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ATSIRADO “NUŽU
DYTASIS” JAPONI
JOS PREMIERAS

Japonijos militaristų sukilimas 
galutinai patremptas, nusi- 
Žudžius sukilimo vadams.

kovo 1. — Pereitą 
auštant staigiai 

jaunųjų militaristų 
liko galutinai likvi-

TOKIO, 
trečiadienį 
prašidėjęs 
sukilimas 
duotas. Valdžiai ištikimai ka
riuomenei apsupus maištinin
kus ir prisiruošus panaudoti 
prieš juos tankus, maištininkai 
pasidavė, o jų: vadai, jaunieji 
karininkai, patys nusižudė.

Vieha nepatvirtinta žinia sa
ko, kad nusižudė viso 18 ka
rininkų. Vieni jų pasirinko mo
derninį žudymosi būdą — nu
sišovė. Bet kiti nusižudė tra
diciniu japonų žudymosi budu 
— papildė harą-kiri — savo 
kardais perskrosdami savo vi
durius. Tarp nusižudžiusių yra 
vyriausias sukilimo vadas, kapt. 
Teruzo Ando, kuris nusišovė 
Sanno hotely.

“Nužudytas” premieras 
“atgijo”

Numalšinus sukilimą fctsira- 
do gyvas ir- sveikas premieras 
Keisuke Okada, kuris net ir 
oficialiai buvo skaitomas maiš
tininkų nužudytu.

Prasidėjus karininkų maiš
tui, maištininkai pirmiausia 
puolė premiero Osaka rumus. 
Rūmų sodne maištininkai su
sitiko premiero, švogerį * pulk. 
Matsuo, kuris buvęs labai pa
našus į premierą. Maištininkai 
tamsoje gerai neįsižiurėjo ir 
vieton premiero nužudė jo švo- 
^erį Matsuo.

Valdžia ir artimi giminės ži
nojo, kad premferas išliko gy
vas, bet tai slėpė ir net suruo
šė “nužudytojo” premiero laido
tuvės.

Kur premieras slapstėsi, tik
slių žinių nėra. Vienos žinios 
sako, kad jis visą laiką slėpė
si savo rūmuose geležinėje 
spintoje. Bet negalėjo išeiti, 
nes rumus laikė užėmę maiš
tininkai. Kitos žinios sako, kad 
premieras buvo slapta išvežtas 
j kito ministėrio rumus, bet 
vistiek negalėjo niekur rody
tis, nes 
nužudę.

Vieton 
švogerio
išgulėjo sniege visą trečiadie
nį ir trečiadienio naktį, stro
piai maištininkų saugomas. Tik 
ketvirtadienį maištininkai lei
do Matsuo kūną perkelti į pri
vatinę premiero rezidenciją, 
kur ir tapo pašarvotas kaipo 
“premieras”.

Penktadienį premieras Osa
ka prisistatęs į mikado rumus, 
visu japonišku mandagumu at
siprašę^ mikado už padarytą 
jam nesmagumą ir pasiūlęs sa
vo rezignaciją. Mikado ątsipra

šymą priėmė, bet rezignaciją 
atmetė. Tečiaus iki bus atsteig- 
ta tvarka y laikiniu premieru 
paskyrė vidaus reikąlų minis’z 
terį Goto.

•Sukilimą likvidavus, Goto pa
sitraukė iš premiero vietos ir 
tą vietą vėl užėmė Okada. Bet 
kaip ilgai jis išsilaikys vald
žioje, tebėra neaišku. '

Sukilimo pabaiga buvusi 
vaizdinga. Apie 900 ar 1,000 su
kilėlių .pasidavė ne tiek grumo- 
jami ištikimųjų kareivių, kiek 
paties mikado įsakymu, nes vi
si japonai i mikado žiuri , kai
po j kokį dievaitį. Pasidavime 
nebuvo jokio pasididžiavimo 
pergalėtojų, nes maištas yra 
skaitomas, dideliu pažeminimu 
visai armijai.

Maištą numalšinus, 
japonai prižada tai

ką Pacifike
>WASHINGTON, kovo 1. — 

Japonijos ambasadorius Jungt. 
Valstijose Hirosi Saito, kad 
“taika nebus sutrukdyta Paci
fike dabar ištikusio militaris
tų maišto Japonijoje”.

