FRANklin*3000..

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747.' 
Norint prisišaukti pagalbos iŠ 
'policijos, reikia Saukli POLice 
1313. .

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313. . <

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South tfichigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 6 1>. p« 

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LĘA- 

’GUE, 824 South Halsted Street (HulI 
jįouse). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIčld LIGONINE, W, 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

KAZIMIERAS BUNZA 4
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 dienų, 11:0,0 Valan
dų vak. 1936 m., sulaukęs 58 
metų amžiaus, gimęs Petraškų 
kaime, Bilekoniu valsč., Lietu
voj,. . d

Amerikoj išgyveno 32 metus, j 
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Uršulę, sunu Kazimierų, 
4 dukteris Pranciškų, ’Ohų, He- | 
Jena, Vandą. gittiinčs ir 
draugus. \

Kūnas pašarvotas rartdasi | 
1374 Fullėr St. .

Laidotuvės įvyks 'pefnyčioj 
vasario 21 dieną, 8:30 Vai. ry
te iš namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus geduhrtgos pairialdbs už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į sv. Kazimiero xka- 
pines. . , . ,

Visi a. a. Ka'zimiero Bųnzds 
gimihės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
{Moteris, sūnūs, dukterys 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

EVA DACKIEWICZ
Persiskyrė sii šiuo pasauliu 

vasario 16 dięhą, 10:50 valan
da vakare 1936 m., sulaukus v 
67 metu amžiaus, gimus Lie
tuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris Konstancija Dem- 
feer ir jos vyra Ernest, VIa- 1 
dišlpvą Weisinka ir jos vyrą 
Bernard, antikus ir gimines.

Kunhs pašarvotas randasi 
Henry Petka koplyčioj, 1734 
W. 48 St.. , .

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni vasario 20 ’dįeną, 8;30,val. | 
ryte iš koplyčios i Šv. Kryžiaus H 
parapijos bažnyčią, kurioje at- g 
sibus gedulingos pamaldos už | 
velionės siela, o iš ten bus nu- g 
lydėta į šv. Kazimiero • ka- g 
piries. .

Visi a. a. Evos Dackiewicz g 
giminės, draugai ir pažystami h 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 1 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti g 
jai paskutini patarnavimą ir g 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Dukterys, žentai, anūkai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių diręk- I 
torius Henry Tel. Yards 3713. g

Visose Alinėse ■ ' 
Mutual Trijų ė j. 
žvaigždžių .

' KentUcky -J
Bourbon

tr
Lietuviško*

Degtinis Z

tual LliuorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS Ū803

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

>.?■

■■''---‘a
'I'/

v TELEFONAS:■ YAKcis^Z79Ų įarna-;Z7Bi';

KEiSTUŽiO SKOLINIMO IR BUMVOJIMO B-VĖS
' /! . ■ raštinjeJe ■v//-////

Vasario 20 — LSS Ceiitralines Kuopos rengiama paskaita, Dr. 
P. Grigaitis tema, “Proletąriato Diktatūra”. . Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 7:30 Vai. Vakare. Įžanga 10c. iš
laidų padengimui. Bedarbiams veltui. Po paskaitos, dis
kusijos.

Vasario 22---- LietuVos Ukininkd Draugijos “Rožių Balius” —
Westside svetainėje, 2244 West 23rd place. ton Labahs 
orkestrą. įžanga 35c. 8 vai. vak.

VASARIO 22—Vpytės Draugiško Kliubo “Čarterio Krikštynos’” 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adrešu, 4070 So. 
Francisco avenute.

VASARIO 22—KloVainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Struniilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. y. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselhndo Laisvamanių Kp., Darbinin
kų švetkiliėje, 10413 )Midhigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur.'kovo 15).

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos draugijos Užgavėnių 
Šokiai, Liet. Liuošybės svetainėje. Gerinusiems šokėjams 
dovanos. Įžangą—25c. .

KOVO 1—Lietuviu Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au-

' ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTES” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos, naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Buf-

* bara Darlys. •
Kdvb 8-^LĮ^įiViį laisvamanių KUbpos Rošėlande Ratilis ir Ša

kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:3b 
vakare. StepHehs 'Ręvelers Orkestras. Gėrimai, skanųš 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jb 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbiniu kį 
svėt., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Mdtų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M. Uhernaucko svetainėj, 1900 S. Uriidn avė:, 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė/šokiai.

