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Prezidentas Prašys Šukei 
ti Taksais Bilioną Dol.

Nuostoliai dėl panaikinimo AAAlurės būti 
padengti pakėlimu taksų. Taipjau taksais 

bus atmokėti ir ex-kareivių bonusai
WASHINGTON, vas. 28. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskelbė, kad jis pradžioj at
einančios savaitės pasiųs kon
gresui pranešimą, kad jis turi 
surasti $1,137,000,000 naujų 
pajamų.

Iš tos sumos, $1,017,000,000 
turi būti sukelta atmokė j imui 
proceso taksų, kuriuos panaiki
no augščiausias teismas, panai
kindamas .AAA ir įsakydamas 
surinktus taksus sugrąžinti 
mokėtojams, kuomet mokėtojai 
juu surinko pinigus iš vartoto
jų ir kuomet valdžia pinigus 
jau buvo atmokėjusi ūkinin
kams.

Apie $150,000,000 bus su
rinkta iš proceso taksų mokė
tojų, kurie teismo* keliu išrei
kalavo taksų grąžinimo. Kiti 
$500,000,000 bus formoje lai- 

yfeinių taksų. Apie pusė biliono 
dol. turės bųįi sukelta nuolati
niais taksais tolimesniam ūki
ninkų šelpimui ir sustabdymui 
nepaprastai greito dirbamosios 
žemės alinimo.

Taipgi kasmet turės būti 
sukelta po $120,000,000 taksais 
per devynius mejps atmgkėji- 
mui ex-kąręivių komisų, ku
riuos kongresai nutarė^tuojaun 
pilnai su visais nuošimčiais at
mokėti, nelaukiant 1945 m., ka- 

butų atėjęs laikas bonusus 
atmokėti.

JmU-P kongresas turės tuos pi
nigus sukelti, prezidentas sako
si nesvarstęs su kongreso va
dais ir tas klausimas nebus lie
čiamas prezidento pranešime— 
bus 'palikta pačiam kongrsui 
susirasti naujus taksų šalti 
nii.s, ar pakelti esančius tak
sus.

Tuo budu prezidentas paliks 
pačiam kongresui susirasti pi
nigus bonusų atmokėjimui, 
taipjau ir padengti tuos nuo
stolius valdžiai, kuriuos padarė 
augščiausias teismas savo nuo 
sprendžiais.

(Proceso taksai buvo uždėti 
ant grudų, medvilnės, tabako, 
ir gyvulių. Juos turėjo mokėti 
urmo pirkėjai ir skerdyklos. Iš 
tjppinigų buvo sudarytas tam 
tikras fondas, iš kurio buvo 
atmokama ūkininkams už jų 
paneštus nuostolius valdžiai 
kontroliuojant ūkio produktų 
gamybą. Ūkininkai pinigus iš 
valdžios jau yra gavę, bet teis
mas panaikindamas AAA, įsa
kė sumokėtus valdžiai proceso 
taksus grąžinti mokėtojams. 
Tai sudarė valdžiai bilioninius 
nuostolius, kuriuos ji dabar tu 
rėš padengti pakėlimu taksų. 
Teismo nuosprendis tuo keis-

I M. . H 9 Į ■ tp.

tesnis, kad ir fabrikantai jau 
senai jų sumokėtus proceso tak
sus buvo surinkę ,iš vartotojų, 
formoje augštesnių kainų. Tad

ORH a
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, galbūt snfegas ir 
šalčiau į vakarą.

Vakar temperatūra Chicagoj 
12 vai. dieną

Saulė 
5:39.

šių taksų grąžinimas buvo di
džiausia tesminė dovana fabri
kantams, arba kaip agrikultū
ros sekretorius Wallace pasa
kė, tai buvo didžiausia moder
ninių laikų legališka vagystė).

Chicago laukia dide 
lė suįrutė dėl pa 

keitimo laiko
Nuo rytdienos turėtų būti įves

tas rytų laikas, bet tarpvals- 
tijinės prekybos komisija 
nuosprendį atidėjo

CHICAGO.—Prieš kiek laiko 
miesto taryba nutarė nuo kovo 
1 d. įvesti Chicagoje rytinių 
valstijų laiką, t. y. pavaryti 
laikrodžius vieną valandą j prie

Tą laiką priėmė ir keli ne
dideli \Chicagos priemiesčiai, 
ypač šiaurinėj miesto daly. Vi
si kiti pasiliko prie senojo lai
ko.

Chicago bandė tą rytų laiką 
įvesti ir visoje valstijoje, bet 
valstijos legislatura tą pasiūly
mą atmetė.

Rytų laikas norėta pritaikyti 

simą teko svarstyti ir tarpvals- 
tijinei prekybos komisijai. Ko
misijai, kuri keli metai atgal 
atmetė panašų Michigan vals
tijos reikalavimą, buvo patiek? 
ta iš abiejų pusių įvairiausių 
įrodymų. Pakeitimui laiko pa; 
sipriešino ir daugelis didelių 
industrijų. Pasipriešino ir dar
bininkų organizacijos.

Komisija savo nuosprendžio 
dar neišnešė, tik davė iki ba
landžio 21 d. abiems pusėms 
patiekti raštiškus argumentus. 
Komisija gi savo nuosprendį iš
neš dar vėliau. O tuo tarpu 
pakeitimas laiko įvyksta kovo 
1 dieną.

Kadangi pakeitimui laiko 
daugelis priešinasi, tai galima 
tikėtis didelės suįrutės. Prie
šininkai nurodo, kad miesto ta* 
rybos nutarimas yra privalo
mas tik miesto įstaigoms, bet 
jis nėra ir negali būti privalo
mas kitoms įstaigoms. Tad čia 
ir prasidės painiava. Tūlos pra
monės, kurios laiko pakeitimo 
reikalavo, be abejonės, pačios 
savanoriai priims naują laiką-. 
Tuo tarpu naujo laiko prieš? 
ninkai laikysis senojo laiko. Tad 
po kovo 1 d. Chicagoj e galima 
tikėtis dviejų laikų—dabartinio 
ir rytų. Bet geležinkeliai h 
paštas turės laikytis senojo la? 
ko.

Miesto taryba galėtų išvengti 
painavos, jei ji šiandie atidėk 
tų vykinimą laikrodžių pavari 
mo, bet ji šiandie nelaikys stt- 
sirinkimo ir nesuspės tai pada* 
ryti. Tad laiko klausimas dabar 
priklausys nuo kiekvienos įmo
nės—kokio laiko ta įmonė no
rės laikytis.

Vėliausiais pranešimais laik
rodžiai veik visur bus pava
ryti ir bus laikomąsi rytų 
ko).

MONTREAL, Que., vas. 
—10,000 pavienių bedarbių, 
rie buvo Kanados bedarbių sto
vyklose dabar gavo darbo prie 
užlaikymo ir gerinimo Kanados 
geležinkelių.

$100,000 “APSAUGOS NUO GAISRŲ SAVAITĖS” ATIDARYMAS

£

M

838
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LORAIN, OHIO. — Pirmadienį, Lorain, Ohio miestas iškilmingai atidarė “Apsaugos Nuo 
Gaisrų” savaitę. Tą pačią dieną kilo gaisras, i kuris buvo bene didžiausias miesto istorijoje. 
Liepsnos sunaikino didžiausius miesto rumus, padarydamos $100,000 .nuostolių.

JAPONIJOS MAIŠ
TININKAI DAR 
NENUGALĖTI

LONDONAS, vas. 28. — To
kio sukilimas priėmė labai rim
tą pabudį, į miestą atvykus 
dar daugiau j urminį, delei ko 
tarp laivyno ir armijos gali 
ištikti rimtas susirėmimas.

< Eina
politikų maištininkai nužudė ir 
du admirolus, už kuriuos ju
rininkai gali keršyti armijai.

Maištininkai tebelaiko dalį 
miesto

TOKIO, vas. 29. —Ištikimo
ji kariuomenė, tikimąsi, šiandie 
pradės veikti prieš maištinin
kus, kurie vis dar tebelaiko 
keletą trobesių pačiame Tokio 
centre, arti mikado rūmų.

Maištininkai jau esą apsupti, 
šiaip mieste esą ramu.

Dar laikosi apie 1,000 
maištininkų

SHANGHAI, vas. 28. —Ja
ponijos armijos maištininkai, 
kurie nužudė mažiausia ketu- 
rius ministerius, vis dar laiko
si. Jie yra užėmę kelis tro
besius mieste centre, netoli mi
kado rūmų. Maištininkų skai
čius siekia nuo 900 iki 1,000, 
bet jie yra užėmę tokias vietas, 
kad ištikimoji kariuomenė ne
gali juos apsukti, nė bombar
duoti iš kanuolių, be pavojaus 
pakliudyti mikado rumus.

Eina taipjau gandų, kad pa
sireiškė dideli nesutikimai tarp 
armijos ir laivyno.

Visa Italija susieto 
mėjusi aliejaus 
. sankcijomis

RYMAS, vas. 28. —Suspaus
ta jau* pirmiau paskelbtų eko
nominių sankcijų, visa Italija 
didžiausiu susidomėjimu seks 
tautų sąjungos sankcijų komi
teto susirinkimą, ateinantį pir
madienį, nes jame gali būti 
paskelbtos aliejaus sankcijos, 
kurios Italiją galutinai paklup- 
dytų.

ATHENAI, v. 28. Grai- 
gijos karalius Jurgis automo
biliu įvažiavo į gatvekarj. Nors 
gerokai nukentėjo automobi
lius ir gatvekaris, bet karalius 
išliko nesužeistas.

Pasimirė garsus 
dainininkas

NEAPOLIS, Italijoj, vas. 28. 
—Vakar čia pasimirė visame 
pasaulyje paskilbęs baritonas 
Antonio Scptti.

Jis gimė Neąpoly 1866 m. 
Per 33 metus jis dainavo Me
tropolitan operoj New Yorke 
kartu su pagaulių • .gąrsiąųsįąis 
dainininkais. -Paskutinį kartą 
toj operoj dainavo pradžioj 
1933 m. Po to jis pasitraukė 
iš operos, sugryžo į gimtąjį 
polį ir čia gyveno iki mirties.

Barbara Hutton sun 
kiai serga

LONDONAS, vas. 28. 
fienė Barbara
Reventlow, buvusi Barbara Hut- 
ton, Woolworth milionų pavel
dėtoja, sunkiai susirgo po ope- 
racijs. Operacija gi buvu pa
daryta, kad sustabdyti krauja 
pludj, kuris pasidarė jai pagim
džius prieš kelias dienas sūnų.

Francija skųs Vokie
tiją tautų sąjungai

PARYŽIUS, vas? 28. —Fran- 
ei ja nutarė Vokietijos atginkla- 
vimą demilitarizuoto Pareinio 
iškelti tautų sąjungos tarybos 
susirinkime ateinančią savaitę.

Nubaudė už išaik 
vojimą

KAUNAS?
teismas viešame posėdyje spren
dė Igno Apyrubio bylą, kalti
namo išeikvojimu, įr dokumen
tų suklastavojimu. Kariuome
nės teismas Apyrubį pripažino 
kaltu ir nubaudė 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo, be to, nutarė iš 
jo atimti laipspj ir išmesti 
kariuomenės..

PAGĖGIAI.— Vasario 8 
buvo suruoštas viešas mokiniii 
vakaras vietinės Duonelaičio 
gimnazijos salėję. Vakaro pro
gramą vykusiai išpildė Klaipė
dos V. D. ir Pagėgių Duone
laičio gimnazijų mokiniai. Tai 
pirmas , toks didelis mokinių 
vakaras. Programoje buvo ba
letas, choro dainos, piano solo 
ir įvairus gimnastikos pratimai.

Ispanija uždare
FAŠISTŲ OARGA- 

NIZACIJAS
MADRIDAS, vas. 28. —Gene

ralinis visuomenės saugumo di
rektorius įsakė uždaryti visas 
fašistų raštines ir sales visoje 
Ispanijoje.

Astuoni žmonės liko sužeisti 
susirėmirne tarp civiiės gvardį;* 
jos ir kairiųjų demonstrantų 
Albaladejo mieste, Ciutad Real 
provincijoj.

Italai skelbia paėmę 
istoriškąjį Amba 

Alaji
RYMAS, vas. 28. — Italijos 

valdžia paskelbė, kad Italijos 
kariuomenė užėmė Amba Alaji.

Tai yra istoriška vieta ita
lams. ši vieta yra tolimiausia 
vieta, kurią jie buvo pasiekę. 
1895 m. Bet nuo čia ir prasi
dėjo jų belaimės, nęs paėmus 
Amba Alaji ethiopai pradėjo 
atsigriebti ir stumti italus at
gal iki juos visai sumušė Ado- 
wa lygumose.

Paskelbė boikotą 
elektros kompa

nijai
EL PASO, Tex., vas. 28. — 

Organizuoti darbininkai masi
niame susirinkime paskelbė boi
kotą EI Paso Electric Co., ku
rios darbininkai vakar sustrei- 

Texas

Smarkiai susižeidė 
miško sindikato 

nariai
KAUNAS.-—Iš Klaipėdos pra

nešama, kad automobiliu važia
vę miško sindikato nariai Naf- 
talis, Gureckas ir dar du asme
nys. Už Klaipėdos, prie Kalotės 
susidūrę su sunkvežimiu ir į- 
vyktfs katastrofa.

Visi važiavusieji lengvuoju 
automobiliu esą usžeisti, o Naf- 
talis su Gurecku sužeisti, sun
kiai ir paguldyti Klaipėdos mies
to ligoninėje.
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Klaipėdos hitlerinin
kų klausimas

KAUNAS, 
pirmininkas 
vokiečių sluoksniai nurodo, kad 
dabar didžiausia kliūtimi esą 
Lietuvos Vokietijos normaliems 
santykiams užmegzti—Neuma 
no ir Zaso bylos padariniai. Pa
sak vokiečių, Anglija, būdama 
suinteresuota gerais Vokietijos 
Lietuvos santykiais, galinti šio
kiu arba tokiu budu daryti į- 
takos, kad tie santykiai page
rėtų. Tai ir pradėta tyrinėt 
hitlerininkų bylos padarinių lik
vidavimo galimumai. Manoma, 
kad Lietuvai gal butų priimti 
niausiąs modusas — tos bylos 
dalyvius išpilietinti ir atiduoti 
Vokietijai, kaip jau kuris lai
kas yra praktikuojama su SSS 
R. Bet tai nepriimtina esą vo
kiečiams. Mat, bylos dalyviai 
netekę Lietuvos pilietybės, tu
rėtų likviduoti ir savo turtus. 
O kai kurie turi didelius plo
tus žemės (Dresleris, Reda 
madheris ir kt.), kurie girdi, 
gali tekti ir nevokiečiams. Ir 
visuomeniniais tautiniais sume 
timais bylos dalyviai nenorį 
apleisti Lietuvos.

Kaip ten nebūtų, bet bylos 
dalyviai, matyt, pajutę kažkokį 
naują dvelkimą, val$ar visi pa
davė malonės prašymus^ Vie* 
nas kitas ir ankščiau tašoma 
lonės prašymus, betyądar lai' 
kės atkakliais ir .prašymą neda
vė, tačiau vakar ir dr. Neuma- 
nas parašė malonės prašymą 
Prašymai vienodo turinio.

Milijonas litų už 
pieną

ZARASAI.—1935 m. Zarasų 
apskr. veikė 6 pieninės. Jose 
iš ūkininkų surinkta ir perdirb
ta apie 10,000 klg. pieno. Pa
gamintą per 400,000 klg. svies
to, už kurį gauta apie milijonas 
litų. Per 1935 m. pieno Zarasų 
apskr. pagaminta apie 34,5 fy 
daugiau, negu 1934 m. Reikia 
atsiminti, kad apskr. pienų ir 
pašarų produktingumas dar 
silpnai išvystyta. Taigi, ge
rinant ir šią sritį, pieno turėtų 
būti pagaminama žymiai dau
giau, nes ir karvių skaičius ne
mažas (per 15,000).

Praėjusius metus daugiausia 
pieno pagamino nedidelis An
tazavės valsč.,—2.200.000 klg.

Kai kurios pieninės (Antaza
vės, Dūstu, Kamariškių ir Za
rasų) ruošiasi netrukus švęsti 
savo veikimo dešimtmečius.

Keistenybių netrūksta
Bilaičių km. (Dusetų v.) vie

no ūkininko karvė atvedė ver
šiuką aštuoniomis kojomis ir 
dviem uodegom. Karvę ir ver
šiuką teko papiauti.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

j

Vyr. Tribunolas ka 
savo didžiąją pašto 
ženklą aferos bylą
KAUNAS. —Vasario 11 d. 

vyr. tribunolas sprendė pašto 
ženklų aferos dalyvių kasacijos 
skundus. 1935 m. spalių 17' 
18 d. apeliaciniai rūmai spręs’ 
darni kasacijos skundus A. Sruo 
gos bausmę patvirtino, pridė
dami jo turto konfiskavimą, 
Augumri bausmę sumažino nuo 
5 iki 3, Vasiliauskui nuo 3 iki 
2 metų sunk, darbų kalėjimo, 
Jurkšaičių nuo 2 iki U/į metų 
kalėjimo.

Kasacijos skunduose buvo iš
dėstomos tokios vados: 1) apel 
rūmai nepatenkino kaltinamųjų 
gyųėjų prašymo paskirti kitą 
ekspertyzą, vieton A. Varno pa
darytos ekspertyzos, 2) rūmai 
nepridėję tardymo medžiagos, 
gautos iš Vokietijos teismo o r 
ganų dėl Abelio, pirkdavusio 
pašto ženklus iš A. Sruogos-, 
kad prokuroras kasacijos pro
testo nepadaręs, tai rūmai 
Sruogai bausmės negalėję di
dinti, kad rūmai motyvuose ne- 
konstatuoją, jog faikintinas B. 
St. 51 str., t. y. iš anksto su
sitarimas, kad kiti tos bylos da
lyviai negalėję žinoti machina 
ei jų pašto ženklų sandėliuose 
ir t.t.

Yyr. tribunolas nuo 12 iki 17 
W. taręsis paskelbė rezoliuti 
ją>’knrift'*ape?z Fun1ų sprendi
mas, kiek jis liečia Auguną, 
Vasiliauską ir Jurkšaitį kasuo- 
jamas, o rūmų sprendimas dėl 
Sruogos kasuojamas toje daly
je, kuris liečia Sruogos turto 
konfiskavimą; Sruogai paskirta 
15 metų sunk, darbų kalėjimo 
bausmė paliekama.

Byla grąžinama apel. rūmams.

Ir kunigai turi mo 
keti alimentus

ŠIAULIAI.—Sausio 29 dieną 
Šiaulių Apygardos teismas 
sprendė šaltinių parapijos kuni
go Jono Pranio bylą su buvusia 
klebonijos tarnaite Gudzinskai- 
te dėl alimentų. Teismas pri
teisė iš kunigo Pranio Gudzins- 
kaitės kūdikio išlaikymui po 
30 litų kas mėnesį iki jam su 
kaks 17 metų.

KAUNAS.—Kino filmų cen 
zura šių metų sausio 15 d. už
draudė įvežti iš užsienio į Lie
tuvą filmą, vaizduojančią Vo- 
kitijos pajūrio žemių dalį —‘‘Per 
Maršenlandą į Frinzenštandą”, 
o vasario 8 d. uždraudė įvežti 
filmą “Senasis ir jaunasis ka
ralius” (iš Prūsų karaliaus 
Fridricho Wilhelmo gyvenimo).
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BROOKLYNO Iii NEW YORKO ŽINIOS
Nusižudė spaustuvininkus

šiomis dienomis nusižudė 
George Carpenter, Brooklyno 
spaustuvininkas. Jį rado kam
baryje nutroškusį.

Carpenter dar buvo visai 
jaunas vyras, vos 83 metų am
žiaus. Negalėdamas niekuč dar
bo gauti, jis riutarė kviečia
mosiomis dujomis nusitroškin- 
ti.

Pradėjo vogti net auksinius 
dantis

Kad vagia pinigus, dtidhą, 
drabužius ir kitokius dalykus, 
tai nieko nėra huostabaus. 
čiaU kas galėjo pamanyti, 
galima auksinius daiktus 
vogti, ir tai iš burnos!