Pasmerkdamas milįtaristus 
kaipo ‘‘pavpjų šaliai”/; ambasa
doriui pareiškė^ kad jų pasi- 
grobimas valdžios atneštų Ja
ponijai tikrą nelaimę. Bet to, 
girdi, niekad neįvyksią Japoni
joje.

PATYS FAŠISTAI 
RUOŠIASI PAŠA
LINTI MUSSOLINI

Iš

maištininkai butų jį

premiero užmuštojo 
pulk. Matsuo kūnas

rvLjL^ą
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra« 
našauja:

Apsiniaukę, gal biskj šilčiau.
Saulė teka 7:25, leidžiasi 6:40 

(rytų laiku).

CHICAGO
.apiplėšė dailininką Frarik Savaitis i. 
pabėgo. Bet dail. Savaitas spėjo į vag 

s gerai įsižiūrėti ir nieko nelaukdama 
nupiešė jo paveikslą. Paveikslo pagal 
ba policija vagį pažino ir suėmė.

PARYŽIUS, kovo 1 
žymių fašistų gautomis žinio
mis, patys fašistai skaito Mus
solini “milžinu su molinėmis 
kojomis” ir tik žiuri kaip jo 
nusikratytu

Pasak pranešėjų, Italija ne
pateks komunistams, kaip grū
moja Mussolini, bet gali išsi
rinkti naują vadą ir palaikyti 
ir toliau fašistinę tvarką.

Patys fašistai Mussolini skai
to pamišėliu ir atvirai svarsto 
kas galėtų užimti jo vietą. 
Kandidatų yra daug, todėl bus 
sunku susitaikinti dėl Musso
lini įpėdinio.

Pats Mussolini jaučia savo 
silpnumą ir bando laimėti pa
lankumą vaizdingomis pergalė
mis Ethiopijoj ir bandymu su
daryti sąjungą sųz Vokietija. 
Bet ir patys fašistai dabar ma
to, kad net Ethiopiją Užkaria
vus vistiek Italija atsidurs di
deliame skurde ir bus izoliuo
ta. -

Ispanijos darbiniu 
kai džiaugiasi kali 

nių paliuosavimu
MADRIDAS, kovo 1 

30,000 darbininkų — 
stų, socialistų ir respublikonų 
— dalyvavo masiniame susi
rinkime Madride paminėjimui 
amnestijos, kuri paliuosavo 30,- 
000 politinių kalinių. <

. — Apie 
komuni-

INDIANAPOLIS, Ind.; kovo 
1. — Gaisras sunaikino India
na Wheel and Rim Co. dirbtu
vę ir keletą kitų biznių. Nuo
stoliai siekia $100,000.

Šiandie Katinas pa 
gerbs amerikietį 

Dr.J. Šliupų,
r>

KAUNAS, VASARIO y 29 
(DUtR telegrama). — Pirmie
ji savanoriai, šauliai, Kariai, 
ir profesionalai, plačią jai visuo
menei pritariant, Kovo 3 die
ną, Valstybės Teatre, Kaune 
ruošia iškilmingą Daktaro šliu
po sukaktuvių paminėjimą. Kal
bės Dr. Grinius, Adv. Skipitis, 
Prof. Biržiška, Dr. Avižonis ir 
kiti.

VASARIO.

Pabaigtas Boulder 
tvenkinys ir perduos 

tas valdžiai
kovo

Lietuvos Naujienos
■ .7 ’į ’ .. , J'

Paminklas Dariui ir 
Girėnui Soldine bai

gtas statyti
Paminklas DaKAUNAS.

riaus ir Girėno žuvingo vieto
je jau baigtas statyti ir šeš
tadienį LAK atstovas inž. Vyt. 
Landsbergis-Žemkalnis važiuoja 
paminklą apžiūrėti ir priimti. 
Apie jo atidarymo iškilmes bus 
pranešta “vėliau.

Pabrėžtina, kad paminklo 
didvyriams statyba labai šir
dingai rūpinasi Lietuvos Pa
siuntinybė Berlyne.