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagoš Lietutį 
Auditdrijoj'e, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė StepbnaviČienė, dai- 
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chiea- 
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynes” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras./

Niglit and Mornirig I
Promote a Cleani Healthy Condition ■
Dėl Akių suerzintu nuo šaulės. Vėjo, 
arba Dulkių, vartykite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, SuraminsįVasmagins.

» . > < j ■ H

forlnfant or Adult. At all Druggists. |l 
Write for Frie FyeBook Mūrine Company, Dept. II. fe., Chicago |

ŪSE
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KIENO SŪNŪS?

Politike

SPORTAS
SU

Radios Educational

W. C. F. L. Valanda

au

i -1

RHEUMATISM

Naujienų koncerte, Sokolų 
svetainėj, buvo rasta pora vy
riškų gahošių. Pametęs, gali 
galiošus atsiimti “Naujienose”.

iki
10

Poėahantas Mine Run Screened.
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas

■ Smulkesni $7.05 tonas

RYTINĖ Kompanija reikalauja 4 
ambicingu vyru — pardavėju. Aukš
tas komisas ir bonus mokami kas 
savaite, grynas pelnas $35. Matykit 
Mr. Callahan, Kambarys 618, 203 N. 
Wabash Avė. v

P. Grigaitis ketvirtadienį skai
tys paskaitų apie proletaria 
to diktatūros istoriją ir reikš
mę

UN1VERSAL STORAGE 
;V. BAGDONAS. Sav. 
Local and Long Distance .

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street 

Phone Yards 3408 
X t-

PARDAVIMUI pilnai įrengta val
gykla labai pigiai, ateikit pamatyti. 

3653 Soj Halsted St.

Business Chances 
^Pardavimui Ęizniai,. _

ANT PARDAVIMO grosernė ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staka atskirai if renduo- 
siu fixturius. Yra 4 kambariai 
gyvenimui karštu vandeniu šildomi. 
Biznis išdirbtas per 12 metu. At
sišaukite laišku, Box 393, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGA 5 pirmos klesos 
bučeriai naujai aukščiausios rūšies 
mėsinei. Pageidaujama kalbantis 
lenkiškai. Atsišaukit i vvriausią 
krautuve 4161'Archer Avenue.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara/ kasdien nuo 8 vai. ryto 

8 vai. vak. šventadieniais nuo 
ryto iki piet- 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame tau šiuo, adresu virš 

'K KO met

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygeles. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Miešto
Schvvartzd 
dėl jo seno
ubai geras

Vakarinės
jo nariai įdomaujasi dr-jos 

prisijungimo klausimu

PARDAVIMUI kendžiu krautuvė, 
kampinė prie mokyklos. Lietuviu 
apylinkėj, duokite pasiulijimą.

, 1624 Wabash Avė.

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

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

Hemlock 0800

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas

Mine Run ................-.......... $6.00
Lump. Egg or Nut .................. 6.25
Screenings ..........................   5.00

Tiesiog iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

IŠPARDUODAME BARU FlKčE,- 
RTUS. visokio, didžio SU Coil Baksais - 
f r sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio ^biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimoi Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

—-■■■■■■ ■ - ■■■■ ■■■«■■■» m ■ ■ —■— i—. y m

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Keisti komunistų

RASPUTINAS RISIS 
SCHNABLE

sergantiems pagelbą garantuojam arba grąži
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga- e t a j • • • i\c\
lite gantl greita garantuotų pagalbą i keletu Lietuvių ‘ Auditorija ---$20.00
minutų vartodami Salem’s Velvet-Rub nuo Harpvi^iiri kplionč išRheumatismo, Neųritis, Lumbago. Šalčio ir> BaCeV3~ ™ o *
Krutinėjo, susUngusių raumenų ar sąnarių. Indianos —- $3.50. VISO $23.50. 
18 visur tūkstančiai reportuoja niistebinan- TXzrnilQ ižloidną nnlikn nosiun- 
čius rezultatus. Gausit visose vaisUriyčiose 1Semus iSiaiUaS pailKO paSlUD

iillnois valstijos
. biliono

arba prislųekit 65c stampomis ar money or
derį ir mes jums pasiųsime.

