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Estija referendumu atsteigė konstitucinę tvarką
Diktatūra Estijoj panai

kinta balsavimu
Gyventojai didele balsų didžiuma nutarė 

gryšti atgal prie parliamentarinės 
tvarkos. Balsavo 90 nųoš. balsuotojų

Lietuvos Naujienos

HELSINKAI, Šuomijoj, vas. 
27.— Plebiscitais Estijoj, su
ruoštas, kad nuspręsti ar Esti
jos gyventojai nori gryšti prie 
konstitucinės tvarkos, ar pasi
likti prie dabartinės diktatori- 
nės valdžios, davė didžiausią 
pergalę konstitucinei tvarkai.

Iš 770,000 balsuotojų, 472,416 
balsavo už atsteigimą konstitu
cinės tvarkos ir tik 148,878 bal
savo už palikimą diktatorinės 
valdžios. Skačius balsuotojų vi
suose distriktuose buvo nepa
prastai didelis. Kai kuriuose 
distriktuose balsavo virš 90 
nuoš. balsuotojų.

Estijos laikraščiai ta proga 
pabrėžia, jog gyventojai trokš
ta kuogreičiausia sugryšti prie 
parliamentarinės tvarkos.

Prezidentas Konstantinas Pa
eis žiuri į balsavimo davinius 
kaip j išreiškrfną pasitikėjimo 
dabartinei valdžiai. . Paets sako, 
kad šalis dabar jau atsigauna 
nuo “vado karštinės”, tuo pri
mindamas vieną kartą buvusį
gana stiprų nacių judėjimą. . mą laikinės diktatūros).

HITLERIS ATSISA
KĄS NUO ITALIJOS

SĄJUNGOS
RYHAS, vas. 27. —Mussolim' 

sugalvotoji penkių valstybių są
junga—Italijos, Austrijos, Ven
grijos, Vokietijos ir Lenkijos 
—gal galutinai susmuko, Hitle 
riui atsisakius prie tos sąjun
gos prisidėti.

Mussolini džiaugiasi nors 
tuo, kad Hitlerio atsisakymas 
nors ir buvo griež.tas, tečiaus 
buvęs labai draugiškas.

Hitleris nurodęs, kad Vokie 
tija dabar yra silpna ekono 
miškai ir kariniai ir todėl bijo
si nusidėti Francijai ir Angli 
jai. Bet linkui Italijos laiky
sis palankaus neutraliteto.

Prisibijoma naujo 
Rusijos ir Japo

nijos karo
LONDONAS, vas. 27. —Ang

lų diplomatiniuose rateliuose 
reiškiama, baimė, kad Japoni 
joje ištikęs militaristų ' sukili
mas gali privesti prie naujo 
Rusijos ir Japonijos karo ir 
prie dar didesnio japonų brio- 
vimosi j Chiniją.

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

Apsiniaukę, biskj šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicago j e buvo 27°, bet 
šįryt buvo tikimąsi tik 5 ar 10 
laipsnių augščiau žero.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 
5:37.

(Estija niekad ir neturėjo 
tokios diktatūros, kokias turi 
kitos valstybės. Ten diktatūra 
įvedė pats parliamentas, su
teikdamas valdžiai diktatorinės 
teises, kaipo laikinę priemonę, 
palengvinimui • kovos su viso
kiais naciais ir fašistais, kad 
neprileisti fašistinės diktatū
ros. Dar nesenai fašistai, pa
sivadinę “laisvės kovotojais”, 
bandė padaryti perversmą, bet 
jų suokalbis buvo laiku ati
dengtas ir visi fašistų vadai li
ko suimti pirm negu jie spėjo 
pradėti ginkluotą maištą. Juos 
suėmus išnyko ir “pučo” pavo
jus. Kadangi patys diktato
riai yra daug sykių tikrinę, 
kad jie gryš prie demokratinės 
tvarkos, kaip tik “pučų” pavo 
jttfs bus išnykęs, tai jie, ma
tyt, ir atsiklausė pačių gyven
tojų, ar ‘jie jau nori gryšti prie 
konstitucinės ’ tvarkos. Ir gy • 
ventojai renTef&idumii milžiniš 
ka balsų didžiumą pasisakė už 
atst'eigimą demokratinės tvar
kos, kokia buvo prieš paskelbi

SMEGENŲ SPECIA
LISTAS SKRENDA

Į RUSIJĄ
————*

STOCKHOLM, Vas. 27. —Pa
šauktas Rusijos ambasadores 
Švedijoje Aleksandros Kollon 
tai, garsus Švedijos smegenų 
chirurgas prof. Herbert Oli- 
vecrona, pasiėmęs visus sun
kiai smegenų operacijai reika 
lingus instrumentus, skubiai 
specialiu traukiniu išvyko į 
Malmoe, iš kur specialiu lėktu
vu išskrido į Karaliaučių, kur 
jo laukia Rusijos lėktuvas.

Ką jis tokiu? paskubumu va- 
žiunjoa į Rusiją gydyti, tikrų 
žinių nėra. Spėjama, kad gal 
susirgo, ar liko sužeistas j gal
vą pats Juozas Stalinas, ar ku
ris kitas augštas, bolševikijos 
valdininkas. s

P-ia Kollontai tiek pasakė, 
kad susirgęs jos artimas drau
gas ir ji esanti labai dėkinga 
prof. Olivecronai, kad jis išva
žiavo j Maskvą jį gydyti.
Maskva sakosi nežinanti ligonio

MASKVA, vas. 27. — Rusi
jos valdininkai sakosi nežiną 
kokį ligonį gydyti atvyksta 
prof. Olivecrona. Jokis žymes
nis asmuo nesąs to-profesoriaus 
patarnavimo reikalingas.

Taipjau oficialiai nuginčyta 
gandai, kad Stalinas likęs pa
šautas į galvą.

MORRISON, III., vas. 27. — 
Mrs. McKee, kuri jau turėjo 
dvi ilgas žiovavimo atakas, da
bar susilaukė trečios atakos. Ji 
žiovauja 8 iki 11 kartų į mi
nutę. Gydytojai spėja, kad tai 
paeina nuo didelio rupesnio ir 
vargo prižiūrėti invalidą vyrą 
jr sergantį sūnų.

UTICA, N. Y, — Panika buvo apėmusi Utica, N. Y. gyventojus, kai ten įvyko kelios gaso eks- 
pliozijos ir užsidegė požeminiai gaso vamzdžiai* Paveikslas parodo vieną is Uticos gatvių po
ekspliozijos. Tvarkos palaikymui buvo iššaukta milicija.

JAPONIJOS SUKILĘ] 
MIL1TARISTAI

PASIDAVĖ
Mildaujant mikado sugryžo į 

savo barakus, bet pasilaikė 
^ginklus; įeįsteųgia . su

sitarti dėl naujo įkabinėto

TOKIO, vas. 28 (Penktadie
ny).—Vienas iš didžiausių kri
zių moderninė j Japonijoj, iš' 
rodo, jau praėjo, sukilusiems 
janiesiems militaristams sutikus 
geruoju pasiduoti ir sugryšti į 
savo barakus (kazarmes).

Gręsirtsio mūšio gatvėse liko 
išvengta, sukilėliams sutikus 
priimti valdžios prašymą ap
leisti policijos rumus. Jie tai 
padarė prašomi paties mikado.

Maištininkai, kurie nužudė 
keturius ministerius ir užmušė 
kelis desėtkus žmonių, sugry
žo j savo barakus, bet tik po 
to, kai jie išsiderėjo, f kad jie 
galės pasilaikyti savo ginklus 
ir nebus pažeminti nuginklavi
mu1.

Maištininkai apleidę policijos 
rumus susirinko į įvairius res
toranus ir ten iki vėlumos ūžė.

Manoma, kad maištininkai tu
rėjo pasiduoti atplaukus karo 
laivams, nes jurininkai buvo 
priešingi sukilimui ir jiems at
vykus į Tokio sukilę fašistiniai 
militaristai turėjo kapituliutoti.

Bausmė maištininkams, mano
ma, bus numatyta tolimesnėse 
derybose.

Armijos viršūnėse reiškiama 
viltis, kad pavojus tolimesnio 
kraujo praliejimo jau išnyko. 
Bet karo stovis vis dar tebesi
tęsia.

Karališkieji princai vis dar 
tariasi mikado rūmuose, bet 
neįstengia susitarti dėl busian
čiojo premiero. Todėl negali
ma sudaryti ir naujo kabineto. 
Kol kas pareigas eina vakar 
rezignavęs Goto kabinetas.

Tarp busiančių premierų mi
nimi yra baronas Hiranuma, 
fašistinių organizacijų vadas 
ir buvę karo ministeris gen. 
Araki, taipjau karštas fašistas.

/ ------ ’— S
f CINCINNATI, O., vas. 27.— 
Xavier universiteto seismogra
fas užrekomendavo smarkų že
mės drebėjimą 10,000 mylių at
stume, galbūt Javoj ar Sumat
roj.

40,000 nelegaliai imą 
WPA algas

NEW YORK, vas. 27. —Na- 
cionalės bedarbių tarybos sek
retorius Benjamin iškėlė kalti
nimą, kad 40,000 žmonitį New 
Yorko miĄstę nelegaliai imą 
AVPA"(Šelpifriči darbų) alghs, dė
lei ko po $1,000,000 kas savai
tę patenka į neteisėtas rankas.

Tą susekęs apyskaitų komi- 
sionierius Btfnshard, kuris bet
gi paliovęs tyrimus kada su
pratęs didumą tų prigavysčių.

Naciai keršija Švedi
jai: išvarė tris švedus

BERLYNAS, vas. 27. —šve- 
dijos legacija paskelbė, kad 
trys atstovai didelių Švedijos 
firmų liko išvaryti iš Vokieti
jos atgiežai iš Švedijos iš
varymą trijų nacių vadų už 
skleidimą pragaištingos propa
gandos. >

TRUMPOS ŽINIOS

EL PAŠA, Tex., vas. 27. — 
Vėl sunkiai susirgo Albert B. 
Fall, 74 ., buvęs vidaus reika
lų sekretorius prezidento Har- 
dingo laikais. Fall yra sėdėjęs 
kalėjime sąryšy su garsiuoju 
Teapot Dome aliejaus skanda
lu.

BERLYNAS, vas. 25.—Hit
leris rašąs naują knygą, kurioj 
padarysiąs trijų metų valdymo 
peržvalgą.

WALLACE, Idaho, vas. 27. 
Manoma, kad trys žmonės žu
vo kalnų sniegui užgriuvus ant 
Northern Pacific raukinio va 
gono.

DALLAS, Tex., vas. 27. — 
Pradėjus siausti meningitis ir 
influenzos epidemijai čia užsi
darė visos mokyklos, teatr/ų. ii 
visokių viešų sueigų vietos. Mo
kyklos uždarytos ne tik Čia, 
bet ir Jefferson ir Bowie kaun* 
tėse.

FRANCIJA RATIFI
KAVO SĄJUNGA 

SURUSIJA
Atstovų butas ratifikavo sutar

tį milžiniška balsų didžiuma, 
nežiūrint kitu valstybių įspė- 
jiirių . oBi "'ų/

PARYŽIUS, vas. 27. — Ne
žiūrint kitų valstybių įspėjimo, 
kad tokis žingsnis prives prie 
susmukimo Europos saugumo, 
užtikrinto Locarno sutartimi. 
Franci jos atstovų butas šiandie 
didele balsų didžiuma ratifika
vo Francijos bendros karines 
pagelbos sutartį su Rusija.

Einant tąja sutartimi, abi 
šios valstybės turės viena kitą 
gelbėti, jei kuri jų butų be 
priežasties užpulta. '

Sutartis tapo ratifikuota 353 
balsais prieš 164.

Sutartis tapo ratifikuota ne
žiūrint Japonijos įspėjimo, jog 
ji tokį žingsnį skaitys kaipo 
nedraugišką Japonijai, taipjau 
nežiūrint grūmojimų sudaryti 
prieš tą sąjungą penkių valsty
bių sąjungą—Vokietijos, Itali
jos, Lenkijos, Austrijos ir Ven 
grijos.L

Kuklesni įspėjimai atėjo ir iš 
Londono ir kitų valstybių, ku
rios numato, kad tokiomis su
tartimis! siekiamąsi gryšti prie 
valstybių sąjungų, kokios buvo 
prieš i karą.

Sutarties šalininkai betgi sa
kė, kad sutartis pilnai sutinka 
su Locarno sutartimi ir tautų 
sąjunga.

Buvęs oro minitseris Cot 
nurodė svarbą šios sutarties 
Francijai. Esą Francija išty
rė ir surado, kad Rusija turi 
daugiau kaip 3,000 lėktuvų. Tai 
yra stipriausia oro jėga pasau
lyje ir svarbu ją turėti Fran
cijos purėje.

Kaune dirbo monetas
KAUNAS.—Kriminalinė poli

cija šiomis dienomis Kaune, 
Italijos g-vėje 63 nr. užtiko 
slaptą pinigų fabrikėlį. Rasta 
monetoms dirbti mašinos ir pa
dirbtų monetų. Fabrikėlį įsi
gijo ir monetas dirbo B. Jaku
bauskas su O. Stelmokaite; jie 
abu areštuoti, o byla perduota 
teismo tardytojui.

Neleidžia rengti 
vakarėlių

VILNIUS.—Vilniaus Rytojus 
rašo, kad Giraitės kaimo, Va
rėnos Vaičiaus, jaunimas rengė
si per Kalėdų šventes surengti 
savo kaime vakarėlį, tačiau 
tam vakarui negavo leidimo. 
Antrą kartą rengėsi vakarėliui 
per Trijų Karalių šventę, bet 
ir šį kartą leidimo negavo. Tre
čią kartą prašė storastijos, kad 
leistų suruošti sausio 12 d., bet 
likimas ir šį kartą buvo tok
sai pat. Vietos lenkų pradžios 
mokyklos mokytojas džiaugėsi 
tuo ir pažymėjo, kad giraitiš- 
kiai vaidinimui leidimo iš Sto
rastos niekad negausią.

Negavę leidimo, giraitiškiai, 
sausio 12 d. surengė vaidini
mo bandymą, po kurio buvo 
šokiai. Į pasilinksminimą at
vyko pasienio kareiviai ir įsa
kė visiems išsiskirstyti. Skaityk
los vedėjas šimukonis ir Gi
raitės kaimo ūkininkai: D. Su
kackas, P. Leonavičius ir R. 
žydelis buvo suimti ir per visą 
naktį išlaikyti sargybos patai- 
l>ose, o vėliau nuvaryti Varė
nos policijos postan. Ten polt- 
ei ja ištardžius paleido vistfs 
namo. Tačiau kitą dieną į Gi
raitę atvykę policininkai su
statė protokolus visiems vaidin
tojams ir vakarėlio rengėjams.
' Giraitės jaunimas dar prašė 
leidimo surengti vakarėlį sau
sio 19 d., bet ir šį kartą jo ne
gavo.

Sesuo nušovė brolį
SKAISGIRIS.—Sausio 16 d. 

Skaisgirio valsč., Ramoškių km. 
vakare pro langą nežinomo pik
tadario buvo nušautas to kai
mo ukin. Vladas Jaras.

šiau’lių krimin. policija, aiš
kindama žmogžudį, žmogžudys
te įtarė velionies seserį Zuza
ną Jaraitę ir ją suėmė.

Kvočiama sesuo dabar prisi
pažino, kad ji pati brolį nušo
vus iš perdirbto rusiško kariš
ko šautuvo šaudyti šratais, už 
tai, kad ją iš kantrybės išve
dęs brolio sauvaliavimas jų (še
šių brolių ir seserų) valdoma
me 30 ha ūkyje. Esą, brolis 
Vladas, vesdamas ūkį, su ki
tais nesiskaitęs, visai ukiu ne
sirūpinęs, jį nualinęs ir prasko
linęs. To viso nepakeldama, 
ji ir nužudžiusi brolį.

Brolio v žudikė dabar laikoma 
Šiaulių s. d. kalėjime ir laukia 
teismo sprendimo.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo_ priimtuvą kas 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Latviai išdavė Lietu
vai žmogžudį

Gorodeckį
Jis 1934 m. nužudė J. Vainaus

ką ir iki pereitų metų galo 
gyveno Rokiškio apskrityje 
Vainausko pasu, net stojo už 
Vainauską į kariuomenę ir vi
sai neseniai pabėgo į Latviją

KAUNAS.—Sausio 20 d. Iš 
Latvijos atvežtas į Lietuvą Jo
no Vainausko žudikas, Antanas 
Gorodeckis, Jono sūnūs, gim. 
1910 m., Mikalojiškių k., Pa
nemunio valsč., Rokiškio apskri
tyje.

Sakytas žmogžudys 1934 m. 
vasarą išgėdino savo mažame
tę, 13 metų amžiaus tarnaitę 
ir už šį nusikaltimą buvo no- 
reta jį suimti. Gorodeckis pa- 
sislėpė. Besislaptydamas 1934 
m. lapkričio 18 d. Armaniškiuo- 
se, Juodupės vals., revolverio 
šūviais nužudė Joną Vainaus
ką, pasisavino nužudyto pasą ir 
jo pavarde slapstėsi. Po kurio 
laiko mėgino nauja pavarde į- 
siteisinti, net stojo už .Vainaus
ką Atlikti .karinę ppį^olę. Ta
čiau žinodamas, kad policija jį 
ieško, nors jau buvo priimtas 
į kariuomenę kaip Vainauskas 
ir tarnavo prie Rokiškio komen
dantūros, pereitų metų lapkri
čio 4 d. pabėgo į Latviją. Ten 
gyveno savo brolio Igno Goro- 
deckio pasu. Tarnavo pas vie
ną ūkininką bernu. Musų kri
minalinė policija, išaiškinusi 
kas yra “Vainauskas” ir “Ig
nas Gorodeckis”, prašė Latvi
jos kriminalinę policiją pasislė
pusį po svetima pavarde An 
taną Gorodeckį sulaikyti. Lat
vių policija tą padarė ir A. 
Gorodeckį perdavė musų krim. 
policijai.

Pakaunės ūkininkų 
pasitarimas

KAUNAS, vas. 13. — Vakar 
žemės ūkio rūmuose įvyko pa- 
kaunės ūkininkų pasitarimas. 
•Svarstyti ekonominiai ir kultū
riniai pakaunės ūkininkų reika
lai: tarpusaviu pažinčių ir 
bendradarbaivimo plėtimas, eks
kursijos, ratelio steigimas, sė
lenų pirkimas, draudimo tro
besių nuo‘ugnies reikalai ir 1.1. 
Vakarykščiame susirinkime pla
čiai pasikeista nuomonėmis, o 
po to dviejų savaičių numato
ma šaukti susirinkimą ir jau 
daryt konkrečius nutarimus.

I
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Pittsburgho Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje yra <j|au-i 
gelio musų lietuviškų žyipes- 
nybių parašai ant sienų....

Tie žymus lietuviai, kai ku
rie jau net pasauliniai — tarp- 
tautiškai pasižymėję, pasirašė 
čionai ne tiesįog .ant ęjenų (ne 
ant pleisterio ir aliejinės kvar- 
bos); jie pasirąšė ant tokių 
popierų, kurios j rimus po 
stiklais padėtos ir ant sienų 
sukabinėtos. Jos vadinamos čar- 
teriais.

Pagal mano “mokslišką” ty
rinėjimą, pirmiausią pąkkW9 
man ^rteris LMPSA (nąoterų 
prpgresyvis su^iyienijimąs, kur 
pasirašo (19Q9 m.) eeniru. se
kretorė Susapųe M* Ęųįshea’ 
(Pųįšįutė), kuri dabar yra ad
vokatė ir adv.okatienė šalnienė 
Batone. Tai yra tas Sųsjyieni- 
jimas (be pašalpos, — neap
sirikit), kuriam pirma konsti
tuciją rašė j. ,0. Sirvydas- ir 
V. K- Račkauskas pirm narnė
siant socializmą.

Toliau eina D-tė D. L. Ku
nigaikščio Gedimino, kartu ir 
Susivienijimo Lietuviukų Ame
rikoje 136 kuopos, kame 190p 
metais pasirašo Wilkes-Parre 
mieste Tareila, Žemaųtauskas 
ir J. Skritulskas. Ar reikia sa
kyt, kad Tareila tada b.uyo SLA 
prezidentu?

Tarp parterių kabo ir J. Ba 1 
sanavičiaus, lietuvių budintojo 
iš letargiško miego, parašas 
ant kvitos, duotos už L.M.D- 
tės auką 52 4ol. Liet. Moksle 
Draugijai Vilniuje, 
ko 1915 m.

Toliau kabo ant 
rašai sandariečių: 
Pr. Kiborto, iždininko M. W. 
Bush ir fin. sekretoriaus: Jo- 
seph O. Sirvydas, karteris due
tas A LTS Pittsburgho kuopai 
kovo mėn. 1917 m.

Puolė į akį Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos kuopos 
čarteris, nors nedidelis. Nega
lėjau įskaityt parašų, nes čar
teris pakabintas palubėje. Už
šokau ant suolo, ir tai dar rei
kėjo teleskopo, bet neturėjau. 
Tai nerugokit, kad ne visas žy- 
mesnybes surašiau.