Kaip matote, visur kur 
sireiškia progresas, — progre
suoja ir plėšikai.

Juodukas Ernest bavis pa
stebėjo, kad jo tautiečio bur
noje labai daug atikso, ‘ atseit, 
auksinių dantų. Tad Driviš įsi- 
•yiliojo jį saliuną ir pradėjo vai
šinti. Vaišino tol, kol tasai už
migo. Tąsyk Davis išėmė iš 
burnos auksinių daritų setą ir 
nuėjo savo keliais.

kai Daviso tautietis išbudo, 
tai jis susivokė, kad jo burno
je nebėrai auksinių driritų, ku
rie jam atsiėjo 
Tuoj, žinąma, pranešė polici
jai, kuria 
suimti Davisą. t)abar DaYis tu- 
rėš stofi į teismą ir aiškinti, 
kaip jis iš burnos dantis iš
lupo.

Berniukas, kuriuo visi 
krktosi

PETEfcŠON, N. J.

kams daug lengviau yra savo 
reikalus ginti.

— Frank Laviriskas.

Waukegan, Ui 
------------ < 

MIRĖ SLA .262 KUOPOS 
thJ HtA&iAl

l’a- 
kad 
Ęa-

pa-

65 dolerius

netrukus pasiseko

Vasario 8 d. mirė 6na Vaiš
noriene sulaukus 55 metų am
žiaus. Susivienijimui ji pri
klausė per 17 metų.

Velionė paliko vyrą Petrų, 
tris sūnūs ir dvi dukteris.- Ji 
buvo palaidota vasario 12 d. 
Grabą nešė SLA nariai.

—o—
Kitas SLA narys mirė va

sario 18 d., — tai Vincas Stri
kas. Jis buvo apie 48 metų am
žiaus. SLA 262 kuopai priklau
sė per 8 metus. Ketverius me
tus jis ėjo kuopos protokolų 
sekretoriaus pareigas. Paliko 
moterį Mortą, šunų Vytautą, 
dukterį Birutę, du brolius ir 
gimines. Palaidotas liko vasa
rio 20 d North Shbre kapinė
se. Atsisveikinimo kalbą pasa
kė P. Dubickas iš Chicagos.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, nes velionis waukega- 
niečiams buvo gerai žinomas 
biznierius, būtent, buvo kirpy 
klos ir taverno savininkas.

SLA 262 kuopa abiem mirų- 
šiem suteikė po gražų vainiką 
bei aprūpino grabnešiais. Kuo
pos yra įvesta tokia tvarka, 
kad nariui mirus skiria $10 
Vainikui nupirkti.

Laidotuvėse patarnavo laido
tuvių direktorius J. Nemanick, 
611 
ęago, III.

k Sep
tyniolikos metų V/ Baker su’ 
mrinė pasibastyti po pąšaulį. 
Mokykla jam tiek įgriso,1 kad 
jis metė ją ir atvyko į New 
Yorką. Ten jis slapta įsigavo 
į “Munson” prekybinį laivą, 
kuris plaukė į Pietų Ameri
ką.

Po kelių dienų Baker, turė
jo išeiti iš savo “urvo”, nes 
alkis nedavė ramumo. Bet lai
vas jau buvo toli nuplaukęs 
nuo kranto. Kapitonas norėjo 
jaunuolį į kitą laivą persodin
ti ir grąžinti atgal, bet Ber- 
mUdoje Anglijos valdžia atsi
sakė įsileisti į krrintą. Tas pat 
atsitiko ir Argentinoje bei Bra 
zilijoje, — nei viena nei kitai 
valstybė nepanorėjo jaunuolio 
įsileisti.

Pagaliau laivas grįžo j Ne\V 
Yorką. Bet ir čia nenori pa
bėgėlio įsileisti. Mat, paaiškė
jo, kad Baker yra Olandijoje 
gimęs. Tiesa, jo tėvai • Peteri 
sone gyvena, bet nėra šios ša
lies piliečiai. Todėl ir esąs ki
lęs sumanymas jaunuolį j Olan 
diją vežti.

Nors Baker yra tik 17 mė
tų amžiaųk jaunuolis, bet jiš 
didelio. ug/o, — siekia net še
šias pėdas. Mokykloje jis bu
vęs nuolat vaikų pašiepiamas 
ir išjuokiamas. Negalėdamas to 
ilgiau4 pakęsti, jis ir nutaręs 
bėgti iš namų. Labai galima, 
kad dabar jis gailisi dėl to sa
vo pasielgimo, bet jau per vė
lu.

Atsipeikėjo
Vasario 12 d. “LaisVe” įdė

jo editorialą, kuriame atkrei
pia darbininkų dėmesį j socia
listų valdomus, miestus. Esą 
tuose miestuose, kuriuose yra . -. 'i - - . ■ j . . J i! . _ .

į* 
lengviau kovoti. P&Yyž- 
Minnegpblis ir BHdgė-

Conn., streiko mėtų po- 
darbininkams jau nebe-

socirttisto įsigalėję, drirbihin 
kams 
džiui, 
port, 
licija 
daužo galvų.

Vadinasi, tik dabar laisvie- 
čiai pastebėjo, kad socialistai 
rūpinasi drirbinirtkų rėikaiaiš. 
Jie pastebėjo, kad socialistų 
valdomuose miestuose darbinin-

lOth St., North’ Chi- 
h' 

- Reiškiu gilią užtiojaūtą mi
rusiųjų šeimoms * ir. jų gimi
nėms. -

KUOPOS BALIUS
SLA 262 ku’opos balius įvy

ko vasario 22 d. Trenka pasa
kyti, jog balius b'tivb Visais at
žvilgiais ^Sėkmingas. Numato
ma, kad pelno kuopai liksią 
kelios dešimtys dolerių.

RYTOJ KUOPOS SUSI
RINKIMAS

SLA 262 kttopoš mėnesinis 
susirinkimas įvyks rytoj (kovo 
1 d.) J. Matiejaičio hamuoše. 
Prasidės 10 vai. ryto. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes 
turime, daug svarbių reikalų 
spręsti. Trio prieiti laiku turė
site progos mokesčius sumokė
ti. Yprič tai thrite padaryti tie, 
kurie su mokesčiais esate atsi
likę.

Kad fmvsų kuopa nepyktų, 
tai mes būtinai turime haujų 
narių gauti. Tad jei turite kan
didatų/ atsiveskite juos į su
sirinkimų.

—A J. Mačiulis, tiri. rast.

Toronto, Kanada
Aūkos Kupiškio “Liahdies 

Namui”
Toronto kupiškėnai ir ne ku

piškėnai atjausdami kultom} 
darbą Lietuvoj šuaukavo 14 
dol. 50c “Liaudies Namui’', ku
ris yra projektuojamas greitu 
laiku pradėti statyti Kupiš- 
kyj-

Aukavb Šiė ašmenis: po 1 
dol. A. 1. Iridreliai, B. A. Ko- 
voliunai; po 25c Š. Sasnaus
kas, V. Dagelis, A. Kalmer, A. 
Kudrezoff, G. Plėnis, K. Šimo 
nis, J. Broga, J. černauskas; 
£o 15c neįskaitoma; po 10c 
Petraitis/ pb 5č Laurinaitis, J. 
Dėkšhiš. Kadaisi egzistavusio 
K. B. K. A. Toronto kuopa au
kavo 10 dol.

Tokiu badu susidaro 14 dol. 
50c, kurie buvo pasiųsti į Ku
piškį K. Jėčiaus vardu.

Višiefiis aukavusiems tariu 
ačii? visų •kupiškėnų vardu.

— A. S. Kovoliunas.

Mahtenti,llL

Apie valstijos išlaidas it 
politikierių pažadus
“Naujienas” skaitau jau per 

daugelį metų. Faktiškai nuo 
pat -jų susikųrimo. Tuo metų, 
kai “Naujienos” pradėjo eiti, 
aš gyvenau Gary, Ind. Lai bu
vo 1914 m. Tada pradėjau dien
raštį skaityti ir šiandien jį te- 
beskriitati. •

Dritig mėtų praėjo ir dritig 
varidėhš ritio to laiko rititėkė- 
jo.' Iš Criry ritvykau’ gyventi 
į Ciiičriėb. Bet štai 1931 iii. pėi*- 
sikėliriti į Qriihėy, kamė tar- 
naVriti lųihoiš Sėldiers ririd 
Saiiotš Ltonfie įstaigoje. V^Iiriri 
buvau ri^rkėltaš j Manterid, kur 
yra didėlė ligoriiriė.

Aš ė’šu kate veteranas it pifh 
klarišritt įvairioms amerikoniš- 
koniri bfgdhižačij.oiris. DriŽririi 
tad mari terika tarnybos it or
ganizacijos tėikalais važinėtis 
po pietinės Illinois dalies mie
stus ir miestelius. Važinėtis ar 
stebėti, kaip ir kas yra driro- 
ma.

Pirmiausia noriu įjašakyti, 
jog j politiką bent šitio tritįiu 
nesikišti ir jokiai partijai riė- 
priklattšau. Tačiau*, ihariati, kad 
aš galėsiu paduoti gana įdomių 
faktų, kuriė s^afbu žinoti Vi
siems balsuotojamš; - ■

Netrukus įvyks rinkimai. Po
litiškas katilas jau dabar ver
da ir kunkuliuoja. Visokios rų- 
šies demagogai peršasi krindi- 
datais ir žada mokesčius nu- 
mažinti bei šiaiį) Visokių leng
vatų šutėikti. štai prieš kiek 
laiko riian pateko vieh'aS kan- 
kakee laikraštis, kuris veda di 
džiausią agitaciją už Len 
Small’ą. S mali esą tikrai su
tvarkysiąs Illinois valstiją. Jei 
išrinksite jį gubernatorium, tai 
jis tikfai mokėščitiš per pusę 
sumažinsiąs.

žinoma, tai yra niekas dau
giau kaip tik/ ^dema
gogija. Nei Sma11*h£r~kas ki- 
taš pėr pusę inokėščių negalės 
Sumažinti. Faktiškai vargti bus 
galima ir visai mokesčiai su
mažinti. Ir štai kodėl: liko pri
imtas senatvės pensijos įstaty
mas, nedarbas dar tebesitęsia, 
tad bedarbių šelpimo išlaidos 
vis dat tebebus didėles. Vadi
nasi, išlaidos hė tik kad nesu
mažės, bet gal dar labiau pa
didės. , 7 ,

Yra dar ir kitų dalykų, dėl 
kurių išlaidos padidėjo. Bet 
apie tai vėliau. Dabar pakal
bėsiu apie Smali’o tinkamumą. 
Kaip žinia, jis ėjo valstijos gu
bernatoriaus pareigas prieš 
1928 m. Vadinasi, “boom” lai
kais. Tada su, pinigais niekas 
nesiskaitė, — pas visus jų bri- 
\vo. Nekalbėsiu apie tai, kad 
Small turėjo su valstija nesti 
sipratimų dėl pinigų, — tatrii 
juk visi žino ir atsimena (6 
gal aš ir klystu: kartais žmo- 
nes turi stebėtinai šilpną at
mintį); Bet tiek to. Daugitii 
gal bris įdomu/ kad štai Mari- 
tend ligoninė buvo pradėta sta
tyti Smali’o laika'is. Toje vie
toje’, kartie driba? stovi riiilži- 
riiški pristatau tada btiYo fat- 
rtioš. Įšiskčliritfšioš it riušiban- 
krutousiOš farrtioš. Nri ir bu
vo patvritkytri, kad tai gėriritt 
siri vieta ligoninei. Su pini
gais, žinortia, rtiėkriš riėsiVrit- 
žė: mokėjo už žemę kaip ap- 
tiekoje už vaistus, žodžiu, mo 
kėjo ir permokėjo. Lačiau “eko
nomiškasis” Small į visą tai 
žto^jb piršthri. Kiek man 
žinoma, su išlaidomis SmaH’o 
laikais nesivaržyta.

Tuo atžvilgiu, rodosi, kitaip 
yča Šri Uornėriu. Politikieriai, 
o ypač visokie kohirakioriai, 
nelabai terri juo patenkinti. Sa
kė, tad jis nėra lenkęs akiri 
plotu bet kokį kontraktą paši- 
rrišyti. O tai reiškia, kad kori-

NAUJIENOS, Chieagę UI
Krida , šri’šiprižįsti šu rtiiiiėtomis Kultūros Draugiją, kuri šian- 
Vriistijoš jštaigbriiiš if matai, dien jau turi keletą skyrių* 
feriip' jčš šprii’čirii ringė, tai iš. Įsitraukęs į darbą, Dr. J. ŠliU- 
tiesų šiurpu darbši. Kaš bus po pas ir dabrir neriihštri: čia jis 

vienam skyriui padeda knygy- 
nėlę įsteigti; čia kitam Sky
riui priškriitą skaito; čia vėl 
dalyvauji laisvų kapinių ati
darymo iškilmėse; čia rašo me
morandumą ministerių kabine
tui civilės metrikacijos reikė
ti; čiri redaguoja “Laisvąją 

Mintį”, kurią mėgsta skaityti 
r amerikiečiai.

Kai žinonės sutsilaukia šehrit- 
vės, tai jie nori pailsėti. Visai 
kitaip yra su Dr. J. Šliupu. 
Nors jis jau, sulaukė gilios se
natvės, bet poilsiui laiko vis 
dar nėšhranda, — jis vis dar 
švietirtio kultūros darbą dirba. 
Iki šiol dar tarpe musų nesu- 
sirado žmogaus, kuris galėtų 
jį pavaduoti.

Dr. J. šliupo 75 metų am
žiaus sukakties proga šubrirs- 
kime ir mes amerikiečiai. Ban
dykime visose kolonijose su
šaukti didesnius ar mažesnius 
susirinkiinuš. Tuose susirinki
muose paaiškinkime, kokį di
delį švietimo darbą dirba Lais-

iraktdfMtiiėl stokiaii pasi- 
riaridMi. /tŠ feėht ^smėriiškiai i 
tdkių ddtykų ii kži
kurių g6litikiėrių.

Bet grjžkimd prie išlaidų; 
Čėr ptiSktitfriihŠ ni#-
(ūš aš toejau pro^dš Šrišipri- 
zuiti su kai kuriomis valstijos 
įstaigomis, —- vyriausia su li- 
gčfftihėriiiš; hėlkiri tįešib^ ste
bėtis, kaip tos įštžiigdš hė’Jfria!- 
rioMdi sparčiai fittgd.
džiui, imkime Manteno ligoni
nę, kame mati tenka iėtii tik
rų darbų prievaizdos parėigriš 
eiti. Ligoninė brivo įsteigtą dar 
tik prieš kelis metus, šiandien 
čia yra - tarp 6,0(10 ir 7,000 li
gonių. Darbininltų ir tarnau
toj ų štabų šūdarri 400 Žmonių. 
Kaš dieną čia aiVėža iš įvai
rių (raištijos dalių (ris naujų 
ligonių. Kai kada veža net au
tobusais. ir iš kur, rodosi, jie 
galėtų čia srišifRšti! Juo la
biau, kžid tai pro'to ligomis ser
gant jrs žinohėš;'

pąslrode, kad įud tolyn, juo 
tos rųšiėš ligonių skaičius la
biau augri; ŠtRi dabnr mūšų 
įstaigą planuojama žymisti pa
didinti. Aišku, kad ir darbi
ninkų bei tarhaufojų peršoiia- 
las prididėš. Apskaičiuojama, 
kad padidės dvigubai, ’l’ii'o pa
čiu metu reikės didesnio skrii 
čiauš daktrirų, slaugių ir &d- 
miništracihiam darbui tarnaU- 
tojų- ; . i./

Dabar bandykite ripškąičitto- 
ti, kiek tokios Armijos išlaiky
mas atsieina valstijai tik pėt 
vienus metus? O juk tai nėra 
vienatinė įstaiga; Tokių ir pa
našių įstaigų yra datig. Ir vi
sos jos didinamos, visoms yra 
reikalingos nąiij’ps patalpos, 
nes darosi ankšta. Pagalvokite, 
kiek milijdrių JĮolerių reikia 
toms įstaigoms išlaikyti!

Ir blogiausias^-dalykas, kaip 
minėjau, yra tas, kad išlaidos 
metai iš mėtų didėja. Mat, vis 
atsiranda daugiau ir daugiau 
ligonių, tad reikią didesnių pa
talpų, didęshįph^aįbiriinkų, tar- 
naivtojų, daktarų ir slaugyto
jų stribo. "■ ■

Tai tik vieną medalio puse. 
j^ažirirėkimM dabrir j kalėjimus. 
Nuolat laikraščiuose mes skai- 

. • . VI • f ‘

tome, kad štąį. tep ir ten nu
tarti , Itrilljihiriš prittidtoi A?bri 
net visiškai narijas pastatyti. 
Tai reiškia, kad kaliniams jaU 
anketa darosi.. Ir juo daugiau 
mes turime kalinių, juo vaL 
stijoš išlaidos yra didesnės.

Ir vis tai tokios išlaidos, nito

tiesų šiurpu darbši. Kaš bus po 
kęlitf įrištų, jeigu tį įstaigų 
išiaifcjrino našta! (ris eis sun
kyn?

Tuo klausimu politikieriai 
turėtų labiausiai susidomėti. 
Bet taip nėra. Jie tik viso
kiais pažadais dumia piliečiams 
akis.- O pažadėti juk reiškia 
tik patiešyti... Todėl jie nesi
jaučia sugrięšiję, kai tų paža
dų neišpildo.

— Lbuis J. Poczkus.

Šeštadienis, vasar. 29, 1936 
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija. Ta proga parinkime ta» 
organizacijai ir kiek aukų. O 
atikas kartu su sveikinimais 
pasiųskim^ Dr. šliupui.

Taip, parodykime, kad mes 
lietuviai mokame pagerbti sa
vo švietėjus, savo dar gyvą 
aušrininką!

—/ Dr. A. L. GraičUtias.

McNaughton, Wis:
Dideli šalčiai

Dabartiniu laiku pas 
Oras labai puikus, nors 
ir siekia 50 laipsnių žemiriu 
nulio. Tokiais šalčiais vietos gy
ventojai nė kiek nesiskundžia, 
— matyti, jau priprato.

Kėliai labai geri, — sausa 
ir nedulka.

— Jonas Warekois.

mus 
šaltis

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

. . . . Tel. Keimood 5107
VALANDOS: 

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

A.part šventadienio ir ketvirtadienio
—~ ——---- — t------ ;-------

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

3343. South Halstėd St.
Tel. Boulevard 1401

BRANDOS
KVOTIMAI

Viši kruopiečiai, žagariškiai, 
kupiškėnai, rokiškėnai, kražie- 
čiai, Uteniškiai, žarasiškiai, tel
šiškiai ir kiti dėkimės prie 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos. Visi sveikinkime 
nepailstamą kultūros ir švie
timo veteraną, Dr. Joną šliu 
pį,’ 75 metų amžiaus sukakties 
proga.

(gražiausiai it tiksliausiai pa 
sveikino Dr. Joną šliupą Rose- 
lando laisVrimanių kuopa. Ji ne 
tik išsiuntė sveikinimo laišką, 
bet dar pridėjo 25 dolerius 
laisvoms^ kapinėms Lietuvoje ( 
steigti. Tai geras pavyzdys ir 
kitiems. _ .

Dr. ■ J. šliupas tarpe musų 
darbavosi pėr ilgus , metus. Jis 
yra mrišų žmogus. Jis buvo 
vienas pirmųjų pionierių, ku
ris Amerikos lietuviuose pra
dėjo laužyti tamsybės ir prie
tarų ledus.

Apleidęs Ameriką, jis nuvy
ko Lietuvon ir ten įsikinkė į 
drirb$. Tėti jis irgi tokiu pat 
griežtumu stojo į kovą prieš 
Yisokius^bievo tarrius, kurie 
išnaudoja ‘kaimiečius. Kad ta 
kova butų sėkmingesnė, tai jis 

kurių jokiu budu neišsišuksi. įsikūrė Laisvamanių Etinės

LIETUVIŠKOS DRAUGIJOS IR 
KLIUBAI, IS1TĖMYKITE!