Lenkija neleidžia 
LAK lėktuvui per
skristi Dancigo ko

ridorių

NEW YORK STREI
KUOJA TROBESIŲ 

DARBININKAI
NEW YORK, kovo 1.—Tro- 

besiu aptarnautojų unija pa
skelbė, kad unijos narių strei
kas 20,000 New Yorko dango
raižiuose ■ir apąrtmentiniupse 
trobesį trose *pi*a§mės 1 pirmadie* 
nio ryte/* 1 .■

Manhattan daly trobesių 
darbininkai liko pašaukti strei- 
kan* širindie. Tuoj aus bus pa
skelbtas streikas ir 1,000 Bronx 
trobesių.

Streikieriai reikalauja augš- 
tesnių algų ir trumpesnių dar
bo valandų. r

.rtmentihiuose 
xt> -t «/•. v i . . z?. . .

Italai skelbia užimi 
7 šę mūšy j 10,000 

. ethiopiĮ

AKRONUI GRĘSIA 
GENERALINIS

STREIKAS
AKRON, O., kovo 1. — Ak- 

ronūi, kųriapie yra susispietu
si gumos pramonė, gręsia ge- 
neralis stręikas, jei miesto vaL 
vdžia ln#pąMaįis; trukdyti pikie- 
tavimą priri'?Goodyear Tire ■ ■ aricl 
Rubber Go., kurios darbihihkąi 
streikuoja ir kurios dirbtuves 
bandoma operuoti streiklaužių 
pągelba. '
, Prigrumojimą generaliniu 
streiku išleido centralinė dar
bininkų unijų taryba, prie ku
rios priklauso visos šio mie
sto darbininkų Unijos. Jau pa
skirtas komitetas iš 25 žmo
nių, kurie yra įgaliotas skelb
ti generalinį streiką, jei tik 
matys reikalą.

BOULDER CITY,. Nev., 
1.' — Vakar privatiniai kon- 
,traktoriai baigė darbą 
Boulder tvenkinio ir jį perda
vė valdžiai. Darbas buvo baig
tas už pustrečių metų pirmiau, 
negu buvo numatyta.

Ėoulder tvenkinys yra did
žiausias pasaulyje, 727 pėdų 
augščio ir galės pagaminti 2, 
000/000 arklių jėgos. elektros 
energijos, Be to aprūpins van
deniu visą pietinę Californiją. 
Tvenkinys kainavo valdžiai 
$54,500,000.

Bet pastatymaši tvenkinio 
yra tik dalįs milžiniško projek 
tp, kuris 'kainuos valdžiai $165,-

Be to dar projektuojamą ka- 
sti kanalą Imperial klony ir 
vedamas $200,000,000 vanden
tiekis į pietinę Californiją.

Peiping studentai 
kovoja policiją

KAUNAS. — LAK nupirk
tąjį Paryžiuje lėktuvą buvo nu
spręsta į Kauną parsigabenti 
oru. Skristi galima gavus lei
dimą tų. yalstybių, kurių teri
torijas reikia perskristi pake
liui į Kauną. Dabar praneša
ma, kad lenkai atsisakė duoti 
leidimą perskristi Dancigo ko
ridorių ir nutūpti Dancige.

šiuo lenkų pasielgimu LAK 
sferos labai stebisi. Lietuvos 
Vyriausybė nedraudė lenkų ba
lionams skristi per Lietuvos te-

pei- ritoriją, kai Lenkijoje buvo 
Gordono Beneto taurei laimėti ■' / L j »
baliohų rungtynės. Nebuvo kliu-

prie

Italai skelbia naują 
pergalę šiaurinėje 

Ethiopijoje

SHANGHAI, kovo 1.
ping universiteto Tsingh.ua 1,;
200 studentų tebekovoja su po- . . , , x J
licija. Kova prasidėjo kai 400 ,r lenkų , automob.hstams, 

' dalyvaujantiems lenktynėse į
Monte-Karlo. O juk ir Lietu
vos Aero Klubo lėktuvo kelio
nė, tai pirmiausia — sportinė 
kelionė. Bet lenkams kažkodėl 
ji nepatiko.

policistų ir žandarų apsupo 
studentų bendrabučius ir ėmė 
juose daryti kratas, ieškant 
“radikalų”. Kovon stojo ir jau
nos studentės. Kovoj 10 poli
cijos vežimų liko apversta ir 
daug žmonių sužeista,. Bet stu 
dentai tebelaiko įkaitais du po- 
licistus. 1 - * >

Tas universitetas yra įkur
tas TŲeodore Rooseyelt ir jo

studentus- stojimui į Amerikos 
Umversitetus.^Jis yra palaiko
mas nuo 1908 m. lėšomis, ku
rias Amerika gauna atlygini
mui už bokserių sukilimą.