BERDU LABORATORIES.
7028 MERRILL AVĖ., Dept. SS,

CHICAGO, ILL.

Už adv. T. Zuriui į

t 1

Išrinko valdybą šiems metams

CLASSIFIEDADS
„mm . .................................. ..... ...... . . ......  ■■■■*

Business Service
______ Biznio Patarnhvimas______

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame . 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING OO. 
3216, S. Halsted St.

Vietory 4965

Trečiadieniu vas. 19, 1936

COAL___________
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run .../............................ $6.00
Lump. Egg or Nut ................. 6.25
Screenings .......................     5.00

Direct from the Mine. 
Call Day or Night 

KEDZIE 3882

PARDAVIMUI TAVERN ir ken- 
džių štoro fixturiai. 40 galionų soda 
fountain. Viską parduosiu pigiai. 
Savininkas 4701 S. Halsted St.

“ Hėi7Wanted--Male = 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas, kuris 
myli dirbti ant farmu. Mokestis pa
gal sutarti. Atsišaukite

4535 S. Hermitage Avė.

Aštuonialiką Metų Cook Apskričio Tak
Gvildenamas, Bet 

Dar Neišrištas 
Klausimas

suojamas Turtas Šie 
kiąs $2,700,000,000

pusšešto

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis rytoj vakare skaitys 
paskaitą svarbiu4 ir įdomiu klau
simu, apie “Proletariato Dikta
tūrą’. Per 18 metų rišamas ir 
gvildenamas, tas klausimas dar 
ir šiandien tebėra ginčų ir skir
tingų politinių grupiu k/ltiniii- 
ku.

Prelegentas, kalbėdamas L. 
S. S. Socialistų Čentralinės kuo
pos rengiamoje paskaitoje, šį 
vakarą, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, nurodys, kaip pro
letarinės diktatūros idėja atsi
rado, kokia jos reikšmė ir kaip 
ji paliečia darbininkų kliasą «

Paskaitos pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga tiktai 10 c. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti.

Valstijos mokesčių komisija 
paskelbė įdomių skaitlinių, iš 
kurty pasirodo, kad Cook ap
skričio turtas, nuo kurio, ima
mi mokesčiai, siekia 2 bilionus 
(miliardus)’ ir septynis šimtus 
milionų dolerių. Tuo tarpu vi
sas Illinois- valstijos taksuoja- 
mas ' turtas yra $5,500,000,000. 
Iš to pasirodo, kad Chicago ir 
apskritis sumoka valstijai pusę 
mok-ėsčių valstijos valdžios pa
laikymui. \

Iš Cook apskričio turto pada
linimo pasirodo, kad $1,800,- 
000,000 yra real-estate, o $1,- 
100,060,000 asmeniškas turtas. 
Cook( apskričio geležinkeliai ap- 
kainuoti sumoje $34,000,000.

“Naujienų’’ Koncerte 
Rasti Galiošai

Philco, Zenith, Gene
ral Electric, R. C. A 

Victor, Radionas, 
Crosley.

Visus Radios galite 
gauti Budriko 

Krautuvėje

8 tūbų Crosley už

24.50

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. /Boulevard 4705

sios muzikos ir radio jėgos, 
žymus Budriko radio orkest
ras, įdomus Makalų gyvenimo 
vaizdas, Budriko kvartetas, 
garsios solistės, kaip* Helen 
Sadauskaitė ir Chicagos Ope
ros dainininkė Barbara Dar- 
lys, tiesiog žavėjo kiekvieno 
musų tautiečio širdį. Girdėjo
me taip pat įdomios ir turi
ningos gerb. konsulo p. Kal
vaičio kalbas ir gražių linkė
jimų iš paties radio progra- 
mo leidėjo Juozo F. Budriko 
Krautuves atstovų.

Budriko radio programai 
visuomet būna labai gražus, 
sekmadieniais nuo 5 iki 6 iš 
stoties, WCFL ir ketvirtadie
niais, nuo 8 iki 9 iš stoties 
WHFC. — Budriko pranešėjas.

tos šeimos narys šioj draugi
joj. Turės ir likusieji du pri
sirašyti. Čia musų oranizato- 
riai turėtų parodyti daugiau 
gajumo v M. Tribičius, beje, 
jau. pavargo ir atsitraukė, o 
J. čęrnevičius ir James? Taru- 
is, irgi, rodo pavargimo žen

klus. Ne ger&i, vyrai laikyki
tės, parodykite kas ką gali.