Yra antras čarteris SLA 136 
kuopos, duotas 1911 m. Pasi
rašo SLA prez. Damijonaitis, 
sekr. fcemantaųskąs, vice-prez. 
živatkauskas, iždininkas T. 
Paukštys ir kasos globėjas Bir
štonas.

S.L.A. 4Q_ kuopos čarteris 
dar su žodžiu “Lietuvniku” iš
rašytas 1909 m. prez. Tarai
los, sekr. žemantausko, ižd. 
Skritulsko.

Toliau yra trečias SLA 136 
kuopos čarteris, duotas 1906 m. 
prezidento 
mijonaičio 
me taipgi 
nikų”.

- - - Į

dy^gijo® šėrų ceriifiM.as, M į
100 .dolerių puo L,;

Draugystės. • •
galo radau ir

čarterį —

Mokslo

Ant 
taučių

svetim- 
horvatų:

Hrvatska Domovina 212 kp. 
1927 m. .

Kabo ant sienų d.ar Metąs 
kitų didelių popierų rėmuose. 
Tąį Lietuvos kunigaikščių pa- 
v.eiksjai, ■

yra j^ąyeiMai iš pirmoj 
pąrucM Lietuvos neprį-! 
klausomybės gavimo. Viename, 
improvizuota senovės lietuvių 
kariuomenė. J. B.

visi progra-
u^da-

Tai atsiti-

sienos pa- 
prezidento

Birštono, sekr. Da- 
ižd. Skritulsko. Ta- 
yra žodis ‘‘LietuV-

A.P.L.A. 7 kuopos čarteris 
turi parašus: prez. J. Maske
liūno, sčkr. J. B. Miskęvičės ir 
iždininko Kar. Varašiaus.

Tėv. Mylėtojų Dr-tės 9 kuo
pos čarteris su parašąįs J. ę.; 
Miliausko, J. M- Mąskeliuno,; 
J. Ambrazaičio. Tai yr.a jkųę-Į 
pos valdyba. O centro parašai' 
ve koki:

Bronius Ęalevičius (kuris 
vėliau ėmė rašytis B. Balutis, 
ir tapo dideliu diplom.atu p.ę-> 
priklausomos Lietuvos), A, Po- 
vilaiko ir Greičius.

Yra kvitą Lietuvių K,apinių 
Draugijos tokia pat didelė 
kaip ir Basanaviči.aus, ką jau: 
minėjau. Kvitą duotą JLįet. 
Mokslo Draugystei už jos 1,- 
0.00 .dolerių dovąpą Kripių 
Draugijai; pasirašo A. Palūpio 
ir Marčiulionis, šalia yra šios

»

Jojantį, — visjęų?s yru žino 
mą, kad yr# vienas
gąjbiąnrin kąjbėstęjų.

Pitt§;burgh9 Muviaiųs bus 
įdomų pasiklausyti (Jyjgaičio 
Raibos, į

Todėl neužmirškime koyo 14 
dienos ir 7:30 vai. vakaro 
kime LMD. svetainėj, 142 

(Št.

bu-
On

Įžangos jokios, nebus.
— S. Bakanas.
/ 

.. ............  ■■ I-- ■f—' ! ,■■ I

BALIUS

LMD. MINĖJO 36 METŲ SUMAKTTO
*.u *

dyboj Lri nenųįĮstąmąi darbuo
jasi Prąųgįjęą geręv-ęi. Jiąaį 
irgi Ųųyo tąrti ke-,
lėtą žodžių. sgyo
kalboj prUųhį.hė Draugijos nu
veikti prąkd»ių« darbus ir iš 
gilumo s.ąv<o širdies paĮinkėję, 
kad Draugiją ir ateityj Į,ąiky-J

S0W PITTSBUjRGH, Pa.— 
Vasario 23 d, Lietuvių Mokslo 
Draugystė savoj svetainėj mi
nėjo savo 36 metų gyvavimo 
sukaktuves. Buvo surengtas 
gražus programas, kuris susi
dėjo iš prakalbų, dainų ir mu
zikos.

Kalbėtojais buvo S. Baka- 
nas, J. K. Mažukna, P. Piva- 
ronas ir taip pat tarė po ke
letą žodžių buvę Draugijos pir
mininkai: Juozas Moskeliunas, 
A. Vainorius, V. Gutauskas ir 
Jonas Ąmbrozaitis kaipo vie
nas iš senųjų narių ir nenu
ilstančių darbuotojų.

Muzikalę programos dali pil
dė Šv, Jurgio parą4>ij°s 
ras vadovaujant Mildai Virbic- 
kiutei-Ęrpsky, North Sidės L. 
p. Susiyienijimo jaunuolių nho- 
rąs vadova.ujamąs L- Gasiu- 
nien.es, žymimąją# Pittsburgho 
lietuvių smuikininkąs Kązys 
Savickas ir Pjttsbuji’gho lietu
vių mėgiamiausia d^mimuke 
Laura pįauiekiutė,

Programą vedė Drąsios 
pirmininkas Ąntąnąs Lejįonis- 
Vąkaras buvo pradėtas su 
Amerikos ir Lietuvos liimųais.

‘ 1 ' 'A .< ■
•AV V

Publikai buvo pristatyti ke
li senieji LMD. prezidentai ir 
dabartinė Draugijos valdybą. 
Visi buvo prisisegę po gėlę, — 
buvę darbuotojai po raudonu, 
o dabartiniai po baltą.

Pirmiątteią iš buvn’sįų pre- 
zidentų buvo pristątytas Jųo-> 
zas Moskeliunas. Jisai šiąi 
Draugijai yra tarnavęs apję 14 
metų kaipo prezidentas. Savo 
trumpoj kalboj jis prisiminė 
draugijos pergyventus laikus. 
Jausmingai pareiškė, jog did
žiausias jo troškimas esąs, kad 
Draugija ir ateityj tarnautų 
Pittsburgho lietuviu prakil
niems reikalams.

Antras iš buvusių preziden
tų buvo pristatytąs Aleksan
dras Vainorius, Jisai savų kąl-; 
boj pabrėžė, kad Draugijos at
eitis priklausanti jaunąjai kar
tai, ir baigė savo kalbą su Mai
ronio eilėraščio žodžiais apie 
didelį uosį ir jo prieglaudoj au
gantį mažą uoselį, kuris užėmė 
nukirstojo didelio uosio vietą.: 
Tuo jis padarė palyginimu, kad 
dabartinis Draugijos pręzidęn-: 
tas Antąnas Lelionis yra čia 
gimęs, jaunas uoselis ir užima 
senio uosio vietą. Esą ir jam 
teksią atlaikyti visas tas au
dras, kurias reikėjo išgyventi: 
senam mędžiuj.

Kalbant ąpie tuos jaunus' 
medžius, kurie užima sepjų! 
vietą, reikia pasakyti, ikacl 
LMD. valdyboj jau yra keli i 
“jauni medžiai”. Jie užima se.-' 
nių yjetas ir gerąį darbųojąsi 
Draugijos (g.ęr^vjeį.
priklauso piypi. Ąrrtąnąs Lėlio.- 
nis, turto sekretorius Juozas 
Samulevičius ir kontrolės ko
misijos narys Jonas Sąveikis. i 

Nesirandant Jonui Pociūnui, 
tąi treęiunju iš tų buvusių pre
zidentų b.uy<9 pri,st.ątytas Vim 
ęas Gųtąųskgs, o ketvirtuoju' 
Antanas žvirblis. Jie irgi pyp?. 
tarė po kelis žodžius, prisiminr 
darni Draugijos pergyventus 
laikus ir Ijnkėdąm.i musų LMD, 
gražios ateities.

Ę pirmųjų Draugijos narių’ 
tenka pažymėti Jpųą Apitec- 
zaitj, kuris ir dabar tebėra vai-

tusi tų gražiųjų tradicijų.
Ilgesnes kalbas pasalto S. Ba-. 

kapas, J. K- Mąžukna ir P. Pįi 
varunas. Jų kalbos daugiausia1 
sukosi ąpįe LMD. nuveiktus ir 
veikiamus darbus.

MuzįkąĮė programos dalis bu 
vo tikrąį gerą, -?
mo dąlyviai atliko savo 
vinius kuo geriausiai.

Skaitlinga publika, kuri su 
sid,ėję iš LMD. pari^, jų Šri ; 
mų ir draugų bųyo programų 
pa tenkintą įr skirstėsi linkė
dama Draugijai ilgų metų į^; 
ger.o pąsisekimo.

Pąsįbąįgus programai 
joj syetąiųėj, daugumas svečių 
suririųho j antrą aukštą įr p 
klubo Imkamai įpa-!
sišoko ir pasivaišino nelygi
nant kaip vestųveąe.

— Reporteris.

SLA Jaunuolių Balius 
Senių Sųsnųdimųs

________ ______ Penktadienis, yąs. 28, 1936
nenorėčiau .tikėti, kad musų N. ’ 
S. veikėjai butų užsnūdę Už
gavėnių vakaro blynus beval
gydami, Juk įki šįoi mu$ų ąę 
niai visados pąrodo dideįįo gy
vumo ir lanko visokius panei
gimus visose miesto dalyse.

SLA. Jaunuolių kuopa yra 
musų nortsąįdiškįų suorgani
zuota ir įš tų jaunuolių ateL 
tyj tikimasi didelių darbų su
silaukti.

Sprendžiant iš šio parengi
mo, gauni įspūdžio, kad musų 
seniai yra atsižadėję jaunuolių. 
O juk žinoma, kad jaunuoliai 
be senių paramos mažai ką 
galės nuveikti.

Nenorėčiau tikėti, kad su 
musų seniais kas blogo butų 
atsitikę, — jie tiesiog užmir
šo savo jaunuolius, Kiek žinau, 
kai k.Mrie p>ųsų veikėjų, kurie 
trokštą garbės, buvo nuvažia
vę į South Side pas kun. Ka
zėnų blynų valgyti. Vadinasi, 
į biznierių balių ir todėl už
miršo savo jaunuolius.

SLA. Narys.

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

Tek Kenvood 5197 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

unn.gr

“PAMOKSLAS” KATAUKAMS 
BIZNBIAMS

•nu -U UI U . J!1

S. S, P1TTSBUĘGH, Pą 
Kunigų “Prąugo” No. 37 iš va
sario 13 d. Pittsb.urgho sky
riuj teko skaityti koresponden
ciją, kuri greičiausiai yra pa
rašyta tūlo Pittsburgho pra- 
baščiaus.

Toj korespondencijoj .tąsai 
dvasiškas / rašytojas išdrožia 
ti&yąi kunigiška
Pittsburgho lietuyiąm^ Katali
kams biznieriams dėl rėmimo 
laisvamanių pramogų,.

Kai . kuriems Pittsburgho 
prabašteliams labai nepatinką,, 
kad katalikai biznieriai nepa
sitenkina vien kunigų ir da-' 
yatkų rengiamomis “.card pu
rėmis”, bet nueinarir rįf Kitus 
parengimus.

Baisiai piktą dvasiškiems^ tė- 
yęjjąmą, kad įątalikąi bįzpie- 
ri.ai nuėję į laisvamanių ąrb>a 
yądM^iųjų 
gąą ją^iasi kaip “»»ię’<

Pasak to A‘Draugo 
jo, jam atrodą, kad katalikai 
biznieriai visa šird^ia pritaria 
ir už jaučią tiems laisvamaniui 
parengimams. Ir tuojau pra-: 
baščius stato klausimą: “Kodėl 
jie remia savo ‘priešus’ ”, — ijr 
pats atsako taip: “Svarbiausio
ji priežastis manding yra tam
sumas, nesusipratimas, savo 
katalikiškų įsitikinimų nebran
ginimas, pavojingas su tais 
įsitikinimais žaidimas ir ne! 
žemo ‘gešefto’ darymas.”

Tai tokiais “komplimentais'’ 
Pittsburgho lietuviai biznieriai 
yra vaišinami per kunigų 
“Draugą”. Ir tai tik dėl to, 
kad tie biznieriai'remia lietu
viškus parengimus ir su visais 
norį gražiai sugyventi. Jei tįe 
lietuviai biznieriai eitų į sve
timtaučių parengimus, nors ijr 
ne katalikų, tai Pittsburgho 
prabašteliai nekvaršintų savo 
galvų ir nerašytų biznieriams: 
“pamokslų”.

Tai, mat, kokie geri “patri- 
jotai” yra tie musų dvasiški 
tėveliai. Juk patys kunigai iy 
jų davatkos vaikščiodami siu 
yisokioms kalėk toms ne kartą! 
yra užkliuvę ir kauliję dolerių: 
iš tų menamų laisvamanių. Pa
sitaiko taip pat; kad laisvama
niai atsilanko į parapijų pa
rengimus. Ir musų kunigai čią< 
nemato nieko blogo ir nesikra
to nuo tų bedieviškų dolerių.: 
Viskas yrą gerai,

Laisvamaniai biznieriai au
kaudami Kumgąms dolerius ir 
ĮankydąmKesį parapijų parengi
muose doro tą pat, ką ir kar. 
tąlikai bįznįerįai, būtent, reipią | 
ĮiękVvįšk.ųs pąr.ęngimus, nors | 
įąi ..<jiąžW darę ijr bįzųįę sųr 
metimais, Įr niekas jų už tąį.. 
nesmerkia.

Taciąu tąsai “Draugo” p^ąr, ■ 
baščius sakydąms hątąj^ąm1? 
biznieriams “pamokslą” pasiro? '

“ricilikų” prąm°
■ ' ! *

i” rašyto

■MM—IIII
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do, jog jįsąi yra ^didelis sąy> 
mylis, nutolęs nuo Krįst&ųs 
mokslo. Maža to, jis yra gana 
prastas dvasiškas biznierius.

— Biznierius.

N. S. PTITSBURGH, Pa. — 
Vietu^ SLA- j^ųpMių kuopa: 
Lietuvoj Sūnų Svetainėj su
rengė balių, k.ąpie jaunimas 
link^lM pąsišofo griežiant Jo- 
P9 Vainausko orkestrui.

Šiame baliui dalyvavo gana 
grąžus jaunimo b,ųrys.

Tijk vienas .dalykas krito i 
ąkį, b.ųtent, nesimatė musų 
North Sldės senių ir musų žy- 
miiijų SLA.- dąr.bųotojų, išėmus 
S.I/Ą. :3-čio apskričio organiza
torių S. Ęąkaną įr P, Dargį.

Kur kiti naus,ų darbuotojai 
buvo pasidėję, kad nė vieno 
nesimatė šiame SLA. Jaunuo
lių kuopos baliuj? Negalėčiau 
nieko tikro pasakyti. Tačiau

ADVOKATAI
K. P. GŪGIS

ADVOKATAS
Miestę ofisas—-127 N. 'Deąrboyp St.
Kw»j>. l«I44%-?a. Central 4411-2 
Namu onsas—3323 So. Haisted St.
Valandos vakarais nąo 6 iki 8:30.

Tel. BouĮevard 1310.
Ketvirtadieniais jr Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Haisted SU
Tel. Boulevard 1401

“F

ATVYKSTA
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rreferred by 
millions 

to mayonnaise

iiu .uui.
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Šįo- 
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JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais f Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repubtic 7868

Tek Office Wenlworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vąikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

Valandos 1—4 po Pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subątomis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4531 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telepbono: Renublic 9723

f Kl. Jurgelionis
į ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Hąlsted St. Tel. Yi 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No. Clark St, 11 floras 

Tel. Dearborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartu

Dr. Strikoi’is
Yards 25341 Gydytojas ir Chirurgas 

' Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vąl.:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Jei.: Boulevąrd 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

P. Grigaitis
Kalbės Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa. — 
mis dienomis teko patirti, 
drg. Grigaitis, ^Naujienų’
dąktorius, koVO“‘‘menesio pra 
džioje vykstą į rytuą su pra
kalbų maršrutu.o*. .■

Pittsburghe bus kovo J.4 d. 
Prg. Grigaičio bf’ąkąj.b.os įvyks 
JLįetųyįų Mokslo prąjagy^ės 
svetainėj, 14# ,Orr St, Spho 
Pjtt^įmrgh, Pa, Prųdrią 7:3.0 
vai. vakaro. ■

Draugas Grigaitis kalbės šia 
tepxą; “Kokia turi bųt darbi
ninkų valdžia, — demokrariš 
ka ąr diktatorišką^ ir .dįęnos 
klausimais.

Ąpie drg. Grigaitį kaipo kal
bėtoją, tur bųt/ nėra reikalo

1 »>•

JLaood Hou.cKeeplng KIBI

Ą different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
jand ojd-.fąshjoned boiled 
čkesąing, combined in a 
jiew wąy, Try it! e

f

A LAIDOTUVIŲ PJRŲKTOĘIAI
JUOZAPAS

EŲDEIKIS
IR TĖVAS

RĘPublic 8340
, j.1 >. 1 ...'.v*, \ ~ ' • •

Laidotuvių Direktoriai
Narni Chicagos, Cicieros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

. .*< ,, • \ r.*l» 4

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
ThHw Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. EŲDEIKIS
4605-07 S, Hermįtage Avejuie Phones Yar<js 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
23L4 Węst 23yd Pfeee PJionęs 25J.5—Cicero 5P27

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108111St. Tel. Puliman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Fb0I\e La^ąyetje 8572

s, p, MAŽEIKA
§319 Lit.uapica Avęnue Phone Yards 1188

A, MASALSKIS
8807 Lituanica Ayęnue Phone Boulevard 413Q

r A.
Į4Į0 South 49th Court Pfco»e Cįeęrę 2109

J. F. BADŽIUS
€į68 West 18th Street Phone/ Ganai 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Plwne I^onroe 8877

LJ. ZOLP
1646 West 46th Streejt Phones Boulevard 5203-8418

_______________________ ■ ■_______________ .______________________ . ____________________________________ 1

r • -t rfti ■■inju.ir.r ■intmri rtflr i i^r. ujįjįsoiį M-* - W   , . _ . . . J   . , , y r . - - - .

ĄHffl{JLWGE! PATAfiMAVIMAS PIW4 IP MASTI
TĄRds 1741M742

■ ____ ._____ _____ t _

A

A A SLAKIS Dr. T. Dundulis <,
XX. XX. I GYDYTOJAS JR/ CHIRŲRGAfto

' ADVOKATAS • 4157 ARCHER AVENUE
__ __ i . Telefonas Virginią 0036111 W. Washington St. Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 

„ * _o_ ‘ 6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartiRoom 737 ;• ' ' .r
Val. 9 ryte iki 5 vai. vakare. Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso Tel. Central 4490 -r**** * —■ -*
—------ Ofiso valandos:

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė, Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
namu Tel.: — Hyd,e Park 3395 TeL: Hemlock 5524. diena ir nakti.

■.... .............       Dr.Constance A.O Britis
AKIŲ SPECIALISTA1I

Res.
6000 So. Campbell Avė.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
Kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Węst 35th St.

kąpipąs H.alsteė .S,t. 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

NedčĮięmię nuo 10 iki 12 yal. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
W,est Town State Bank Bldg. 

2400 West ‘ Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Bransirick 05*7

.■".-■i". . ............. i.-----------—

Ofiso Tel. BouĮevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 Wcst 35th St, 

Cor. of 35th ąųd Haisted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pasai sutarti

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviąpas žinomas per Si 
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., netoli Morgan St

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

TeL CanąJ 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
.OFISAS

4729 £0. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1D iki 12 yąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki S:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai NedėJ. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

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

Moteriškų. Vyrišku, Vaiky ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

nien.es


NAUJIENOS, Chicago, III

(šių dienų žmonių pasaka)
ini

sumai

EKSKURSIJAlabai kukliai

LIETUVON

dėlkc

tarė vienas kali

gailiuos

visokiai*

ŠIOS SAVAITĖS

Extra Bargenai
LOUNGING GHAIR

Joseph Triner Company, Chicago

Mrs. Anelia K. Jarus?

PETERPEN

ar tai

f V, M

numy 
Jogai

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

Kaip A. Bandžiulis 
buvo pavogęs Lie

tūkio pinigusUtenos turtuolių apgaulin
gu budu išgauta 60,000 litų 
vekselių.

Penktadienis, vas. 28, 1936

Berkaliene, Milratas ir Liu

Dievas pamilo Lietuvą. Var
gu? kita tauta tiek yra davusi 
vienuolių, kurie visame pasau
lyje skelbtų Dievo žodį, kaip 
lietuviai. Jokia šalis taip nėra 
padabinta kryžių kryžiais kaip 
Lietuva. Tad Dievas pasirinko 
sau lietuvius, kaipo gerus jo 
žodžio skelbėjus ir garbinto-

Banke prašė atida
I jį sudėjo pa

THE 
BAD

vykdome. Malonu, malonu, kad 
ir tamstos susidomėjot musų 
programa. Ankščiau ar vėliau, 
visi turės tik vieną savo vadų 
turėti ir jokių kitų dievų ne
pripažinti. ..

šventasai Petras klausė ir 
savo ausimis netikėjo, 
ktfnigo čia kalbama.

Kapelionas tuo tarpu paki
šo šventam Petrui tautininkų 
nario bilietą ir prašė tuoj pa
žangos rūmams statyti akciją 
išpirkti.