Mirė nuo “šamar- 
lako”

n ■<tikslas į yra priruošti ehinieėių$^w
t ^VAšKAJ.-^-Vaškų valsčius yra 

labai nemiškingame rajone, 
žmonės kurą ten labai brangi* 
gina. Užtat į miško varžyti
nes šiomis dienomis suvažiavo 
iš tolimiausių užkampių kelių 
apylinkės valsčių gyventojai. 
Iš gana toli atvažiavo j varžy
tines pasiturįs ūkininkas Gi. sir 
savo subrendusiu sunumi. Visą 
dieną reikėjo varžytinėse stum
dytis. žmonės išvargo. Į pa-

Naciai nuteisė žydą 
daktarą

SU ITALŲ ARMIJA, kovo 
1. —. Ras Kassa ethiopų ar
mija liko sunaikinta. Tembien 
provincijoj, kaip kad dvi sa
vaitės atgal liko sunaikinta ka
ro ministėrio Ras Mulugheta ar
mija.

Kassa pabėgo su saujele sa
vo kareivių, palikdamas gyvu
lius ir amuniciją, taipjau di
delį skaičių žuvusių.

5,000 ethiopų, kurie pasili
ko Tembien apygardoj yra vi * 
sai italų apsupti, nors dar lai
ko Abbi% Addi, kuris yra bom
barduojamas iš sausumos ir iš 
oro.

Apskaitoma, kad nuo vas. 26 
d. įvairiuose mūšiuose žuvo ma
žiausia 10,000 ethiopų. Italų gi 
žuVb ne daugiai! 1,000.

Lėktuvai vejasi bėgančius 
ethiopus ir be paliovos juos 
bombarcĮuoja. /

MASKVA, kovo 1. —- Niko- 
lai šabanov, ‘Maskvos-Berlyno 
linijos lakūnas, susilaukė augš- 
taus atžymėjimo, ries jis iš- 
skraidžiojo 1,000,000 kilometrų 
be jokios nelaimėsi Jis-išbuvo 
ore viso 7,000 valandų.

' BLOOMINGTON, III.', kovo 
1. — Ūkininkai praneša, kad 
kenksmingasis “chinch 
atlaikė didelius šios žiemos šal
čius ir atėjus šiltesniems die
noms vabzdžiai pradeda atgy
ti. Tad jie ir šiemet terios 
Illinois laukus. x

Kongresas nusigan
dęs prezidento siūly
mo pakelti taksus
WASHINGTON, kovo, 1. — 

Kongresmanai užgirdę,, kad 
prezidentas Rooseveltas prad
žioj šios savaitės pareikalaus 
sukelti naujais taksais virš bi- 
liono dol., kad padengti tuos 
nuostolius, kuriuos padarė 
augščiausiAs teismas savo nuo
sprendžiais ir kad galima bu
tų išpildyti kongrešo nutarimų 
atmokėti ex-kareivių bonusus, 
labai nusigando šio prezidento 
reikalavimo.

Gal jiė nebūtų tiek nusigan
dę, jei šis reikalavimas butų 
patiektas kitokiu laiku/- Bet 
dabar jis patiekiamas prieš 
pat rinkimus. l’ad daugelis 
kongręsmanų dreba už savo 
kailį ir nežino ką daryti su 
prezidento reikalavimu.

. RYMAS, kovo 1. — Italijos 
kareiviams užėmus Amba Ala- 
jį, naujas smarkus mušis išti- 
kb Tembien kalniose. Ten siau
čia smarkus mušis nuo vas. 28 
d. ir italai jį laimį.

Amba Ala j i buvo užklupta 
iš netyčių, ethiopai nespėjo pa 
sipriešjnti ir turėjo Atiduoti sa
vo tvirtovę, kurią jie skaitė 
neprieinama. ,

Italai deda visas pastangas 
užkariauti kiek galima didžiau- 
sį Ethiopijos plotą pirm negu 
ateis lietingasis sezonas, kuris 
karą sustabdys.