SlTNSET P ARK
Lietuvių Pilnai Įren

gtas Piknikams 
Daržas

52 akru aptvertas miškas—didele 
šokiams sale—geri pianai dėl or
kestrus—pilnai įrengtas Reftesh- 
ihent Stand—Chicago-Joliet ba
sas sustoja prie vartų—baseball 
laukas. Kainos žemos. Atvažiuo

kit pamatyti. Rezervuokites 
iš anksto.

V. KUBAITIS 
135th and Archer 

Route 4-A
Tėl. LEMONT 87-R1 

LEMONT, ILL.

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

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicėfhš Lietuvių 
Laidoilitiil pifėKfbrių Asociacijos.

iUBkitotsiAš; PiĖNą IR Naktį 
Turifrie Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

4605-07 Š. Heririiiri^bAve’njję Phoneš Yards 1'741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Plriče Phones Crinal 2515—Cicero 5927

, , S. C. LAdHAViČŽ ~
42-44 Ėast lČ)8th St. Tel. įullman 1270, arba Ganai 2515

. j. tiULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

M • «. 4 » fe < ’ . 4 ' , . •

& P. MAžĖtKA
8819 Lifuaiiita Averiue  Phone Yards 1138

: A. MASALSKIS
8307 LitUanicd Avėnūė Phone Boulevard 4189

. A. PETKUS
1410 South 40th Čourt Cicero Phortė Cicero 2109

J* F. RAtjŽiUŠ
Phonė Canril 6174

•• S. M. ŠKUDAS
718 Wešt 18tft Street PhW Monroe 8877
EE 1U. 2OLP
1^46 Wesi 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

668 ±8th Street

F-........

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOŽAPAS , .

EUDEIKIS
IR TūVAS

REPublic 8340

AMbULA&CE PATAiČNAViMAS DIENĄ IR NAKTj

Rtione Canal 6122
Dt. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefoną* Republie 7868

tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hide Park 3395

Dt. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezėl’is
Dentistaš

4645 So. Ashland Avc.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

DR. VAiTVŠH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricaliy Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^r^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Nam« telefonas Brunėwick 0597

Ofiso Tel. BoulevArd 5913
Ėez. Tel. Victory 2343
Dr; Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
Nedeliomii pagal sutarti.

Dr. Strikol’iš 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVK. 
_ __________ _____________________ _________ _ T 

vak. Nedelioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prošpeėt 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157. ARCHER AVENUE ,. 
Telefonas Virginia 0036 

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

IT' •* • . » • t •'

Kiti^ Lietuviai Daktarai.
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo . 1-4 p. p. )ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diėna ir nakti. 
Dr.Coustance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Boulevard 7820

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR« CHIRURGAS 

, , Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CdlCAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
ėlektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar CentrAl 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piietų

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų ir visu 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena. j
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA E
lyti medalius bile kokiems 
kiams mes nesutinkame.

šmi-

Taip negalima
nu- 
siu-

TEfiRA INCOGNITA

laikraščius. Ir turiu prisi-

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos) .

Vis dar ant laivo
Yra šlykščių, bobiškų, bam- 

bastiškų raštų laikraščiuose ir 
nekurie kritikai sakow kad to
kie raštai verčia juos vemti 
arba bent koktu nuo jų daro
si. Aš esu skaitęs ir “Dirvą”, 
ir “Draugą”, ir “Vienybę”, ir 
'“Tėvynę”, kur tokių raštų aps
čiai. Skaitau ir visus kitus lie
tu
pažirki, kad vos tik porą sykių 
kiek nors koktu buvo pasida 
rę beskaitant “Sandarą”, vie
nok aktualio vėmimo neįvyko. 
Matyt, kad kritikų pilvai yra 
labai silpni. Bet ant laivo, kad 
ir gero valgio užsikandus, dau
geliui prisieina vemti arba da
rosi koktu. Tai yra maisto pus
ti j imas arba, kaip žemaičiai 
sako, eikvojimas.

Senoji Romos imperija prieš 
savo sužlugimą pasižymėjo ba- 
liavojimu. Susirinkę svečiai ger
davo ir valgydavo beveik be 
pertraukos. Aiškus dalykas, 
kad žmogus nėra kiauras mai
šas, todėl tiems, kurie norėjo 
sėdėti prie kiekvieno stalo ir 
parodyti \avo mandagumą sy
kiu valgant ir geriant, prisi
eidavo ant trumpo laiko pra
sišalinti ir laiks nuo laiko iš
sivemti. Ir musų gadynėj vi
suose civilizuotuose kraštuose 
milionai žmonių geria arielką 
ir kitus gėrimus iki to, kad 
priversti yra išsivemti, o pas
kui vėl geria, žinoma, tai yra 
Dievo dovanos pustijimas, ku
rią galima butų sunaudoti ko
kiam nors patriotingam arba 
labdaringam reikalui. Romos 
imperija gal tik dėl to ir žlu
go, kad ekonomijos nepaisė.

Ekonomijos sumetimais lai
vo pasažieriams nereikėtų duo
ti valgyti ir gerti, nes nėra 
jokios garantijos, kurių siste
moj šitie daiktai pasiliks.

Jeigu jau pasažieriai šerami 
ir girdomi, tai turėtų būti 
įrengtos bendros arba indivi- 
dualės vėmimo vietos. Apie ši
tą turėtų pagalvoti ne tik lai
vų kompanijos, o ir Lietuvos 
karininkų ir aukštesniųjų val
dininkų kliubai, nes ir tenai, 
kaip keliauninkai aiškina, po 
valstybinės arielkos ir krupni 
ko kiekvienas vemia tai ant 
stalo, tai po .stalo ir net daž
nai kokio mažo rango ponas 
apvemia žymią ekselenciją. ši
tokie dalykai neturėtų eiti be 
kontrolės. Todėl reikėtų išrink
ti kontrolės komisiją ir sargy
bos komitetą. Komitetas sau
gotų, kad vėmimas įvyktų pa 
skirtose vietose ir dar pasi
kviestų detektyvus jam pagel
bėti, o komisija rūpintųsi kam 
valia vemti, kiek vemti ir kur 
vemti. Galima butų surengti 
net kontestus.

(Galo niekad nebus)

Apšvietus komisija dar sykį 
protestuoja. Visgi spaudos lais-. 
vei turi būti ribos. Pinionzų 
ministerio raštas darosi ne tik 
tuščias plepalas, o ir nešvari 
literatūra. Padaužų organas 
yra skiriamas filosofijai, o ne 
visokiems žmonių reikalams. 
Reikalaujame grąžinti minisle- 
rį iš kelionės, kad jis neturė
tų medžiagos savo pliurpa
lams.

Redakcijos pastaba. Pinionzų 
ministeris kalba apie konstruk- 
tyvį darbą. Kada viršininkas 
ką rašo, redakcija privalo jo 
raštą talpinti be jokių pasta
bų. Ypač kuomet viršininkas 
yra redakcijos prietelis.

Pinionzų ministerio radiogra
mas. Labai ačiū redakcijai už 
laisvos spaudos gynimą ir lei
dimą jos draugams išsispiau- 
dyti per laikraštį. Vieton cen
zūruoti musų organą ir redak
torių, lapšvietos komisija tu
rėtų

Graborius Efagdonas liko 
baustas sėdėti kalėjime už 
lymą jury-manui $5 kyšio.

Iš tikro, nors ir depresijos 
laikai, bet penki doleriai yra 
tokia maža suma, kad už ją 
gali patekti ne tik į kalėjimą, 

ir kitur.O

Irgi pasižymėjimas
Italijos Mussolini dalija me

dalius veislingiausioms boboms. 
Jis nori, kad italų prisiveistų 
labai didelis skaitlius.

Iš kitos pusės, jis rėkia, kad 
Italija yra taip tirštai apgy
venta, kad žmonės jau netelpa 
joje ir reikalinga jiems nau
jos teritorijos. Tuo tikslu ir 
karas vedamas Etiopijoj.

Jeigu kur yra fabrikas, ku
ris daro ir duoda medalius už 
pasižymėjimą logikos stoka, 
Mussolini nebus užmirštas.

vietos buvo užimtos. Kongreso 
atstovai ir tiktai tie svečiai; 
gavę leidimus ar pakvietimus, 
iš anksto, buvo įleidžiami į vi
dų. Atstovams buvo rezervuo
tos pirmutinės sėdynių eilės. 
Atsisėdus savo paskirtoj vie
toj, pradėjau dairytis. Apąrt 
rinktinės Kauno publikos ir 
svečių iš provincijos, buvo at
stovai iš Brazilijos, Afrikos, 
Pietinės Amerikos, bet dau 
giausiai tai buvo atstovų iŠ 
šiaurinės Amerikos. Matau 
daug pažįstamų veidų. Buvo 
žurnalistai ir kepėjai, advoka
tai ir medikai. Vieni katalikai, 
kiti bolševikai, socialistai ir 
tautininkai, žodžiu, tiek daug 
įvairių politinių pažiūrų žmq- 
nių, kad pačiai reikėjo savęs 
pasiklaust, kas aš tokia esu, 
ar bolševike ar katalikė?/Nu
tariau, kad tebusiu’ Birutės 
Draugijos atstovė, be jokių po
litinių įsitikinimų, nes daina ir 
muzika neturi partijos. Ji tik
tai nejučiomis apima siela vi- 

žmonių, žmo- 
gerą muziką,

vien muzikos

užsiimti religija.

Šmikiai
Padaužų Respublikos pinion • 

zų ministeris jau sykį apznai- 
mino svietą, kad visokie leite 
nantai ir kapitonai yra prida
rę nemaža svinstvų įvairiuose 
kraštuose.

Dabar gavome žinių iš Japo
nijos, kad ir ten jauni kari
ninkai nakties laiku bandė nu
versti senąją vyriausybę ir nu
šovė kelis musų prietelius: 
premjerą Keisuke Okada, ad
mirolą Makoto Saito, generolą 
Jotaro Vatanabe. Mirtinai su
žeidė admirolą Kantaro Suzuki 
ir pinionzų ministerį Korekijo 
Takahaši.

Reiškia, jauni karininkai už
puolė ir žudyti pradėjo gene
rolus, admirolus ir kitus užsi
tarnavusius vyrus? kad įvyk- 
dinus fašizmą. Lietuvoj irgi 
leitenantai ir prasigėrę kapito 
n ai įvykdė peryersmą nakties 
metu. Vokietijoj, Lenkijoj, Is
panijoj ir Italijoj jaunieji ka
rininkai irgi daugiausiai dar
bavosi dėl reakcijos.

Neveltui Padaužų Respubli
koj yra nuspręsta ir į konsti
tuciją įrašyta neturėti jokių 
leitenantų, kapitonų ir kitokių 
šmikių. Kiekvienas kam nors 
vertas žmogus skiriamas ad
mirolu, generolu arba ministe- 
riu. Visokių vierų ministerius 
laikome kreizihauzėse, kur jie 
gauna gana kostumierių savo 
svarbią misiją varyti.

Taip pat mes darome su me
daliais. Mat, medalių esama vi
sokių : pirmo, antro ir trečio 
laipsnio. Antro, o ypač trečio 
laipsnio medalis dalinamas bi
le kokiems balamutams, todėl 
mes esame nutarę šitokių me- 
dalikų niekam nedalyti. Jeigu 
duodame kam ordeną, tai duo
dame pirmo laipsnio, kad ir 
pas žydą užstatant galima bu
tų gauti nors pusę dolerio. Da-

LIETUVON!
Rašo, Vanda Byanskienė ——.

šokių įsitikinimų 
gus, girdėdamas 
pamiršti visokias politines peš 
tynęs ir gyveni
sukeltais momentais. Gaila, kad 
nekuriuose kongreso posėdžio- 
se nebuvo muzikos.

Neužilgo, prezidentui atvy
kus, atsidarė kongresas. Ant 
estrados, prie ilgo stalo sėdi 
p. R. Skipitis ir kiti valdžios 
atstovai. Viduryje, garbės vię- 
toje, Resp. Prezidentas A. Sme
tona, o aplinkui estrados pil
na reporterių, žurnalistų i?

nėję kalboje taip, pat akcen
tavo tą> pačią mintį, nurody
damas ir priemones, kurių rei
kėtų imtis, kad atjauninti lie
tuvybę senesniuose ir uždegti 
patriotizmo ugnelę jaunojoj 
kartoje.

Reikią atiduoti tinkamą kre 
ditą P. R. Skipičiui, Draugijos 
Užsienių Lietuviams Remti, 
pįrmininkųj, kurio iniciatyva ir 
pastangomis buvo sušauktas 
lasai pasaulinis lietuvių kon
gresas. Jam kaipo kongreso 
idėjos sumanytojui prisiėjo ne 
tik nustatyti svarbiausias kon
greso idėjos gaires, bet ir r U 
pintis pačiu kongreso techniš
ku įvykdinimu.

Teisybė, gal būt ne vienas 
amerikietis* galvoja, kad visi 
kongreso užbriežti tikslai ne
buvo atsiekti; kad pati kon 
greso eiga ir kongreso progra 
ma galėjo neįtikti visiems, skir
tingų pažiūriu lietuviams, bet 
reikia pripažinti vieną fakto
rių, būtent: kongreso proga, 
Lietuvon suvažiavo iš viso pa
saulio kampelių delegatai lie
tuviai, kurie priklausė ne tik 
skirtingiems luomam^, bet taip 
pat įvairiems politiniai socia
lioms įsitikinimams. ,

Gal ir ne vienas delegatas.

išvykdamas iš Lietuvos jautė
si apviltu, kad jis negalėjo vie
šoje platformoje išdėstyti savo 
nusistatymą; kad - kongreso 
programas buvo iŠanksto nu
statytas ir kad delegatai ne
turėjo progoj savo įsitikinimus 
arba pageidavimus pareikšti. 
Bet įvairus delegatai turėjo 
gražios progos privačiuose pa
sikalbėjimuose su atskirais as
menimis savo nusistatymus ir

Stop 
Itching 
Skin

NiežSjimo. Išbėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų Ir panagių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos iritacijų. Užkir
tas Good Hdusekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

žemo
,FOR SKIN IRRITATtONS

scenų nemačiusią

(Tęsinys)

Rugpiučio 11-ta. Kongreso 
Atidarymas ir Iškilmės.

Nuo pat ryto iki vakaro ši 
iškilmių diena buvo pilna ne
pamirštamų įvykių kurie, ma
ne, tokių
Amerikietę, giliai sujaudino.

Tą dieną kartu su drauge 
Amerikiete ir dramos artiste 
p-le Rymaite visos ėjom į Val
stybės Teatrą, kur įvyko pra
džia ir iškilmingas atidarymas 
pirmo Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongreso. *

Atvykusios prie Teatrą lau
ke radome minią žmonių, ku
rie norėjo įeiti, bet jau visos

Man patiko prezidento kal
ba. Atrodė, kad jo kalbos svar
biausioji mintis buvo surasti 
formulą, kuri sujungtų visus 
lietuvius' vienon bendron šei- 
mon ir 
lietuviais 
voje.

Ponas Skipitis savo įžangi-

suar tinti išeiviją su 
gyvenančiais Lietų-

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
įuostas. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma* Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir 
vaistininkų.

* Ii

pageidavimus pareikšti, o pat
sai. kongresas suteikė gražios 
progos daugeliui Amerikos lie
tuvių pirmą kartą Lietuvą pa
matyti ir su jos savy tomis 
ypatybėmis susipažinti.

(Bus daugiau)

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
LOUNGING CHAIR

$16.95
Prie kiekvienos kėdės 
bridge lempa dovanu.

ROOSEVELT
FURNITUREI

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 '

EKSKURSIJA
LIETUVON

F. VIZGARDAS 
savininkas

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE

& UQUOR CO
Lietuvių didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausia degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

'(u ..

Chicago, 111.—‘“Kudniet tik vidu
riai neveikia ar nemala Imu T,rlner'« 
Bitter Vyną Ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.” — Mrs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už-, 
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

I ^NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INCOME TAS 
BLANKAS

galite išpildyti
TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

r—.---------------------------------------------------—-----------------:----------------------------------------------------- -------------------i—

Joseph Triner Company, Chicago
llMl I ' 'tllll <11 ■! ■ . ■ ' ' ' ' " l' |'|~ I I I. ■■■— ■■■ I |O|

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Janis?

:______ Physical Therapy
and Midwife

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Rašomos Mašinėles
VISOKIOS IšDIRBYSTĖS

■1S ir *1^51I w virš. g Ką!
PERKAM | 3
PARDUODAM
PARENDUOJAM^gSfSMFT 
PATAISOM ■"1
RIBBON’AI .............   39£

25 metai patyrimo

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3584 
Al. paras, lietuvis pardavėjas 

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

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

yra rengiama

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.

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

< JOHN ■ P. EWĄLD / ? * 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgįčįp, arba 
apdtaųdos nuo ugnies, vėję^ eta./ tatšišauk

•A 840 West 33r(I
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE -

0 *
This delicious cheese food i*

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF! .

PETER PEN
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Sdden in Velveeta*, ricblr inįd 
Cheddar Chvese flavor are nealth- 
protective elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwichee, in 
oooked diahea. •«often!
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DEMOKRATIJOS GYNIMO KONGRESAS

kintas ?

parieikalaiitų

na

PONAS VITAITIS IR TAI TIMNKAI

niedžiaginių

pavyz

tai dtsiliėįiė kata

ir savo

tada

lavonu!

kuriomis jie save

itai abso

į' .. ‘ ■

LiĖtbvbS IŠEIVIJA FfeR 
bfeM DEMOKRATIŠKA”

18.00
4.00

atodairos šmeižia dabartinę vai- 
džią, , norėdami Įsiskverbti į jbs

taksai yr 
paklausim

PIIUSĖIKA, KUODIS IR 
PAUKŠTIENĖ PASA

LINTI Iš “N. G.”

1,1l'.TIVA-MNAS 
BE DVASIOS”!

Sąvasties 
į mano

kultūrai vystyti, 
kultūra (daugiausia, 

dainoš, mu
zika, tradicijos ir t. t.) yra ne

Sandarą” aht SLA

užmokėti $3,- 
daboto- 

tutto nuo

atsakė vos Už kelių 
Pitts- 

man 
jog

sausio 18 d. 1935 m., 
apie SLA invest- 

Kas

'naują seimo rinkimų jstątymą”, kuris, be

Subsėriptlon Rateli 
iS.Ofl per year te Cttead* 
$5.00 Der viar outside of Chicdgb 
88.09 per rear te Chicago 
3c bfer ėdpi

duoda labai gerą suinariymą: šaukti 
Amerikos li'etiivią kongresą Lietuvės demokratijai gih-

ĮSPfiJA PRIEŠ NEŠVARIĄ 
RINKIMŲ KAMPANIJĄ

Moralė skriauda, 
, tiktai tuomet, 

kai Susivienijimo garbę ginah- 
tieji nariai iškelia aikštėn Vinį- 
ko ir jo sėbrų “sargybininkų” 
intrigas Susivienijime. Bet ka
da jisai pats ir jo pakalikai da
ro sąmokslus organizacijos vi
duje, tai čia, girdi; tik rūpina
masi “savo organizacijos gero-

L. ATSTATYMO BENDROVE 
LIKVIDUOJAMA

“Lietuviškoji išeivija yra 
pbrdėtn demokratiška ir to
dėl yra natūralu; kad ir ša- 
vo Senąją tėvynę Lietuvą 
įsivaizdina nė kitaip.

“Lietuvai natūralūs demo
kratinis tautiškumas esamo
se gyvenimo apystovose siėį- 
kia taip susiformuoti, kad 
būtų užtikrintas savitas lie
tuviškos kulturbs laisvas kė
lias, tautos vienybė, krašto 
ekonominė gerovė ir glaudes
nis kultūrinis santykiavimas 
SU išeivija.”
Tai sveikos mintys. Reikia 

pripažinti, kad neprivalo būti 
smerkiamos ir Lietuvos pastan-

< Komunistų .opozicijos orga
nas praneša, kad

.“ ‘Naujosios Gkdynėš’ di
rektorių posėdis, įvykęs va
sario 24 d., nutarė pašalinti 
iš bendroves L. Prušėiką, J. 
Kuodį ir M. Paukštienę. Pa-| 
šalintiems išmokama jų šėrai I 
ir jie daugiau riebėskaitoma! 
Naujosios Gadynės * Koopera- 
tyvės Spaudos draugijos šė- 
rininkaiš'.”