— Nors tai sakoma, kad pa-

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

HOORAY 
MAW, 
WAW/ 

DC K M® 
9NAIR13 

PLAK

IC 
199

— Čia žemėje kentėsi ta ir 
danguje išganymo negausi ta 
iki Lietuvos žmonės nebus lai
mingesni ir moteris pamylėję 
proto nepraras.

Išgirdę tuos žodžius apsiver
kė abudu aniuolai, nes supra
to, kad čia Lietuvos žemėje 
ilgai jiemdviem teks kentėti.

Petras, taręs aniuolams sa
vo sprendimą, tuoj nuėjo į Lie
tuvos arkivyskupą.

— Aš esu Dievo pasiųstasai 
tarė jis arki-

Siunčiamas Liulinskis su vek 
sėliais pavažiuoja 4 km. iki 
Jasonių ir ten išlipęs vakare 
atgal grįžtančiu autobusu grįž
ta atgal meluodamas, kad bu
vęs, bet pinigų negavęs. Ban* 
doma kreiptis pas Vyžonų kle
boną, bet ir ten nepasiseka.

Viso to rezultate mieste pa
sklinda gandai, kad šterno, c 
vėliau ir kitų vekseliai pasirodę 
apyvartoj. Susirūpinta, žydai 
pranešė policijai, kuri ir pra
dėjo veiksmus.

Pasklidus mieste gandams, 
Berkaliene pati atnešus vekse
lius prašydama garantuoti jos 
Butkiui paskolą, o Milratas pra
dėjęs mieste kalbėti ir pasa
koti, kad tuojaus paaiškėsią ir 
daugiau vekselių. Butkys kvo
čiamas prisipažinęs ir išdavęs 
bendrus. Butkys, teisme prisi
pažino kaltu ir prašė pasigai-

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL

žangos rūmai esą tasai lom
bardas, kur užstatomos žmo
nių nuomonės, kad tarnybą 
gauti, bet tai netiesa, štai tam
sta pats pas mane atėjai ir sa
vo liuosa valia darai ką no-

kad tai padaręs “al
koholio ir nemiegotos nakties 
įtakoje...”

Kauno apygardos teismas 
A. Bandžiulį vakar nubaudė 
dvejais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo su 11. St. 28—30 
str. pasekmėmis. “L. A.”

1934 m. balandžio 1 d. Adol
fas Bandžiulis atėjo pas Lie
tūkio sandėlio (LuĮcšio gatvė
je) vedėją Žemaitį neva pa
imti už kelis litus prekių kre
ditan. Jis Žemaičiui dar pa
sakė, kad Lietūkio vadovybė 
nusiskundusi, kad atsiskaitant 
jis, žemaitis, kai kada siųsda
mas pinigus apsiskaitąs, ne- 
dasiunčąs kelių litų. Žemai
tis nesuprato kokių Bandžiu
lis turėjo tikslų darydamas to
kias pastabas. Paskiii paste
bėjo, kad sandėlyje daromos 
didelės operacijos, tai skubė
damas kai kada galįs ir apsi
skaityti. “štai, sakė Žemaitis, 
šiandien siunčiu per 9,000 li
tų. Rodos, gerai suskaičiau. 
Bet kad sakai aš apsiskaitau, 
reikės ateityje labiau tikrinti”. 
Tai pasakęs suskaitė ant stalo 
sudėtų krūvą pinigų. Jų bu
vo 9,000 litų su šimtais. San
dėlyje didelis judėjimas,' ve
dėją vienas tarnautojas kvie-

Chlcago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’i 

rekomen- 
Susanria

Bltter Vyną ir nuoširdžiai 
dytoju visiems.“ — Mrs. 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su 
vaistais. Imkite Triner’s Bltter Vynų, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančių vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.Tūtos žodžius šventasai Pet

ras išgirdęs nužengė į dangų.
Tai lygiai kaip Abekas Ame

rikoje, taip šventas Petras 
danguje Dievui reportavo ką 
matęs ir girdėjęs Lietuvos že
mėje.

— Tai tik kunigų kaltė, jie 
visą laiką skelbė, kas bažny
čioje nesikrikštija, kas paka
synoms neduoda, tas neaptu
rės dangaus karalystę. Taigi 
dabar vėlės bijosi daigaus var
tų prisiartinti, klaidžioja Lie
tuvos padangėje. Įvedus metri
kacijos įstatymą, čia daug kas 
pagerėtų, šiais žodžiais baigė 
Petras savo ilgą raportą.

Ir,.. tuo pačiu laiku į dan
gaus vartus kažkas pasibel-

žemėn Petras 
vyskupui. Prašau pasiaiškinti, 
dėlko mes danguje nesulaikia- 
me iš Lietuvos vėlių.

Arkivyskupas taip buvo nu
teiktas tokiu netikėtu vizitu, 
kad tikro nieko negalėjo atsa
kyti. Tik mikčiojo, teisinos; 
pagaliau arkivyskupas jautėsi 
ir labai nejaukiai, nes ėmė iš 
valstybės iždo algą...

šventasai Petras pamatęs, 
kad nieko iš arkivyskupo ne
peš, nuėjo pas vyriausią Lie
tuvos pajėgų kapelioną.

Jam tuoj atsirekomendavo 
kas esąs. Kapelionas ar nega- 
rai, ar gerai nugirdęs, jam tuoj 
atsakė.

— O kaip malonu, kad tam
sta atėjai įsirašyti į tautinin
kų partiją.

Ką seniau Sokratas sakė, ką 
Platonas skelbė, ko mokė Kris-

Švento Petro Nuotykiai 
Lietuvoje

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor 
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS ISDIRBYSTfiS

čia, kitas. Jis Bandžiulį ne
įtarė. Kelis kartus išėjo iš 
kontoros į sandėlį ir vėl grį
žo. Kai vieną kartą grįžo, 
Bandžiulis kairę ranką laiky
damas po švarku, dešiniąją 
atsisveikino ir, skubiai išėjo. 
Pasirodė, kad jis kairiąja ran
ka laikė po švarku tuos 
gus, kuriuos prieš kelias"mi
nutes Žemaitis jo akivaizdoje 
skaitė.

Tik išėjęs į gatvę paėmė tak
sistą ir nuvažiavo į Marijam
polę. Ten skubiai nuėjo į 
Dirvos knygyną, nusipirko už 
22 litus portfelį, į jį susidėjo 
pinigus ir nuvažiavo pas švo- 
gerį, Ūkio banko Marijampo
lės skyriaus vedėją Bergą. Jau 
buvo naktis. Bergas miego
jo. Bandžiulis jį pažadino ir 
prašė greitai su juo važiuoti 
į banką, turįs labai svarbų 
reikalą, 
ryti seifą 
grobtus Lietūkio pinigus. Pa
prašė švogerį juos laikyti iki 
jis duos parėdymą ką su jais 
daryti ir niekam apie tai ne
sakyti. Iš kur jis tuos pini
gus gavo, švogeriui nepaaiSRi

linskis neprisipažindami kaltais 
ir prašydami išteisinti paaiški
na: pirma, kad ji skolinusi jam 
pinigus nežinodama,1 kad tokie 
vėksęliai, o kada sužinojusi — 
nunešusi polieijon; antras, kad 
Butkys pasisakęs, kad jis esąs 
prasilošęs, siūlęs jam vekselius 
prašydamas gauti pinigų, o 
klausiamas, iš kur jis tuos vek
selius gavęs — parodęs kaip 
padirbęs; jis ir pradėjęs paša 
koti apie tai mieste. \

Teismas pripažino visus kal
tais ir nubaudė: Butkį 1 met. 
6 mėn. s. d. kalėjimo su B. 
St. pasėkomis, Berkalienę — 
6 mėn. pap. kalėjimo, Milrata 
— 3 mėn. pap. kalėjimo, lįu- 
linską — 1 mėn. pap. kalėjimo 
sąlyginiai. “Lr ž.”

<IMQi
‘ŠNA.tų.'S 1

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl. Vidurių

INCOME TAX 
BLANKAS

Kas tenais, paklausė šven
tasai Petras.

— Mes iš Lietuvos penki 
ūkininkai, nelaiku mirę j dangų 
atėjom.

— Leisk ir neklausinėk, tai 
sušaudytieji ūkininkai, tarė 
Dievas Petrui.

— Laiminu jų darbus ir ta
vo žodžiams pritariu, reikalui 
esant į pagalbą gali pasikvies
ti Abeką ,bendram frontui su
daryti.. Taręs tuos žodžius, Die
vas pasišalino.

O šventasai Petras iš džiaug
smo patrynė rankas ir pasiun
tė Bimbai telefonogramą ben
dro fronto reikalu...

— Vistaspats.

ROOSEVELT 
FURNITUREco

Garsi Utenos vekse 
lių aferos byla 

teisme

A® I LICmT THE 
PUSE OuQ OUMS- 
BELU ©AMD \AHL-U.

UOOSAV PTOC2, 
THE SAD LuXKJO 

Akio KINO SsuAGl:

Panevėžio apygardos teismas 
Utenoje nagrinėjo savo laiku 
sensaciją sukėlusią vekselių 
aferą, kurioj įpainioti buv. li
gonių kasos įgaliotinis Juozas 
Butkys, pinigus skolinanti Ge
nė Berkaliene, buV. teismo ant
stolis (2 kart baustas po 2 mt. 
s. d. kalėjimo), dabar resto
rano savininkas Karolis Milra
tas ir S. Liulinkis.

Bučkiui pradėjus reikalauti 
pagal vekselį iš prekybininko 
L. Simanavičiaus 2,000 litų, Si
manavičius nesijausdamas kal
tu iškėlė bylą, kad veksely pa
rašas busiąs suklastotas; o eks- 
pertyzai parašą pripažinus tik
ru, kaltino Ūkio banko Utenos 
skyr. direktorių, buk tas jam 
perdavęs iš senų laikų galėju
sį pasilikti jo vekseli.

Užsimezgė byla. Simanavi
čius butų ją, žinoma, pralošęs, 
jeigu ne Bu’tkio ligonių kasos 
5,000-1L pralošimas^kurių pa
dengimo rūpesčiai atidengė ir 
gudrią aferą.

Pralošęs kasos pinigus, bet 
norėdamas išaikvojimą padeng
ti, Butkys kreipėsi pas Berka 
lienę prašydamas paskolinti pi
nigų. Berkaliene pareikalavus 
garantijos. Butkiui kilus min
tis pasinaudoti ligonių kasos 
įgaliotinio padėtimi: duodant 
turtingesniems pasirašyti apie

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

nęs sėdo į automobilį ir grįžo 
į Kauną, čia tuojau Bandžiu
lis buvo suimtas. Pradžioje 
gynėsi, bet matydamas, kad 
neišsisuks prisipažino ir “aiš
kinosi

samdinius pranešimus, praneš 
Šimo blanko parašo vietą iš
kirpti ir gudriai, kitoj pusįį 
pranešimo, pritaisyti vekselio 
blanką, kurio parašo •vieta suš
laptų su4 pranešimo blanko iš
kirpta vieta. Tokiu budu darb
daviui pasirašant po suteikto
mis 
šas

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ellectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai

Bet štai slinko metai ir Die
vas vis nesulaukė iš Lietuvos 
vėlių... Susirūpino Dievas Lie
tuvos likimu ir įsakė šventam 
Petrui pasiųsti aniuolą žemėn, 
bei patirti, kas tenais dedas. 
Dievo valia buvo išpildyta. Bė- 
go dienos, sukako metai, o pa
siųstojo aniuolo kaip nėra, taip 
nėra. Tuomet šventasis Petras 
pasiuntė antrąjį aniuolą į Lie
tuvos žemę, bet ir tas dingo. 
Tuomet Dievas pašaukė Petrą 
ir sako jam:

— žengk patsai žemėn ir pa
žiūrėk, kas tenais dedasi.

šventasai Petras nužengę į 
Lietuvos žemę tuoj susirado 
pirmąjį aniuolą ir sako jam:

—Ka tu čia darai, kad į dan
gų negrįžti?

— O, dovanok man dangaus 
vartų sarge, aš užsiskaičiau 
tautiškąją spaudą. Mat, iš jos 
Lietuvą norėjau pažinti ir taip 
jie čia viską gyrė, kad prily
go dangaus gyvenimui. Įtikė
jau, dovanok Petrai, bet kaip 
patyriau kas ištikrųjų čia yra, 
tai pamečiau kelią į dangų ir 
štai čia klaidžioju... Tuoj šven
tasai Petras įšaukė antrą j) 
aniuolą ir paklausė jo 
jis žemėje pasiliko.

— O, dovanok Dievo 
lėtasai. Dar labiau kaip 
la pamilo lenkaitę Jadvygą, aš 
ir pamilau ir tikras • savo prie
dermes pamiršai?, 
bet gėda buvo į dangų grįšti.

Petras išklausęs tokių pra 
nešimų rūsčiai aniuolams ta

i_e*r us aul. hOOt 
AKIO YEL-.U./ TODAV 
OUQ MOGTAL. POES 
ępALU BE 6uOWN

$16.95
Prie kiekvienos kėdės 
bridge lempa dovanų.

Petras toliau kapeliono žod
žių neklausė, pakilo ir nieko 
nesakęs išėjo sau.

Pažangos rūmų tarpduryje 
Petras susidūrė su vyriškiu, 
kuris tuoj šventojo pareikala
vo paso. Žinoma, Petras paso 
neturėjo, nes danguje tokios 
tvarkos hėsama...

— Ponas, eisime į policijos 
nuovadą, tenais išsiaiškys kas 
tamsta toksai!

Nėra kas daryti, šventasis 
nuėjo į nuovadą.

— Tamstos vardas, pavar
dė užsiėmimas ir iš kur kilęs, 
skardžiu balsų klausė policijos 
nuovados viršininkas.

— Petras iš dangaus, Dievo 
pasiuntinys žemėje ir dangaus 
vartų sargas, 
atsakė Petras

— Ei, sargybini, matyti ši
tas ponas girtas, vesk jį į ka
lėjimą, kai išsipagirios, mes jį 
ištardysim.

Taip ir liko šventasai areš
tuotas ir atsidūrė dangaus sar
gas Lietuvos kalėjime.

Taip dęl Petro buvo netikė
ta, kad tik kalėjimo tikruma 
privertė susivokti, kur jis be
esąs.

Kalėjime daug kas sėdėjo, 
bet daugiausia tai ūkininkai 
buvo. Pradėjo Petras čia klau
sinėti, už ką jie sėdi.

— Traukis šnipe šalin, kas 
tau rupi
nių šventamjam. Susiprato Pe
tras negerai darąs, nutilo ir 
susirietė kalėjimo kamputyje. 
Atėjo naktis visi sumigo, tik 
Petras negalėjo akių sumerk
ti ir du šalia jo ūkininkai tarp 
savęs šnabždėjo.

— štai tai tau laikai, visur 
tik mokėk! Kad ir tie kunigai 
mus apleido. Algas gauna, bet 
už krikštą mokėk, už pakasy
nas mokėk, o iš kur imti?

— Ką čia kalbėti, dėlto nie
kas dabar vaikų nekrikštija, 
žmonės slapščiomis mirusius 
laidoja ... kalbėjo kitas ukinin-

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai Į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb
tos vėliaus.

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

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

f«Tn4. TM. OCt

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prašalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

k palengvinimą

samdinių žiniomis, para- 
atsidurdavęs vekselio blan 
kurių prisidarė net 60,000' 

vien turtingiausio 
Utenoj šterno šliomos atsirado 
4 blankai 20,000 litų sumai. 
“Gavęs tokią garantiją”, BuL 
kys vėl kreipėsi pas Berkalie
nę paskolos, kuri už virš 30,- 
000 turtingiausių Utenos pilie
čių vekselių užstatą davus jam 
1,000 ar 2,000 litų.

Ligonių kasos revizijai kon
statavus pas įgaliotinį kasos 
trukumą, įgal. Butkys Liulin- 
skiui įduodamas šterno vekse 
liūs prašo nuvažiuoti Ukmer- 
gėn gauti jais kur nors pini-

I virš. ■
PERKAM MMIMEa
PARDUODAM
PARENDUOJAMaBžgjsgHF^ 
PATAISOM
RIBBON’AI ..........  39£

25 metai patyrimo
WAGNĖR

TYPEWRITER EXCHANGE
3970 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3534
AL Daras, lietuvis pardavėjas

Atdara antr., ketv. ir šet. v. iki 9 v.

J0HNWEB^®-'^WW 
LOANS-and INSUR^TEiX? ? 

| f Jeigu reikalauji pMgjl ant Pinno JVIOrgičio,- .arką ; įv 
apdraiidos nuo : ugnies^; ^ėjo^Ąetcį iątsišaųk 

840 West JBrd Street
..TELEFONAS::
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ŽMONĖS VIS PALIEKA ŽMONĖMIS
*. . a ’ ’♦ »« • r •

Japonai yrą visai kitokios rąses ir kitokios religijos 
žjnonės, negu europiečiai, o betgi jie savo politinius 
ginčus sprendžia visai panašiomis priemonėmis, kaip 
jugoslavai, graikai, vokiečiai, ispanai arba italai. Bal
suoja ir renką atstovus, o kai per atstovus nepasiekia 
to, ko nori, tai griebia ginklą ir gaudosi.

Žmonės savo prigimtim ne tiek daug skiriasi viepi 
nuo kitų, kaip savo papročiais, įstatymais ir — įsivaiz
davimais. Beį įstatymai ir mintys, darosi vięnodesni, di
dėjant susisiekimui tarpe tautų ir kontinentų. Kada 
pors bps įvykinta rašytojo Wells’Q isĮęja ąpie “pasaulio 
valstybę”, kuri šiandie daugeliui atrodo neįvykdoma 
utopiją.

ESTIJA PASISAKp Už DEMOKRATINĘ 
KONSTITUCIJĄ

Netolimas Lietuvos kaimynas, Estija, visuotinu baL 
gavimu sprendė klausimą, ar grįžti į demokratinę tvar
ką, ar ^palikti toliaus diktatūrą, kuri tenai buvo prieš 
kiek laiko įsteigta, ir milžiniška balsų dauguma žmonės 
pasisakė už demokratijos grąžinimą. z

Balsavime dalyvavo labai didelis nuošimtis žmonių, 
turinčių teisę balsuoti, vietomis daugiau kaip 90 nuo
šimčių. Pasėkos tokios: 472,416 balsų paduota už kon
stitucijos atsteigimą, 148,878 balsų už diktatūrą.

Tokiu budu prieš diktatūrą balsavo € daugiau, kaip 
trys ketvirtadaliai žmonių! Visai teisingai pasakė Esti
jos prezidentas, kad estų tauta jau išgijo nuo “vadizmo” 
karščio. i

Estijoje buvo paleistas seimas ir įsteigti diktatūrą 
ne fašizmo naudai, bęt kovai su fašizmų. Estijos demp-? 
kratinės partijos jautėsi nebeturinčios pajėgų demokrą- 
tinėmis priemonėmis sulaikyti kylančią priešdemokrą- 
tiško judėjimo bangą. Kraštutinės grupės iš dešinės ir 
iš kairės trukdė sudarymą valdžios, kuri turėtų tvirtą 
seimo daugumos paramą.

Todėl kraštui buvo duota paragauti diktatūros, 
įmonės jos paradavę ir pasakė: “Dėkųį. šito viralo 
dąųgiaus nebęnonme!”

Ne kitaip veikiausia pasakytų ir kitų dįktatpriškų 
Šalių gyventojai, jeigu tiktai jie gautų progos laisva} 
pareikšti savo nuomonę.

Apžvalga
UŽDARĖ SOCIALDEMOKRA

TŲ JAUNIMO SĄJUNGĄ

Kauno laikraščiai šių metų 
vasario men. 12 d. įdėjo žinią, 
kad valdžia uždarė Lietuvos so
cialdemokratinio jaunimo są
jungą “žiežirbą” su visais jos 
skyriais, žinia skambą taip:

“Vidaus Reikalų Ministe- 
ris š. m. vasario S d. nutari
mu, pasirėmęs draugijų įs
tatymo 48 str., uždarė Lie
tuvos socialdemokratinio jau
nimo sąjungą ‘žiežirbą’ sų 
visais jos pądalinimais viso
je Ueluyojė.”
Uždąfė, tur būt, “už neyeik- 

|uri)ą” l|gą Įąįką “Žiežirbai” 
yaldžią peįpifįp vilkti — daryti 
^usirinkiipųs, rengti paskaitas 
ąrba ką kita. O paskui minis- 
įerjs gąyp raportą iš policijos, 
kad ta organizacija “neveikia”, 
įr ją, “kaip neveikiančią”, už
dare!

“ŠČYRĄSIS” TRIUMFAS

“Laisve” taip nudžiugo, kad 
pet editorialą parašė apie tąi, 
kaip “Chicagos žmones nubau
dė Grigaitį”. O ta “bausmė” 
susidėjo ve iš ko: LSS centrą-

linė kuopa rengė Grigaičiui pa
skaitą, kurios itema buvo “Pro
letariato Diktatūra”, ir tos pa
skaitos pasiklausyti atėjo tik 
apie 100 žmonių (“Vijnięs” re
porteris rašė, kad buvę tik 
“apie 60 žmonių” ir iš jų “var
giai trečdalis” pritaręs prele
gento mintims).