(Ethiopai sakosi nieko neži
ną apie italų paėmimą Amba 
Ala j i ir nieko nemini apie di
delius jnušius šiaurinėje Ethio- 
pijoje, tik' praneša, kad maiš
tas šiaurvakarinėj Gojjam pro
vincijoj likęs numalšintas).

i V ' -- ■■ , '

BERLYNAS, kovo 1. — žy
das gydytojas Dr. Max Klein- 
mann liko nuteistas 10 metų 
kalėjiman už padarymą 59 ne-4vakari, varžytinėms užsibaigus, 
legalių operacijų. Jo penki pa- 
gelbininkai — du! vyrai ir trys

nuskubėjo pasistiprinti. G. su 
sunumi paragavo ir “šamarla-

senos moterys — liko nuteis- ko”. Deja, per'visą dieną bū
ti kalėj iman trumpesniam lai
kui. ,

V* *

Uždarė 24 žurnalus
IšSHANGHAI, kovd 1. 

ištikimų šaltinių patirta, kad 
Chinijos valdžia uždarė 24 chi- 
niečių žurnalus, kurie stojo už 
griežtą valdžios politiką prieš 
Japoniją. Manoma, kad didžiu
ma šių žurnalų buvo leidžiami 
Shanghaijuje.

i

Suskilę Australijos 
darbiečiai susi

vienijo
kCANBERRA, Australijoj/ 

1. — Suskilę nuo 1931 m 
dvi frakcijas, Australijos dar- 
biečiai susivienijo, kad galėtų 
laimėti ateinančius federalinius 
rinkimus. "

Susivieniję darbiečiai turės 
27 atstovus,, taip J kad Lyons 
valdžia dabar turės tik 20 bal
sų didžiumą. \

vo mažai valgę, o vakare per
daug išgėrė. Tėvas išėjęs gat
vėn tuojau* išsitiesė pailsėti; o 
sūnūs, paėjęs tolėliau, irgi ren
gėsi gulti. Policija pažadino 
tėvą ir nusivedė į savo “vieš
butį” pernakvoti. Geradariai sū
nų paėmė savo globon, čiupo 
nuo gatvės, įnešė trobon ir pa
guldė gražiai ant grindų. Po 
valandos kitos įgabentasis tro
bon pradėjo gargaliuoti ir ruoš
tis prie mirties. Tada gerada
riai žmonės nubėgo pranešti po
licijai. Tačiau policija su gy
dytoju atskubėję nieko nebe
galėjo pagelbėti, o tik konsta
tavo mirtį.

Nelaimingas tėvas, rytą iš
ėjęs iš daboklės, rado tik savo

BUENOS AIRES* kovo 1. — 
Valdžia > suteikė $250 mėnesi
nę pensiją z kiekvienai dviejų 
buvusio prezidento Yrigoyen 
dukterų. Prezidentas Yrigoyen 
visą savo ąlgą už prezidenta
vimo terminus atidavė labda
rybei ir pats pasimirė skurde 

munistai pasmerkti I t t 1 • • 1*1* ' /iuv** qm vi Iz54 ’•
- -- 'vietos atgaleivių sukilimo. darė “šamarlakas’.

Penki Vokieti jos ko

mirčiai
BERLYNAS/ kovo 1. — Po 

šešių mėnesių bylos nagrinėji
mo, penki komunistai liko pa
smerkti mirčiai už, nužudymą 
laike puolimo vieno smuklinin
ko, kurio smuklėje rinkdavosi 
naciai. Tame susirėmime liko 
sužeisti ir trys rudmarškiniai. 
Tas susirėmimas įvyko dau
giau kaip keturi metai atgal.

Viso buvo teisiama 25 ko- šią 
m’unistai ir buvo iššaukta 200 
liudytojų. Kiti 12 liko nuteis
ti kalėj iman. Viena moteris li
ko išteisinta, o kaltinimai prieš1 
7 teisiamuosius liko panaikin
ti. '

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite, atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Tsingh.ua


■ « ■ • •
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DŽIAUGIASI "IŠVENGĘS KALĖJIMO