. _ . I

Jie pašalinti už tai, kad jie 
“sužiniai paneigė organizacijos 
tikslus ir įstatus, bandydami 
sulikvidųoti įstaigą, į kurią 
šimtai žmOnių savo pinigus yta 
sudėję”.

Laikraštis praneša taip pat, 
kad prieš Pruseiką, Kbodį ir 
Paukštienę gavo skundų LDD 
(“sklokinirikų” orgąhizacijos) 
centro komitetas. Jisai irgi 
Svarstysiąs, ką sū jais daryti.

Tdkiu budti tas “Vienybės” 
judėjimas; kurį, komunistų cen
tro biUraš 
prUšeikinfe 
privedė prie

savo patriotiška
parašė:

Entered aš Secorid Gate Mattai 
tfarch 7th 1914 at tha Port Office 
of Chl 
Varcb

valstijoje yrU suorganizuota “Farme- 
Progresyvė Sąjunga” (Farmer-Labor 

7 j, kuriori tėlkiasi dąrbihinkai, 
t>aždfigiėji ūkininkai ir tarnautojai. Sąjunga Nusideda 
iš šių organizacijų: Pfėgi’ėsyvė partija, Socialistų par
tija, Geležinkelių tarnautojų brolijos, Wisconsino Dar
bininkų susivienijimas; Wisconsih Gooperative Milk 
Pėol, Fahnefs’ Holiday Aššočiation, Fariiterš’ feąuity 
union, Farmers’ Labor Progressive League ir WiscoiL 
sin Štate Federation of Labor. Viso devynios organižd- 
ei jos.

Iš tos sąjiingbs gal išsivystys didelė dafbb pkrtijė. 
Bet ji bus platesnė, negu europinės darbo partijos, nes 
į ją įeina ir farmiėriai. Vadinasi, čia bus kombinacija 
darbo partijos SU liaudies frontu.

Pranešama, kad komunistai nutarė tos sąjungos 
kahdidatus rfehiti; nbbs šąjungA atsisakė priimti į savo 
organizaciją komunistų partiją.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nąwa 

fablished Daily Except Sundayby
1 luahiftn New. PuK/Co.. Inč 

1739 South tihliitta Street 
tWephoni CANal 8500

Milwaukee miesto irieraš, So
cialistas Dan Hoan, pasakė kal
bą per radio, kurioje jisai aš
triai nupeikė politikierius, ve
dančius nešvarią rinkimų kam
paniją.

Meras Hoan nurodė, kad ne
pamatuotos atikos priėš valdžią 
ir Šihėižtai; kuriais ątžagakei- 
viai stėngilsi ją diskredituoti 
zfnbhią kkyše, yra pavojingi 
derilbkfatijdi.

tbkią taktiką vartojo Vo
kietijoje Hitleris. Per metų mie
tus jisai 
reppublikb 
jisai HUbdijb Žnionių protą, 
kiiidaniaš jų išrinktus atstoVus 
ir įstaigas 
valdė.

Galų gale, Žmonės nusigręžė 
nuo demokratijos ir jitiole į klė
bį “tautos gelbėtojui” diktato
riui.

Pi’iė itb paties veda ir Ame
rikos atžagareiviai, kurie be

L PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ kan

didatai 
RINKIMUOSE 

ir Balandžio 
1936

liūčiai jokio moralio, etinio, ar 
legalio prasižengimo nebūtų pa
daryta”.

Bet jeigu, taip, tai kodėl p. 
Vinikas sako, kad “Naujieną” 
korespondentas tuo priekaištu 
padaręs jam “skaudžią moralią 
skriaudą 
pasirodo, yra

Vasario 16 d., kaip jau buVb 
rašyta “Naujiėnose”, Mary- 
lahdo valstija oficialiai pager
bė Lietuvos rešpubliką. Iškil
mėse, kurios tuo tikslu buvo 
surengtos Baitimorės teatre, 
Lietuvos įgaliotas ministeris, 
pulk, žadeikis, itarp ko kito pa-

Wisconsino 
rių-Darbininkų 
Progressive Fėderatioh) 

:ai ir

pamazgas pylė ant 
i ik jos viršininkų.

, nie-i

F. J. Bagočius raportavo taip: 
fi ‘Vienybės’ buvusio namo re
monto klausimas pavestas se
kretoriui Dr. Vinikui ir man 
nėra baigtas. Nuosavybė yra, 
paprastai sakant, tikras L.„ 
žas 
darymui tinkama dabartiniam I 
laike, reiks nuo $20,000.00 ik* 
$30,000.00. Dr. Vinikas ir aš 
praleidom daug laiko padėties 
ir reikalo tyrinėjimui ir kaip 
jis taip ir aš, gavom architek
tų projektus, būdavo to jų pa-| 
siūlymus ir numatomų rendah-' 
ninku reikalavimus bei patari
mus. Padėtis yra vienok taip 
rimta, kad mudu nesi jautėm 
esanti kompeteniiškais dar sy
kį nepasitarę su visa Pild. Ta
ryba imtis žingsnių ir todėl da
lykas bus pateiktas P. T. ap
svarstymui ir galutinų instruk
cijų davimui. Laukti ilgiau ne
galima,* ‘nės4 kasdien SiftsiV. tu
ri nepakeliamus nuostolius.” 
(“Tėvynė” lapk. 15 d. 1935).

Vadinasj tas laikraštis ne tik 
kad yrą priešingas SLA narių 
ideologijai kaipo Lietuvos liau
dies laisvių neprieteliu, bet dar 
yra padaręs 
nuostolių.

Jeigu jaū p. VitaičiUi taip 
labai v rupi pažahgiuošius paša
linti iŠ SLA Vadovybės, b vėl 
grąžinti taUtihinkus, kiiriė nbt 
nesigaili SLA 25,000 dbl. diioti 
inbrgičių ant laužo, bile tas lau
žas yta tautininkų, tai hejah- 
gi jis negalėjo rhsti viėiOs be 
“Tėvynes”, kad ir jo paties or
gane “Šahdhtdj”, reklamuoti 
tą jo numylėtą laikrhštį, o nė 
naudoti “Tėvyhb” ir tuo pik
tinti SLA. narius.

(itytinių valstijų laikraščiai 
ptaneŠa, kad New Ybrke susi
rinko Lietuvos Atstatymo Ben
drovės seimas ir šėririinkai nu
tarė tą ’ bėndi’bvę likviduoti, 
pasidalinant jos turtą prbpor- 
cibnaliai pagal serų skaičių.

Tai p. Strimaitis jau nebetu
rės lengvo “džabo”, kuris jain 
leido, imant algą iš Atst. B-vės, 
tarnauti fašistams.

Paskolos, žymiems veikė
jam^ ir tautiškoms 

įstaigoms
Kuomet dabar .įvairaus kalib

ro tautininkai sudarė bendrą 
frbntą prieš pažangiuosius ir 
išnaiidbja kiekvieną progą agi- 
tabijai Už tadtininkų sleitą į 
ŠLA Pild. Tarybą ir tuo pdčiu 
sykiu stengiasi, taip sakant, 
purvinu budu įkalbėti SLA na
riams, kad n’eriiikių nė vieno 
iš pažangiųjų į SLA Pild. Ta
rybą, tai lyg ir atrodo, kad gal 
jau vėl tautininkai planuoja 
ant kokio tautiško laužo gauti 
kelias dešimtis 'tūkstančių dole
rių paskolos iš SLA.

DUr pusė bėdos butų, jei jie 
pasitenkintų tik vieną tautišką 
laužą sušelpę, bet gyvenimas 
parodė, kad kuomet tautinin
kai valdė SLA su Gegužiu prie
šakyje, tai SLA kaštais buvo 
labai duosnus ir apie tai SLA 
prezidentas F. J. Bagočius “Tė
vynėj 
kalbėdataas 
mentus, be kitko, sako 
yra skaudžiausias smūgis Pild. 
Tarybai; tai yra faktas, kad 
beveik Visi mortgičiai (pasko
los aht nejudinamo turto) bu
vo dubti su Finansų Komisijos 
rekomendacijomis ir įkainavus

šiais taikau jokio biznio įmo
ne be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentu yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentą skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad .be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikralčius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinusi “Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

- Naujienai eina iMudien, Uskirtent 
Leidiia Naujieną Ben

drove, 1739 S. Ralsted SU Chicafeo, 
Ui Tfetefonaa Cinai 8509.

kovo
men 

UŽ JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prfežidehtas At)V. F. J. BAOOčtUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretore, P. JURGELIUTĖ 
iždininkas, ADV. R. P. GUGIS 
Iždo Globėjai: ..

E. MIKUžIUTė 
. k .. J. MILIAUSKAS 
Dri-Uvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS

tos buvo tiktai žinomiems vei
kėjams, arba tautiškoms ir 
patriotiškoms įstaigoms. Dau
guma tų nuo Susivienijimo pa
siskolinusių asmenų ir įstaigų 
musų organizaciją tiesiog be
gėdiškai apvylė: rinko randas, 
niekė iietaišė, nemokėjo taksų, 
nemokėjo už vandenį, nemokė
jo Susivienijimui, ir pagaliau 
mums primetė: ‘Pasiimkite ap- 

I leistą, praskolintą, iščiulptą 
Suprantamas daly

kas, tokia praktika buvo ne
leistina, bet buvusios Pildomo
sios Tarybos vis pasitikėjo gar
bei ir nuoširdumui veikėjų, nei 
buvusių Pild. Tarybos ir Pasto
viųjų Komisijų nariams, leido 
laikui slinkti ir rezultatas yra 
labai nemalonus ne tik dabar
tinei Pild. Tarybai, bet ir Su
sivienijimui.”

Tai ve koks buvo SLA mor- 
giČių “parėdkas”, kai tautinin
kai su Gegužiu priešakyje val
dė jį. Nbrš p. Vitaitis, pavertęs 
į pigios reklamos įnagį musų 
organą “Tėvynę”, vėl stbja už 
taUtinirikų grįžimą į SLA, bet 
jei ilk SLA nariai veikėjai pa- 
šistėhgš ganėtinai paskleisti ži
nių ŠLA ftariams apie tautiniu- 

Ikų padarytas Sušivieriij
laii-1 kbėlnai

jos sutvarkymui ir pa

Pakartojęs “Naujienų” rėctakcijds straipsnio min
tis apie Lietuvos nepriklaušbifiyDfe; ihušų draugų laik
raštis Bostone sako, kad jeigu pernai metais Amerikos 
lietuviai galėjo siųsti delegatus j Kauno viso pasaulio 
lietuvių kongresą”; kurį Lietuvos valdžia norėjo išnau
doti savo reklamai, tai jho labiau atfietikiėčiai turėti^ 
pasidarbiioti Li^tiiv(įš žmdhių laisves naudai.

“Kažin, ar nevertėtų tat”, rašo “Keleivis”, 
“ateihdhčių vasarą sušaukti Amerikos lietuvių koii- 
gtbs& kad diktatūrą pasmerktų 
grąžinti atimtą Lietuvos liaudžiai^ laisvę ?” .
Toks kongresas, “Keleivio” nuomone, butų geriau

sia sušaukti “viena ar dviem dienom prieš SLA. seirtią 
Clbvelande”, nes daugeliui delegatų butų Los pačios iš
laidos..

Mums atrodo, kad šitam sumanymui karštai pri
taps plačioji Amerikos lietuvių visuomenė.

Tqks kongresas juo labiau dabar reikėtų šaukti, 
kad Lietuvos valdžia uždraudė visas partijas Lietuvoje 
ir ruošia
abejonės neduos galimumo žmonėms laisvai pareikšti 
savo valią.

Rąginsko ir Gėgužib 
džiu sekdamas, ir p. M. J. Vi
nikas išėjo per “Tėvynę” agi
tuoti už. tautininkų “Sargybą” 
ir šmeižti jos opbhentiis. Jisai 
šake, kad tas komitetas nesąs 
slaptas it esąs toks padoriis, 
kad net davęs garbės žodį ht- 
šdlikti kiekvieną neteisybę, 
kurią jisai skelbęs. Bet ve ki
ti komitetai, kurie veda agita
ciją už tam tikrus kandidates, 
tai > esą “slapti 
šaukimuose “šlykščiai įžeidžia1 
SUšivtahijimo narius ib veikė

Pono Vitaičio simpatijos 
Vienybei”

Kodėl p. Vitaitis iš anų laik
raščių “šmeižiančių” Susivieni
jimą jau išskyrė “Vienybę?” 
Kodėl jau “Vienybė” jam pa
sidarė^ ...“visuomet buvo ir te
bėra musų Susivienijimo rėmė
ja?” Nors aš abejoju, bet at
rodo, kad p. Vitaitis “Vifen^- 
bbi” padare tokią garbingą iš
imtį reikale SLA viršininkų 
rihkirtių. Mat, daugiausia tau
tininkai, kurie “Vienybės” gy- 
vybe fupibaši, yrh sudarę tą 
skandalingą “Sargybos Bokš
tą”, kuriam “Vienybė” orga- 
fratata.

Čt tai p. Vitaičiu’i ir rupi 
“Vienybę” pOpuliarizuoti ir te 
klamuoti, kad tuo patraukus 
SLA narius bdlšii'oti už “Vieny
bės” tautininkų sleitą į SLA 
Virširiinkiiš.

imui ir
i Amerikos lietuviams 

Skriaudas, tai tiems dolerio pat
riotams negali bhti progų vėl 
įsigduti į ŠLA vadovybę.

Rasenęs Tautininkas.

“Kainynų laimė”
“Tėvynės 1̂ No. 2 įdėta re

dakcijos straipsnis antrašte: 
“Musų Kaimynai Laiminges
ni”. Straipsnyj sakoma: “Mu
šą kaimyhb —■ katalikų Susi
vienijimo viršininkai paskelbė 
šios Or^anižacijbs seimą ii* taip 
įjat jubiliejinį naujų narių pri
rašinėjimo vają.

TUojauš
likų spauda ir gražiausiu pri
tarimu ragina savo skaitytoj Ufe 
temti šią organizaciją ir jds 
užmanytus darbus. To paties 
susilaukia iš bolševiką špaiidds 
ir musų antrasis kaimynas -- 
bolševikų Susivienijimas, kuo
met bent kokius vajus savo 
reikalais veda. Tačiau4 riiušų 
Susivienijimas tokios taikės 
niekuomet neturėjo ir netdri 
iš tBš sjfetados, kuri dfedaši di
džiausiais Susivienijimo drau-

SL A nariai yra (su visai 
maža išimtimi) demokratijoj 
šalininkai; jie yra priešingi 
bet kokiai diktaturdi. O tuo 
tarpu “Vienybė” yra kaip tik 
demokratijos priešininke. Ji tai 
geriausiai įrodė, kada Lietuvo
je įvyko perversmas 
ji labai patenkinta bUVb Lie
tuvos atžagareivių diktatūra. 
Tdibgi SLA nartai Hepaniirš tą 
“Vienybės” namą duotą pasko
lą iš 25,000 dol., kiiri žlbgo vi
so bedarydama ŠLA aįiie 30,- 
000 dbl. ndoštbiią.

Kaip “Viėhybė” ir jos 
draugai rūįįiiiosi SLA 

gėrbvė
ŠLA iždininkas adv. K. P. 

įugis rašydamas apie sLa in- 
vestmentus, bfe kitko, sakb: 
“Gegužėš mėnesio 18 d; 1932 
rir. aš paprašiau, kad ‘Viėiiy- 
bės’ Bendrovė, kurios morgi- 
Čią 25,000 ddlėrią Susivieniji
mas turėjo, įrodytų; ar jos moK 
gičiiiotOš 
sumokėti

vašar. 1936
‘Viėhybes’ Bendrovė atsake tik nuosavybę žymiems Šusivieni- 
birželio mėnesio 14 d. 1932 m.Įjimb veikėjams ir paskolos duo- 
Reiškia.
dienų prieš įvyksiant 
burgho Seimui. Ji prisiutntė 
taksų bilas kaipo įrodymą, 
taksai sumokėti. Gerai! Bet su 
grįžęs iš Seimo 
laišką į Department of Finance, 
BureaU of City Collėctibn, New 
York-. Paprašiau man praneš
ti, ai* ‘Vienybės’ Bendrovės na
mo taksai yra pilndi sumokė
ti. Iš atsakymo pasirodė, kad 
yra didelė suma ‘Vienybes’ I nuosavybę 
Bendrdvės namo ir vandens 
užvilktų ir neužmokėtų taksų. 
Galų gale, Susivienijimas, for- 
klbzuodamas ‘Vienybės’ Ben
drovės namą, turėjo tų jos Už
vilkintų taksų 
598.40. Tai ve kokie 
jai’ Susivienijimo 
prhgaišties yra ‘Viehybė’ ir kai 
kurie jos dratigai.” (“Tėvynės” 
spalių lt d. 1935).

Iš SLA prėzidėnta raporto
SLA Pildomosios Tarybos 

suvažiavime skalių 17-22 die
nomis 1935 m. SLA Centro 

buvo pradėjęs su | Raštinėje $LA prezidentas adv. 
“sklbkos” frakcija, 
“sklokbs” skilimb.

* patėn-

Tai jiarbdo, kad p. Vinikui 
drąsos netrūksta. Jau buvo se
niai “Naujienose” ir kilhošę 
laikraščiuose nerodyta, kokiaš 
“teisybes” skleidžia ta fąšislą- 
sandariečių “Sargyba”. Pavyz
džiui, ji skelbė, kad SLA. orga
ne esanti įVešta “cėbžura”. Ar 
tai ne šmeižtas? Ji skelbė, kad 
iki ady. Gugiui užimsiant SLA. 
iždininko- vietą visi Susivieni
jimo investmentai buvę geri, 
tik Gugiui ėmus iždininkauti 
bonds ai ir mortgaciai sugedę. 
Ai* tai he šlykščiausias melas?

Bet Vinikas tą šmeižtų kliką 
SLA. organe teisina, užtikrin
damas jos “garbės žodžiu”, kad 
ji jokios netiesos neskelbianti.

Jisai khrtii mtiŠasi į krutihę, 
'tvirtindamas^ kad jisai neturįs 
nieko bendro su fašistų-sanda 
riečių “skymais” pėr SLA. na
rių demoralizaciją užkariauti 
Sūsiviėnijifrią. Jisai sakosi bet 
pats norįs, kad butą padaryta^ 
tyrinėjimas ir sustabdyti šmeiž
tai. Bet čia pat jisai aiškinasi, 
kad jeigu ii* butų ,įrodyta, *kad 
jisai dalyvavo slaptuose fašistų- 
saiidariėčių pasitarimuose apie 
SLA. užkariavimą

Ir; “Bet už tai musų Susi- 
Vieni j įinui pritarianti Ameri
kos lietuvių Spauda pilna vi- 
šbkių neigiamų dalykų net 
šlykščiausių \ šmeižtų ir prasi
manymų apie Susivienijimą, jo 
viršininkus ir veikėjus. Šu’si- 
vienijimo padėtis jo reikalai 
perstatomi kuo blogiausioje 
šviesoje.”

Čia aiškiai p. Vitaitis nė vie
nam laikraščiui išinities neda
rė. O jau “Tėvynės” No. 7 re
dakcija pašvenčia visą plačią 
špaltą antrašte: “Vienybės Ju
biliejus”, kur taip išzalatiiia, ' < .. .. ' » 
taip išgarbina tą laikraštį ir 
pagaliau sako: “ ‘Vienybe’ la
bai dahg pasitarnavo ir musų 
Susivi’enijiinui, kuris tik ke
liais mėnesiais vėliahs susiku
ri. Ir organavo Stisivieniji- 
r i .. . ■ t . V
min; agitavo ;dz j į ir visuomet 
buvo ir tėbėrh musų Susivie
nijimo rėmėja.”

Kas šitaip sako?
Nemanykite, kad socialistai 

Ui* bolševikai.
Tdiį) šakb “Viehybė” (vas. 

14 d. š. in.). taip parašė Ma
rija Alikštaitė, O “Viehybė”- - 
ne ‘“cenzūravo” (kas labai 
paliks VitaičiUi; tik šitoks Ty- 
šliavos reddktoriškas pražiop- 
sojiifias kažin kaip patiks).