“ščyrasis” laikraštis daro iš 
•to vę kokių išvadų:

“Tai geriausias buvo Chi- 
cągos lietuvių atsakymas 
Grigaičio filosofijai, kurią 
jau seniai pati gyvenimo lo
gika paleido į keturis vėjus, 
jie atsisako klausyti nudėvė
tų Grigaičio sapaliojimų prieš 
proletarinės diktatūros idėją 
abelnai ir prieš Sovietų Są
jungą ypatingai.” ’
Tai tuščia ir dagi nevisai 

protinga pasaką.
Kad referato pasiklausyti su-? 

siripko neper.daugiąusią žmo
nių, tąi tiesa, — nors vietiniu 
komunistų reporterio “aritme
tika” yra šleiva. “Vilniečiai” 
(ypač kai kurie) visupmet pa? 
meluoja, rašydami apie “Nau
jienas” ir socialistus. “Naujie
nų” ir socialistų parengimus 
jie kiekvieną kartą mažina, p 
saviškius dujiną. Net tautinin
kams ir klerikalams’ jie Juodą 
daugiau kredite, negu socialis
tams. Taip, mat, jie supranta 
savo “revoliucines pareigas”.

Nesmagu, kad tenka ginčy

tis net dėl tokių paprastų da
lykų, kaip publikos informavi
mas apie viešus parengimus^ 
Bet komunistų deklamacijos 
apie “bendrą frontą” nepadarė 
į juos pačius nė tiek įtakos, 
kad jie mestų savo nelemtą 
paprotį kraipyti faktus, kada 
jie, kalba apie kitų srovių žmo
nes. .</.•

Klaida yra manyti, kad tas 
referatas buvęs nesekmingąs 
klausytojų skaitlingumo atžvil
giu. J rimtas paskaitas žmonės 
iš viso skaitlingai nesilanko; 
daug daugiau jų susirenka į 
agitacines prakalbas. O ta so
cialistų paskaita buvo surengta 
vos už keleto dienų po didelių 
Vasario 16 d. parengimų, labai 
šaltų orų metu > (dėl šalčių pa
skaita buvo net kantą atidėta) 
ir su įžanga.

Tie patys Chicagos “revoliu
cionieriai”, kurie paniekinančiai 
atsiliepė apie LSS. centralinės 
kuopos rengtą paskaitą, vasa
rio 17 d. toje pačioje Auditori
jos svetainėje iškilmingai minė
jo V. Kapsuko mirties sukak
tuves (ir, magaryčioms, da ir 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves). Bet, nežiūrint to, 
kad jų iškilmės buvo reklamuo
jamos labai smarkiai, kad Kap
suko atminčiai buvo pašvęsta 
ištisi puslapiai komunistų or
gane, kad nebųyo imamą įžan
gos ir buvo skelbiama, jpgei 
ątvąžįuoją kalbėtojas iš Neyy 
Yorko, — visgi žrponių susirin
ko į tą jų parepgimą mažiau 
(gal bųt, per pusę mąžiau), 
įiegų j Grigaičių paskaitą!

Taigi nėra ko “ščyriernsiems” 
triumfuoti.

“Atsakymas Grigaičio 
filosofijai”

Tąčiąu ir iš yiso ar yj’a kul
tūringas dalykas džiaugtis, kad 
žmonės skaitlingai nesilanko į 
rimbas paskaitas?

Tokiais žodžiais, kaip “sapą- 
liojimas”,, “nudėvėtas” ir t. t., 
“Grigaičio filpspfijįą’L pebųs su
mušta. Ir Grigaitis juk ne ko
kią nors savo išrastą “filosofi
jų” skelbia. Proletariato jiktą- 
turos klausimas buvo svarsto
mas socialistinėje spaudoje 
daugiau, kaip per šimtą metų. 
Tarpe garsiausiųjų darbininkų 
švietėjų rir organizatorių pasau
lyje rasime tokių, kurio tą 
klausimą aiškino yienąip, ir itp- 
kių, kurie ji aiškino kitaip. 
Naujų “filosofijų” čia kurti 
jau nebėra reikalo. Pakanka 
pasirinkti kurią nors vieną jų 
ir padaryti iš jos logiškas išva
das, pritaikant ją prie šių die
nų gyvenimo sąlygų. Taip Gri
gaitis ir elgiasi.

Kai dėl “gyvenimo logikos”, 
kuri buk keturiais vėjais palei
dusi tą pažvalgą į “proletariato 
diktatūrą”, kurią gina Grigai
tis, tai “ščyrieji” visai be rei
kalo save ramina. Kas gi įtoję 
pažyalgoje pasirodė blogą, nę- 
^ptaikoma su “gyvenimo logi
ka”?

“Naujienų” redaktorius vi- 
SĮioinet buvo priešingas dikta
tūrai, k^jpO ^kįrUngąi nuo dę- 
moknatijąš valdžios f urmai, bęf 
jisai pripažino (ir ne karią ta
tai pareiškė viešai), kad dikta
tūrą kartąis gali huti neišven
giama laikinai, kaipo> tam tikria 
būklė (stovis), nelyginant kaip 
karo stovis. Tai ar Bimba su 
savo draugais nori šiandie įti
kinti publiką; kad šita pažval- 
ga neišlaiko gyvenimo kriti
kos?

Kas taip šneką, tas nesiskai
to su faktais. Demokratija 
daugelyje šalių (kur ji dar bu
vo silpną) neatsilaikė prieš mi- 
įiląrisitų, fašistų ir kitokių Jar- 
bp žmpnių priešą smūgius. Bet 
jeigu darbo žmonių priešai de- 
mpkrątijps neapkenčia ir ją 
paikiną, tai juk tai reiškia, kad 
ji yra negera darbo žmonių 
priešająs, b ne darbo žpionėms! 
Argi nė šito paprasto dalyko 
komunistų galvos nepajėgia su
prasti ?

Demokratijos stoka Rusijoje
Jų protą maišo, žinoma, bol-

ševikiška propaganda apie “mil
žiniškus atsiekimus” Sovietų 
Sąjungoje, . kur Leninas “bur
žuazinę demokratiją” palaidojo 
ir kur “sociąlizmo budavoji- 
mas” einąs dideliais šuoliais 
prieky n. Negvildendami čionai, 
kokios rųšies yra. itas “socializ
mas”, mes čia galime tik nuro
dyti, kad pati sovietų valdžia 
viešai ir oficialiai prisipažino, 
jogei dabartinė sovietų tvarka 
reikalauja pagrindinių reformų 
demokratijos kryptim. Jau pra
ėjo su viršum .metai laiko, kai 
sovietų kongresas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kad turi būt 
įvestas tiesioginis, lygus ir slap
tas balsavimas rinkimuose So
vietų Sąjungoje ir kad turi bųt 
pravesta “vįsąpusiška demokra
tizacija”, įkūnijant SSSR san
tvarkoje “visa, kas yra geriau
sio moderniškų valstybių išsi
vystyme”.

Tųr būt, ir bįmbinjnkai su
tiks, kad sovietų kongresas, nu
tardamas pravesti tą “visapu
sišką demokratizaciją”, norėjo 
imti “kas yra geriausio” ne iš 
mųssuliniškos “korporątyvęs 
valstybės” ir ne iš hitleriškojo 
“trečiojo reicho”. Tai iš kur? 
Mes manome, kad iš moderuiš- 
kųjų “buržuaziniu” dempkrati- 
jy. Jeigu komunistai mano, kad 
męs, šitaip suprasdami Moloto
vo rezoliucijos žodžius, “sapą- 
liojarne”, tai gal jie teiksis pa
sakyti, ką iš tiesų tie rezoliuci
jos žodžiai reiškia.

Vadinasi, pati aukščiausioji 
sovietų įstaiga pripažino, kad 
sovietų valdžios sistemai šian
die trūksta ne tik tokio papras
to ir demokratinėje tvarkoje 
visai neapsieinamo dalyko, kaip 
tiesus, lygus ir slaptas balsą- 
vimas (dabar tenai “balsuoją- 
ma” rankų pakėlimu!), bet ir 
demokratizmo visoje valdžios 
sistemoje. Ir kongresas įsakė 
padarytį tai sistemai generali
nį remontą,;visapusiškai ją de
mokratizuojant !

Bus labaijįdpmu pažiūrėti, ar 
“sovietinės formos” rėmuose ta 
demokratizacija galės būt įkū
nyta >3įj^davinys, matyt, labąi 
keblus^pes sovietų kongreso 
paskirta komisija iki šiol dar 
nestengė nieko atlikti, kuo ji 
galėtų pasigirti visuomenei). 
Bet f ai ateities kląusimąs. Šian
die tačiau tenka pažymėti tą 
faktą, kad jau ir tie patys bol
ševikai, kurie skelbė ir prakti
kavo diktatūrą, kaipo priešingą 
demokratijai valdžios formą, 
pasigenda demokratizmo, žįądą 
demokratines reformas ir keti
na mokintis iš moderniškų pa
saulio demokratijų.

Tai kieno filosofiją gyvenimo 
logika paleido su keturiais vė
jais: demokratijos šalininkų — 
ar jos niekintojų?

Ęet bus pravartu musų “ščy- 
riemsiems” išgirsti nuomonę 
apie bolševizmą ir demokratiją 
ne tik “dešinių socialistų”, ku
rių jie bijo aršiau, kaip davat
ka “šliuptarnių”, bet ir tokio 
ąsmeųsj kurio vardą jie garbi
na: Rožės Luxęmburg. Komu
nistai laikų ją beveik Šventą ip 
kasmet mini jos mirties' sukak
tuves. ‘ v

Rožė Luxemburg apie 
dęemokratiją

Savo veikale apie “Rusijos 
Revoliuciją”, .parašytam 1918 
m., t. y. kai sovietų valdžia dar 
tik gyveno savo “medaus mė
nesi”, Rožė Luxemburg, viena 
iš “Spartako” grupės lyderių 
Vokietijoje ir Karolio Lięb- 
knechto bendradarbė, pareiškė:

“žinoma, kiekviena demo
kratijos įstaiga (institucija) 
turi savo trųkųipų ir ribas, 
kaip ir bendrai visos žmonių 
įstaigos. Bet vaistąs, kurį, iš
rado Leninas ir Trockis, de- 
mpkrątijos panaikinimas, yra 
blogesnis daiktas, negu tas 
blogumas!, nuo kurio ncriiųą 
juo išgydyti, nes jisai (tas 
vaistas) uždaro gyvybės ver
smę, iš kurios tik ir gali at- ' 
eiti visų visuomeninių įstai
gų ydų gydymas.”
Kas ta “gyvybės versme”,

aišku. Tai - laisve: žodžio įr 
spaudos laisvė, kritikos laisvė, 
žmonių teisė organizuotis ir ko
voti prieš blogumus valdžioje, 
teisė laisvai rinkti savo atsto
vus į valdžios įstaigas, ir t. t.

Demokratijos paųaįkinįmąs 
reiškįą laisvės pąųaikinimą.

Tai taip “sapaliojo” Rožė 
Luxemburg, kuri labai geraį 
pažinojo bolševikus, nes ji su 
jų vadais ilgą laiką veikė kar
tu, ir kuri iš širdies linkėjo pą~ 
sisekimo Rusijos revoliucijai. 
Bet įtuo laiku, kai ji tai rašė, 
Rusijoje dar anaiptol nebuvo 
visai sunaikinta demokratija. 
Dar legales teises turėjo social
demokratų (menševikų) ir so
cialistų revoliucionierių part|-

jos. Dąr ėjo socialistų laikraš
čiui ir gyvavo įvąirįps nepri
klausomos organizacijos.

Rožei Luxemburg pębuvo 
lemta sulaukti “Nep’o” laikų, 
kada Leninas buvo davęs ūki
ninkams ir smulkiems pirk- 
įiąms truputį ekonomiškos lais
vu, bet tuo pačių ląikų pribai
gė triuškinti paskutines žmo- 
pių laisyes politįkpje (taigi 
“Nep” nefruyo politiškas kpmų- 
pisty bendrądarbiavimąs su 
smulkiąja buržuazija, kaip klai
dingą! įsivaizduoja V. Andriu
lis). Jeigu ji butų mačiusi, j 
ką tuomet išsiginiė bolševikiš
ką “proletariatų diktątura”, tai 
jį bųtil .tą anti-demokrątinę si
stemą, be abejonės, pasmerkus 
dąr griežčiau.

♦■♦♦t

SLA. REIKALAI
y *« *

FAŠISTŲ IR SANDARIEČIŲ FRONTAS
(Tęsinys)

Biąurys šmeižtai prieš 
adv. Gpgi

“Sand ” No. 48-me 1934 m. 
rašo: “Pašelpihės organizacį- 
jos širdis ir pamatas yra iž
das. Susivienijimo iždą kont
roliavo p. Gugis nuo 1929 me
tų. Kuomet jis paėmė turtą į 
savo rankas, viskas buvo tvar
koj. Tik vėliau, jam šeiminin
kaujant, turtas ėmė tirpti iš 
priežasties neprižiurėjimo ir 
depresijos”. Ir toliaus: “Kq- 
kiems galams jis užėmė tą 
svarbią vietą ir ėmė gerą aį- 
gą, jei ne tam, kad daboti 
SLA. iždą?”

“Sandarą” sausio 3 d. š. m. 
rašo: “Kada kaįrįejį pradęjp 
valdyti SLA., jie buvo biednį, 
o Susivienijimas turtingas; ka
da jų šeimininkavimas užsi
baigs, SLA. bus biedpas, bet 
jie bus |ur(mgi”.

Iš šitų keletas ištraukų ga
lim suprasti kokią šlykščią 
šmęištų kompaniją varo prieš 
dabartinę SLA. Riki. Tarybą 
Gegužio — Vitąičio—Viniko —> 
Strimaičio - Mockaus organas 
—- “Sandara”!

P-s Vitaitis buvo “Sandaros” 
Apšvietos Komisijos narys, ku
rio žinioj — kontrolėj yrą 
“Sandaros” turinys. O. p. Vi
nikas yra “Sandaros” Įstatų ir 
Politikos Kom. narys. Vadi
nas, tuodu vyrai yra utsako- 
mingi dėl “Sandaros” turinio 
O kadangi juodu yra ir SLA. 
viršininkai, o p. Vitaitis bū
damas SLA. organo redakto
rius kurio priedennė apgint 
SLA. ir Pik Tarybą pųo šmei
žikų, tąi juodų tyįi! Vadina
si toleruoja tuos šmeižtus, in
kriminuojančius Pild. Tarybą. 
O kai SLA. prezidentas F. J, 
Bagočius gindąipas Pįl<Į. Tą- 
rybos ir SLĄ. garbę pakvietė 
tuodu vyru, taip sakant “prie 
tvarkos”. . Ip tuo pąčįų reį- 
kalų SLĄ. Ąpšviefos komisija 
p. Vitaičiui priminė sekamą: 
“Mums tik nesuprąntama, ko
dėl “Tėvynė” pasidarė tokią 
kukli, kad net skleidžiamų me
lų ir atakų prięš tųlųs musų 
organizacijos viršininkus iv 
prieš patį Susivienijimą visai 
neatremia. Tų melų, šmeiž
tų ir atakų kupiųi visi tau
tiškųjų sriovių organai. Tas 
pą|s redaktorius taip uoliai 
gindavo Susivienijimą, jo vir
šininkus ir veikėjus nuo vi
sokių puolimų iš kairės įr de
šines. Čia jau nors ir ne aiš' 
kiai suprantama, bet gali iš
rūdyti, kad kuomet jo pažval- 
gų laikraščįų daro puolimus, 
jis tyli, kuomet gi jo ^rovės 
žmonės buvo kliudomi jis pa
šventė daug vietos laikrašty
je ir energijos jų gynimui”. 
Tai itie patys šmeižtų fabrikan
tai dabai* šaukia kad socialis
tai puola Vitaitį ir Viniką dėl 
to, kd juodu sandąriečiai.

St. Gegužio melas
O Gegužis, Vitąičio kūmas, 

“Tėvynėj” gruodžio 13 d. lai-

doje 1935 m. poriną, kad: 
“SLA. organas “Tėvynė” įr jos 
redaktorius p. Vitaįtis visuo
met įr visokius ant Susivįe- 
ųįjimo pųplinius tinkamai a|- 
rėmė“. Gerai, p. Gegužį, įro
dyk, kada Vitaitis atrėmė kad 
ir yirįįminėtus “Sandaros” 
šmeižtus? 1934 m- spalill 14 
d. Cleveland, Ohio, sandarie- 
čiai su smetoniniais tautinin
kais atlaikė “kongresą” ir jie 
vieni kitiems pasižadėjo (iš
nešė bendrą rezoliuciją), kad: 
“Nuo šios dienos visi tautinio 
nusistatymo laikraščiai: “San
dara, Dirva, Lietuvių Tribų- 
na, Vienybė, Amerikos Lietu
vis, Margutis ir Susivienijimo. 
Lietuvių Amerikoje organas 
Tėvyne (mano pabraukta P. 
T.) palaikytų kuoartimiauą 
kontaktą, ir nei redaktoriai, 
nei jų korespondentai viepi 
kitų nežemintų ir vieni ki
tiems nekenktų”.

Tai dalis išneštos rezoliuci
jos. Vadinas, p. Vitaitis pil
nai kooperuoja su ta sand. - 
tautininkų priimta rezoliuciją. 
Tai iš to aišku, dėl ko p. Vi
taitis Tėvynę pavertė vienpu- 
ęįška.

Kiek laiko atgal SLA. ižd. 
ądv. K. Gųgis ir prezidentas 
F. J. Bagočius nepakęsdami tų 
sąnd.-taųtininkų šmeižtų duo
da platesnius paaiškinius per 
“Tėvynę” apie SLA. bėgan
čius reikalus ir apie finansi
nes problemas. Ypatingai Ra
gučius fąkląis atrėmė sanda- 
riečių tautininkų šmeižtus. Tai 
štai tuoj sęnąs gvardijos šulas 
p. paginsiąs įr Gegužis išeina 
per Tėvypę su Įmpdžjojįmais 
bei žęmipįipąis SLA. viršinin
kų.

Sumažinus “Tėyypę” buvo 
reikąlaujamą, kąd reikia tau
pyt “Tėvynėj’’ yią|ą |ik Imti
niems — svąrį>i,epis rąštąms. 
įr tik dėl taupumo “Tėvynėj” 
vietos SLĄ. Ąpšvįętos Komi
sija patarė p. Vįtaičiui “T.” 
pąskutinį pųsląpį apvalyti nuo 
neapmokamų |ąutinipkų ap- 
garsiniinų ir reįęįiąmų. Dėlįai 
to sand.-tąutininkai dar ir po 
šiai diepai šūkaują, kad “Tė
vynėj” įvestą “cenzūra’’. O 
čia kaip tyčia (ne tik p. Vi
taitis daug užima vietos “Tė
vynėj” tautininkams naudin- 
gopis polemikoms su socialis
tų laikraščiais) talpina p. Ge
gužio ilgiausią tiradą (“Tėvy
nės” 5 ir 6 No. š. m.), matyti, 
agitacijos tikslu už tautininkų 
sleitą į SLA. Pild. Tarybą.

Antras Gegužio melas
P-S Gegužis minėtus “San

daros” šineištus užgiria esą: 
...“jei ir buvo kas panašaus 
“Sapdarpjc” ar kitam kuriaip 
laikrašty rašyta, tai jau čia ne
buvo nieko tokio baisaus”. Ir 
kaip virš pacituota ką “San
dara’’ rašo apie Chicagos Lie
tuvių Apditoriją, tai p. Gegu
žis sako: “Taigi iš gautų fak
tų, kuriuos man prisiuntė SLA. 
sekretorius Dr. M. J. Vinikas, 
suradau, kad spaudoje apibu
dintas Chicagos Lietuvių Au-

di tori jos perėmimo* reikalas 
myo skelbiamas teisingąi”.

Argi? “Sandara” tvirtina, 
cad Susivienijimas turės už
mokėti už Auditoriją 
sais “formalumais” 
tąnčių dol., o paskui 
už “nedaugiau ne 
ęąip tris tuksiančius 
ieiskią, SLA. Pild. 

nupirks Auditoriją už 3Q,000 
<įol., fo parduos už 3000 įo!. 
Tąi išęįna, kad Pilcį. Taryba 
ŠLĄ. padarys 27,000 dol. nuo
stolių! Kitaip ir būt negali 
pagal ^Sandaros” skelbimą.