•įit&i&S

tą šiurpų darbų

ADVOKATAI

Isadore “Kid Cann” Blumenfeld,

J. Martinėmis,

Cųdahy, Wis

REFRIGERATORIŲ

AKIŲ SPECIALISTAI

Winnipeg, Kanada

Laidotuvių Direktoriai
X*1TCTC

KITATAUČIAIatitaiso

Budriko krautuve—autorizuoti pardavėjai Ofisąs ir Akini

1410 South 49th Cęurt

Ofiso Tel. Boulevard 6918

greit buvo iš- 
kąltininkai Jiko

a atkreipiama i 
kreivos akys ati-

areš-
Mat,

ADVOKATAS
ylas visuose teismuose 
ridReporto ofisas

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

tie raštai Jabaj kenkiu 
Štai 

parengimų

. -D-kas tuo ne-
Gijdi, a$ esąs

SIUSKIT PEfe
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

— šiomis die- 
nuteisti mirti

\ Z. A. Jucaitis, 
Felix Beržauskis.

(Piniguš siųskite šiuo, adre- 
su: Stilsono Gelbėjimo Komite
tas, 183 Boebling St, Brooklyn,

Budrik Furniture Nlart
3347-49 SO. HALSTED STREET

LITERATURNINKAI VIS NE 
DUODA RAMUMO SO

CIALISTAMS

756 West 35th St.
Cor. of 85tfa aąd Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80
Nedaliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

kitę, kam tuos pinigus reikia 
pasiųsti.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH, ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephopoi Renublic 9723.

ambulance patarnavimas DIĘN4 IR NAKTĮ 
Ą ■ ■ k YARds 1741—1742 •

B F. EUDEIKIS

3417 SO. HALSTED STREET 
Tel. BouleVard 4705

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

Refrigeratorių

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

Aistros aukos
SALEM, N. J 

nomis čia liko 
Peggy Dolbow ir Norman Dris- 
coll. Tos aštrios bausmes jie 
susilaukė todėl, kad nužudė 
Harry Dalbow.

Nors čia' ir. nedaug lietuvių 
tėra, bet ir jie neatsilieka nuo 
kitų kolonijų. Vyriausia Ju- 
caięįo ir Beržausko pastango
mis buvo padaryta rinkliava 
Stilsono laisvinimo reikalui. Su
rinkta keli doleriai, "kurie da- 
bar yra. pas Beržąuskį. Nurody-

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Moterišku,

Ofisas 1 _  _
Valandos: 2—4. 7—9'vai. vak. Nerii< 

liomis ir šventadieniais 19—12 
dianą.

' ST. PAUL, Minn
*

ris patrauktas teisman už Walter Liggett,' redaktoriaus nužu
dymą, buvo išteisintas, šypsosi po nuosprendžio, apsuptus trijų

. et ' -I " I

bylą svarsčiusių džiurininkių. . , . r

■■ <•_ V J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. HwnitSge Avėn«e Phones Yards 1741-1742

16 prašo Lietuvos žmonesu 
pataria Lietuvos banhf

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuę 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nerišliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

visi: ir aprimo

. Tegu litera- 
mane ramy

bėje dęl tos koresponden
cijos, su kuria aš nieko bend 
ro neturiu.

Vietos lietuviai ir Stilsono 
reikalas

A. MASALSKIS
3307 Įdtiianica Ąvėnue Pfrope Boųlevąrd 4139

Pasiklausykite žyniaus lietuviško mtuikąlio programo 
iš WCFL radio stoties Nedėliomis nuo 5 iki 6 v. vakaro

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd piace Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue ■ Phone Yards 1188

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brnnswick 0597

Dr. Herzman -
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, motęrų ir vaikų. pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 0994

Dr; Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vaL Ned«l. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Kl. Jurgelionis
Veda

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 1

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Celifornia Avenue

Telefonas Republir 7868

ia J. LĮULEVIČIUS
4092 Archer Avenue < Phone Lafayette 3572

Tel. Office Wcnrvorth 6389
Rez. Hyde Park 8395 #

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Tai buvo ne tik keistas, bet 
ir juokingas reikalavimas. 
Pirmiausia visąi dar nėra ži
nomą, kad bet kuris iš musų 
Socialistų tą korespondenciją 
butų parašęs. O j.ęigu taip, tai 
juk bųtų kvailus dalykas rei
kalauti iš jų nedaryti to, ko 
jie nedarė! Tai juk didžiau
sias absurdas.