Aukštąite 
hie strdipšhyje parašė:

‘'Lietuva be Vilniaus — tai 
kūnas be dvdsiosy

Dabar nepriklausomoji Lie
tuva hotiiri Vilniaus. Taigi ji 
—kulias bb dvasios.

Šitie fašistai saVe vadina 
Lietuvos patriotais numerio 
pirnib. Jie hibkada nesiskaito 
su savo žodžiais, kada puola 
savo politinius priešus; ne tik 
priešus, bet ir tuos žmones, 
kurie nėra jieiiiš he priešai, 
nė dbatigai. Kas he sd mumis, 
tai priešais muš! — sako fa
šistai ir niekina tubs, kurie jų 
bizhio neremia. Taip papratę 
Savo žodžius drabstyti į visas 
puses,- tie tautiškiausi—patrio
tiškiausi gaivalai visą tautą, 
visą Lietuvą pavadino kunu 
be dvasios

Tikrai tai tik fašizmas yr; 
be žmoniškos dvasios. Jis tur 
būt lavonu!

WWs AkYs bbMij 
NEBIJO

UitoakyM* tafas
ChichgdJe — paltu:

Mėtama
Pulei metą
Trims mėnesiam!_____
Dviem menesiams ___

, Vienam mėnesiui_____
Chicagoj per llheėidtojūa:

Viena kopija ■
Savaitei .. ........
Mėnesiui

Suvienytose Valatiiove, ne Chicfcgėi,

Metams ..... .... ... -......... 85.00
Pusei metu _____ ______ 2.75
Trims mėnesiams________1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vieaain minaitei ---------- .75

ii litai aiaiėhiuoM
UtphHnU)

iletM - 88jl0
m 4.P0

Thtes mfthtatanu ____ —— 2.50
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SLA. REIKALAI

Popas Vinikas nesidrovi SLA 
organe ir šmeižti ir “Naujie
nas” už tai, kad jos leidžia 
SLA. nariams pareikšti savo 
nuomones ir atremti begėdiškas 
“sargybininkų” atakas. Bet ar 
jisai yra kada nors taręs bent 
vieną žodį dėl tų purvą, kurie 
be paliovos yfa pilami per “Vie
nybę 
Viršininkų galvų? Vakar ir už
vakar tilpo tautininką veikėjo 
Straipsnis; kdriame ištraukomis 
iš “Sandaros” buvo parodyta, 
kaip tas Viniko partijos laik- 
raštis per kelis metus be palib-14^ 
vos tiesiog vaginte vagmo SLA 
Pildomos Tarybos narius, sei
mų delegatus ii* kitus veikėjus. 
Bet p. Vinikas tų purvų apsi
meta neipatęS-

“Demokrato” skraiste apši- 
sįatitęš, tas pbhas įsiskverbė į 
SLA. sekretorius. Bet dabar ji
sai, susidėjęs su fašistais, ban
do apjuodinti tuos SLA. narius, 
kurie visbbihėt ištikimai gyhič 
Susivienijimą ii? saugojo jo tur
tą nUb “Vaketierių”. SLA 
riai dabar žihbš, kam tas veid 
mainlhgas “demokratas” tar 
nauja, ir padarys atatihkama. 
išvadas.

gbš surasti “savitą” kelią saVo 
lietuviškai 
Lietuvių 
dvasios kąltu

tokia, kaip rusų, vokiečių arba 
anglo-saksų. Todėl butų absur
das reikalauti, kad ji aklai ki
tas tautas pamėgdžiotų.

Reikia, toliaus^ skaitytis ir 
su tais politiškais keblumais, 
su kuriais Lietuvai tenka ko
voti. Jeigu, sakysime, nebūtų 
buvęs nuo jos atplėštas Vilnius 
ir negrasintų pavojus Klaipė
dai iš Vokietijos nacių pusės, 
tai vargiai Lietuvos žmonės pa
kęstų tą nedemokratišką tvar
ką, kuri Lietuvoje gyvuoja jau 
beveik 10 metų. *

Tačiau toleravimas to, kas 
negera, perdaug toli negali eiti. 
Lietuvos išeivija, anot p. ža- 
deikio, yra “perdėirt demokra
tiška”. Bet ii* pati lietuvių taii- 
ta yra tokia pat !

Milžiniška lietuvių tautos 
dauguma susideda iš valstiečių, 
darbininkų, inteligentą ir smul
kių vertelgą. Bajorų, galima sa
kyt, nėra. Kapitalistą tik maža 
saujelė ir tie patys dar visai 
neseniai išperėti; Kunigų yi?a 
palyginti nemažas skaičius. Jie 
yra privilegijuotas luomas, bfet 
ir jie kone visi yra kilę iš pa
prastos liaudies ir dėl jų labo 
lietuvių tauta neatsižadės savo 
teisės laisvai save 'valdyti.

Lietuva yra perdėm demo
kratiška, todėl savo vidaus po
litikoje ji negali eiti kitokiu 
keliiij negu kitų šalių demokra
tę bs. 0 kai dėl Lietuvos savi
tos kultūros; tai demokratinė 
valdžios forma kaip tik ir leis 
jai laisvai plėtotis. Nes demo
kratija, galą, gale, reiškia ne ką 
kitą, tik organizuotą laisvę.

Tautiškos kulturbs savitumas 
nereikalauja, kad laisvė butų 
paaukota, jeigu kultūra * šito
kios aukos reikalautų, tai ji 
butų kultūra tik, iš vardo. Kul
tūra reiškia kūrybą. Kurti ne
gali vfergaš, į: pąstuindėlis arba 
supančiotas belaisvis.

Taigi Lietuvos išeivija Ame
rikoje nebus patenkinta tol, 
kol Lietuvoje nebus atsteigta 
demokratija.

-— —-----
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VIEŠBUČIAI ANT LEDO BALTIJOS JUROJ PA&iffeAtO iš hauptmanno AbvbkAtV

Nepaprastai šaltos žiemos Lietuvoje.—Viešbu
čiai Baltijos juroje.—40 laipsftiij šilčio VifOalyjfe. 
—Per Kalėdas pražydo obelys, o sausio mėn. ži- 
muoklės. — Apsnigtas Kaunas birželio mėnesį

'''‘‘y.'.'-.-.'''

Kai kurie mokslininkai tei
gia, kad žiemos Europoje ei
nančios šiltyn. Šių metų žie
ma yra labai nepastovi. Pra
vartu pasižiūrėti ir palyginti 
senovės žiemas su XX Am
žiaus žiemomis. Tiesa, anais 
laikais nebuvo modernių me
teorologinių, stočių, vis dėlto 
senuose raštuose vienur kitur 
užtinkame apie nepaprastai 
šaltas ir šiltas žiemas.

Senose kronikose užtinka
ma XIII amž. vyskupas Alb
rechtas su didele kariuomehe 
nužygiavęs ledu iš Dauguvos 
įtakos net iki Eželio salos 
(Baltijos juroje).

Tačiau kitame šimtmetyje 
—1322 m., tur būt, buvo viena 
iš šalčiausių žiemų. Tų laikų 
kronikininkas Albrechtas Kra- 
nzas mini, kad žiema buvusi 
tokia šalta, kad Vokietijos su
sisiekimas su Rygos miestu' 
ėjęs juromis. Net septynias 
savaites buvo užšalusi Baltijos 
jura ir keleiviai iš Rygos į 
Vokietiją važiuodavę rogėmis. 
Nuo Dauguvos intako iki Vo
kietijos yra keli šimtai kilo
metrų, todėl, anot kronikinin
ko Kranzo, Baltijos juroje ant 
ledo buvo jtaisyta tikri ke
leiviams viešbučiai, kur ilsė
davęs! keleiviai.

Apie nepaprastai šaltą žie
mą 1812 m. dar ir dabar mu
sų kaimuose yra užsilikę įvai
rių pasakojimų, kaip sušalo 
Napoleono I armija. Labai 
šalta žiema yra buvusi 1830 
m., t. y. per pirmąjį lenkmetį. 
Tada sušalo nemaža sukilė
lių, o taip pat ir rusų. Ir XX 
amž. yra atmintinų šaltų žie
mų.

Ypač nepaprastai šalta ir il
ga žiema 'buvusi 1916—17 m. 
Lietuvos upės buvo užšalusios 
virš 4 mėnesių. Nepaliaujami 
šalčiai tęsęsi nuo gruodžio vi
durio iki kovo inėn. pabaigai, 
šalčiausia vieta buvo užre
gistruota Vilniuje—33 laips
niai šalčio. Tais pat metais 
kovo mėn. 14—17 d. Marijam
polėje buvo 18-22 laipsnių šal- v • CIO.

1928—29 m. taip pat Lietu
voje buvo nepaprastai šalta 
žiema. Musų meteorologinio 
biuro žiniomis, 1929 m. vasa-
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ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nasrai sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9- 

Telefonas Canal 1175. , ,
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
Advokatas

Veda bylas visliose teismuose 
Bridcreporto ofisas .

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

Miesto ofisas ,
10 No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija k

3407 Lowe Avė. Tel. Yardš 2510

A. A. SLAKIS
advokatas

111 W. Washington St
Room 73T

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

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

rio mėn; Virbalyje buvo užre- 
gistrųoia 40 laipsnių šalčiti; b 
Kaune 32. TU ži’ėirižį iššalti 
daug medžių, o tikup. Lietu
voje sušalo kėli žmones. tai 
tiek apie šaltas žiemas.

Senose kronikose taip į>iat 
užtinkame žinių, ir apie šiltas 
žiemas. Vidurinėje Europtije, 
o dalinai Baltijos valštybėsb 
1185—86 iii. buVusi nepapras
tai šilta žiema. Per Kalėdas 
susprogo vaisihiai medžiai, b 
sausio hiėn. jie prdžydo. Gb- 
gitžės meh. tais pdt ritėtais 
jau buvo nunokusių vaišitį. 
Šilta žiema buvusi ir 1289—9u 
metais. Tuomet jau per Kalė
das žydėjo medžiai. Žmonės 
dirbo laikus.

Vytauto Didžiojo viešpdta- 
vimo laikais, 1420—21 iri.,
žiema buvo tokia šilld, kad 
beveik nebuvo sniego ir Šal- 
v • cm. . \

Apie šiltas žibinąs užtinka
ma parašyta įvairiuose senuo
se leidiniuose. Pav., Vilniuje 
ėjęs laikraštis Kurjer Lite\Vški 
1812—1813 iii. Viėttiriiis rašo 
šerių žmonių atsiminiriius apie 
šiltas žiemas Lietuvoje.

Įsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, musų meteorologine sto
tis niio 1921 iii. darė užraštis 
(ši stotis yrd įrėrigtd Katine 
VII forte). Iš musų meteorolo
ginės sttitieS surinktų davįhių 
žinome, kad 1922 m. gruodžio 
ilien. buvti nbšdlta. Per Kalė
das Nemunu plaukiojo garlai
viai. 1923 m. sausio mėn. Su
valkijoje btivb rasta pražydu
sių žibuoklių. 1925 m. sarisio 
mėn. šilčiausia temperatūra 
Kaune bdvb -p8, o vasario 
mėn. net -|-id. Bendrai 1*925 
m. sausio itien. šalčių beveik 
nebuvo ir vidutine to mėnesio 
temperatūra yra -|-1. Pernai 
Kaune šilčiausia temperatūra 
buvo sausio mėn. -{-3,6, o va
sario tnėri. -|-8,2. Nors ir ank
sčiau Lietuvoje būdavo pas
tebima žieniojant šnekučius, 
tačiau tai tik labai retai.

Yra btivę atitikimų, kad 
Lietuvoje iibl vasaros mėrib- 
siais iškrisdaVo sniegas. Did
žiojo karo riietu—1918 m. bir
želio mėn. 3 d. Suvalkijoje 
tiek prisnigo, kad ukinirikai 
negalėjo leisti gyvulių į gdnjr- 
klas. Tuo laiku Kaune iškrito 
apie 1'0 centimetrų Sniego. Vo
kiečiai mėgino važiuoti rogė
mis. Panašus atsitikiriias yra 
buvįs bene 1928 iii. biržblio 
riteri. Tada jau bhvo dideli 
rugiai ir ūkininkai bijoję, kad 
hežUtų derlius, tačiau tais 
metais Suvalkijoje derlius Bu
vęs geras,& o šiaurės Lietuvoje 
dėl liūčių daug derliaus ŽUVO.

Šiemet žiema daug lengves
ne, kaip kitais metais. Vasa
rio mėn. 3—5 d., t. y. tuo laL 
ku, kai Lietuvoje būna did
žiausi šalčiai, Kaune terhįo- 
metras rodęs 5—8 laipsnius 
šilumos. Bė tb, Šiemet Lietu
voje žiebtojo daug paukščių, 
kurie paprastai išskrenda į 
Lėlgiją, Prancūziją, Graikiją 
ir kitur.

Pagal žiemos eigą atrtido, 
kad didesnių šalčių jau nfcšu- 
lauksiillė ir Nemunas vargu 
ar užšals. Takiau pasižiurėjus 
į praeitų žiebiu ei^U, tb tvifr- 
tiiili begalima, hes dar kovb 
iriėh. Lietuvdje būna hairiaži 
ŠalČidi (1029 iri. Vilnidjė ko
vo iiiėn. pradžioje bu^o vihš 
23 laipsnių šalčio), 'todėl dar 
iki tikro pavasario jitadžiriš 
galime siildttkii ir didesnių 
šalčių. “L. A.”
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NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės'tr 
taip pataria Lietuvos bankai

tffiėffis &ifciiiš& ivaitiij 
gų patarimų iš vaikų augini-
mo srities. Taiįj pat centruo-
se rūpinamasi neščių ir žin-
dyvių riibtiri^ Sveikata. Joįriš
taip pat tėikiAirii gydytojų pa-
tarimai. Giiridy 
duodama riėihoi

vems motinoiris 
tania medicinas

pagalba. Sveikatos čbntrų gal-
lestingos seserųIro ir akušeres
lanko rriotihaš ir Vaikus n*v-
mriose. Metartįr 
centrų lankytoji

i^briiš sveikatos 
rinš veltui duo-

ėahii taištai, • j 
krušos, rūbai

cukrus, 
ir kita. Kiek-

vl^naiš m'ėtąlš rūbšiama Kaič
dų ėįiūUį kur ios riietu jvai-
rių dovanų dlriidatha neturtin-
giėms vaikAms ir iribtinoms.

Vasaros rii^ 
sveikatbš ę'eritr

tU kiekvienas 
aš turi pavyž-

dingą daržidką, 
hariitiš drirždvėš

ktifiame augi 
. Valiau- jos iš-

daliriariitiš dėturtih^bms moti-
iibhiš. ŠVėikAibij b'ėhtrų gydy-
tbjai ir akuŠbrėš plačiajai vi-

O 1 4* O C* *1 x y isuomenei SKaito 
riaiš šV^ikAtii

pasKaiuds jvap
ifuirib klausi-

iriAiš. Kiekvieną paviisarį svei-
katos centrai iš kiėpija tukstari-
čius vaikų.

1935 metais sveikatos cen-. 
trais Lietuvos motinos ir vai
kai plačiai naudojosi. Tai ma
tyti iš šių davinių. Ligi grrib•• 
džio i d. sveikatos centras ap- 
laiik^ 7,410 nėščių ir ŽįhdW ‘ 
čių motinų ir per 19,000 . vai
kų. Gi centrų gydytojai ir gai
lestingos seserys aplankė . 31/ 
220 motinų ir vaikų. Įvairiais 
sveikatingumo (reikalais) klau
simais pernai buvo laikyta 2<60 
paskaitų. Be to, sąjunga Kau
ne išlaiko “Motinos ir Vaiko” 
muziejų, šis muziejus išleidžia 
gana daug literatūros, kurioje 
visuomenei aiškinama jvairhį 
ligų kenksmingumas ir nuro
doma, kaip nuo jų apsisaugo
ti.

Lietuvos motinoms ir val
kams globoti organizacijų są
junga palaiko artimus šahty- 
kiiis šit tokiomis pačiomis Bal
tijos valstybių sąjungomis ir

su tarptautinės motinų globos 
centru Ženevoje. tšb.

KULTUVĄ
SAUSIS. 1936

.m,. ?'■ - Jau atėjo!
Šis naujas ir tik ka iš Lietuvos gau

tas Sausio, 1936 numeris turini n- 
. gas ir įdomus. Jo turinys kaip 
•seka:

Didysis t vėžys Morinos ežere — J. 
.Baldauskas.

Lygiagretės •— Jokūbas Normantas.
Iš Britų Indijos gyvenimo — Prof.

P. Leonas.
Bernaitis, iš Laisvės Alėjos — K. 
v Barauskas Nendre.
S» O*. S. — F. NeVieravičius.
Apie dailininkus — P. Cvirka.
Musu dramos teatro 15 metų — 

S Kabnys.
MięsČipnųi — Antanas Rūkas (eilės). 
Miegas ir jo fiziologija — A. Mi- 

fchailovas.
Maękis ir Visuomenė.

80 puslapių — Kainą 45 centai 
galima gauti • .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

J

TRENTON, N. J. — Sdmuel Leibowitz, dešinėj, lįaršUŠ
krimindliš ddvbkdtąs, ktiriš pasitraukė iš Bruno HaUptirianrib 
gynėjų. Jiš tai pridarė išitikinęs, kad Lidiiptmahhas yfa Italldš, 
bet nekalba nenorėdamas sėbrų išduoti. Kartu šu LelboAVitž’u 
kitas a‘dv. C. Lloyd Fisher.

PLEČIAMA LIETU
VOS MOTINŲ IR 
VAIKŲ GLOBA

Lietuvoje yra keliolika mo
terų organizacijų, kttfrių dide
lė dalis rūpinasi moterų socia- 
le globa, šios rųšies organiza
cijos sudaro . vieną Lietuvos 
motinoms ir valkams globoti 
organizacijų sąjungų. Sąjungai 
priklauso šios organizacijos; 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, Kauno miesto savi
valdybė, Lietuvos moterų glo
bos Komitetas, kūdikių gelbė
jimo draugija, Pieno lašo drau
gija, Lietuvos žydų sveikatos 
apšatigos draugija, kovos Su 
tubėrkuliuozu draugija, Lietu
vos vaiko draugija, žydų vai

kų namai, Lietuvos akliesiems 
globoti draugija, Kauno mie
sto. ir apygardos ligonių kata, 
Šiaulių, Mariampolės, Panevežib 
ir Vilkaviškio apygardos ligd- 
nių kasos, Klaipėdos labdary
bės draugija, Lietrivbs gailės 
tingų seserų są j ringą ir žydį? 
našlaičių ridriidi.

Lietuvos motinoms ir vai
kams globoti organizacijų są
junga visame krašte tlibi 17 
sveikatbš c'ęntrų. šiė centrai 
kovoja sri Abtiriiį; kūdikių ir 
mažų vaikų mirtingumu Bei 11- 
guištiimu. Sveikatos čbntru’dsc 
tikrinamas vaikų švdris; žiūri
ma, ar jie tiiikariiai auginami 
ir maitinami, o sveikatos bbn- 
trų gydytbjO tikrina Vaikų 
sveikatingumą. Kadangi kiidi- 

• kiai daugiausia .serga ir mie
šta ligi vierierių mėtų ąriižiduš, 
tai į juos krėipidrha didžiausio 
dėmesio. Sveikatos centrai- mo-

I NAUJA BUČERNe f
1812 SO. HALSTED ST.

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

Sav. JOHN GELŽA1NIŠ
1812 SO. HALSTED ST.

■ ŠSiSSB&z .U,
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PilALEISKit ŠIA ŽIĖMA SMAGIAI!
V'ARTOKIT StOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliejus
Stovol ištobulintas, ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios išdit- 

bystės dliejiim šildomose krosnyse ir pečiuose.
Pristatymas atiiėkąftiąš ttokais su myteriąis ir pilnA miera gh- j

.... rahttiOta. Dėl savo apsaugds ~ ..Į
. . NE Vada

Pašaukite: VJNcennes
ii ĄIĮgtin -

GALITE GAUTI
’ . ‘ ; . 1 ‘ ' r ; '. ' . ' : h’ : k ‘ ■ -i ■ i-

Paskolas Dėl Pirmų Moigicių
Pagal Direct Reduction Planą

I'ARANKV’S TAUPYMO SKYRIAI, SI) Al’GšūIA’ 'SIU 
, PELNU, l AGAl/.pAYTON PLANĄ.