O Gegužio “dokumentai”, 
kurįųos jis sakosi gavęs iš Vi- 
mkQ? rojo, ką4 Pild. Arli s 
pįrniųtipės derybos arba syar- 
stymąs (kurias Gegužis, skai
to blogiausioms) paimti Ąųdi- 
toriįą įr paskiau perleisti ki
lai draugijai už tiek, kiek 
SLA. kaštuos. O kad ta drau
gija nori gauti morgičiu iš 
SLĄ., tai Pild Taryba reika
lauja įnešti 5000 dol. ir įdėti 
į Auditorijos pataisymą (šią 
prppozįciją pati draugija pa
siūlė) tarpe 5000 ir 8000 dol. 
ir pąskolą ant 5 nuošimčio. 
Taigi kur pamatas p. Gegužio 
tvirtipimui — “suradau’’, kad 
Auditorįjos pardavimo - perė
mimo reikalas spaudoje...“bu- 
vo skelbiamas teisingai”? Va
dinasi, p; Gegužis beteisinda- 
mas “Sandaros” šjneižtus pats 
ąpsįmpląvo! Arba vėl p. Ge
gužis rašo, kad F. J. Bagočius 
...“iškpliojo tuos SLA. narius 
ię veikėjus, kurie pakritikuoja 
Pildomąją Tarybą (Čia p, Ge
gužis kalba apie F. J. Rago
žiaus straipsnį tilpusį “Tėvy
nėj” sausio 3 d. laidoje š. m., 
kur Ę. J. Ragočius atsako į 
kąi kuriuos “Sandaros” šmei
žtus). Paminėtus “Sandaros” 

, mkrimįnųojąnčius ’ šemižtus
SLA. Pild. Taryba p. Gegužis 

, vadina kritika! Ir dar tas
žmogus nesisarmątija pats 
save girti, kad: “čionai aš no
riu pareikšti, jog aš niekuo
met nebuvau šalininku jokių 

. prasimanymų, jokių skandalų, 
jokių neteisingų užmėtinėjimų, 
ir dar laikausi to principo ir 
jo laikysiuos’’.

Vitaitis pavertė ^Tėvy
nę” fašistų organu

1 Jeigu p. Gegužiui rūpėtų tei
sybė ir SLA. bijojimas, kaip 
jam rupi, kąd vėl tautininkai 
užvaldytų SLA., tai jis butų 

■ ne prie SLĄ. viršininkų ka- 
binęjęsis, bet pirmiausiai butų 

• savo organą—“Sandarą” ban- 
‘ dęs apvalytį nup šmeižtų ir 

kenkimo SLĄ. bu jojimui. 
Man rodos, užimti “Tėvynėj” 
tiek daug vietos dėl teisinimo 
“Sandaros” šmeižtų, kurie 
|ąil<omi SLĄ. Pild. Tarybai ir 
sykiu abelijaį SLĄ. ir dar dis- 
kredituot SLA. kąikųriuos vir
šininkus, tai jau perdaug. Ir 
kuomet p. Vįtaitis bažijasi, 
kad: “Musų širdingiausių no
rų yra visą laiką visas išgales 
ir visą vietą “Tėvynėj” pašvę
sti tik konstrųktyvieins raši
niams”, tai norisi p. Vitąičio 
paklausti, ąr jis ir tą p. Gegu
žio rašinį skaito konstrukty
viu?

— Pasenęs Tautininkas.

su vi- 
30 tuks- 
parduos 
mažiau 

dolerių”.
Taryba

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
niėn, 1936 

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prpzįdęntas ADV. F. J. BĄGOČIUS 
Vice-Prezjd. J. K- MAŽUKNA 
Sekretore, P. JURGEUUTe 
IždiRinkąs, ADV. K. P. G ŪGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUžIUTĖ 
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS

Reikalapkite “NAU
JIENAS’’ ant bile kąm- 
po, kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
gųmPį bet Jūsų pato
gumo delei.
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Kenosha, Wis.
Masinis mitingas

Kenoshoą Draugijų Sąryšis 
rengia, vasario 28 d., penkta
dienį, dideles prakalbas J. Stil- 
Sonui-Butkųi pagelbėti, kuris 
yra baudžiamas už tai, kad ne* 
pritarė pasaulio karui, 17 me
tų atgal.

Kalbėti apsiėmė “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, iš Chį- 
cagos, ir J. Martip-Marcinkevi- 
čius, Kenoshos miesto kaunsil- 
manas. Be to, yra pakviestą ir 
daugiau kalbėtojų.

Prakalbos bus German-Ame- 
rican Home salėje, 1715—52nd 
Street. Pradžia 7:30 vai. va
karo.

Rengimo komisija: H. La
banauskas, L. Šulskis, J. Ma
čiulis, J. Martin-Marcinkevičius 
ir K. Braze.

Grand Rapids, Mich.
Atsakymas S. Naudžiui už 

mano šmeižtą

Naujienų No.. 38-tam šių me
tų, Naudžius rašo, kad aš esu 
kenksmingas SLA. kandidatas 
ant centro sekretorius, bet jis 
nenurodo mano kenksmingumo. 
Tuo pačiu sykiu jis sako, kad 
buvo pastebėta, kad aš visvie- 
na nepraeisu. Kodėl Naudžius 
taip išsigando mano kandida
tūros SLA. centro sekreto
rium? Aš tą pačią teisę turiu 
“runyti” 'į SLA. centro sekre
torių urėdą,, taip kaip Vinikas, 
Jurgeliutė ar kiti. Ką Naud
žius vadina pažangiais žmo
nėms?

• Jisai pats sako, kad aš daug 
dirbęs organizacijoje, tas tie
sa, kad aš daug dirbęs ir dirb
siu toliau organizacijose. Ai 
todėl Naudžius mane šmeiža? 
Tu pats žinai, kad aš visą lai
ką dirbęs darbininkų organiza
cijose. O dabar sulygini mane 
su fašistais (nieko panašaus 
Naudžius straipsnyje nėra. 
— Red.). Ar tu manai, kad ta
vo peršemas kandidatas pažan 
gesnis, kaip aš? Ką Naudžius 
žino, kad aš atitrauksiu nuo 
Jurgeliutės balsų? Naudžius sa
ko, kad jis mane nenori per 
daug pasmerkti, bet jis tuos 
smerkia, kur mane nominavo, 
jis vadina “manadžeris”. Ar 
tas reiškia, jis “manadžeris” 
lieka, kur nominuoja?

Naudžius netik šmeižia, bet 
ir meluoja apie mane visiems 
SLA. nariams. Naudžių, ar tu 
gali prirodyti, kad Vinikas 
man atsiuntė laišką, prašyda
mas, kad aš apsiimčiau kandi
datauti į SLA. centro sekreto
riaus? Vinikas man tik pri
siuntė nominuoto kandidato 
blanką išpildyti,' Ipet nė jokįo 
laiško, nė prašymo nuo Vini- 
ko negavau. Naudžius prašo 
60-tos kp., kad nebalsuotų u*z 
mane ir neterštų savo vardą, 
vadinasi, aš teršiu 60-tos kp. 
vardą. Tai labai negražu. Nau
džiau. Mes draugavome ir ko
vojome per kiek metų prieš fa
šistus, dar ir dabar esame na
riai nekuriose darbininkų or
ganizacijose. Bet tu Naudžiau 
turi tiek drąsos mane šmeižti 
ir niekinti, tai jau yra per daug, 
(nė vienu žodžiu Naudžius ne 
niekino ir nešmeižė Morriso, o 
tik nurodė, kad jo kąndidata* 
vimas padės “sargybininkų” są
rašui — tai yra taip aišku, 
kad ir mažas vaikas gali su- 
prasti. — Red.). Jei tu tik to
kia draugas, tai toliau su tam
sta negalima draugauti. Vi
siems SLA. nariams turiu pa
sakyti kad aš neesu nei rytų, 
nei vakarų komiteto sąrašą nu
statytas kandidatas ant SLA. 
centro sekretoriaus. *

Walter J. Morris.

(Kaipo asmenį, Morris’ą nier 
kas neatakavo. Tuo tarpu jisaį 
savo atsakymb Naudžiui visą 
laiką kalbą taip, lyg kad čią 
butų grynai ąsipenįškąs jų 
dviejų ginčaą: Tų šioks, tų 
toksi- Jau* yįen iš to mątyt, 
kad didelės organizacijos vir
šininko vietai jįsąi dar neturį 
tinkamo pasiruošimo. Be to? 
norinti būti SLA. sekretorium, 
reikia mokėti gerai Jietuviškaį 
kalbėti ir rašyti. O Morris dar 
nėra išmokęs. Tai nėra jo kal
tė, nes jisai gal neturėję pro
gos išmokti kalbą, bet be šiT 
tos ikąęijps atlikti sekre
toriaus darbą negalimą. Reikią, 
pagalios, nusimanyti ir apie 
raštinės reikalų vedimą- SLA. 
rąštinė yrą didelė įstaiga, įr 
asmuo, neturįs tokiąm darbe 
patyrimo, padarytų prganiząci- 
jai daug nemąlęnumų ir net 
nuostolių. Amerika, žįųoma, 
yra “free cpųntry”; kąs šioje 
šalyje yrą gimęs, gąji “runy
ti” kad ir į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Bet iš rinkimų 
daryti juokus visgi perą pa
girtina. — Redakcija.)

A

Indiana Harbor, Ind.
Supkiąi sergu Antanas 

TyrĮęęvičius
Jau kelios savaitės kaip sun 

kiui serga musų vienas geras 
biznierius ir veikėjas, kuris per 
daugelį metų laiko valgomų 
daiktų krautuvę. Kalbu čia apie 
p. Antaną Turkevičių.

Kol p. Turkevičius buvo svei
kas, jis daug darbavosi SLĄ 
185 kuopoje ir L. P. D. Klube. 
Kuopoje jis per kelis metus ėjo 
tai užrašų, tai finąpsų sekre
toriaus pareigas. Sąyo parei
gas jis visuomet tinkamai at
likdavo ir su visais draugiškai 
sugyvendavo.

Jei jis įeidavo j kokią komi
siją, tai visada būdavo pasi
rengęs kitiems patarnauti. Ki
tus komisijos narius nuvežda
vo savo automobiliu kur rei
kia ir nieko už tai neimdavo.

Aš linkiu p. A. Tunkevičiui 
greit pasyęikti ir vėl drauge 
su mumis darbuotis organiza
cijose.

Vedybos
Nieko, rodosi, ypatingo jei 

kas apsiveda. Juk tai kasdie
ninis, taip sakant, reiškinys. 
O vis dėlto mums įdomu pa
tirti, kad štai musų draugas 
ar pažįstamas apsiveda.

Štai šiomis dienomis apsive
dė p. Steponas Nprkus. Vedę 
jis plę Marcelę Ešminskaitę. 
Abu yra jauni ir gimę šioje 
šalyje. Norkų tėyęĮįąi bųyo iš
vežę j Lietuvą, kur jam teko 
bent kelis metus praleisti. Ta
čiau kjek paaugęs, Norkus su
manė grįžti Amerikon ir čia 
sau laimės ieškoti. Ir dabar, 
tur būt, surado...

Sutuoktuvės įvyko vietos pa
rapijos bažnyčioje. Amžiną 
mazgą užmezgė kun. K. Bič
kauskas. Po šliųbo jaunuoliai 
ir svepiąi nuyąžįąyo į Lakę 
Shęre viešbutį, kur smągiąi pa
silinksmino kelias valandas.

Linkiu jaunavedžiams ilgiau
sių metų ir ląįmiųgiausio gy
venimo.

Nelaimės su automobiliais
Per pereitus metus su auto

mobiliais pas mus įvyko gana 
daug nelaimių. Kaip ir papra
stai, neatsargumas yra vyriau
sia nelaimių priežastis. O ne
atsargumu labiausiai pasižymi 
jaunuoliai.

Pęr pereitus metus dėl ne
laimių su automobiliais nuken
tėjo 710 žmonių. Tokią rąpprr 
tą neseniai paskelbė policijos 
viršininko ofisas. Vietoje už
simušė 16; 23 mirė nuo sun
kaus susižeidimo; 235 buvo
tiek sunkiai sužeisti, jog juos

teko vežti į ligoninę. Likusie
ji leųgyiąų nukentėjo.

Pasirodo, jog jųgsėjo mėnuo 
buvo pąypjingiausias, nes per 
tą mėnesį automobilių nelaimė
se nukentėjo 87 žmonės. Sayo 
pavojingumu antrą vietą už
ima gruodis su 70 aukų. Sau
giąsias menuo pernąi buvę 
sausis su 43 aukomis.

Taigi, kaip matote, ir nedi
deliame musų nąieste pęrnąj 
įyyko labai daug nelaimiu- Juo 
tolyn, juo daugiau žmonių nu
kenčia dėl automobilių. Tačiau 
bus įdomu pažymėti vienas 
faktas: perųai per yisųs metus 
nė vienas lietuvis neturėję ne
laimės su automobiliu. O tuo 
tarpu pas ųiųs TO daug lietu
vių, kurie turi savo automobi
lius ir nuolat jais važinėjasi. 
Tai rodo, jog mųsų kolonijos 
lietuviai yra atsargus ąųtomp 
bilietai. Tai girtinas dalykas: 
jie nei patys nenukenčia ne j 
kitiems dėl jų reikia nukentė
ti.

— Šapos darbininkas.

Johnston City, UI,
Mjre Jųlią BrąĮtiene

Vasario 19 d. mirė Julia Brai- 
tienę, kuri buvo tik 34 pietų 
amžiaus. Palikę jį nuliūdime vy
rą Joną, duktprį, motiną ir pa
tėvį Antaną Bajorą.

Bajorų šeima buvo vieną pir- 
mutiniu mu'sų mieste. Kitaip 
sakant, tai buvo vieni pirmųjų 
lietuviu, kurie čia atvyko. Jie 
apsigyveno čia prieš 30 metų. 
Dabartinių laiku Bajorai gy
veną fąrmoje netoli Custer, 
Mieli.

Anglių kasyklos
Per šalčius, kada paklausa 

anglims buyo labai didele, tai 
kasykloms buvo leista jbrhti 
po šešias dieųas per savaitę. 
Tačiau nųę vasąrio 21 vpl liko 
įvestą penkių dienų darbo sa
vaitė. Tokiu būdų dirbama 35 
valandos per' savaitę.

Iš Old Ben 18 kasyklos van
duo vis dar tebekeliamas į vir* 
šų. Nors per dieną yra iš ka
syklos iškeliama 5,000,000 ga
lionų vandens, bet vis rezulta
tai nekokie. Kai kasyklą užlie
jo, tai yandeps buvo 7 pėdos, 
o dabąr jau gilumas siekia JI 
pėdų. O tuo tarpu vanduo yra 
traukiamas lauk jau 40 die
nu* e

Atrodo, kad vargu bebus ga
lima nusausinti kasyklą. Mąt, 
vapdųę nuęląt veržiasi iš iš
dirbtų kasyklų. O tos kasyk
los jau seniai yrą vandens ap
semtos. Apylinkėje tų kasyk
lų yra gana daug ir jos pilnos 
vandens. Tad vanduo iš vienos 
kasyklos įsiveržia į kitą ir pa
galiau pasiekia Big Ben 18.

— J. H. Alikonis.

Indiana Harbor, Ind,
Mirė Dr. William Lloyd 

Hughes

Netikėtai mirė širdies liga 
Dr. Williąm Lloyd lĮughes, vie
tos vaikų gydytojas* Jis bųyo 
apie 63 metų amžiaus.

Kai kuriems skaitytojams ga
li atrodyti keista, kad a$ ra
šau apie kažkokį daktarą, ku
ris dagi nebuvo lietuvis. Ta
čiau truputį kantrybės: netru
kus patirsite, jog tai buvo ne
paprastas daktaras, kuris bu
vo žinomas daugeliui vietos lie
tuvių.

Bet pradėsiu nuo pradžios. 
Dr. Hughes gimė prieš 63 me
tus Blossburg, Pa. Jis buyo ki
lęs iš ganą pasiturinčios šei
mos. Sakoma, kad jo brolis ir 
dabar gyvena labai turtingai. 
Kiek man žinoma, jis baigė 
Penųsyly^anijos universitetą, o 
paskui dar studijavo New Yor- 
ke. . t .

Velionį aš pažinau per aš* 
tuonioliką metų. Iš kitų girdė
jau, kad jis buvęs Aukščiau
siojo Teismo teisėjo giminai
tis. Tačiau iš tiesų negalėčiau 
tvirtinti, jog tai yra faktas.

GARSUSIS CHARLIE CHAPLIN

Dabartiniu laįku Chicagoj ę yra rodomas Charlie Ghaplin 
pautas filmas “Modern Times”, šitai kaįp garsusis komikas at
rodę gyyęnįme. Su juo, “Mędėrn Times” žvaįgždė, Paųlette 
Gpddąrd.
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Dr. Hughes atvyko pas 
mus iš Kanados

Pągaliąu tos smulkmenos gal 
ne tįek jau įr svarbų. Į mųsų 
miestą Dr. Hughes atvyko 1902 
m. Prieš tai jis keliose vietose 
vertėsi medicinos praktika. Net 
Meksikoje kiek laiko gyvenęs. 
Kodėl jis pasirinko musų mie
stą, — taip niekuomet ir ne
teko patirti. O tai tikrai kei
sta, kad jis pasirinko musų 
miestą gyvendamas Kanadoje 
(į Indianą Harboy jįs atvyko 
tiesiai iš Kanados).

Atvykęs į < (Indiana Harbor, 
yelįęnis per kai kurį laiką tar
navo Inland Steel kompanijai, 
— buvo tos kompanijos vy
riausias gydytojas. Tačiau ne
ilgai. Pasitraukė jis iš kompa
nijos ir pradėjo laisva prakti
ka verstis. Ir juo tolyn, juo la
biau jis specializavosi vaikų li
gose. Iš pradžių dar gydė mo
teris, bet. per paskutinius dvi
dešimt metų suaugusių jau ne
bepriėmė. Vadinasi, atsidavė 
vien tik vaikų gydymui. Jei per 
klaidą ų’žklyscįąvo pas jį sųaur 
gęs, tai jis pasiųsdavo ligonį 
pas kitą, gydytoją. Paprastai 
dar pridurdavo: girdi, suaugu
sių žmonių ligos yra ne mano 
sritis, — aš jų nesuprantu.

Vengdavo automobilių
..Visai kitoks reikalas būda

vo su vaikais. Dieną nąktį jis 
būdavo pasirengęs sergančiam 
vaikui patarnauti. Nei blogas 
oras nei kitokios kliūtys nega
lėdavo jo sulaikyti. Vidurnak
tyje, kada oras būdavo blo
giausias, jis traukdavo sau pės
čias pas mažytį ligonį, ir tiek. 
Automobiliu’ jis niekuomet ne
važiuodavo. Senais gerais lai
kais, kol arkliai buvo madoje, 
jis turėdavo arklį ir vežimėlį. 
Bet vėliau vizitus pas ligonis 
pėsčiais darydavo. Juokais dažr 
nai sakydavo, jog pėsčias galįs 
greičiau • nueiti nekaip automo
bilių nuvažiuoti.

Iš dalies tai buvo teisinga. 
Velionis visus “short euts” ži
nojo taip gerai, kaip savo pen
kis pirštus. Jis eidavo tarpe- 
gatviais ir kartais sutrumpin
davo kelią per pu’sę ir dau
giau.

Kartą pasitaikė toks daly
kas: atvažiavo žmogus su tak
si vežti velionį pas sergantį' 
vaiką. Mat, jis gerai žinojo, 
kad su privačiu automobiliu 
daktaras jokiu budu nesutiks 
važiuoti. Tačiau velionis atsisa
kė ir nuo taksi. Atvažiavusiam 
jo vežtis žmogui jis pareiškė: 
girdi, tu važiuok namo o aš 
tuoj ateisiu!.

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Vos spėjo žmogus grįžti namo, 
kaip jau ir daktaras pasirodė. 
Taip greit jis galėjo ateiti tik 
todėl, kad žinojo visus -‘trum
puosius kelius”, atseit, tarpe- 
gatves.

Vaikus gydė su didžiausiu 
pasišventimu

Velionis niekuomet nerašy
davo receptų. Vaistus vaikams 
jis visada pats sutaisydavo. Ir 
reikia tiesiog stebėtis, kokį ne
paprastą. pasisekimą jis turėjo. 
Tik labai retai jo gydomas vai
kas mirdavo. Kaip vaikų ligų 
specialistas jis gal buvo geriau
sias (musų mieste. Tatai, ma
tyti, pripažino ir kiti dakta
rai, nes dažnai jie atsivesdavo 

• •' *• • ■' \ 

jį konsultacijai.
Kadangi musų mieste yra la- 

bai daug svetimtaučių, (ai jam 
nuolat tekdavo susidurti su 
įvairių tąųtų žmoųęmįs* Pąsi- 
tai^yęįąvę, kąd mętįpps ųęsu- 
prąsdąvp ję nųrędymų. Tękiu 
atveju jįs pasiimdavo su sąvim 
pbi’kąlbėtėją-;-11 kad įšąįškintų, 
kas ręjkią 'daryti SU 
vaikų*

Vie|Į<$ moters pasakojimas
Iš vienos pažįstamos moters 

girdčjąų štai kukį (Įalyką., Prieš 
kelis metus susirgo jos vaikąs* 
Ji. pakvietė sayo šeimos dak' 
tarą. Po kelių dienų vaikas-pra
dėjo eįti blogyn. S'usirupino ji, 
sųsįrųijĮnp ir daktaras. Paga
liau daktaras pąreiškė: “Jei kas 
jūsų vaiką gali išgelbėti nųę 
jniytįps, tai tik Dr. Hughes. Jei 
norite, aš jį atvėsių”.

Po kiek laiko jis grįžę drau
ge SU Pr. Hughes. Padavęs są
skaitą penkięlikai dęĮerių, šei- 
rųps daktaras išėjo.