' V . : ,A V' " . ■

Mr. Hank Sch^artzel’iui 
užuojauta

asesoriui, Mr. H. 
reiškiu užuojautą 
tėvo mirties. Buvo 
žmogus. ,
žvaigždės Kilu

Jack “Machine * Gun” McGupi. 
“Gerųjų” laikų puošnumo, iš
kilmingumo nebuvo. Įkišo Į 
duobę, užkasė ir pabaigta

Chicagos Lietuvių Aųditorijo 
j e įvykusiam mitinge sūdė 
jo aukų, $151.50.

Y * • '•

J. Stilsono-Butkaus
Gelbėjimui Aukavu 

šių Chicagiečių

Chicagos lietuviai, sūširim 
kę į J. Butkaus - Stilsono gel
bėjimo vakarą, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, vas. 7 d., 
sudėjo $151.50 aukomis, že
miau seka aukavusių sąrašas: 

S. Prusevičius — $5.00.
Brighton Park Moterų Kliu- 

bas $3.00.
V. Senkus — 3.00. 7
F. Prusevičius — $2.00 
X. Shaikus — $2.00.
Dr. A L. Davidonis—$2.00, 

Po dolerį aukavo:
P. Palionis; Mikėnas, Dr. 

Dundulis, J. šarkiimas, B. Na
rna j uška, S. Ladygienė, K. Dą- 
nila; Š. Veikus, F. Rubašius,
F. Alvijkis, J. Kučinskas, P. Mil- 
ler, J. Yuškevich, K. Žiksas, T. 
Žuris, X., P. Grigaitis, B. Ru- 
bašienė, A. Maciukevičia, Da- 
niševįčius, J. Senulis, M. Žab- 
raitienė, V. Ambrazis, J. Liu- 
binas, F. Masonas, F. Kandroš- 
ka, A. Vaivada, J. Mankevi- 
čius, P; Mackevičius, M. Švel- 
nis, T. Rypkevičius, Strazdie
nė, Mrš. Salaveičik, B. šūkis,
G. Petrulis, Ė. Batutienė, J. 
Zukelis, M. Taruits, ( M. Bace
vičius, J. KlaštaUskas, Senas 
Petras, J. Mickevičius, J. K. 
Šarkiupas, Dr. Montvidas, A. 
Mazeliauskas, J. Virbickas, J. 
Jukniš, S. Kaciucevičienė, j.

pūgos, mirė rranas oaius, ^ . Rasinskas p MankeviČiuš J 
metų, 3536 Montoe sįtreet. Be A’
jo, mirė keturi kiti Žmonės, Į 
padidindami Šįmet Užmuštųjų 
skaičių iki 133. f ,

Sako, 1934 Metų Mo
kesčiai Per Aukšti

Cook apskričio teisėjas ,1a- 
recki vakar pareiškė nuomonę, 
kad 1984 mokesčiai yra apie 
10% per aukšti, ir, kad tas mo
kesčių nuošimtis bus rastas ne
legaliu. Teisėjas tačiau nieko 
neprisiminė apie tai, ar pilie
čiai privalo mokesčius mokėti, 
ar ne. '

Sužeistas automobi
lio mirė Pranas 

Šaltis
• • ■ ..... . ..... .'"'py ■?

Sunkiai sužeistas automobi- 
J 

liOj vasario 6 d. laike sniego 
pūgos, mirė Pranas Šaltis, 50 
metų, 3536 Montoe street 
jo, i

CHICAGO. — P-lė Margaret 
Mann užvedė bylą vietos teis
me prieš Dr. Gordon Mordoff 
(viršuj) reikalaudama grąžin
ti jai 3 metą šunų (kurį Dr. 
laiko) Mergina aiškina, paliku
si kūdikį kuriani laikui pas 
daktarą auklėti. Daktaras gi 
sako, kad kūdikis yrą jo. By
loj ‘ nuosprendis dar rieišnešitas.

Vasario 11 dienos kliubo na
rių susirinkimo metu buvo 
iranėšimas apie įvykusias 
derybas su Chicagos Liet. 
Draugija, jungimosi klausimu. 
Nariai klausė pranešimą labai 
atidžiai. Gal trumpoje ateity
je ir bus dalykas išspręstas. 
Butų tai labai sveikas daly- 
<hs, kad visi kliubai priklau
sytų vienai kuriai galingai 
draugijai/ —D.