Antra Vertus, aš joks dikta
torius liesu ir nenoriu būti. Iš 
viso j diktatūras žiuriu neįgią- 
maii Todėl ir savo draugams 
neguliu kokių nors ukązų iš
leisti, — darykite taip, o ne 
kitaip.

’ Be to, p. V. D-kui priminiau 
ir tą faktą, kad komunistai 
pėpąlyginti labiau puolą soci
alistus savo laikraščiuose. O 
kas ypač juokinga, kad komu
nistai smerkia ir niekiną so
cialistus, o paskui atsigręžę 
kalbą apie bendrą Jrontą!

Manau* kad šių kelių pasta
bų visai pakaks 
tai palieka <

A. PETKUS 
Cicero Phone Cicero 2109

kąd, matyti, jie daug žino 
apie komunistus. r

Atsirado ir trečios rūšies 
spėjikų, kurie korespondenci
jos parašymą primetė socia
listams. Įr taip, per kai kurį 
laiką gana .smarkiai / pasigin
čyta dėl tos korespondencijos 
autoriaus. Bet kadangi niekas 
nięko tikslaus nežinojo, tai ib 
garniui lyg
Taip tęsėsi ligi vasario 23 d. 
Tą dieną nętįkętįąi pas mane 
atsilankė p. V. Ęrkas ir visai 
rimtai įspėjo, ką$ aš į “Nau
jienas” apię kpni.Ulustų veik
lą daugiau nieko nerašyčiau. 
Girdi

esą^kajdT^jpp. 
niekąs Znęnd^ą Į^kytii :

, Atsakiau p'. VįD-kui trum
pai ir aiškai, kąfcsu ta kores
pondencija, kurb^niusų litera
tus taip labai {skaudino, nieko 
bendro, neturiu.

Tąčiau p. V. 
pasitčnkino. ' 
Winnif)ego lietusių socialistų 
vadas, tai todėl turįs savo 
draugus sudrausti, kad jie 
tokių korespondenci j ų dau
giau nerašytų. "

Harry Dalbow buvo Peggy’s 
vyras. Bet Peggy jo nemylėjo. 
Ji buvo labai įsimylėjusi Dris- 
collą, kurį ir sugundė nužudyti 
vyrą. Driscoll 
atliko kirviu;

žmogžudystė 
aiškinta. Abu 
suimti ir atsidūrė teisme. Visai 
dar neseniai buvę meilužiai, 
teisme elgėsi kaip didžiausi 
priešai. Net kalbėtis nenorėjo.

Prisąikintieji ppsedinįnkai, 
kurie .susidėjo iš 10 vyrų ir 2 
moterų^ rado j uos 'esant kaitys 
pirmo laipsnio žmogžudystėje. 
Kadangi jie baudos sušvelnini
mo nerekomendavo, tai teisėjui 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik paskirti mirties baus
mę, Tai jis ir. padarė. Abu nu
teistieji bus nugabenti į Tren- 
tono. kalėjimą ir apie kovo vi
durį pasodinti į elektros kėdę.

Bylosi nagrinėjimo metu Peg
gy Driseoll laikėsi 'visai gerai. 
Net kai mirties nuosprendis bu
vo paskelbtas, ji ne kiek nesu^ 
sijaudiiio. Visai kitaip laikėsi 
Driscoll. Jis verkėr tvirtino, kad 
esąs nekaltas, o kai išgirdo 
mirties nuosprendį, tai visai su
smuko.

Areštavo Norman 
Thomas’ą

Prieš kiek laiko buvo 
tuotas Norman Thomas. 
vienoje įmonėje kilo streikas. 
Darbdaviai sumanė samdyti 
streiklaužius. Išėję z į streiką 
darbininkai pasiuntė pikietuo-. 
tojus, prie kurių prisidėjo ir 
Thomas.

Vėliau policija Th'omasą pa
leido, tačiau kovo mėnesyje jis 
turės stoti į teismą.

Bedarbių demonstracija
Kovo 15 d. įvyko didelė be

darbių demonstracija A kurioje 
galėjo dalyvauti apie 20,000 
žmonių. Demonstrantams išvai
kyti buvo pasiųsta apie 400 po- 
licmonų. Ir policmonai, žinoma, 
kovą laimėjo, nes jie buvo ap
siginklavę, o bedarbiai ėjo tuš
čiomis rankomis.