Gydyti vąiką pradėjo Dr. 
Hughes. Liga buvo sunki ir pa 
vojinga. Kas .dieiią vėlioms ąt 
ęidayp įrįs ir keturis kartus 
ligonies aplankyti. Ir tai tęsę
si per keturias savaitės. • 

žinote, pasakojo moteris, 
mane ir mano vyrą net šaltas 
prakaitas išpildavo; kai pagal
vodavome apie bilą. Abu tik
rai manėme, kad bila pasieks 
kelis šimtus dolerių. Kai vai
kutis ėmė sveikti? tai ųędFąsųu 
daktarui prišiminėrųę? kąd gal 
jau gydytojo priežiūra ir' ne
bebus reikalinga. :Ępt ' Pr. 
Hughes griežtai pareiškę? j°8 
pavojus ųgra visiškai prąęjęs 
ir todėl priežiųrą yya bųtiųai 
reikaliųgą.

Nieko daugiau nebebuvo da
ryti, kaip tik laukti milžiniš
kos bilos. Tačiau kai atėjo at
siskaitymo valanda, tąi velio
nis paprašė tik $4Q. Mano yy* 
ras, kalbėjo moteris, iš prad 
žiu manė, kad nenugirdo ge
rai, tad jis pakartojo “$140”. 
Bet velionis jį pataisė ir net 
pieštuku ant popierio užrašė, 
kad jo bila yra $40. *

Tai buvo lokę siurprizas, ko
kio nesitikėjomp. Mano vyras 
iš džiaugsmo net apkabino dak
tarą. Vėliau jis dovanojo dak
tarui a labai gražią amžiną 
plunksną.

Taip baigė savo pasakojimą 
moteris,

Velionis mėgdavo lietuvius
Velionis buvę nepaprastaį 

pasišventęs. Pinigai jam neru^ 
pėjo. Todėl dąugelyje ir labai 

ątsįtįjęipu
jis vaikus visai nemokamai. Bet 
gydyti Wiu vaikus ii§ stsi- 
sjĮkydąyo, Q pasįtęisįnjni^s jp 
būdavo toks: girdi, jus turite 
ištękliųr tad galite yaįkų spe
cialistą pasikviesti. Aš dirbu 
tarp tų, kurię neturi pinigų, 
kad galėtų gero specialisto pą- 
tarnavimu pasinaudoti.

Aš galėčiau paduoti daug vi
sokių pasakojįmų apie velionį, 
bet tai užimtų labai dau’g vie
tos. Tad suminėsiu tik kelis 
faktus. Velionis mėgdavo lie
tuvius ir buvo apie juos.labąi 
geros nuomonės. Dažnai jis są- 
kydavo, kad lietuviai esą lą- 
bai teisingi ir dori žmonės. Iš 
kitos pusės, lenkams jis netu
rėdavo simpatijų. Sakydavo, 
kad visi lenkų didvyriai esą iš 
Jutų tautų nųsąYįntį. Q vis ()ė|- 
to jie labai mėgstą svetimom;s 
plunksnomis puoštis ir didžiuo
tis.

Kartą visa} netikėtai jis 
drauge su kitais dviem vyrais 
užsuko. Aš labai nustebau, nes 
žinojau gerai, kad jis visuę- 
met yra labai užimtas. Klau
siu, kas galėjo atsitikti, nes 
ligonių namuose neturime. Ve
lionis tuoj pradėjo klausinėti, 
kas buvo Kosčiuško ir iš kur 
jis buvo kilęs. Praleidome gą7 
na ilgoką laiką, kol pagaliau 
išsiaiškinome.

Kokių motinų pasitaiko
Progai pasitaikius jis užsuk

davo pas mus pasikalbėti. Nie*

kuomet neužmiršiu vienų atei- 
ląn^ymo. Jis tądą bųyo susi
jaudinęs. Kalbėdamas į mane, 
jis paklausė: “Ką jus manote 
ąpie tękį dalyką? Prieš kiek 
laiko aš buvau pakviestas gy
dyti kūdikį, kuris rimtai sir
go. Po kelių atsilankymų aš 
pąstębęjąų? jog motina 
kai kūdikio nepaiso ir 
tai, kų nurodau daryti. Bet aš 
vis nepalioviąu kūdikį lankęs. 
Bet Štai karją atęiųu 
tau, kad motina plaųųą sįenąs, 
o sergantis kųdikįs guli be jo
kios priežiūros. Mętmą nepa
sirūpino nė vaistų jam duoti, 
kuriuos buvaif pąlįkęą. Klau
siu, kam reikąĮmgą Sfthgr sie
nos plauti, kada dąųg syąrbiau 
butų kūdikis prįžiųrėtį- Moti
na atsako, jog kūdikis esą vis* 
vien mirsiąs, tad ji norinti ap
sišvarinti. Girdi, įš drąųgių ne
noriu gėdos tupėti“. tokio 
pareiškimo aš pieltę dąųgiau 
negalėjau daryti, kaip tik pa
imti kūdikį savo globon. Ir štai 
kųdįkis dahar visiškai sveikas, 
o tuo tarpu motina rimtai su
sirgo. Bet aš jos negydau. Kaip 
žinote, ąųąųgusių aš iš viso ne- • 
gydau”...

Toks tai buvę Pr. Hughes. 
Ir nieko nuostabaus, hąd 1 j9 
laidotuves susiriųĮip didžiausios 
žmonių minios. Visį jąųiė? kad 
jie neteko didžįąųsįp Vąįkų 
draugo, didžiausio geradąrio, 
kuris šimtams vaikų išgelbėjo 
gyvybę.

Atsisveikinimo kąlbą pasakė 
metodistų kunigas. Jo kalba 
buvo įspūdinga.

— žilas Senelis.
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Specialis Išpardavimas!
pas? “MIDAVEST STORES”

/Pilkit Pabari Taųpykit Dabąr!
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«MIPWEST’? PUIĘIApgipS KOKYBĖS '

MILTAM ~ - 79c
Pūjeli IRa 2V2 kenai IPY^jES “FairpUy“gCalifornijos 

“Bak^,š”"BRĘĄKFAS'fCOCOA" 
“BĮSQPICK” Prirengti MILTAI 20 unc. pak. 18^ 
<4T)T TTT’IT’TPnrGP’ New Cereal Fpod 

fyhęątor Rįęe

’TpPPY** CpOCOLATĘ FOOD WINK »/g sv. kenai

2did. cellp. < Q f* 
___ pakeliai ■ V V 

PITTED DATES” 7u unc. pakeliai 2 už 23c
“JĄCOB’S” GRYBŲ BULJONAS 10 unc. kenai 2 už 15c , I • ' - --- ------ - *   -- 1 -    - - - - ....... - -- -■ —

21c
DEEP BROWN O OEp

b JĘANS 4 rųšių___ v už
2 kenai 170 

“Midwešt” PEANUT BUTTER 6 iinc. džiarai 2 už 170 
“^liacly Dell” ĄPPLE BUĮTER .... 36 unc. džia7aF170 

-**•- - s v* ęįžtąrąi į 7^ 
....... 50/60 dydžįjo §v. 9^: 

........ skardinė
“DAISY" 1Qr

1 svaro kenai I vM

“Gerbei” BABY FOODS

‘!Midwes|” GRAPE JELL? 
SĄHTA clarą PRŪNES 
KIPPER SNACKS .........
ŠALMONAS KED ALASKĄ
“SmithV’ Tayst-A-Won” Illinois U. S. 1 
JDNĄTHAN OBUOLIAI ........ ...............  4 SV. 19£
U. S. 1 VIRIMUI OBUOLIAI .. ......... ......  5 SV. 190
NAUJI TEKĄS KOPŪSTAI ....................   3 sv. 100
“^nukist” NA VĖL OR ANČIAI Labai ddeli T uz. 190 
Pųihųš,’ Wiscon§in Longhorn SURIS : sv 220 
“PABST-ĘTT” CHĘfiSE Standard or Pimento pak. 15c 
puiki rūkytą žilvis’.. svaras~290 
PUTCH LUNCH MUSTĄRD SAUCE 10 uhC. dž. 130 
>‘DrexeJ Farms” SMOĘEp BUTTS . ........... sv. 290

ąy- 190“Economy” ĘĄCON SQŲARES

sv.

SLincolĮtshir^RAJKYTI LAŽINIAI '/2 svaro pak. 2 už 35c 
‘‘O-SQ-Į3QOb”~VĄNILLA COOKIES .... . . pak. 100
<‘Paradjse” SODA' GRACĘERS sv. pak. 170

...... ................. II.., .1. . ■ ■

2 tuz. 17c
S"25c

PYKAI—Dezęrto iųdas su 2 tuzinais 
bląpk WALNUT GDOKJES ... 

’TOCU-NUT” spaIetai

“LDK” BLAKES -

*fLUX« TOILET 'ŠOAP ........... ----- ■ - UŽ 231^
“LUX” FLAKES .......................

i ........... dicįeli pąk. 210
maži pak. 9^ 

“American Family” SOAP~FLAKES .............. pak.
“O. K.” SOAP POWDER .....    sv. pak. 3 už >3^
“O. K;” MUILAS
“SEMINOLE” BATHROOM TISSUE ...... 4 rolės 250
“PURDX”

specialiai šniętaj ųž

10c pak. Jį už 100
fASl AHA — ‘ _ ------- _

• galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt. už žemiaujfiat kaimui
- Dauguma "Mtdivett btocet" luti ir mefUę lHyriue, tiut jų*
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Kontesto Eiga

tikslo.

Rockfordas
skait-

Iš MARK TWAIN0 sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelionė į Dangų

Pirmiausiai

to-

patriarchai
čia
ar

LAIPSNIS ANTRAS REIKIA 2,800 BALSŲ

Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaitlius

SENAS PETRAS
-1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 3475 balsų

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

F. BULAW
1739 S. Halsted, 
Street, Chicago., 
Tel. Canal 8500 
Turi 2045 balsų'

Senas Petras jau perėjo j 
antrą laipsnį, o F. Bulaw vis 
dar atsilikęs, bet, matomai, tu
ri pasiryžimo savo vietą užka
riauti, nes jau išlipo iš Non 
Gradus skyriaus. Jis pilnai įsi
tikinęs, kad jam draugai pagel
bės ne tik seną Petrą pasivyti, 
bet ir pralenkti, štai, Indiana 
Harbor draugai Kuolas, Rindo- 
kas ir dar keletas pagelbėjo da- 
sigauti į pirmą laipsnį. O jeigu 
Chicagos draugai taip pasidar- 
buos, tai gal susyk pralenks vi
sus.

šios dienos kontestantų sky
riuje yra keletas ir naujų dar
buotojų, kurie pasiryžę laimėti 
laivakortes į Lietuvą.

štai F. Kaminskas, kuris tu
ri bučernę ir grosernę po ant
rašu 4619 S. Hermitage avė., 
sako, turi labai daug prospek
tų ir laivakortę tikrai laimės. 
P-ia Matuliauskienė iš Balti- 
morės rašo, kad nemanius sto
ti į kontestą, bet prisižada pa
sidarbuoti gavime prenumera
tų, kad Baltimore nebūtų atsi
likus.

George Sugdinis,
Frankfort darbuotojas 
čiams 
dirbti, 
lonijų 
pradės
neužilgo šiame skyriuje pasiro
dys su gerai padidintu skait
liam balsų.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

žmonės. Išaugino gabias dukre
les, kurios myli dainas ir vai
dinimus scenoj. Taipgi Dziau- 
gai yra jauna inteligentiška 
pora. Pp, Dzįaugai labai įdo
maujasi rinkimu pašto ženkle
lių ir prašo, jei kas turite įdo
mių ženklų bet kokios šalies, 
jiems pasiųsti, 2006 — 4 St., 
Kenosha, Wis.

Prašau ir kitų Kenoshos lie
tuvių man pagelbėti atsiekti 
savo

NON-GR ADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

J. MAČIULIS

906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi 744 balsų

H.
LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.
Turi 642 balsu

SINKUS

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 445 balsu

MRS. D. ŽUKAS

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

Turi 200 balsų
' i' ■

MRS. M.
ROVAITIENe

700 S. 9th St. 
Herrin, III.

170 balsu

senas W.
šal- 

praėjus irgi pradėjo 
Tikiu, kad ir iš kitų ko- 
draugai konstestantai 
smarkiau darbuotis ir

4 
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i
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t L4.
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ST. MOCKUS
Y. YOKUBYNAS

82 Crawford St. 
Toronto, Canada
Turi 90 balsų

1224 Herrick Av

Racine, Wis.

80 balsu

rf

ai.

G.
212
W.

F. KAMINSKAS
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

VINCAS
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

240 balsų

SKIRMONTAS
15723 Lathrop
Avė. Harvey. III

320 balsų

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 160 balsų

SHOLTEMAN 
6456 South 

JAMES
Maplewood Avė.

Prospect 1695 
Chicago. 
160 balsu

J. F. VILIS
2135 N. Spaul- 
ding Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981 
Turi 120 balsu

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 110 balsų

18

J. MATULIAU
SKIENfi

H. Labanauskas iš 
Kenosha rašo: 3

Tariu ačiū visiems, kurie 
. _ian pagelbėjo prisiirti arčiaus 
laipsnio, kur žadama laivakor
tė į Lietuvą. MAt, esu užsibrė
žęs tikrai laimėti . laivakortę, 
kad galėčiau 
kyti Lietuvą.

Pp. Jociai, 
Hour Tavern 
gue Teatro,

ši$ vasarą atlan- 
u

sa’Vininkai Happy 
ir dalininkai Va- 

labai draugiški

Rockfordas yra gana 
linga ir veikli lietuvių kolonija, 
bet iki šiol kontesito reikalai 
buvo nesutvarkyti. Tik dabar 
paaiškėjo, kad' draugas Savic
kas, keletą kartų dalyvavęs 
musų konteste, buvo sunkiai 
susirgęs. Pats būdamas be dar
bo ir išgulėjęs gana ilgą laiką 
lovoje tik dabar pradeda šiek 
tiek taisytis. Bet ištiko kita ne
laimė*: susirgo jo žmona ir ma
žas kūdikis. Matydami itai, jo 
draugai rockfordiečiai nutarė 
jam kaip galima pagelbėti, už- 
rašinėdami “Naujienas”, o bal
sus atiduodami draugui L. Sa
vickui ir tokiu budu sukelti 
nors kiek finansų sergančiam 
savo draugui. Manau, kad 
Rockfordo ir apielinkės lietu
viai šį L. Savicko draugų už
manymą parems, užsisakydami 
sau ir savo draugams “Naujie
nas”, pažymėdami, kad balsus 
atiduoda draugui Savickui. Vie
tiniai gali kreiptis prie p. Del
tuvos, 628 Island avė., arba J. 
Stružo, 320 N. Johnston avė., 
Rockford, III. O jeigu kuriems 
nėra .paranku kreiptis prie 
augščiaus minėtų asmenų, tai 
gali siųsti prenumeratas tiesiai 
i “Naujienas” su nurodymu, 
kad balsus atiduoti L. Savickui.

Manau, kad rockfordiečių už
manymas yra labai pagirtinas, 
nes tuom pagelbės draugui Sa
vickui ir praplatins Naujienas.

(Tęsinys)
— Čia, žičkau, kliasių pasi

dalinimas yra toks didelis, kad 
tiesiog stebėtina.
yra Dangaus Karalius ir kiti 
karališko kraujo žmonės. Pas
kui juos yra patriarchai ir pra
našai. Gi visokie kunigaikščiai, 
gubernatoriai ir visokie kitokie 
bajorai ir šlachta svarboje ir 
didingume stovi trečioje vieto
je. žemiausiam iš tokių bajo
rui nei tu nei aš nesame ver
ti nei batų nuvalyti. O toks že
miausios rųšies bajoras never
tas nuvalyti batus sekančio 
aukštesnio laipsnio bajorui. Tai 
iš to jau gali suprasti kaip ne
paprastai aukštai stovi tie pa
tys didieji ponai ir karališko 
kraujo dangaus gyventojai, čia 
paprastieji žmoneliai per me
tų metus džiaugiasi, gavę vie
ną iš didžiūnų pamatyti, o pats 
buvai užsimanęs su jais dar 
trintis, susidraugauti. Jeigu čia 
staigiai, prie mano slenksčio 
ateitų ir atsistotų Abraomas, 
tai tuojau tą vietą aptvertų, 
pastatytų paminklą. Per šim
tus ir šimtus metų čia ateitų 
tūkstančiais žmonių tą vietą 
tik pamatyti ir pastovėti arti 
to sklypelio žemės, kur stovė
jo didysai patriarchas. O, tuo 
tarpu, musų klebonas Valeika 
svajoja, kad jis atėjęs tuojau 
puls Abraomui į glėbį ir jam 
visas savo bėdas išpasakos!

— Taigi, aš, kad jau kly
dau, tai klydau. Ir kas man 
įkalė į galvą, kad visi čia bu
sime lygus? Et, tiek to. Už
tektinai laimingas jaučiuosi ir 
taip, kad ir yra čia didesnių 
už mane.

riuvis jie kalba, ir nieko gero 
negalėtumei pasakyti. Ką jie 
pasakytų tai vis taip ir pra
eitų virš tavo galvos. Pats tik 
suskubtum atsiprašyti, “Laba 
diena, Jūsų Mylistos, užeisiu 
aš kitą kartą,” ir taip dau
giau nebepasirodytum jų aky
se. Taip kaip pats nevarinė- 
tum ginčų su mažu vaiku, tai 
taip ir tie didžiūnai čia dan
guj neturi nieko bendro su 
kiais, kaip aš arba tu.

— Pasakyk, žičkau, kas 
didesni ponai, 
pranašai?

— žinoma, 
Naujausias ir
našas yra kur kas svarbesnis, 
negu protingiausias iš patriar
chų. Sakysim, pranašu yra po
etas Strazdelis. Jis yra svar
besnis už Adomą ir protinges
nis už Adomą.

— O ar Strazdelis buvo pra
našas ?

— žinoma, kad buvo, tik nie
kas ant žemės apie tai neži
nojo ir nenorėjo žinoti. Pra
našu yra ir musų tautietis Ja
nonis.

(Bus daugiau)

kad pranašai 
jauniausias pra

Kur nueina jūsų 
doleriai?

1 h

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 

Būtinai pridėkite savo vardų ir pavardę.

Lietuviai Kunigai ir 
Svetimtaučiai Kunigai

MRS. E. 
NORGAILIENĖ 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago, III. 
80 balsu

K. URNEŽIS 
4607 S. Talman 
Avė., Chicago

80 balsu

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

MRS. F.
EDKINS

1018 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
45 balsai
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Kodėl snaudžia parapijonai 
musų parapijose?

Tegul atbunda ir tegul žiu
ri kaip musų kunigai daro.

Mes parapijonai užmokam 
kas mums priklauso, o jei ne
laimė atsitiko namuose, tai pa- 
gelbos negausi.

Vyras mirė ir liko man pen
ki vaikučiai. Nuėjau pas kle
boną, pasakiau apie savo ne
laimę ir paklausiau ar reikės 
mokėti už laidotuves ir kiek. 

J .

Klebonas atsakė, kad negali pi
giau padaryti, kaip už nusta
tytą kainą. Tada nuėjau pas 
vieną prancūzų kunigą, kuris 
sutiko patarnauti prieinamai.

Kodėl musų kunigai nepasi
gaili žmogaus, kad jis yrabied- 
nas, ir nežiūri, kad kaip naš
lei reikės užlaikyti mažus vai
kučius, neturint pinigų ?

Pereitą mėnesį buvo kitas 
atsitikimas. Jaunas vaikinas 
sirgo ir prašė kunigo. Nuėjus 
į kleboniją klebono nerado na
mie, bet buvo kitas kunigas. 
Paprašytas nuvažiuoti pas li- 

• gonį, kunigas atsakė negalįs, 
nes turįs eiti į svetainę vaka
rienės. Jei nenori kunigas ei
ti, tai vistiek galima pasišauk
ti iš kitos parapijos kunigą. 
Nuėjo pas airių kunigą, ir tas 
kunigas neatsisakė, bet tuoj aus 
atėjo prie ligonio. Ligonis at 
liko išpažintį ir už poros die
nų pasimirė!

Kaipgi lietuviai gali priklau
syti prie tokios parapijos, kad

kunigo negali prisišaukti? Airių 
kunigas, be to aplankė, nabaš- 

sukalbėjo 
parapijų

ninką, ir namuose, 
rąžančių. O musų 
kunigų negalima prisišaukti 
prieš mirtį.

Svetimtautis kunigas apsiėmė 
ir važiuoti į kapines už dyką. 
Sako, biednam aš patarnausiu 
ir dykai. O pažiūrėk kiek mu
sų kunigams reikia užmokėti 
tik į kapines nuvažiuoti?

Tai sarmata, kad musų tau
tos žmogus taip _daro.

—Parapijos narė.

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

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( I BAD \ 

BREATH/
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable v
t/ith the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.
• Unfortunatėly everybody auffers from thla 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.’