Šiandien Arcadia Gardens, 
4444 Brodaway, įvyks Įdomios 
ristynės. Risis Ivan RasputL 
nas, žymus rusų ristikas iš 
Odesos, su - vokiečiu ' Hans 
Schnable. Abu ristikai chica- 
giečiams yra nauji. Jie pasi
rodė pereitą trečiadienį ir tuoj 
patraukė publikos akį.

Be jų, risis" dar kitos 
rios poros ristikų. V o

Palaidojo nužudytų
• gengsterj Jack 

McGum

Binkis, 'M. Matulis. Mrš. Kam- 
pikas, T. Cėrnaųsąąs, L- Pru- 
sevičienė, D. Kuraitis, J. Kup
revičius, V. 'Prusis, W. Rup- 
šlaukis, B. Abraškaitė. >

Po 50c aukavo sekami
/ asmenys:

V. Plečkaitis, P. Račiūnie
nė, P. Siurvilienė, A. Gaile- 
liunas, A. Zumehauskas, Jo- 
kubauskąs, B. Zarembo, A. Šo
kaus, A. Mockienė, Jančienė, 
A. Šakienė, F. Sogodinas, Sta
nienė, G. Pašelis, S. Visius, 
D. Keturakis, V. Pakštis, A. 
Vilis, S. Bacevičius, J. La,u- 
čiškas, F. Semonaitis, F. Ur- 

įbonas, F. Mockapetris, S. Al- 
ketu- vikiene, J. Paulius, V. Rudai

tis, Pronskus, V. Mankus, J. 
Tarnas, J. Novikas, Jonas, J. 
Jesinskas, J. Bručas,' P. Dap
kus, J. Pečiukaitis, J. Spudas, 
M. Karčiauskas, J. K. Stalio- 
raitis, J. Stonis, V. Žalynov, 
M., Bajorurtas, J. Deikus, A. 
Kairis, J. Ruzgą, P. Valentie-Vakar rytą Mt. Carmel ka

pinėse palaidotas penktadienio nė, E. Millerienė, F. Zavist, A. 
naktį nužudytas gengsteris, Katela, B.z Pakaušienė, X. Zu-
_ ______ __________ ;________ ris, F. Vėbra, P. Jenušis,

Smulkių aukų surinkta 
$43.50. Viso, susidaro—$151.50

Išlaidos buvo sekamos:

Crane Coal Co.
5332 S, Longr Avė.

Tek Republie 8402

timui j Centro komisiją $128. 
—P. Monkevičius, 

Komisijos Narys:
Įdomu žinoti kiek yra “ščy- 

rųjų” kęmųnistų vardų 
kotojų sąraše?

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš '

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias -Veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. -

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

Happy Houy Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtiųe, alų, 
ciganis,, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas >
Savininkė

2906 So. Union Avė.
",... ........ ; r. :

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Brighton Parka, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budwejser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius..

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Ave., ?kanip. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

21st Place i Tavern & 
Restaūrant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel..Canal 7522

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Allevs

10 Billiard & Pocket Tables 
Lųneh. Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated x 

819 W. 35th Street 
f Chicago, III .

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė, Willow Springs

Community Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, TU.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažjstamus 
atsilankyti‘i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 <So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skaniu > 

kopūstų eikite i:
Universal Restaūrant

(ANTON A. NORKUS. Sav.)
750 W. 31st St.

Tel. Vietory 9670

Lietuvių Pieninės 
EMERALD DAIRY 

Senuko Daugelavičiaus 
3251 Emerald Avė. Vietory 4181 

Pristatom i namus ir groseri. < 
Pašaukit

BRIGHTON PARK. — Va
sario 6 d., pp. Zabukų namuo
se įvyko Brjghton Parko Mote
rų Kliubo metinis susirinkimas.

,Į valdybą išrinkta: A. Žabu- 
kienė— pirm., J. Brokienė — 
pagelb., Z. Puniškienė, nutari
mų rašt.,1 E. Siurvilienė — fin. 
rast, ir R. Buchienė —' kas.