O

M

Skelbirhai Naujienose 
duoda naudą deltoj 
kad pačios Naujienos 
yi-a h&iidihgbš.

■ m .........................- ■

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
liet, u vis be “Na'riie- 

■fttĮ* hėtiirčdn būti.

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

Copyright 1036. The Amėricah Tcbateo ComDany

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
iš tUUinikgo, Brandaus kūno tabako

Ltickies yra mažiau rūgštūs; Vienas iš Tyri
bojimo Skyriaus Vyrižiiisiif pdšibkiihų iŠvyšty- 
ižiė Lfiitevb tlŽSlkūKYMO yH {privatinis 
iiieiy Strikb j^tocesaš, “IT% TOASTED”. 
Šis pitm-kaitinąs pročedas aukštesnėmis tem- 
petatūromis susideda iš keturių pamatinių

laipsnių, kurie apima rūpestinga* kontroliuo
jamus temperatūros laijpstaiavimus. Pašalina
ma nepageidaujamų sudėtinių dalių kiekiai. 
Pasėkoj, todėl, šis pirm-kaitinimo būdas 
augštcsnėihis temperatūromis sudaro užbaigą 
arba galutiną įvykdymą sutaisymo ir issisto- 
vėjimo procesų.

Luckišš yra mažiau rūgštūs,
' y ..... - •*, j. .■ . ■ j, ,i,.

tliemthUi

populiarūs ciįaFėltį išditįSt- 
|| nt$i rSįhurtriė pervirtų 
| niib ttt IO&% daugiai!

negu Lucky Strike.

jmfaiMi;

i
*

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cl^aretais

| s s s § a
Įalance
h..L"U CK~Y Tt~R Uk-i . ■ : •

Į •......B~R~Ž N -O~V~6~ ■.

B R A NŪS »C ■

B R A N~4>~ ~į> .

' v t

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinsimo Grupių

; * H1*- _ S. _

'IT'S TOASTED
Jūšd gerkles apsauga - prieš knitėįihrus

*
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IŠ MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada
,/ ,į . ■' Y i , ■ 7

Jono Žičkaus Kelionė į Dangų
Dalyvauja Su “Birutės” Choru Studentu Vakare

(Tęsinys)

—Pranašais buvo ne vien 
Strazdelis, Janonis, bet ir dau
gelis kitų. Bet už vis didžiau
sias pranašas iš jų visų yra vie
nas toks ūkininkas, jaunas vy
rukas iš Vilniaus krašto. Jisai 
čia yra lygiomis su pranašais, 
kurie danguj jau buvo nuo se
niau. Mat, danguj yra daugiau 
teisybes nei ant žemes. Ant že
mės iš to ūkininkaičio juokus 
krėtė, o čia jisai paliko dideliu 
žmogum. Jisai rašė tokias gra
žias eiles ir dainas, kokių nei 
Strazdelis, nei Janonis nebūtų 
mokėję nei kaip pradėti rašyti- 
Bet niekas to ūkininkaičio eilių 
nei atspausdinti, nei skaityti 

, nenorėjo, išėmus to kaimo gy
ventojus. Kaip išgirsdavo jo ei
les, tai jie juokus iš jo krėsda
vo. Kur susitikę, jį pirštais ba
dydavo ir rodydavo sau į gal
vas, parodydami, kad su anuo 
kas tai negerai. Ir jo tėvai ma
nė, kad jis pakvaišęs, tai tie
siog iš triobos metė. Kartų ji
sai sunkiai apsirgo, ba nebuvo 
valgęs per ilgų laikų. Buvo iš
badėjęs. Niekas jo nepasigailė
jo, niekas jo neprižiūrėjo, nei 
valgyti neatnešė. Kaip atėjo ry- 

* tas, tai jis jau buvo miręs. Ji
sai buvo pusėtinai nustebintas 
kai atėjo į dangų ir čia su vi
sokiom didžiausiom iškilmėm 
ir procesijom jį sutiko. Jisai 
manė atsirasiųs kur nors daug 
karštesnėj vietoj.

O pats, ar buVai nuėjęs į jo 
sutiktuves?

—Žinoma, kad ne.

—Kodėl? Ar nežinojei, kad 
jį taip labai čia pagerbs.

—žinote žinojau. Kurgi ne
žinosi. čia jau visi kalbėjo apie 
iškilmes, kokios bus surengtos 
pirm negu tas ūkininkaitis mi
rė. Apie to aludininko sutiktu
ves čia pakalbės dienų-kitų ir 
paskui užmirš, ale apie jo tai 
kalbėjo per metų metus.

■--------------------- ---------------- ----------------------------------1

NUŠOVĖ TĖVĄ

Kadangi tėvas labai žiauriai 
elgėsi ir jį mušdavo, tai 14 me
tų sūnūs Louis Toontas jį nu
šovė. Suimtas jaunasis vyru
kas’ pasakė, kad reikalui atėjiis 
ir vėl taip pasielgtų.

—Tai kodėl nebuvai ten nuė
jęs?

—Tu, žičkau, tai vis nesu
pranti. Kas, aš paprastas žmo
gelis dalyvausiu pranašo sutik
tuvėse? Jeigu kam nors bučiau 
pasakęs, kad turiu tokį užma
nymų, tai per mylių mylias ma
ne būt visur ant juoko palaikę. 
Nebūčiau galėjęs niekur nei 
nosies iškišti.

-r-Jeigu tokie kaip itti negalė
jo tose sutiktuvėse būti, tai 
kasgi ten buvo?

—Ne tokie, kuriems mes ga
lėtume prilygti. Nėra buvę to
kio dalyko, kad paprastas žmo
gelis galėtų dalyvauti pranašo 
sutiktuvėse. Susirenka ten visi 
didžiūnai, patriarchai, pranašai, 
visokie kunigaikščiai, visi ar
changelai, karalaičiai ir daugy
bė kitokių, ponų. Ir ne vien po
nai nuo musų žemes, ale ir pra
našai ir patriarchai iš kitų pa
saulio žemių, o jau pats — gi 
žinai, kad tokių žemių yra ga
lybė. Rodos tau nesakiau, kad 
kai kurie iš tų didžiūnų iš kitų 
žemių tai yra kur kas didesni, 
negu didžiūnai nuo musų že
mės. Pavyzdin, kai kuriuos iš 
tų didžiūnų visi dangaus gy
ventojai žino. Jų vardai yra 
ant kiekvienų lupų, tuogi tarpu 
apie musų Mozę ir Adomų, tai 
išskyrus musų žemės dangų, 
kitur mažai kas apie juos yra 
girdėjęs.

(Bus daugiau)

“Birutės” Dainų 
Šventė

Birutės didžiulis choras stro
piai rengiasi Chicagos lietuvių 
visuomenę pavaišinti visai nau
jomis, iš Lietuvos’ pargabento
mis dainomis. Choro koncertas 
įvyks Lietuvių Auditorijoje, 
3131 S. Halsted St., kovo 8 d. 
Lietuvybei visų sielų atidavusi 
musų dailės mylėtoja p. Byan- 
skienė pargabeno iŠ Lietuvos 
naujausių ir mėgiamiausių dai
nų visų aruodų.

Programas visas naujas.
Didžiausios pagarbos Birutė 

užsipelno todėl, kad josios są
statas iš Amerikoje gimusio 
jaunimo, o rupihasi Lietuvos 
dainas populiarizuoti tarp ame-, 
rikonizme skęstančio jaunimo. 
Dar kitas Birutės pliusas, tai 
jos savistovumas. Birutė jokiai 
siaurutei srovei netarnauja. Bi
rutė rūpinasi lietuvių vardų 
garbėn iškelti. Iš Europos at
vykę visokie politikieriai jų 
nepavergia. Tai yra tyroji vil
tis musų tautybės palaikymui 
Amerikoje.

Kas kalba apie lietuvybės pa
laikymų Amerikoje, tas ar toji 
saviems “principams” nusidčs, 
jeigu Birutės “Dainų šventės” 
neparems visomis išgalėmis.

Protaujantieji turi, gerai įsi
dėmėti tokius “patriotus”, ku
rie nors sušnibždėtų neigiamai 
prieš Birutės tyrojo pasišventi
mo nuolatinį darbų, — jau be
maž per pastaruosius 30 metų 
be atlaidos dirbama.

Birutės “Dainų šventėj” da-

i.

Jonas Byanskas, kuris vadovaus “Birutės” chorui, dainuo
jančiam ryt vakare, Lietuvių Studentų organizacijos vakarėly j. 
Parengimas užvardintas, “Dramos ir Muzikos Vakaras”, įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street. Pelnas
yra skiriamas įsteigimui stipendijų fondo.

lyvaus solistė Barbara Darlys. 
Lulu Raben-Micevičienė smui
ku, artistas Antanas Kamins
kas, tenoras. Aldona Briedžiu- 
tė skambins iš Lietuvos parga
bentus naujus muzikos kuri
nius. Viso programo aš nesuži
nojau, bet iš to, kas paminėta, 
aišku, kad Dainų šventė bus 
Chicagos lietuvių dainų mėgė
jams nepaprastos vaišės.

“Birutė” daugiausiai ir per 
ilgiausių metų eilę lietuvių ge
rų vardų tarp sveitimlaučių ke
lia. Taip garbingai ir ištver
mingai užsirekomendavusiai 
musų jaunimo kultūrinei orga
nizacijai visuomenės parama 
užtikrinta. ■>

A. K. Rutkauskas, M. D.

/

Northsidės “Bijūnė
lis” Kviečia Pas Sa- 

sre Į Svečius
šį vakar rengia vakarėlį tė

vams ir draugams

NORTH SIDE. — šį vaka
rų visi northsaidiečiai yra 
kviečiami atvykti į Morning 
Star kliuba, į “Bijūnėlio” 
“bunco” ir draugiškų pasilinks
minimo vakarėlį. Kadangi 
draugijėlė dar neseniai susior
ganizavo ir nesuspėjo prisi
rengti prie didesnio programo, 
tai šį kartų teikia “bunco” lo
šimų su prizais ir trumpu pro
gramų1, norėdami užmegsti ar
timesnę pažintį tarpe tėvų ir 
simpatizuojančių. Vėliau, gal 
po Velykų, pateiks gražų pro
gramų su perstatymu fantas
tiško veikaliuko, “Karalaitė — 
Tikroji Teisybė”, kurį jau mo
kinasi.

“Bijūnėlis” laiko dainų ir 
kalbos pamokas kiekvieno šeš
tadienio popietį, nuo 2 iki 5 
vai., Almira Simons svetainėj, 
1640 N. Hancock str. Jau turi 
apie 27 narius, bet kas savai
tę ateina vis dar naujų ir vi
si džiaugiasi su savo malonia

didžiule Budriko radio orkes
trą. Taipgi, išgirsite naudingų 
pranešimų apie šios savaitės 
išpardavimus Budriko krautu
vėse, kuriose gausite pigiau 
radios, skalbyklas, rakandus ir 
auksinių daiktų. Laivo Links
mybės radio valandoje, iš sto
ties WCFL nuo 5 iki 6 vai. po 
pietų rytoj buts sekantis pro
gramas :

Mainerių maršas, Budriko 
Radio Orkestras.

Gieda dainele, Kvartetas. 
Modistė, Polka. Orkestras. 
Grybai, Kvartetas.
Rožės valcas, Orkestras.
Parsivedžiau mergužėlę, 

Kvartetas.
Jaunimo šokis. Orkestras.
Pasisėjau žalių rūtų, Kvar

tetas.
Makalai.
Linksmas Rytas, valcas, Or- 

kestras.
Vijo vilkas voveraitę, Kvar

tetas.
Linksmų Idienų Polka, Or

kestras.
Anoj pusėj ežero, Kvartetas. 
Kvietkų valcas, Orkestras.
Smagi mergelė, Polka. Or

kestras. ./ K.

New Gentury T
3149 South Halsted

Tel. VICTORt 2679.

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
Šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
o s tą

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Progress Furniture

dainų mokytoja, p-le V. Čepu- 
kaitė ir kalbos mokytoju p. A. 
Vaivada. Kurie dar neprisidėjo, 
yra kviečiami ateiti.

šį vakarų, šeštadienį, vasa
rio 29 d., 8 vai. pasimatysime 
Morning Star kliube, 2007 W. 
North Avė.

— Kvieslys.

Septyni sužeisti Au- 
tomobilio-Troko 

Nelaimėje
Septyni žmones buvo sun

kiai sužeisti, kai vakar prie 
Austn ir Rooscvelt gatvų su
sidūrė trokas ir keleivinis a u-

•. * Htomobilis. Tarp sužeistų lie
tuvių nėra.

Krautuvė Links
mins klausytojus 
gražiu programų

Rytoj, nedėldienį, 11-tų va
landų prieš piet, radio klausy
tojai ir vėl galės praleisti sma
gių nedėldienio valandėlę besi
klausant gražaus ir įdomaus 
radio programo. Jį perduos sa
vo pastangomis ir lėšomis Pro
gress Furniture Company Krau
tuvė, 3224 South Halsted St. 
Negana, kad šis programas su
sidės iš gražiausių dainų ir 
muzikos, kuria išpildys rink
tinos meno jėgos, bet sykiu 
bus labai įdomių pranešimu, 
kaip iš visuomenės reikalų, taip 
ir iš prekybos. Patartina ne
pamiršti pasiklausyti.

i1 Rep. xxx

REFRIGERATORIŲ

Išpardavimas
Sutaupysite $40.00 ant Refrigeratoriaus da

bar 6 pėdų ir viršaus didumo.

Garsinkites “N-nose”

Linksmybės
Atplauks ryt dienų į jūsų 

namus oro bangomis. Gerėsi- 
tės puikiomis dainomis, har
moningu kvartetu, Makalais ir

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b preso Lietuvos žmonės ? 
pataria Lietuvos bantar

f

A
Mes Duodame Paskolas
dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Taip pigiai kaip

BEN F. BOHAC
‘ 2641 WEST 51st ST.

Phone Grovehill 1900

Budriko krautuvė—autorizuoti pardavėjai

General Electric, Kelvinator, Crosley, 
Westinghouse, Copeland ir kitų 

Refrigeratorių

J. F. Budrik, Ine
3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED STREET

Pasiklausykite žymaus lietuviško muzikąlio programo 
iš WCFL radio stoties Nedėliomis nuo 5 iki 6 v. vakaro

“'R BIRUTES KONCERTAS 
h U V U U CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St.

Dalyvaujant sekamiems Solistams:
BARBARA DARLYS—operos dainininkė (patieks naują repertuarą) 
LULU RABEN-MICEVIČIENĖ—smuikininkė.
ALDONA BRIEDYTĖ—Rianistė. • ANTANAS KAMINSKAS—Tenoras.
PO KONCERTUI—ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS.

DURYS ATSIDARYS 5:00 V. VAK. PRADŽIA PUNKTUALIAI 6:30 V. VAK.

Birutės Choras po vadovyste p. J. BYANSKO sudainuos visai naujas atvežtas iš Lie
tuvos dainas. ' _______ ' ________________________________

ĮŽANGA — 75 CENTAI
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DraugijiĮ Žinios
Kliubų Ir Draugijų
Susivienijimo
Darbuotė

Susi ri tikimas

ROSELAND. — Penktadienį, 
vasario 21 dieną, įvyko Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo su
sirinkimas. Dalyvavo pusėtinas 
narių skaičius.'

Iš pranešimų pažymėtina tai, 
kad sirgo Mikšys ir Gustienė. 
Tebeserga A. Dima, kuris bu
vęs kurį laiką ligoninėje, dabar 
serga 
narių 
jiems 
dėjus

namuos. Darvejos daug 
išstojo iš Susivienijimo, 
su savo draugija prisi- 
prie Chicagos draugijos.

Balius
Gi balius, kuris įvyko praeitą 

sekmadienį, buvo pasekmingas, 
nors tą dierią buvo net trys pa
rengimai. Publikos susirinko 
net pilna Darbininkų svetainė. 
Užkanda buvo duodama veltui, 
vakarienė buvo gera ir grieže 
gera muzika. Todėl, kas atsi
lankė, tas nesigailėjo.

Tačiau iš biznio pusės dau
giau padarė ateiviai. Buvo at
silankę keletas biznierių, kurie 
davė gerą paramą Susivieniji
mui. Jeigu šitokių fundatorių 
butų daugiau, tai Rožių žemėje 
depresija tikrai jau butų praėju
si. Buvo atsilankę ir jaunimo ne
mažai, mat jiem tinka Gusto mu
zika. Taigi, vakaras davė pel
no. —Korespnodentas.

keliais metais, apart kliubų, 
niekas čia daugiau ir nerengda 
Vo jokių vakarų. Afitra, tai 
atgaivinimas “Bijūnėlio” north- 
sidiečiuose sudarė nepaprastai 
jaukią nuotaiką. Ir vėl North- 
sidiškiai turi progos po prie
danga “Bijūnėlio” sueiti į šiek- 
tiek pamirštą draugiškumą, ir 
vėl Vaikučių ratelis suartino 
jų tėvelius ir vėl Northsidėje 
suskambėjo ploni, švelnus, it 
paukštukų, balseliai. Jie skam
bės ir šiame vakarėlyje, po 
priežiūra gerų mokytojų, ypa- 
tose, Valerijris čepukaitės it 
kalbos mokytojo Vaivados.

Kuriam gi nebus smagu daly
vauti? “Bijūnėlio” Vakarėlis į- 
vyks šįvakar Corning Star 
Kliubo svetainėj, 2007 W. 
North Avė. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga—35c.

N. N.

Įvyks Liet. linįrove- 
merit Kliubo • 
Susirinkimas;
Kviečia Ir 
Nenarius

įvyks

Bijūnėlio Šunim
Burum

NORTHSIDE. — Northstoie- 
čiai turės nepaprastą pokiiį 
šiandie vakare. Labai gerai 
sumanytojai ir padarė, kad šu- 

p manė rengti š£ vakarėlį. Viena, 
kad northsidiečiai yra išsiilgę 
panašių pokilių. Pastaraisiais

ŽINOTINA

Pirmadienio vakarė, 
Liet. Imprbvement Kliubo su
sirinkimas, 4932 W. 14th Str. 
Visi lietuviai esate kviečiaihi 
dalyvauti, nesvarbu—narys ai 
ne. Laikai labai svarbus ir, 
todėl, reikalinga višieihš sekti 
politinio gyvenimo eigą.

Galutini rinkimai jau nebe
toliausia, tad, per tą triimpą 
laiką visi stropiai lankykite 
susirinkimus ir susipažinkite 
su naujais gyvenimo įvykiais. 
Dabar laikas visiems parodyti 
ko reikalaujate iš demokratę. 
Daugelis pasako: “Kas bus, 
kas nė, blogiauš vis hėbuš, ka!d 
ir prie republikonų?’.

Taip galvai nėra gerai. 'Da
bar turime visai naujų žmonių, 
kurie sw senąja “mašina Kari- 
valinka” niekri bendro neturi. 
Ateikite ir . susipažinkite 
naudai.—Kliubo narys.

šavo

, NAUJIENOS, UMcags, Ifl. “

formacijų galite gauti pas siti 
metų valdybų. r • .

Pinti. K. P. Deveikis,
1518 Sotith 48 COurf.

Vice-pirm. M. Kelly,
. 3219 S. LithūBnicri A V.

Sekr. M. Ctiapul,
3327 Lemri'yūe Štreet

Ižd. J, Raila, 
4839 Winnettias Avė.

POiflits šokiu Muziku 
Studentu Vakarui

Studentai rengia va- 
karą Stipendijų Fon

do Įsteigimui
Bandys Sukelti Biriigij “Muzi

kos ir Dramos Vakare”, ryt, 
Chic. Liet. Aiiditotijdje

Lietuvių studentų organiza
cija, Lithuanian University 
Clūb yra riūtarūsi įsteigti stL 
peiidijų fondą Sušelpiriiui ga!- 
bių, bet finansiniai prispaust^ 
narių. 7

Pirmas šumanytojų žingsnis 
ton kryptin yra “Muzikos ji 
Dramos” vakarais, kuris įyyks 
rytoj vatkare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 Soutti 
Halstėd šttėet. Studentai bari- 
dys sukelti šiek-tiek pinigų, kad 
galėtų fondas padaryti ptodžią.