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
If you value your job and your friends, ūse 

. Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINEbalsų

— Sakyk, kad esi laiminges
nis, negu būtumei, jeigu visi 
būt lygus. Tie patriarchai ir 
pranašai didžiumoje yra am
žius senesni už patį. Jie dau
giau išmoksta, daugiau sužino 
į dvi minutes, negu pats per 
metus daiko. Jie yra kur kas 
protingesni už patį. Pasakyk, 
žičkau, ar pats kada nors ban
dei, sakysim, kad ir su šiau- 
čium protingai pakalbėti apie 
tai, kaip siunasi rūbai, kokia 
gelumbė yra gera, kokia nie
kai?

— O, dabar tai jau supran
tu ką nori pasakyti. Su tokiu 
nebūtų jokios kalbos. Apie če- 
verykus jis nusimano, bet apie 
rūbų siuvimą nieko. Tikra tie
sa, nebūtų ko su juo nei kal
bėti.

— Nu, žinoma, nebūtų. Jei 
imtų jis tau aiškinti apie siu
vimą, tai tau butų ir nuobodu 
ir tuoj pamatytum, kad jis nie
ko neišmano. Taip ir su tais 
patriarchais. Jie kaip mat pa
matytų, kad pats mažai ką te
supranti apie dalykus, apie ku-

Us« only ono l«v«! t«i- 
į ipoonful to a eup of siftad j 
į flour for most rteipos. | 

■T^BAKING 
ILVpowder 

i Samepricetoday, 
į as45yearsago į 
į 25 ounces 25< I 

11 Manufactupd by baltina pawdar |j 
LlJ ipacialiit. wh» malta nathing būt II 
LH bikini powd«r —und.r iup.rviiion Ii 
II of «'.p«rt chemi.t. of nailonai II 
!■______ raputatfon.____________II

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Kiekviena šeimininkė susiduria su ne
atidedamais klausimais. Algos ir 
uždarbiai, kuriuos atiduoda jai dir
bantieji šeimos nariai, turi būti su
naudoti šeimos maistui, drabužiams 
ir pastogės užlaikymui. Negana 
to, reikalinga sutaupyti ir tokioms 
išlaidoms, kaip tai, apšvietos, pasi
linksminimo ir panašiems reikalams.

Dabar, kad visus tuos reikalus 
patenkinti, ji turi būti labai gera 
reikalu vedėja. Kiekvienas doleris 
ir centas, kuri ji išleidžia, turi gra
žinti pilna vertybę. Todėl negali 
būti bereikalingu išlaidu, nes tuo
met nepakaks pinigo reikalingoms 
išlaidoms padengti.

Kadangi maisto išlaidos sudaro di
džiausia išlaidu dali, tai Šiuo atveju 
šeimininkė turi gauti daugiausia ver
tybės už jos išmokėta pinigą. Dėlto 
tokia šeimininkė visuomet seka mai
sto skelbimus ir perka savo pirki
nius tose krautuvėse, kurios turi ge
riausia reputacija geros vertybės 
davimo atžvilgiu ir patildama pa
tarnavima.

šios dienos “Naujienų” laidoje 
telpa “Midwest Stores” tokios rūšies 
skelbimas, kokios taupiosios šeimi
ninkės ieško, nes jame žymiasi tos 
prekės, kokiu šeimininkės reikalau
ja, o kainos yra tiek žemos, kad jos 
gali sutaupyti nemenka suma pi
nigu.

Be to, šeimininkė, kuri perka 
“Midwest Stores” yra užtikrinta, 
kad ji gaus patenkinanti ir pati- 
kiama patarnavima. nes kiekviena 
krautuvė turi daugelio metu preky
binio patyrimo krautuvininką. Jis 
ne tik kad yra patyręs šios preky
bos sryty, bet yra visuomet pasi
ruošęs patarnauti savo pirkėjams 
kuogeriausia.

Todėl, kad gauti geriausia verty
bę, kad sutaupyti pinigu ir gauti 
ganėtina patarnavima pirk maisto 
prekes “Midwest Stores”!

(Apskelb.)

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co.f Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Garsinkitės “N-nose

tYES
R E CO M M E N DE D 

. POR 40 YEARS 

Įo-

NAUJA BUČERNE
1812 SO. HALSTED ST.

Viskas naujai įrengta. Didžiausis pasirinkimas geriausių valgių 
už prieinamiausias kainas. Ateikite susipažinti.

Sav. JOHN GELZAINIS
1812 SO. HALSTED ST.
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MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — Nora 

---o-——
Gauskite, dainas, Ratvių Randa, 
Liekite meilę mums, kaip rasa . ♦ .

— P. Vaičiūnas.
---- Ot—

Rusiją Apskelbė
Shostakovitch
Ęuržuju

Atradimas nekuriu “mažų 
buržujų kairiųjų tendencijų” 
nekuriuose Sovetų kompozito
rių kuriniuose, pradėjo kam
panijų išnaikinti šias tendenci
jas Sovietų Kompozitorių Są
jungoj.

Vienas Dimitri Shostakovich 
kurinių, baletas užvardintas 
“Tyras Upelis”, papuolė “po 
kirviu” ir jo pastatymas Mas- 
vos teatre buvo atšaukas. 
Skundai sudėti prieš Shostako
vich nurodo, kad jo kuriniai 
yra kalti “formalizmu, eks
centriškumu, skepticizmu, 
įtempimu dėl efekto, e te.” 
Laikraštis “Prąvda’’ talpino 
kelis straipsnius, kuriuose šios 
tendencijos buvo iškoneveik
tos.

Kitas Sovietų kompozito
rius, kurio kuriniai buvo kri
tikuojami, tai Mossoloff. Jis 
yra geriausiai žinomas už 
kompozicija “Geležies Liejyk
la'*.

Vadovaujanti Rusijos muzi- 
kalai autoritetai pareiškė, kad 
Sovietų muzika turi gryšti į 
takus nustatytus jų tautiniu 
mąetstrų, kaip Glinka, Motis- 
sorgsky ir Rimsky-Korsakoff.

/•-----o----- - . w
Mussolini Panaikino 
Uždraudimą įvežti 
Svetimas 
Operas

Atsiliepdamas j reikalavi
mus Tarptautinės Federacijos 
Autorių.ir Kompozitorių, Mus- 
solini, ir aišku Italija, atšau
kė uždraudimų importuoti 
opertiškus kurinius neku
riu svetimšalių. Vienas 
korespondentas rašo, kad 
‘H Duče butų tikrai lo
giškas uždraudimas ope
ros “La Juive” (Žydė) ka
dangi ši opera rcikalauna di
delio kubilo aliejaus savo fi
nalui”. 

----- o-----
Ona Katauskaitė Kopia 
Į Muzikos
Pasaulio 
Viršūnes

Visuomet didelio malonumo 
susilaukiu, kuomet pastebiu 
ką nors naujo, kokį progresą 
musų lietuvių dainininkų dar
buotėje. Pavyzdžiui praeitą 
savaitę Ona Katausskaitė, ry
tietė dainininkė, nors trumpu 
viešėjimu Chicagoje pasidarė 
daug draugų ir simpatizatorių, 
kurie seka jos studijų progre
są, dalyvavo dviejuose svar
biuose radio programuos e iš 
New York’o, — vienas buvo 
Consolidated Gas kompanijos 
“Aida New York’o miesto” ir 
antras Swift’o valandoje, kuri 
yra transliuojama per visą 
Ameriką ir kuriai vadovaują 
pagarsėjęs kompozitorius Sig- 
mund Romberg. Pirmadienį 
šios savaitęs p-Jė Katauskaitė 
dainavo operoj “Madame But- 
terfly” (Suzuki rolėje) Spring- 
field, Mass. Reiškia, šios dai- 
ninkes ųupširdus * alsįdavi- 
mas savo darbui randa 
atbalsius ir ji vis žengia ą,ug- 
$lyn savo parinkto^ profesi
ją* / \

.O-~4U.‘.
Chicagietė Dainininkė 
Operoj “II 
Trovąfore

Iš Topeka, KansaS, ateina 
žinią, kad to miesto ąugštes- 
nės mokyklos (Topeka High 
School) pastatyme Verdi ope
ros “II Trovatore” praeitą sa
vaitę dalyvavo dvi viešnios 
dainininkės iš Chicagps, bu
telį t Sonia Slįarnpvą Azucc- 
nos rolėje “kuri davė geriau

sia perstatymą, kaip vokąlįš- 
kai taip ir vaidybiškai” ip 
Barbora Darlys (Drangelienė) 
Leonoros rolėje, “kuri buvo 
buvo maloniai patenkinanti 
jos solo darbuose0.

Visas kitas roles pildė šios 
mokyklos mokiniai, kurie taip
gi sudarė ir chorą iš 120 bal
sų ir orkestrą iš 60 muzikantų. 
Visą dalyką imant — pastaty
mas pavyko gerai.

-—,o-----
Sveikinimai '‘Tyliam 
Petrui” Už 
Jo Naujus 
Kurinius

Musų “Tylusis" Petras Sar- 
palius ir vėl prabilo muzikos 
kalba, kuri, nėra mažiausios 
abejonės, tuojaus ras atbalsį, 
bus įvertintą kiekvieno kultū
ringo ir šiaip grąžiųjų dalykų 
mylinčio lietuvio, ir bus bran
giu indėliu lietuvių muzikos 
rinkinių skryniom

Paraše jis du naujus daly
kus.

Pirmas jo kūrinys, pamatuo
tas ant poeto Binkio eilių (K. 
Binkis pasirodo esąs labai po
puliarus su Petru Sarpalium) 
yra “Žalumo Banga” moterių 
chorui. Ši daina yra ypatin
gai meliodingą ir turi efektin
gų momentų. “Kas-gi, “klau
siu jo”, inspiravo tave, Petrai, 
parašyti šią dainą, “Ant Kal
no tulpės, pakalnėj j ievos, 
miške žibutės šilkinės žydi”. 
“Well, Nora,” atsakė jis, “mes 
niekuomet neįvertinam tą ką 
turime, ši žiema buvo tokia 
šalta .audringa, nemaloni, už- 
tad vien pamąstymas apie pa
vasarį, lyg malonų - brangų 
draugą, rado išraišką, kurią 
užrašiau “Žalumo Bangoj”.

Tas buvo kokios trys-keiu- 
rios savaitės atgal.

Praeitą pirmadienį. Petras 
ateina labai užsimąstęs ir pir
miau ne kaip galėjau pasiū
lyti jam tą tradicijinį kavos 
puoduką, jisai įteikė man mu
zikos rankraštį užvardytą “Aš 
girdėjau vieną kartą, balsą tė
viškės brangios”. Priėjom 
prie piano, Petras perskambi
no ir davė man aiškų supra
timą kaip jis nori, kad tas jo 
kuriųys butų pildytas, ir aš 
buvau nustebinta iki ašarų . . . 
Šį sykį nereikėjo klausti, kas 
inspiravo jį parašyti šią dai
ną, atsakymas gludi pačioj 
dainoj — 16tos dienos vasario 
balsas iš Lietuvos. Pasikurto
jo man tik mintis, kad čio- 
nais yra talentinga siela, jau
tri siela, kuri ir prie sunkiau-' 
šių gyvenimo aplinkybių ran
da būdą išraiškai muzikos for
moje. Kiek jisai galėtų nu
veikti kūrybos dąrbo jeigu 
turėtų mažiau kasdieninių 
rūpesčių ir atsakomybių ir jei
gu galėtų pašvęsti daugiaus1 
laiko jo mylimai muzikai!

Apie Petrą SarpaĮių teks pa
sikalbėti daugiaus kitą sykį, 
šiuom syk, valio! Petrai -r 
laimingo ir ilgo gyvenimo Tau 
ir daugiaus progos dirbti lie
tuvių kultūros naudai atei
tyje,

----- o-----
Birute : :

Chicągos lietuvių muzjkalis 
kalendorius yra papuoštas vi
liojančiais įvykiais šį sezoną.

Sekantis muzikalis įvykis, 
kuris turėtų pažymėti svarbų 
protarpį musų muzikos sezo
ne, tai Birutės Choro koncer
tas, kuris įvyks 8 d. kovo CJu- 
cągos Lietuvių Auditorijoj.

Skai.tyčiąus labai netaktiš
ka, jeigu kalbėčiau apie Bi
rutės reikšmę, jos svarbą lie
tuvių gyvenime, e te., kadangi 
jos pačios 29 metų darbuotes, 
kalbą pati už save.

Tąčiąus noriu tik pasakyti; 
kad kaip per visą savo 29 me
tų gyvavimą, Birutė stengėsi 
duoti publikai rimtus įdo
mius ir nuoširdžiai prirengtus 
programus, ar tai jie buvo 
koncerto formoj, ar muzikąlis 
pastatymas, ar tai jie rengė 
patys ar kitiems pildė pro
gramą, idant publika galėtų ir 
turėtų galimybės pažinti viską 
geriausią ypatingai savo lietu
vių kūrybos ir pildytųjų jėgų. 
Taip ir šiame koncerte, ren
giasi vaišinti muzikos mylėto
jus naujoms, iš Lietuvos ne
seniai parvežtoms ir pirmą 
sykį Amerikoje girdėtoms dai
noms ir muzikos kuriniais. 
Juos pildys BIRUTĖS CHO
RAS, Jonui Byanskui vadovau
jant, ir atsituojanti svečiai ar
tistai kaip tai Bronė Drange
lienė, sopranas, ir Antanas Ka
minskas, tenoras, Lulu Raben- 
Micevyėienė, smuikininke ir 
Aldona Briedytė, pianistė.

Apie programo kurinius pa
kalbėsime kitą savaitę.

IŠ BIRUTES
i • t ' ) ■ , '

Lulu Rahen Nlicewiczv smuiką, 
B. Darlys ir A. Kaminsko 
balsą! puoš vakarą

Kovo g ,d. Lietuvių Audito
rijoj, “Birutė" rengia pavasari
nę muzikos puotą chicagie 
ėiams, su B. Darlys pirmu kart 
po jos pasekmingo maršruto 
Lietuvoje. Tai bus jos debiutas 
su Birute kaipo solistė.

Visi, turbut, yra girdėję 
smuiką p. Lulu Rubem šį kar
tą ji sugros keletą gražių ku
rinių; Antanas Kaminskas ne
kartą puikiai save užsirekomen
davo musų scenoje. Tą jis pa
kartos ir labar, gi p. J. Byans- 
kas prirengs chorą dainuoti 
naujais kuriniais. O, ant galo, 
šokiams gros tikra Federation 
of Musicians orkestrą. Taigi 
Birute prisirengusi laukia jūsų 
visų. Bukit tenai.—T. Ę.

GARSINKITE
naOIObsę

ANTANAS PIVĄRONĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 26 diena. 2:15 valanda 
ryto 1936 m., sulaukės 64 me
tu amžiaus, gimęs Gurav.os 
kąinie, UžvinČio parapijoj, 
Šiaulių apskr.

Amerikoj iŠRyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barbora, dukterį Mor
ta ir sunu Povilą, žentą Leoną 
JUairona, 3 brolius Ąmerilpi 
B.onifaca, Domjninka ir Pet
rą ijr j.u šeimynas, Petrą įr 
pr,oįiene ir ju šeįrąyna .ir 
dauR kitiį giminiu, p Latvijoj 
broli Jeną ir Rimine?.

Kūnas pašarvotas randasi I. 
J. Zcįpo Koplyčioj, ;L646 ;W. 
46th St.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
vasario 29 diena, 2:00, .vai po 
pietų iš kęplyčios i Tautiškas 
kapines. .

Visi a. a. Antano Pivarono 
Rjminės, drauRąi ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidętųvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Mpteri^, duktė, sūnūs, 
žentas, broliaj, 
brolienės ir gjmmes.

Patarnauja laidotuvių direk' 
torius L J. Zęlp, Telefonas 
-Ėoulevard 5203; ' 

LEONAS RAKUNĄS
Persiskyrė s.u šiuo pasauliu 

vasario 25 diena, 10:15 valan
da vak. 1936 ip.. sulaukės 24 
metu amžiaus, Rjmes ChicaRO, 
Illinois. į

Paliko dideliame nubudime 
mylima mofinefe Anąstaziją, 
po tįeyais Šimkevičiu(tė, “ teyą 
Joną, seserį Geny y ir 4 br.oįiųs 
Kazipuera, Juozapa, Bropislo- 
va Jr Ėdvąrda, broliene Ber- 
mce ir dauR kitu Rupiniu.

Kūpąs pašarvotas rapdasj 
2552 W. ,69 St., Tel. frospect 
2188.

Laidotuves ivyks piripadienj 
kovo 2 .diepa, 8 vai. ryte iš 
namų bus atlydėtas j gimimo 
Panelės švėųciaųsio? parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus Redą? 
linges ’ pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Rajkuno Ri- 
jpinės, d.rauRai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nulipdė liekame.
Motina, tėvas, sesuo, 
broliai ir Kimines.

Patarnauja laidotuvįu direk
torius J. F. Eųdeikįs. Telefo
nas Yąrjs 1741.
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LIETUVON!
' •j^n.Rašo. Vanda Byanskienė——.
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(Tęsinys)
Grįždamos atgal, į Rotušės 

aikštę, tįes Vytauto didžiojo 
tilto, sustojome prie seniausios 
Kauno bažnyčios, Vytauto Di
džiojo. Statyta 1406 metais, 
todėl ir kauniečių paprastai 
vadinama Vytauto bažnyčia.

ši bąžųycia kiek įsmigusį j 
žemę ir taip arti prie upės 
kranto, kad Nemunui pakilus, 
vaųduo apsemia j.os vidų. Vi
duje kiek tamsoką—kuklus pri
mityviški liaudies raštai puo
šia sienų viršutines dalis, šios 
bažnyčios dabartinis atųauji- 
pįmas ir išpuošimas tai ą. ą. 
Kan. J. Tumo-Vaižgąnto nuo
pelnai, ir čia prieš j.Q mirtį 
Kauno inteligentija buvo pa
mėgusi pamaldas lankyti, ši 
bažnyčia lieka paminklas netik 
Vytautui Didžią j am, bet ir Kan. 
Tumui-Vaižgantui, kuris po mir
ties Kaune paliko kaip ir legen
da, herojus.

Išėjusios iš bažnyčios einam 
iki Vytauto tilto per Nemuną. 
Ties tilto viduriu pasižiūrim į 
Kaulio senamiestį — Bažnyčių 
bokštai lenktyniuoja, gražiai, 
lyg stiebdamies, vis aukštyn į 
dangų ir nepasiekiamas erdves. 
O į rytus toli nutysęs Nauja
miestis, su aukštai, Vytauto 
kalne viešpataujančiais radio 
stiebais, sudaro nepamirštamą 
vaizdą.

“Na, ar pavargai”, paklausiau 
draugės. “Aš tai jau pasivaikš
čiojau ir gerai išalkaų. Grįžki
me namo, užteks šįai iRenai”.

“Įr t;ur kaip (.visos amerikietės, 
nepripratus dąų’g vaikščięti”, 
juokaudama ątsąkė draugė: 
“Pagyventum .Lietuvoje, tai pri
pras t um. či$ jeigu nori kur 
nųeįfi taį ( daigiausiai pėksčįas 
įr ųųęijąb y

šnekučįuędąmos, paliekam 
tiltą ir grįžtame atgal per se
namiestį prie viešbučiai, šaligat
viai pilni praeivių, žydai daugu-

Vienas kitas kaimietis su

tuščiu barškančiu Vežimu va
žiuoja iš turgaus namo. ■—štai 
ir motmškė, atsistojusi kieme, 
netoli šaligatvio su kupinu gur
bu “barankų". Matyt, tik iš
keptos, kad taip gardžia; kve 
pįa. Aš^ išalkus, labai panorė
jau tų “barąnkų”. “Ar jas par
duodi ?" paklausiau.

“Parduodu", atsakė moteriš
kė.

“O, kiek norėsi?”
Nieko nemanydama, kaip 12 

didelių barankų parsinešiu na
mo be maišelio, jų nusipirkau. 
Dabar kur dėti? Gerai, kad-tu
rėjau paltą su dideliom kiše
nėm, tad po keturias į kiekvie
ną įdėjau, kitas keturias siū
lau draugei, bet ji, deja, nei 
didelių kišenių nei ridikulio 
neturėjo. Nutarėm suvalgyti. 
Juokias iš manęs draugė, kad 
taip stora atrodau su pilnom 
kišenėm barankų, Neužilgo ir 
praeiviai pradeda atsisukę žiuf- 
rėt ir juokais. Bet ką daryt? 
Manau, nusipirksiu maišelį. 
Įeinu į vieną kepyklą, į trečią, 
į ketvirtą—niekur maišų ne 
turi.

“Tąi kaįp jus duoną pąrdųo 
dat, jei popięrio nęturiį?” penk
toj kepykloj savininko ųžklau 
siau.

Sako, popierh per daug bran 
gus, tai dėlto ntenaųdpją. Na, 
maišelio negaliu? nusipirkt, tur
būt reikės išmesti į gatvę tas 
barąnkas, Bet gaila jų, jos 
tokios šiltos ir gardžios. Na, 
eisiu per Laisvės Alėją juoksis 
iš manęs, ar ne. žinau, kad 
daugelis ir pamanė, kad tiktai 
Amerikiete su tokiu ryškiai 
spalvuotu paltu ir valgydama 
dar baranką galėtų eiti per 
LAISVĖS ALĖJĄ,

(Bus daugiau)

Šeimininkėms Žinotina
Chicagos Mėsos prekybos Ta

ryba šeimininkėms rekomen
duoja per ateinančią sąvaitę 
pirkti jkhtleną.