Išrinkta koniisija adv. Zurio 
išnnlRww <

Adv. T. Zūrio konlitetas krei- 
peši į kliubą, . prašydamas pa
varyti agitaciją už T. Zurio 
kandidatūrą. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš sekančių sa
vanorių: A. Zabukienė, M. Va
lentas, B. Spitlienė, E. Survi
la ir N. Evanc,

Nutarta pareikšti . Dr. T. 
Dunduliui viešą padėką už jo 
rūpestingas paskaitas apie mo
terų ligas ir ? patarimus kaip 
užsilaikyti,' nes sveikam kūne 
stipri dvasia.

Milžiniška žmpnių minia pe
reitą sękmądie${) gįMėjo “Nau
jienų” surengtame vakare re
daktoriaus P. Grigaičio kalbą 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Bęt.yietįhis komu
nistų laikrašti^'/ašbį kad “apie 
nepriklausomybę. visam pr^gra- 
me ne puse žodžio neprisimin
ta’1. Rašo tai komunistų repor- 
tėriš ir kitoje vietoje pats ko
munistų redaktorius. -
. O tuo tarpu aš pats esu ma
tęs V. Andriulį Svetainėje, ku
rioje tas programas įvyko ir 
kur buvo pasakyta kalba apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Jisai 
irgi; buvo atėjęs pasižiūrėti, 
kaip naujieniečių, vakaras atro
do. Atėjo, išbuvo svetainėje iki 
galo programoj įdėjo j savo 
laikraštį melą!

Keisti žmonės- tie komunis- 
,tai. Kaip alkoholikas negali su
silaikyti nuo gėrimo, taip jie 
negali susilaikyti nuo šmeižimo. 
Ir nachališkiausiai jie visuomet 
šmeižia “Naujienas”. 7

Gal būt, kad tas komunistų 
“čyfas” pasivėlino į koncertą ir 
Grigaičio prakalbos negirdėjo. 
Bet juk taip lengva jam butų 
buvę paklaust! |cįtų žmonių, ar 
buvo prakalba'apie Lietuvą! 
Butų pasiteiravęs; ir butų paty
ręs. ■. , ; •’

Bet ar jam tai rūpėjo? Jisai, 
matyt, buvo atėjęs tik pasirink
ti naujos medžiagos šmeižimui 
ir, tur būt, žmogelis labai nu
džiugo, kąd o£ dabar tai galės 
parašyti, kad “Naujienos” ap
gavo publiką: /žadėjo paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves, bet nepaminėjo!

Tačiau ką pamanys apie tok 
komunistų “reporterį0 publika, 
kuri žino, kad Andriulis pame
lavo ? —N. N. ■’ į - .■ \

Į narius Įstojo: Marijona 
Kuzmas ir Marcelė Valentas. 
J. Stilsono reikalams paaukavo 
$2.00.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
kovo 5 dieną, 2605 W. 43 g-ve. 
Tėmykite musų pranešimus 
“Naujienose”. —A. M-nė.

Praeitą sekmadienį, vasa
rio 16 d., musų visuomenė 
turėjo daug džiaugsmo išgirsti 
nepaprastai gražaus radio 
progrąmo, kurį davė Juoząs 
F. Budrikas iš stoties WCFL 
reguliariu laiku t. y. nuo 5 iki 
6 vai.“ vakaro.

s Tai buvo specialis progra
mas Lietuvos 18 metų nepri
klausomybės sukakčiai pami
nėti ir buvo girdimas ne tik 
po visą Ameriką, bet ir Eu
ropoj.

Programą išpildė žymiau-Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam' jie priklauso, te 
gul nueina j yyriausįjį pašt<- 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia^ laiškų.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

To preso Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos hanl®

Reikalinga "SLA. 301 
Kuopos nariams

< ; gajdnio ; 1
CICERO. — Vasario 10 die- 

ną, laike mėh&sinio SLA. 301 
Kuopos susirinkimo priimta 
į narius Mrs. Bėcker, pp. Ber
tuliu duktė. Tai jau ketvirta

501 
”512 

518 
519 
525

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
> Englew<x»d' -5883-5840 
Dar gražiau, moder

ni škiau irenta

Indomus programas nedalioj, va
sario 16 d., WCFL nuo 5 iki 6 

vakare.

Alieknue M.
Jackus Bruno
Pilitauskis Petros
Polevalą. Tekia
Slabis Adam Garsinkite “N-nose

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.
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