Išėmus “Birutes” chorą iršd- 
kėją Beliajų; visą kitą vakarb 
programą išpildys patys stu
dentai. Jid suvaidins tarp kitę 
ko, du originaliu škicu. Kori- 
ėertinėj dalyj dalyvaus, V. Gry
baite, Helėn Peck-Pečiukaite, 
Studentų Kvartetas, Heleri 
Blauzdis, A. Rutkauskas ir kiti.

Kalbą į šūširinkūsiuš paša!- 
kys Lietuvos konsulas Chicagd- 
je, A. Kalvaitis.

Vakaras prasidės 5:00. Įžanga 
50c. Šokiams grės G. Stephens 
Revelers. (Sp.)

LIETUVIŲ žAGARIEčIŲ KLIUBO 
1936 metų Vąldyba: P. Arlauskas 

pirmininkti, 656 Belden AVe.;
A. Janavičią — pirm. pagelb. 
3852 So. Catifornia Avė.; Sophie 
Ąmbroz.aitė — nut; rašt,, 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama-
1218 S. Indepėndence BĮ.; Frąn& 
AmbrožaS — kasin.. 11781 Indiai
46 PI. i^ P. Arlauskas. 656 Bėlden 
Avė. — kasos globėjais; S. Wėrnis 
korešn., 6804 S. Perry Avė.; A.

Jurgis Steponavičius, kurio 
orkestras, “Stephens Revelers” 
gros šokiams; Lithuanian Urii- 
Veršity Club vakarėlyj. Pareh- 
gipas įvykdyt vakare, Chica- 
gbš Lietuvių Atidit6rijoje.

f iri. rašt. pągelb.' 
"?es

__ _____ _______________ Ina 
Avė.; Addlf. Miforitz, 2539. W

Avė 
kuresu., VOV*t M. * crx.y XXVC., ;XX. 

Drigotas •—1 maršalką, 5649 So. 
Mtisvillė Avė.
Kliubo sriširinkimai ivyksta kas 

mėnesio treti. sekmadieni 1 vai. pp.t 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUĖO 
valdyba 19Š6 iri.: Josėph Savage 
(Juseyičius) pirm,, 4456 So. 
Trilrneiri Avė.; L. Klirriavičia — 
vicė-pirm., $534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin, rašt., 
4635 S. Washteųaw Avė.;. Helen 
Gramontas —. kasiėrius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rastemis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kąthrih Giedra — kasos globėja, 
2548 W. 45 St.; F. Bistras 
maršalka, 4548 S. Frailčisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atšibuna kiėk- 

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K, Gramonto sVet., 4535 Soiith 
Roekwell St.

Sėlėtskis, kasos glob.; JosėphiriS 
Yuškenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasiėrius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanlęy Žukauską^, marš.; Frank 
Opųfskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artešian Avė., Chicago, III.

——----------------------‘ ■'|1' ' —;ii ......................................; \

lietuviu keistŲči0 Pašalpos
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frąnk, Jakavičią, pirm., 2688 W. 
40th St; Jamės Sholtemari, pi 
pag., 6456 S. Maplewood A- 
Berhice Rudgąlviutė, nut. iasv., 
5332 S. Long Avė.; Waltąr Sharka, 
f iri, rašt, 4635 S. Washtenaw 
Avė4 Hėlen ČJiaidįtG, koritt. rašt, 
4408 S. Albany Avė.; Stąhlėy Ba
ranauskas, kasos globsiąs, 2950 
W., 88th Si.; Mary Warnis, kasie- 
rlųs, 3838 S, Kėdzie Avė.; Jonas 
Kohdroška, korėspondentąs, 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas,., 4157 Arėher Avę., Phone 
Virginia 0036; Jėhn žūriš, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas KliriiaviČia, maršalka, 2534 
Vy. 46th St; Mykąlas Kasparaitis. 
Įmygius, 4154 ,S. Ąrtisian Avė.
Kliubo .susriinkimai atšibuna kiek

vieną mėnesi kas piririą sekrnadieni 
1% vėl., dieną, Hollyvvood svetainėj, 
2417 W. 4Šrd Street.

ųrm. 
ve.; 

nut. rašt.,

Pitltite savo a^ieiihk&s 
krautuvėse

■7-a ‘

SOHOTOHE
Be pertraukos nuo piet iki 

vidurnakčiui.
3«c iki Gs30 Kūdikiams
vai. vakaro iBc visada

“Iškilminga Sovietų

“THE NEW
GULLIVER”

Šis paveikslas nebus rodo
mas jokiame kitame teatre 

Chicago je!

___ ___ 1 _______________________ ' -

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8509- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

' ♦ + ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piėt. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department oi 

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

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. Ą

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Kotui®— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.»

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

1313.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir Stale 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia laukti POLtee 
1313.

GAISRUI KILUS, rėikia iš tik f i 
FIRe

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigata 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. j>.

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Kuli 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Hėlen Jėrry.

' 4 ♦' ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir. So, Wood kampas. 
Telefonas ŠEEley 8500.

Ar Palaikyti 
Ar Likviduoti?
A^iė Kliubij Kederaėiją?

LiėtūVių KliubiĮ Fėdėračija, 
tai gražiai skambantis vardas, 
liekana gerųjų laikų, iš iriusii 
jaunųjų dienų. Tuomet jaunuo
liai, burių-buriais turėdavo su
eigas ir kildavo daug nesusi
pratimų. Federacijos užduotis 
buvri, palaikyti triarką. šian
dien to viso nėra ir nereikia, 
tvarka visur. Tad kyla klau
simas, kam Federacija, reika
linga?

Tas klausimas buVo svarsto
mas paškutiftiame susirinkime 
4 d. vasario. Nutarta atsi
klausti pačių kliubų apie pa
laikymą ar likvidavimą, neš tai 
timiaš klausimas. Jis turi būti 
su atyda aptartas ir tai ne pa
prastam mėnesiniam šūširinki- 
me. Federacija' Kliubų turi gra
žų praeities rekordą. Argi vel
ta jį palaidoti? Tūli Sako, “nie
ko neveikia, (ai kam laikyti”. 
Tas tiesa, bet nuo ko veikimais 
priklaušo? Jitfk nuo musų pa 
čių. Jieškokime naujų progų, 
jų yra. Federacija gali kalbėti 
varde suvifš tukstūiiČio Bailų. 
Tai ne visai maža skaitlinė ir 
su tokiu kuriu bile kas turi 
skaitytis. O prie gerų norų 
Federacija galima ir padidinti. 
Juk Chicagbje ir jos apieiirikėj 
kliubų Yla tiek ir tiek. Kodėl 
nesiburti daiktan ir sustiprėtu 
kelti mirštantį lietuvių vardą?

Tad, plačioji visuoriienė, pa
galvokite. Jeigu patys ne j ieš
kosim nešištrirošim, niekas ki
tas už mus darbo neatliks. Mes 
nykstam, ir, jeigu neįtrauksime 
jaunos kartos į veikimą, tai 
greit užbaigsim dienas.

P. S. Prie Federacijos gali 
prisidėti ir būti pilnateisiais 
nariais,—Kliubai—pašalpiniai, į- 
dejiniai, sporto ir politiniai. In-

Chicaffos Draugijų, 
Klitibų Valdybos 

1936 metams
y T----------------- '*■■

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 3326 So. Union Avė.; P. 
Killis, ntft. rašt., 3347 S. LituahiCa 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierids, 
827 W. 33td St.; A. Kaulakis, 
turto rtlšt., 3842 So. Unirin Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligoniu; K. Demereckis, knygiris, 
833.1 So. Wallace St,; Draugijos 
Daktaras, Df. J. P. Poška; o.fiėe 
3133 So. Halsted St. Tel. Vičtofy 
3687, rez. Hemlock 2374.
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

: • -.u,"*. 'y- • ; • ■ .

“LIETUVA” BĖNO valdyba 1936 
metams: . Frank Endrejauskas — 
pirm.’ Frank Bistras — pąg.; Jo- 
seph Salakas —- nut. rašt.; Kos- 
tantaš. Jąndšadskas — kasiėrius: 
Eris. Beksnis. ir Leonas Jaševiče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
Če — maršalka; K. Philips — lidė- 
ris; Joseph Keturakis — prigelb.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ŽENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 
rius,. 4819 Tripp Avė.; pirm pat. 
— Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sawyėr Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis,1 3159 S, Halsted .St, 
Tel. Columbus 10272; turto rašt. 
— B. Putrimas, 4536 S. Turner 
Avė.; kontr. rašt. — FrancėS■ FrancėS

LĖONAS BAKUNAS
Persiskyrė ŠU šiito pasauliu 

vasario 25 dieną, 10:15 valan
dą vak. 1936 fn., sulaukės 24 
metu amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
mylima motinėle Anastazija, 
po tėvais šimkevičiutė, tėvą 
JčTią, sėseri Gėrivy ir 4 brolius 
Kazimiera, Juozapą, Bronislo
va ir Edvardą, broliene Ber- 
nice ir daug kitu giminiu.

Kūnas > pašarvotas randasi 
2552 W. 69 St., Tel. Prospect 
2188.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
kovo 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu bus atlydėtas i Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tėn bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Rakuno gi
minės, draugai ir pąžistami 
esat nuoširdžiai Kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę .liekame.
Motin#, tėvas, Sesuo, 
broliai ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J, F. Eudeikiš, Telefo
nas Yards 1741.

VVittis, 4469* Archėr Avė.; kasos 
globėja — ‘
Wliipplė St.; kasiėrius — He 
Gramontienė, 4535 S. RbčkWell 
Dr. kvotėjaš — C 
2519 W. 43 St., 
8051; teisėjas' 
žnaršalka — t. ___ ___  ______ r.
riai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel, Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. SaldukaS, 4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette ,6719; Komisija Po? 
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S; Halstėd St., Tėl. Columbus' 
10272, A. Saldųkas, 4038 Archęr 
Avė., Tėl. Lafayette 6719, Dr. A, 
J. Manikas, 2519 W. 43 St,, Tel, 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldokas, 4oS8 Archer 
Avė., Tėl. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Tųrner Avė., Tel.
Virginia 1309. . , v.,,,,
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali, 2417 W. 43 St.

S .Chiesriienė, 4426 S. 
.; kašierius a

Dr. A; J. Manikas.
, Tėl. ’Lafatfėtttė

— J. Romanas;
J. Balčitis; Bondsma-

PARKO LIETUVIŲ 
S KLIUBO 1986 mėtų ' *^į pinta- 

_„rman' Avė.; L. 
vicė-pitm.. 2534 W. 

......... — »»v. 
št.. 2638 W. 40 St; W. Shariia 

fin. rąšt., 4G35 S. Washtenąw

valdyba: Jo’sėph Savagė 
ninkas, 4456 S, Talnian 
Klimavičią — v.ti Z-l-V,.,___  ....
46 Št.;. Ė. Jakavičia Jr, •— niit. 
rašt., 2638 W. 40 St.; W. Sharica 
-r fin. rašt., 4635 S. Washtenąw 
Avė.; Hėlen Grariiontas — kas., 
4535 S. Ro'ckwėll St.i J. Rasteriis 
— kasos globėjas, 4653 S. Ročk- 
well Št.; .Kathin Giedra —■ kasos 
globėja, 2543 W. 45 Št.; F. .Bist
ras — maršalka, 4548 S. Frrin- 
cisco Avė, -

. Kliubo susirinkimai ivyksta Ras 
naujo rrienėsio antrą ketvirtadiėnj 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell St.

SUSIRINKIMAI
SJANpIĖN
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugystės—mėnesinis susirinki

mas Drs. Strikol-Vezėl ofise, 4645 So. Ashland Avė., 9 
vai. vak. Yra pakviestas Dr; D. A. Parsons kalbėti ir 
krutafnUose paveiksĮuoše vaizduoti, “Multiple Pregnan- 
cy”. Prašome nesivėlu<oti. Dr. John Kowar, Sec.

s

GARFIELP PARK LIETUVIŲ IR 
MOTEBŲ PASELPINIO KLIŪBO 
Vaidybą 193Q:^ 4^>irm. George Me- 
dalinskas, 23&ZŠ. Central. Avė.: 
pirm. Dag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End^j^Įė/f iiut. rašt. M. ,Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
Enfl Avė.; Rąsierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Ave„ Beirwyn, 
III.; kasos glbbfai: V. Manikąš, M. 
Davidonis įr; D.’ Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe Stu maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas. antrą, ne- 

dėldieni Lawler HalL 3929 West 
Madison St.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 Sodth 
Lituanica Avė,.; J. Racevičia, vice 
pirm., 3326 Sp. Ūnięn Avė.; S, 
Narkis, sekretorius, 4353 So. TąL 
ipąn Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3034 So. Lowe Avė.; J. Rachunės 
kąsiėriuš, 3137 Šo. Halsted St; Z, 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Ftancisco AVe.; P. • JozapaviČia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place; 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.;,, a S. Kąrkis, korespondentas, 
4358 Šo. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 S6. 
Ilalsted St-. rez. Tel. Hemlock 
2374 —- Ofiso Vičtory 3687.
Draugystės susirinkimą! ivyksta 

kas ąntrąs nedėldieniš kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12. vai. diėną.

--------__ ----------LJ-------------------------------------------------------

LIETUVIŠKA teatrališka 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag,; : yvalter Ziąbes, fin. ’ rašt.; 
Ariną Aleliunas, kontr. r#št.; Ted.

/K'*,' •

Sifhario DaūkariM DrAttgijOs—mėnesinis SuširinkimaS? Liėtiivių 
Auditorijoje, 12 vai. diėną. Tiiritnė Svarbių rėikalį, kVic- 
čiafne butifiai pribūti. Nepahlirškitė paširupiriti šU mo- 
kėščiais. R. K. Sek.

krddiii^ki^ Prdgrėsyvių Kliubo—mėnesinis šUsitiiikiriiaš, 2007 
W. NoTth Ave’hue,1 antros lubbs> 10 vai. rytą, kviėčiatne 
visus haritis Btsilarikjrtf. Rast. V.* čeįralėvičius.

ŠLA. 260 KhopoS—ftiėheširifš susirinkimas, Margučio svėt./ 6812 
Westėrn Avė., 2 Vai. ppf. Pfašdftie narius kuoSkaitlingiau- 
šiai atsilankyti ir kartu atšivėstr savo draugus į SLA, 
įrašyti. K. Liutkus, jšišt;

KėišftiČio Kliubo—mėnesinis Susirinkimas, Hollywood švet.; 2417 
W. 43rd str., 12 vai. dieną, Pageidaujame visus narius 
atsilankyti. Mokesnius galėsite įmokėti nuo 10 vai. ryto, 
kėu^mirškite Užsiregistruoti j Keistučio KHubo ^ajų. B. 
Rudgdvytė, F*rot. rašt.

SLA. 129 'Kuopos—susirihkimas G. Chernausko svet., 1900 So. 
Unidn rike., 1 vai. pp. Prašome visus narius dalyvauti, 
riėš turirtie daug svarbių reikalų. Taipgi, nepamirškite 
it naujų narių atsivesti. K. Kafuiis, prot. rašt.

Draiigij6š šv. PettCnėlės—šuširinkimas, šv. Jurgio parap. s ve t. 
Prašomiė nares dalyvauti 1 v. po piet. O. Kliučinskaitė 
ėgštiriihkė.A.’t A.

ANTANAS šernas t 
Persiskyrė sri' šiuo ' pasauliu 

vasario 27 dieną, 4:55 valėridą 
vakare 1936 m., sulaukės ■ pu
se amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Švėkšnos parap., La-

- batmėrių kaime. a
Amerikoj išgyveno 35 metus. 

’ Paliko dideliame nuliudime 
mylimą rnoteri Anastaziją. po 
tėvais Druktenaitė, 3 dukteris 
Oną. Juzefą ir Stefanija ir sū
nų Antaną ir žentą Wm. Knapp 
anūką ir broli Mateušą ir daug 

’ kitų giminių, o Lietuvoje 2 bro
lius Joną ir Kazimierą ir sese
rį .Agotą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4504 So. Troy St. Lafayette 
5857. . ,

Laidotuvės ivyks antradienį 
kovo 3 dieną, 8:00 vai. ryto. 
Iš namų bus atlydėtas i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus, gedulingos pa- 

. riiatdoš • už velionio sielą, o iš 
ten bris nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines, .

Viši a. ą^ Antano šerno gi
minės,. ‘draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pajsktitiriį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą.' Nuliūdę liekam,

Moteris, dukterys, šunuš, . 
žeritės, brolis ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudėikiš, Tėleio- 

. nas. Yards 1741. .....- -t. >

A i A;
ANTOINETTĘ, AŲBĘRTS 

po tėvais ŽdvecKaiiė
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

vasario. 28 dieną, 9:05 vąlandą 
rytą 1936 m., sulaukus 25 riie- 
tu ąrii^iaus, gimus Chicago, III, 

Paliko dideliame nuliudime 
mylima vyrą Antarią ir sūrią 
Antaną, 3 metu, motinėle Bar
borą ir tėveli Antaną Žavec- 
kps, 2 seseris Bronįslavą ir 
Oną ir 2 švogėrius ir jų šeimy
nas, 4 brolius Kazimierą, Juo
zapą, Joną ir Thonias, 2 švoger- 
kas ir iii šeimynas it daug kitu 
giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
6005 So. La Šalie St.

Laidętuyės ivyks antradieny, 
kOvo 3 dieną, 8:30 vai. ryto. 
Iš namu bus atlydėta į St. 
Martin’s parapijos bažnyčią, 
59 St. ii* So. Prinėetdn Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bUS nulydėta į Šv. Kazi
miero kairinės.

Visi a; a, "Ąntoinėttė Alberts 
giminės, draugai ir paŽjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąi paškutihf patarnavimą ir 
atsisveikinimą. jSfuliudę liekam, 

Vyras, šuriūs. tėvai, , 
scSetys, broliai, švdgėriai 

,, ir gimines^ : ,
Patarnauja iaiddtuviū direk

torius J. F. Etidėikis, Tėlėfo-

PARENGIMAI 11 

..............    —.......ii l,t

Gerkit ir Reikalaukit
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ftėgtiiiti
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Mutual Liąuor Co.
4707 Šo. Halsted Št

• TeL YARt)S 0803

Vasario 29 — Notthsideš Vaikų Draugijėlės, ^DijuhėliO’* Va
karėliu Mofning Star Kliubo namubše> Šriftam atikšie, 
2007 \Vėšt North avė., 8 vai. vakare. Užkandžiai, bunčo 
Įrišimas, frizai, programas. 8Š5Č. įžanga.

Vasario 29 — “Naujos Gadynės” Choro rėmėjų vakarienė, kft- 
Ėnery svetainėje, 4039 W. Madison Street, 8 Vai; vsikArė. 
Bilietai — iš anksto — 50c.

KOVO 1—D.L.K. Vytauto Draugijos Vakarieriė įteikimui Gedi
mino Ordeho nariams S. POcėVičiiri, šv. Jtfrgiri prirapijris 
svetainėje, 82hd Place ir Litrianica averiue. Pradžia 7 vril. 
vakarė. Įžanga 50C.

KOVO j-^-jbiėiiivių Studentų KJiuno (Liihuahiari tini versi ty 
Club)—Dainų ir Mūzikris Vakaras Chicagos Liėtuvių Ari- 
ditorijoj, 3133 S. Ilalsted St. Pėlririg—įsteigimui stipeh- 
dijų fondo. Įžanga 50č.