Bendrai, šią savaitę visų mė
sų kainos nųpigo, ,q ypatingai 
kiaulienos, veršienos, avienos ir 
jautienos.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Nauja Moderniška 
Bųčernė Ir 
Grosernė 18 
Apielinkėje

yįrl $) ipetą. Vėlesniu ląL 
ku jis užlaikė biznį MarquetLu 
Rąrk apylinkėje. Beniaus yra 
gyvenęs ir 18 apielinkėje. Yra 
nuoįatinis Naujienų skaitytojas. 
Tėmykįte jo skelbimus Naujie- 
j ienose. Linkėtina didelio pa
sisekimo p. Gejzainiui naujoje 
vietoe.—-YBA.

Antrašu, 1812 So. Halsted St. 
p. John Gelzainis, atidarė mo- 
.dernįškaį įrengtą bųčernę ų 
grosernę, kur yra galima gauti 
visokių amerikoniškų ir lietu
viškų valgių. Taipgi šviežios ir 
rūkytos žuvies, p. .Gelzainis yra 
Žinomas bųčernės biznierius per
.....  T—--- : '■ -
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SONOTONE 06 E. Van Bunm 
pc pertraukos nuo piet iki vidurnakčio 
25c iki 2 vai. Kūdikiams

po ‘ plot. JL5c pisada
“IŠKIGMIN^A ^SOVIETVg SATYRĄ”

“THE HEW OULLIVER" 
šis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre ,Chicagoje I

Gąrsinkitės Naujienose

SUSIRINKIMAI
.J,.'.1 U. IJ.1.'"!

■II." !>.. J.l. . u- . .

ŠIANDIEN
21-mo yyiardo Ajnerįkos Lietuvių Piliečių Sąjungos mėnesinis 

susirinkimas, Dievo Apyęizdos parapijos svetainėje, 713 
w. |8>th Street, 8 vai. vak. Dalyvaus J. T. ?ųrįs. Susi
rinkimas yra labai svarbus ir todėl yra pageidaujamu, 
kad visi nariai būtinai atsilankytų įr atsiyestų paųjų na
rių. Juozas Kuzhhckas, vica-pirpi. ir J. Judickas, sekr.

Rokiškėųų Kliubo susirinkimas, Morning Star KHubo rugiuos?, 
2007 West North avenue, antram aukšte. 8 y, v. Visi 
rokiškėnai kviečiami atsilankyti. K. čepukas.

RYTOJ
Amerikos Lietuvių Daktarų Dnaugystės-r-mėnesinis susirinkį- 

ipas Drs. Strikol-Vezel ofise, 4645 tSo. Ashįajid Avė., 9 
vąh vak. Yra pakviestas Dr. D. A. Parsons kalbėti ir 
krutamuose paveiksluose vaizduoti, “Multįple Rregnan- 
cy". Prašome nesįvėlętoti. Dr, John Kowar, Sec.

FADjėKAVONė

SEKMADIENI
Ui II. >111 ■■■ IIIIUH11. III .~1 l»li        A. > ■

Simano Daukanto Praugijos—mėnesįnis susirinkimas, Lietuvių 
Auditorijoje, |2 vak dieną, Turime svarbių reikalų, kvie
čiame būtinai pribūti. Nepamirškite pasirūpinti ąų njo- 
kesčiais. P. K, sek, .

Kruopiški^ Progresyvių KJiubo—mėnesinis susirinkimas, 20Q7 
W. North Avenue, antros lubos, 10 vai. rytą. Kviečiant 
visus narius atsiląųkyti. Rast. V, čepulęvįčiųs.

SLA. 260 Kuopos—mėnesinis susirinkimas, Margučio svet., 6812 
Western Avė., 2 vai. pp. Prašome narius kuoskaitlipgia.il- 
siai atsilankyti ir kartu atsivesti savo draugus į SLĄ. 
įrašyti. Ę. Liutkus, rast.

Keistučio Kliubo—mėnesinis susįrinkiigąs, HoUywood svęt,, 2417 
W. 43rd str., 12 vai. dieną. Pageidaujame visus narius
atsilankyti. Mokesnius galėsite įmokėti nuo 10 vai. ryto. 
Neužmirškite užsiregistruoti į Keistučio Kliubo vajų. B. 
Rudgajvytė, Prot. rast.
J.1,,,.1-1 U A"..k ■ J>>.. J ...... . »>•

PARENGIMAI
Michael Gedmin

kuris mirė vasario 18 dieną 1936 m. 
įr palaidotas tapo vasario 22 dieną, 
o dabar ilsis Lietuvių Tautiškose^ 
kapinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsįdėkavoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą 
įr palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų , tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva- 
vusierfišv laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, kuris pasakė įspūdin
gą kalbą prie mirusio kapo įr Charles Jaęobs, Joe įr Anną 
Farner, sųnuį Edvardui ir Mtarčiaį įįjįai ųž gėles įr paga
lios dekąvojąme visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ;o t»ų, musų mylipiasf Michael, sakome c įjspr 
kis šaltoj žemėje ir lauk musų ateinant pas tąye,

Nubudę lįekame : 4
Mctina Ona Gedmin, brolis Ędvąjd, brolienė

Lįlįian ir patėvis Mykolas,

Gerkit ir Reikalaukit
Mutual Trijų 
ŽvaiRŽdžiu
Kentųcky 
Bourbęn 

ir
Lįętuviikęi

DeRtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARD3 0803

Vasario 29 — Northsidės Vaikų Draugijėlės, “Bijūnėlio’’ Va
karėlis, Morning Star Kliubo namuose, antram aukšte,
20.07 West Į^orth aye., 8 vai. yakare. Užkandžiai, bun:o 
josimas, prizai, programas. 35c. įžangą.

Vasario 29 -r “Naujos Gadynės” Chano rėmėjų .vakarienė, Mc- 
Epery svetainėje, 4039 W« Madison Street, 8 vai. vakare. 
Bilietai — iš anksto — 50c.

KOVO 1—D.L.K. Vytauto Draugijos Vakarienė įteikimui Gedi
mino Ordeno nariams S. Pocevičini, šy. Jurgio parapijos 
svetainėje, ,32nd Place ir Lįtuanica avenue. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Įžanga 50c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaman Ųniversity 
Club)—Painų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 §, Halsted St. Pelnąs—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžangą 56c.

Kovo 7 t- A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šojkįai ir Kon
certas. Neffo svetainėje, Westeide. Pradžia — 7:30 vai. 
vak. Įžanga — 25c.

KOVO St-'^RŲTeS" Koncertas, ClMcagoą Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys.

KpVQ 8—Lietuviu Laisvamanių Kuopos Roselaųde Balius ir šo
kiai, Darbininkų Syetaįnėje, 104J.3 Micbigaų avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžangą—25c.

Kovo KONCERTAS, Chmagos Lietu’ ių
Auditorijoje, 3133 South Halsted atremt. Dalyyąųja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai
nininkę, h Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica
gos Lietųyų Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynės” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmpnįjąį.” Prelegentas H. Jagminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan ąvenue, 1 vai,, pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roseįando Laisvamanių Kp,

Kovo J5 SLĄ J29-]tos Kųopps 30 Metų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M. .Chernaucko svetainėj, 1600 S. Union avė., 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, šokiau

Kąvo 29 -t “Naujus Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 
Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.



L.D.D. 4 Kp. Protes
tas Prieš Organiza

cijos Kenkėjus
L.D.D. 4-toji Kuopa, Chica

go, 111., laikytame specialiame 
susirinkime, vasario 25 d., 1936 
m., po numeriu4, 2244 West 
23rd Place, vienbalsiai nutarė 
paskelbti nutarimų, kad L.D.D. 
Centro Komitetas ir “Naujo
sios Gadynės” direktoriai su
tvarkytų L. Pruseikų ir J. 
Kuodį.

L.D.D. 4-toji Kuopos susi
rinkimo visi nariai vienbalsiai 
pareiškė protestų prieš L.D.D. 

i 3-čių apskritį už sauvališkų pa 
sielgimų prieš opozicijų. 4-te 
Kuopa uždraudžia L.D.D. 3 
čiam apskričiui vartoti vardų

Penktadienis, vas. 28, 193G
prie , Chicagos Lietuvių Drau
gystės.

Norintieji . ligonį atlankyti 
kreipkitės:

Lutheran Memorial Hosp., 
1116 N. Kedzie Avė.

Kambarys 
nuo 7 iki 8

Linkėtina, 
greičiausiai
dnksmai dalyvautų tarp savų
jų draugų.

No. 417. Laikas 
P. M.

kad ligonis kv.4o 
pasveiktų ir vėl

Prietelius.

Redaktorius vyksta 
į Kenosha

šį vakarų bus prakalbos But- 
kaus-Stilsono pagelbos reikalu 
;{enoshoje (Wis.). Renginio ko
misija, susidedanti iš įvairių

Lietuvių Darbininkų Draugijos į srovių žmonių, pakvietė kalbė- 
Pruseikos maršrutą rengimui, ti “Naujienų” redaktorių P.
Taip pat, 4-ta kuopa neims at
sakomybės už "padarytas išlai
das Pruseikos maršrute.

L.D.D. 4-tos kuopos nariai 
susirinkime pilniausiai užgiria 
J. V. Stilsono Gelbėjimo Ko
miteto nusistatymų.
L.D.D. 4-tos kuopos Valdyba,

E. Millerienė, Pirmininkė
A. Dainis, sekretorius
F. Rubašius, Finansų 

kretorius.

Grigaitį ir kai kuriuos kitus 
kagiečius.

v • 
Cl-

se-

Pranas Kairys Sun 
kiai Susirgęs

Guli Lutheran Memorial 
ninėj, po operacijos

ligo

Vasario 15 d. Pranas Kai
rys, pajuto nemalonų skausmų 
parvykdamas iš darbo, pasiju
to negerai. Dr. Naruševičius, 
kuris suteikė pirma pagelbų ir 
ištyrė kame dalykas, ligonį va
sario 21 d. pasiuntė į ligoni
nę, kur liko padaryta opera
cija. Operacija skaitoma pavy
kusią ir ligonis jaučiasi ne
blogai. Pranas yra darbštus 
ir draugingas žmogus. Priklau
so pri^ SsT.A 9R0 knnnnc ir

“Bijūnėlio” 
vakarėlis

NORTH SIDE. — šeštadie
nio vakare, vasario 29 diena, 
Morning Gtar kliubo patalpo
se, 2007 W/ North Avė., ant 
antro aukšto, musų “Bijūnė
lis” rengia pramogų vakarėlį.; 
su “bunco” lošimu, dovanomis, 
užkandžiais, ir 1.1.

Tikslas šio parengimo yra: 
pirmiausiai, duoti progų tė
vams sueiti į geresnę pažintį, 
ir kad pagelbėti “Bijūnėliui” 
sustiprėti finansiškai; taip jau, 
kad duoti progų jaunuoliams 
tureli “good times”.

“Bijūnėlio” narių “mamos” 
rengiasi visu uolumu, kad 
“bunco” lošimų padaryti žin
geidžių ir pasekmingu. Sako 
prizų prigamins tidk, kad vi
siems užtektų.

Nors neseniai “Bijūnėlis” su
siorganizavo, bet žada pasiro
dyti su keletu numerių nau
jų dainų ir kitokių pamargi-

, ..... Chicago, III,
Tat, pageidaujama, kad tis snioo-n \ .

northsaidiečiai skaitlingai atsi-1 stebėjos ? ^onas . ai pa 
lankytų ir paremtų “Bijūnėlį”.1- * ,, “ubino į nelai
Pradžia 8 vai. vakare.

— Draugas.
5 i

Pocienės byla atidėta 
iki kovo 15

Barbora Pocienė, kartu su 
nuteistuoju 5 metams kalėjimo 
J. J. Bagdonu4, bandžiusiu pa 
pirkti adv. Waitches bylos džiu- 
rę, vakar prisipažino kalta. Bag
dono byloje, kuri pasibaigė 
trečiadienį, ji liudijo valstijos 
naudai.

Vakar prieš teisėja Burke 
prasidėjo Pocienės byla, bet po 
prisipažinom, ji buvo atidėta 
kovo 15 d.

va
rnė
ną-

Michael Gedmino Tra 
ginga Mirtis >  --- —.

Sausio 18 d., 7:00 vai. 
karo, Michael Gedmin, 28 
tų, 3250 N. Kostner Avė.
me kilo gaisras. Tuo laiku M. 
Gedmin miegojo. Tarp liepsnų 
ir durnų apsvaigintas Gedmi
nas 
ant 
jis 
tai 
per 
puolė per liepsnas į kambarį, 
kur miegojo. Iš ten ‘jis greit 
išbėgo lauk ir pradėjo volio-

pabudęs išbėgo ir 
trečio aukšto, bet 
sugrįžti nebegalėjo, 
buvo liepsnose. Jis 
langų. Bet ir vėl

Įteiks Medalių 
S. Pocevičiui

D.

m?s vietų ir pasigriebęs G<ed- 
Jpinų nuvežė į Belmont ligon- 
būti, kur jis mirė tų pačių die- 
nQ. _  F. R

platus programas, kuriame da
lyvaus Lietuvos konsulas, p. 
Ant. Kalvaitis, Dr. A. Račkus, 
pral. M. L. Krušas ir daug ki
tų aukštų svečių ir gerų kal
bėtojų. Muzikalių dalį parū
pins komp. Antanas Pocius.

P. K., sekr.

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 $o. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

ĮciassiFiEDaos
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

Red. Atsakymai:
M. Zolpienei;—Tamstos rašto 

negalėjome laiku patalpinti. At
ėjo per vėlai.

Išgelbėjo du kunigu iš 
degančios klebonijos
St. Bernardo katalikų bažny

čioje, 340 W. 66th Street, va
kar rytų kilo gaisras. Liepsnos 
apėmė rūmus taip' Staigiai, kad 
gelbėdami gyvybes, du kunigai 
tūrėjo lysti laukan, antram au
kšle, per langus. Ten jie ka
bojo per kurį laikų, iki atvyko 
gaisrininkai.

Šiandien, nuo 5 iki
10 laipsnių virš zero

Iki Balandžio 30 
Dienai

užlipo 
iš ten

Laip- 
iššoko 
staiga

Neilgai pasidžiaugusi pavasa
rišku oru, Chicago šiandien vėl 
gaus atsiminti, kad dar tebėra 
žiema. Temperatūra, iškilusi iki 
40 ir daugiau laipsnių, šian
dienai nuriedės iki 5-10 laips
nių aukščiau zero. Taip pra 
našauja oro biuras.

L. K. Vytauto Draugija 
rengia bankietą

BRIDGEPORT — Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to Draugija rengia nepaprastų 
vakarienę, sekmadienį kovo 1 
d. Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Lituanica Avenue,

cevičiaus, kuriam bus įteiktas 
Gedemino ordenas.

Pradžia 7-tų vai. vakare.
Draugija kviečia visus na

rius būtinai dalyvauti vakarie
nėj, 
menę, 
visus

Taipjau kviečia visuo- 
ypatingai biznierius ir 
“Old Timers”, senus 

draugus ir pažįstamus Stanis
lovo ‘pocevičiatfe \ kad jį pa- 
sveikinti, kaipo' įžymesnį dar
buotoją draugijai ir Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimui.

Vakarienei yra sudarytas

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrų palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpų ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašų Draugijon įei
na lengvesnėms sųlygoms — 
gauna dykai tikietų į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes {May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisų. Ofisas 
atidaras kiekvienų panedėlį ir 
ketvergų nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedeldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingų narių 
šeimynų. Proga iki balandžio 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

HIGH LIFE 1NN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269. --------- f-----------------------------------
PARSIDUODA dining room setas 

ir player piano su rollems,
6942 So. Campbell Avė.

—O—

Kur Susirenka Lietuviai

QUEEN’S TAVERN 
Geriausios o/ūšies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

PARDAVIMUI gesinis 1936 metų 
pečius ir Šildomas su kietom ang
lini, šešiems kambariams apšildyti 
Dining ruimio stalaS ^u 4 krėslais, 
tik metai pirktas. Viena lova su 
springsiniu matrasu. Atiduosiu vis
ką labai pigiai. Matykite nedelioj 
visa diena, 3613 S. Union Avenue, 
1-mas augštas iš užpakalio.

Situatibn Wanted
Darbo Ieško

SPRINGINN
Musd 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

JIEŠKAU darbo grosernėj arba
restaurante. Esu patyrusi. 717 W. •
21 St. 1 lubos iš priekio.

Personai
Asmenų Ieško

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181
Pristatom i namus ir groserį.

Pašaukit.

DVI JAUNOS MERGINOS iš ki
tur atvažiavusios, bet dirbančios 
Chicagoje, nori susipažinti arba su
sirašinėti su dviem jaunais vaiki
nais, nesenesniais kaip 30 metų am
žiaus. Rašykit

Box 395
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

PETRAS JARUSZEWICUS mirė 
savo namuose. Malonėkite atsišauk
ti šios giminės: brolis Jurgis Ja- 
ruszavicus, pusseserė Jieva Bunie- 
vicienė ir kiti pažįstami. Laidotu
vės bus šeštadienį. Atsišaukite pas 
Žitkus, 1822 So. Ruble St. arbas pas 
Laid .Direktorių Butkų, 710 W. 18 
Street.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i tavern 
bizni. Biznis išdirbtas, geroje vie
toje, 5947-49 S. Kedzie Avė.

P.' Lorillard Co.dnc,

O

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti į 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

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau įrenta

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA senyva moteris 
pridaboti dviejų metų kūdikį — ir 
apvalyti stuba — Nėra skalbimo. 
Valgis, guolis ir atlyginimas — 
Nuolatinis darbas — Jeigu kas žino 
moterį ieškančia tokio darbo, pra
šau pranešti, busiu dėkingas.

1458 W. 15 St.
Tel. Canal 9719

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.

t A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

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

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

CLaSSIFIEDaOS
MERGINA prie abelno namų dar

bo, 2 kūdikiai, geri namai. $6.00. 
Brown, 1161 Lunt, Tel. Sheldrake 
8222.

Business Service
Biznio ̂ ^Patarnavimas^

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10

FORNIŠIUOTAS OFISAS ir tau- 
kiamas kambarys tinkamas advoka- 
tui, gydytojui, chiropraktui. osteo- 
patui arba akiu gydytojui, 3149 So. 
Morgan St. Tel. Midvvay 10100.

Business Chances
Pardavimui Ęizniai

PILNAI Išdirbtas groserio biznis 
— Kendžių ir vasara Ice Cream’as. 
Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 396.

BUČERNE ir grosernė pardavi
mui, labai pigiai, geroj vietoj. Ge
rai išdirbtas biznis. 2953 W. 59 St. 
Tel. Republic 8931.

PARSIDUODA Tavern biznis, ran
dasi geroj apielinkėje, prie Consum- 
mer’s vėrauzių. Vienai moteriai 
persunku. 8129 S’. Vincennes Avė.

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučemė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis, turiu apleisti mie
stą. 3331 So. Halstetd St .

PARDAVIMUI pekarnė, pilnai 
įrengta su troku. Priežastis pardavi
mo, vienai našlei persunku. Nau
jienos. Box 394.

JUS GAUNATE DVIGUBĄ
iš Labiau-Sušvelnintų Old Golds

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

PAUL M. SMITH, Sav, 
4177 Archer A ve., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

DVIGUBAI-PINIGUS-GRĄŽINAM PASIULIJIMAS, kuris 
padarytas rūkytojams nuo Spalio 6, 1935.

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

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

Hemlock 0800

Real Estate For Sale

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

BUKIT SPORTU ir nusipirkit pakelį Labiau-Sušvelnintų Old 
Golds. Surukykit pusę pakelio. Jeigu jus nepasakysit, kad lai 
yra smagiausi cigaretai kokius jus kada nors rūkėte, sugrąžinkit 

mums apdangalų ir likusius cigaretus bile kada pirm gegužės 1 d. 
1936 ir mes jums prisiusime dvigubai tiek pinigų kiek jus užmokė
jote už pilnų pakelį, Pins už Persiuntimą.

P. LORILLARD COMPANY, Įsteigta 1760
119 ,West 40th Street, New .York City

Rinktinio 
kruaus 

MBAKAs

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
I 3203 So. Halsted St.

o

Educational
Mokyklos

BARGENAS BRIGHTON PARKE
1. Naujas mūrinis namas — 2 Sto

rai — 4 fletai kampinis, kaina 
$15,000. Puse įmokėti, o $7,500 ga
lite mokėti per 15 metų, 6 metų 
senumo, 6 metus atgal buvo mokė
ta $33,000. Turėdamas pinigu ne
praleiskite Šia proga.

2. Storas ir 6 kambarių fletas, 
dviejų karų garažius. Vertas $12,500

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrę mokytojai, parsiduoda už $8,500. šitie bargenai 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit randasi Brighton Parko apielinkėj, 
reikalaudami 
nimas diena 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

musu knygeles, 
ir vakarais.

Moki- šaukite telefonu arba ateikite ypa- 
Lengvus. tiškai i ofisą.

PAUL M. SMITH & CO.
4631 So. Ashland Avė., 2 lubos

Boulevard 2800