Ktffo 7 A. LrickaviČiriitš šuielpiino Vakaras šrikirii ir Kon
certas. Rengia Chicagos Liėtuvių Vyrų* choras ir Centra- 
liriė t. S; S. Kuopa. Neffri svetainėje, Wėštšide. Pradžia 
—7:30 vai. vak. Įžanga—25c;

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Liėtuvių Atiditori
jo j, 3133 South Halsted stteet. GhOras dainuos hatijris 
dainas, riešeriai atyežtdš iš Lietuvos. Dalyvatijk Bar
bara Darlys.

kDVO 8—Lietuvių Laisvamanių kiioįiėš ftdšėldride pialiiiš ir Šri“ 
kiai, Darbininkų Svetairiėje, 10413 Michigan ąvenue, 5:Š0 
vakare. Stėphens Revėlėrš Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai.' Įžanga—25c. ■ •

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCEkTAg, Chicagos Lietųjų 
Auditorijoje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Juž- 
giš Steponavičius, pianistas į Arielč SiėbonaViČiėfte, drii- 

1 . riiftjnkė, ir Kdzyš Steponavičius -
goš Lietuvų Vyrų choras, “Prmy 
ir Lietuvi^ Sirhfonijos otkeš-ttaš.7

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nitripėlnai Žmonijai.’^ Prelegentas H; Jogminds. Darbinio kų 
syet., 10413 Mi'chigan .avenuė, 1 vai.# b'JL Įžahga Velt iii. 
Dė'rigia Rošelando Laisvamanių Ko;

Kovo 15 — SLA 129-toš Kudpos 30 Mėtų JuBiliėjaus Vakari
ne, Geri. M. ChėmaiickO svetainėj, ' 1900 S. Union avė., 
6:30 v. v; Įžanga — $1.00. Vakariėhėj Šbkiai.

Kovo 29 — “Naujoj Gadynės” Choras starto operetę, “Vogtos 
ClgriW”t SSfcol Švetairiejė, 2^43 Šouih Kedzie avė.

»A
muikihinkas; Chic&- 
“Naujos GadynCš”



Chicago Bombarduo
ja Žagarę, Ne Kulko
mis, Bet Doleriais
Vietos darbuotojų negąsdina 

nei sniegas, nei šalčiai

Chicagos žagariečiai iš did
žiausių kanuolių bombarduoja 
Žagarės miestelį. Tik ne su 
kulkom, bet su doleriais, ža- 
gariečių darbuotojų nebaugina 
nei didžiausi žiemos šalčiai, nei 
sniego audros. Vieną šeštadie
nį dvi žagarietės R. ir M. iš
sirengė j Marquette Parką pa
rinkti aukų dėl laisvų kapinių, 
kurias jau turi įsteigę • Žaga
rėje. Tą dieną snigo ir didelis 
šaltas vėjas putė, bet aukų rin
kėjos nieko nepaisė. Brido gat
vėmis, nors joms sniegai su 
vėju* akis kapojo ir veidus šal
tis žnaibė. Ėjo po 7-8 bliokus 
nuo vienos vietos iki kitos. 
Mat, jos aplankė tuos namus, 
kur žagariečiai gyvena ir joms 
pasisekė tą dieną surinkti vi
so $15.00. Iš pirmiau jau bu
vo surinkta su viršum $70.00, 
taigi pridėjus virš minėtą skait
linę, susidarė tokia suma, kad 
pagal dabartinį kursą liko pa
siųsta Žagarės laisvų kapinių 
valdybai pusė tūkstančio litų.

Iš pirmiau buvo išleista 
$31.00 su centais (apie 200 lit.). 
Taigi, dabar bus netik užbaig 
ta skola mokėti už žemę, bet 
dar liks gerokai pinigų dėl pa 
grąžinimo-aptaisymo kapų ir 
dėl kitų reikalingų daiktų.

Viena skaizgirietė-žagarietė 
rašo iš Pittsburgho p. Rama- 
šauskienei, Chicago: “Skaity
dama laikraščius ir matydama 
jūsų Chicagos žagariečių tokį 
gražų darbą, labai džiaugiuo
si, bet kartu ir liudėsis apima, 
kad gyvenimo sąlygų verčia
ma, čia turiu būti, ir negalių 
sykiu su jumis darbuotis dėl 
laisvės ir apšvietoš skleidimo 
Lietuvoje.

Taigi šiuomi pasiunčiu $2.00 
kaipo auką laisvų kapinių nau
dai. Tegul ši mano auka pri
sideda prie išlaisvinimo iš se
nobinių prietarų musų brolių 
ir sesučių Lietuvoje.

Grinorius.

Sensacingas Išpardavimas Automobilių 
WESTERN-LOGAN AUTO FINANCE CO paskelbia tiktai keletą iš 
virš 75 ATGAUTŲ UŽ SKOLAS automobilių visokio išdirbimo ir nau
jausių modelių kainomis kurias negausit niekur kitur Chicagoje. Kiek
vienas musų firmos nupirktas automobilius yra stropiai musų ekspertų 
mekanikų peržiūrėtas ir garantuotas, kad yra kaip naujas.
NEATIDELIOKIT! Atsilankykit Šiandien -arba nedėlioj ir susipažin- 
kit su musų karais. Persitikrinkit, kad galėsit sutaupyti nuo $100 
iki $200.
Nebeatsikartos panaši proga nusipirkti automobilių už tokią pi
gią kaina.

JŪSŲ SENĄ AUTOMOBILIŲ PRIIMSIM KAIP ĮMOKĖJIMĄ. 
NET DU METU LAIKO GALITE IŠMOKĖTI.

DODGE paskiausis 1935 De Luxe 
4 durų Sedan. “Knee Action”. 
Air wheel ratai. Radio, hea
teris, ibudavotas tronkas,, 
saugus stiklai. Nupirktas ma
žiau kai 5 mėnesiai atgal, par
siduoda su nauja garantija 
taipgi 1934 De Luxe
Sedan už tiktai ....... fcvv

OLSMOBILE vienas naujausių 1935 
De Luxe Touring Sedan. “Knee 
Action”, air wheel ratai, hea
teris, saugus stiklai. Garantuo
tas, kad yra taip geras kai 
diena kai apleido dirbtuve. Ne
galima atskirti nuo naujo. 
Puikiausias barge- 
nas. Tiktai ...

BUICK paskiausis 1932 De Luxe 
Sedan, modelis 57, saugus 
stiklai, “ride control”, maleva, 
ratai kaip nauji. Garantuo
jam, kad yra geriau-

. šiam stovy. Tiktai ....
CHEVROLET, 1935 De Luxe, 4 du

rų Sedan, — radi o, “knee 
action”, saugus stiklai, tamp
riai užsidaranti langai. Pui
kus pirkinys $430 
už tiktai ........... "fvv

PONTIAC, paskiausis 1934 Sedan. 
šis karas buvo krautuvėj virš 
8 mėnesius. Važiuota juo 
mažiau kai 7000 mylių. Tu
rite pamatyti, kad invertinti. 
Negalima atskirti 
nuo naujo .... ..

Kiekvienas iš mus nupirktas automobilius turi musų 90 dienų garan
tiją, taipgi kąipo garantja gali būti jums musų 10-ties metų teisingo 
ir gero patarnavimo rekordas. ‘
Atsiminkit, jog kiekivenas automobilius turi tokią pat garantiją kaip 
ir naujas automobilius arba sugražinsim pinigus.

Atdaras kasdien ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

WESTERN-LOGAN AUTO FINANCE
2550 N. WESTERN AVENUE

Kampas Logan Bulvaro

Politika
Išrinko Ądv. J. T. 
Žuris Garbes 
Pirmininku

John T. Zurys
Dvylikto Wardo Amerikos 

Lietuvių Demokratų organiza- 
cija, savo susirinkime, serc- 
doj, vasario 26 d., lietuvių kan
didatą į teisėjus, advokatą 
Joną T. Žurį išrinko savo 
garbės pirmininku.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas. Nariai su dide
liu entuziazmu pasiryžo dar
buotis išrinkimui . advokato 
Žųrio kuodidžiausiu balsų 
skaičium.

Nauja valdyba
Susirinkime tapo išrinkta 

nauja organizacijos valdyba: 
Charles Stencil — tapo išrink- 
tas pirmininku, Jonas Ytiška 
— vice pirmininku, Wm. Po
peli — antru vice pirmininku, 
Juozas Kaminskas — nutari
mų raštininku, Antanas Bels
kis — finansų raštininku, 
Frank Bendeck — kasininku, 
Stanley Gurskis — korespon
dentu, J. Maciejauskas — 
maršalka.

Išrinkus valdybą, susirinki
mas' indorsavo visą Reguliarį 
Demokratų Kandidatų sąrašą 
ir taipgi , Frask V/ Zintaką į 
reguliarį demokratų kandida
tą į 12 Ward Cominitteema- 
nus ir Superior Court klerkus. 
Po tam susirinkimas padarė 
nutarimą surengti vakarienę 
kandidato Žiurio naudai. Va
karienė bus balandžio 4 die
ną Yuškos svetainėje, (Holly- 
wood Hali), 2417 W. 43 st.

NASH pats naujausias 1935 De 
Luxe Touring Sedan, mažas 
(6) išpusti ratai, perdem sau
gus stiklai. Važiuota juo 
mažiau kai 5000 mylių. Išrodo 
kai diena paliko dirbtuve. Ga
rantuotas nepanrastas barge- 
nas, taip 1935 De 
Luxe Sedan ...... vtU

HUDSON naujas 1933/4 durų De 
Luxe Sedan. Išpusti ratai, 
heateris, perdėm saugius stik
lai. Išrodo ir bėga kai nau
jas, tikrai gražus karas nas- 
stebėtinas barge- 
nas už. ..............

HUPMOBILE 1931 De Luxe Se
dan, mažas (6) heateris, ma- 
leva ir tairai taip geri kaip 
nauji. Garantuojam. kad vra 
puikiam stovy. $ 1 fi C
Tiktai ................ ..... • ■ ©V

STUDEBAKER 1932 Dictator Se
dan. Mažas 6, pabudavotas 
iš plieno. Saugus stiklai. 
Reikia pamatyti, kad įvertin
ti. Atiduosim $254

PLYMOUTH pats paskiausis 1935 
Sedan. Radio, heateris. “kne' 
action”, saugus stiklai, “air” 
ratai, labai gražus automobi
lius. Taipgi De Luxe Sedan. 
didžiausias pigu- 

. mąs už ... .............

.. ..................................... 1 i 11 i, nu i........ ... .......................... 11 ik' '.... , i. ; n iii.iiin .

Sykį Gyvenime Pasitaikanti Proga
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE.
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm nęgu atsilankysit į 
musu showruimius. (
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. ,
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
ESSEX TERROPLANE visai 

. naujas 1935 DeLuxe Sadan 
NIEKAD NEVARTOTAS. Kai
navo $975. Musų 
kaina tiktai .  WVV

STUDEBAKER “Dictator” 6 nau
jausias 1935. Tai irgi yra 
VISAI NAUJAS- KARAS, pa
imtas atgal nuo Studebalęer 
Dealerio. Turi 6 ratus, įbu- 

“ davota tronka, saugius stik
lus. heateris. Tikrai labai gra
žus. Kainavo $1075. 
Musų kaina tiktai ....

BUICK paskiausis 1935 DeLuxe 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo. Turi “Knee Action”. 
Saugius stiklus, heaterį. Taip
gi gražus 1934 $450

PACKARD Paskiausis 1931 Sedan. 
Šis karas duos daugelio metų 
ekonomiška patarnavimų. Yra 
naujas visais at- 
žvilgiais. Tiktai .......

PLYMOUTH 1934 Sedan. Labai 
puikus karas ir mekaniškai 
kaip naujas. Taipgi Q£ 
1932 Sedan kaip naujas ■

CHRYSLER 6 pats * paskiausis 
1934 DeLuxe Sedan. šis ka
ras beveik nevartotas. Taipgi 
1932 Sedan, kaip $9Q£ 
naujas. Tiktai .... .fcvv

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu.
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) 

Atsiminkit musų numerį. ■ >

Trečiadienį mitingas
Sekamą trečiadienį kovo 4 

d. Dvylikto Wardo Amerikos 
Lietuvių Demokratų Organi
zacija rengia svarbų susirin
kimą toj pačioj Yuškos sve
tainėje. Bus gerų kalbėtojų. 
Atsilankę taipgi gaus alaus.

Korespondentas.

Sekmadienį Chicagoj 
Pakeičiamas Laikas

Chcagos miesto tarybos nu
tarimu, rytoj oficialiai pakei
čiamas miesto laikas. Eidami 
gulti pavarykite laikrodžus 
vieną valandą pirmyn.

Kam pakeitimas daromas ir 
kodėl turbut nei įstatymo au
toriai nežino. Vienok pakeiti
mas rytoj įeina galion ir lai
krodžius turime pavaryti.

Pavarymas laikrodžių vieną 
valandą pirmyn sulygins Chi
cagos laiką su New Yorko lai-

SULAUKĖ 100 METŲ 
AMŽIAUS

Sam Maverick, 100 metų su
laukęs Texas valstijos ūkinin
kas, kuris giriasi, kad jaučiasi 
sveikas kaip ridikas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
------ i---- —------- \.r. ------------—r---—U.

DOŲGE 1935 DeLuxe Sedan. Pui
kus kaip diena kai apleido 
dirbtuve. Išrengtas su Knee 
Action, Saugiais Stiklais, hea- 
teriu, Air Wheels, taipgi 1933 
Dodge DeLuxe Sedan 4 C 
kaip naujas. Tiktai V Iv’

GRAHAM 6 naujausias 1934 De- 
Luxe Sedan. Išąkirtinai. eko
nomiškas karas. Garantuotas 
kaip naujas taipgi 1932 Se
dan, geras visais at- 
žvilgiais. Tiktai ....

NASH Vienas iŠ naujausių 1933 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo karo. Duos daugelio 
metų ekonomiškų patarnavimą 
taipgi DęLuxe Sedan $1OC 
labai gražus. Tiktai I Ov

CHEVROLET 1935 DeLuxe 4 durų 
Sedan, vartotai tiktai 90 dienų. 
Tarnaus tiek p$tj kaip ir naujas 
karas. Taipgi 1933 DeLuxe 
Sedan kaip ‘ r 
naujas. Tiktai ...... .

PONTIAC paskiausias 1934 Se
dan. Jus nemanysite, kad jis 
buvo kada nors vartotas, šva
rus kai diena 

\ dirbtuvę.
Tiktai ............

kaip apleido
$395

OLDSMOBILE 6 Coupe 1932 gra
žus mažas karas. 
Tiktai ..... ..

ku. Iki šiol, Chicagos oficia- 
lis laikas buvo Centralinis
Amerikos laik&š, kuris skyrė
si nuo New Yorko laiku viena 
valandą. Kudfnbt Chicagoje 
būdavo/ 12 dieną, t0i;NeW 
Yorke būdavo 1-ma po pietų. 
Dabar laikas abiejuose mies
tuose susilyginai

>___________ /■

Pavogė $35,000 dei
mantais

Trys ginkluoti banditai va
kar pagrobė brangakmenių 
pardavėją, Max Hauser, iš 
taxį, kuriuo jis važiavo Mi- 
chigan avenue, ir atėmė iš jo 
$35,000 vertės deimantų ir ki
tų brangenybių.

Iki Balandžio 30 
Dienai

:/■///■■//. / /•■■; : -f ..■ ■

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 ęxtrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam -laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą 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 ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedeldienįais "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 skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai. • ■ . . ' . . ■* H' ■ •
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS tavern
Kviečiame visus atsilankyti į musų 
užeigą, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui' žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ

* Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

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

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

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. CanaI 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 .

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

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203. So. Halsted St.
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UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir -Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel./ Prospect* 5086 Chicago, III.

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

QUEEN’S TAVERN
Geriausios pušies 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
eigą.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

Crane (’oaJ Co 
^332 S liOnir Avė 

Tel Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

STUDIO

REIKALINGAS blaivus vyras i 
^uiminghauzį. Užlaikymas ir už- 
mokesnis, 2126 So. Halsted St.

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

niškiau irenta

šeštadienis, vasar. 29, 1936 
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CLASSIFIED ADS
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Business Service
______ ĘiznioPatarnavimu

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

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

BRIDGEPORT POOFING CO. 
8216 S. Hakted St.

Victory 4965

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local ahd Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų 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 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

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

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

• Hemlock 0800

PATAISYK,.STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su»kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrę mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

.. MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Furnitiire & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de] 
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.

PARSIDUODA dining room setas 
ir player piano su rollems.

6942 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI gesinis 1936 metų 
pečius ir šildomas su kietom ang
lim, šešiems kambariams apšildyti 
Dining ruimio stalas su 4 krėslais, 
tik metai pirktas. Viena lova su 
springsiniu matrasu. Atiduosiu vis
ką labai pigiai. Matykite nedėlioj 
visą dieną, 3613 S. Union Avenue, 
1-mas augštas iš užpakalio.

PARDAVIMUI 5 kambariu rakan
dai. Kukninis pečius su anglim ir 
gesu. Parlor setas ir kitų kamba
rių rakandai sykiu ar atskirai.

3231 So. Emerald Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų. Esu 
patyrus prie vaikų.

3527 Lowe Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

LIOUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, kad ir senyvas žmogus. 
Geras užlaikymas ir mokestis, žie
mą da geresnis, pavasari ir vasarą. 
— darbas ant visados. John Kurti
naitis, R. B. 76, Thorp, Wis.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS . . . . . .  .. . . . . .
Help Wanted—Female 

Darbininkių reikia

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

1458 W. 15 St.
Tel. Canal 9719

For Rent
FORNIŠIUOTAS OFISAS ir lau

kiamas kambarys tinkamas advoka
tui, gydytojui, chiropraktui, osteo- 
patui arba akių gydytojui. 3149 So. 
Morgan St. Tel. Midway 10100.

RENDON 5 kambariai su ar be 
rakandų, su maudyne, vedusiai po
rai. Galima vartoti gazo pečių.

2136 W. 22nd St.

RENDON Storas su 4 kambariais, 
yra kendžių krautuvės fikčeriai ar
ba mainysiu su visu namu ant 
privatiško nedidelio namelio.

2337 So. Leavitt St.

PASIRENDUOJA pigiai Tavern 
su visais įrengimais ir daržas dėl pik
niku arba išvažiavimų — buvusi 
Svilainio vieta, prieš Tautiškas ka
pines. kurie norite randuoti pikni
kams daržą kreipkitės pas 

ST. SVILAINIS,
3428 So. Halsted St.

Furnished Rooms
ŠVIESUS, didelis kambarys, karš

tu vandeniu apšildomas. Visi pa
rankamai. Vedusiai porai. Gali 
valgį gamintis.

7115 S. Honore St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučernė. 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.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirmą gerą pasiulijimą. Ta
vern arba Bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininke

B. SUCILLA,
12300 S. Emerald Avė. 

Pullman 3990

PARSIDUODA greitai ir pigiai 
grosernė, delicatessen ir notion 
krautuvė. Priežastį patirsite.

3735 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI restaurantas pilnai 
įrengtas, lietuvių apįelinkėj. Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai. Pigi renda, ilgas lysas, 
netoli fabriku. Priežastis pardavi
mo savininkas miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversev 5927.

PARDAVIMUI Tavernas arba 
priimsiu ištikima partnerį. Atsi
šaukite į “Naujienas”, 139 South 
Halsted St. Box 399.

Exchange—Mainai
5 KAMBARIU muro bungalovv 

netoli 55 St. ir California. Mainysiu 
ant senesnio namo bile kur. John 
Stankowicz, 4559 S. Paulina. Tel. 
Yards 0145.

COTTAGE — be skolų Brighton 
Parke. Mainysiu į bungalow pri
mokėdamas cash. Atsišaukit, 4917 
So. Keeler Avė. Lafayette 1445.

Real Estate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

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 ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pifkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patamavmas jums bus ant naudos.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
1. Naujas mūrinis namas — 2 Sto

rai — 4 f lėtai kampinis. kaina 
$15,000. Puse įmokėti, o $7,500 ga
lite mokėti per 15 metų, 6 metų 
senumo, 6 metus atgal buvo mokė
ta $38,000. Turėdamas pinigų ne
praleiskite šia progą.

2. Storas ir 6 kambarių fletas, 
dviejų karų garažius. Vertas $12,500 
parsiduoda už $8,500. šitie bargenai 
randasi Brighton Parko apielinkėj. 
šaukite telefonu arba ateikite ypa- 
tiškai i ofisą.

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

Boulevard 2800

NAŠLĖ moteris parduoda biznia- 
vą namą, 5 flatai ir štoras — Tin
ka bile kokiam bizniui arba mainys 
ant mažesnio namo. Šaukite

Lafayette 5941