Keliose vietose įvyko ir susi
rėmimų. Policmonai didelių ce
remonijų nedarė, — tuoj palei
do j darbą lazdas. Tad kai ku^ 
rių demonstrantų galvos ir nu
garos pusėtinai nukentėjo. Nu
kentėjo ir vienas kongresma-: 
nas, kuris buvo atvykęs de
monstrantus vesti.

Susirėmimas kilo todėl, kad 
bedarbiai be leidimo sumanė 
maršuoti. Mitingui leidimą jie 
turėjo, bet demonstruoti buvo 
uždrausta.

Dr. T, Dundulis ų 
gydytojas ir chirurgas .

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

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

“Mano mielasis 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kKdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką/ daryti’,’

»• M . 4 , .. ■ -■ a ' . . t.,

Motinos sako, kad Tflper’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas sUsiip- 
nėjuslems, nepilnai augantiems valku-- 
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, jokias medicinos mokslas 
žino apgynimų! nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo,r o- 
dos nesvellęump Ir negerumų. sąryšy 
gu vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir kera<s’ atsakantis, vaistas šei
mynoms; Visose vaistinėse.

- TRINER’S ELIXIR'
OF BITFER WINE

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spęėialė a 
mokyklos vaikust ______  ___
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitąlso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. .

4712 South. Ashland Av, 
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenvood 5197 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY Ž&0.

A '!■ .......... ... "

Josep.h Triner Company, Chicago

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistaa

4645 So. Ashland Av.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Rooią 737

Vai. 9 ryte ik; 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Craridon Avė, 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Saliuno laikytojas nušovė 
policijos viršininkų

SOUTH RIVER, N. J. — Ja- 
cob Rutkowski nušovė vietos 
miesto policijos ' > Viršininką 
Charles Fberwein. Rųtkowski 
laikė saliuną. Per paskutinius 
kelis mėnesius pas jį kelis kar
tus buvo padaryta krata ir jam 
teko baudą pasimokėti. Bau* 
džiamas j’^s buvo už tai, kad 
pardavinėjęs degtinę, už kurią

■i. ------------ --

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

DR. G. SERNER
z LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Dirbtuvė

Prašau “Naųj ienų” Redakei- 
ją, kad neatsisakytų šiuos ke
lis mano paaiškinimus įdėti.

Dalykas štai koks: pereitų 
metų gale “Naujienose” buvo 
įdėta iš Wįnnipcgo ilgoka ko
respondencija. Dabar neatsi
menu, kuriame laikrąščio niir 
meryje toji korespondencija 
pasrodė. žinau tik tiek, kad 
ten buvo pašieptas moterų ba
lius, jų keksai ir šokiai, o. taip 
pat ganėtinai plačiai paradyta 
apie komunistų biznį.

Šios kolonijos lietuvių cen
tras, galima sakyti, yra pas p, 
Yanuškį, kuris prenumeruoja 
nemažai įvairių laikraščių. To
dėl pas jį visuomet susirenka 
būrys žmonių laikraščių pas
kaityti. ‘‘Naujienos” gal yrą 
labiausia mėgstamos. Visi 
įdomauja, kas ten parašytą, o 
ypač apie Kanados lietuvius.

Nieko tad nuostabaus, kad 
minėtai korespondencijai pa
sirodžius kilo nemažas sąjįv 
dis. Visi gaudė “Naųji0nąs’, ir 
skaitė, kas ten apie komunis
tus parašyta. O pas p. Yanuš
kį susirink tįsieji pradėjo ko-r 
munistus ir per dantis' traukti. 
Vieni juokavo, kad t,ą« kores-< - 1 ■ - ‘A * *" ' * • I - •

.....M'.t'jlH."!.!-1;11 ! l'U11!"" -'-n-"*-................... .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS. ,x

EUDEIKIS
• IR TĖVAS

REPublic 8340

Sutaupysite $40.00 ant Refrigeratoriaus da 
bar 6 pėdų ir viršaus didumo.

nebuvę sumokėti mokesčiai. Dė- pondėnciją esą katalikai pa- 
liąi to jis ir buvo įniršęs ant rašę, o kiti kaltę vertę huvu- 
polįeijos viršininko, kurį jis siems Literatūros Draugijos, 
skaitė didžiausiu savo nelaimių nariams. Girdi, jič dabar aU 
kaltininku. ' silygino už jų pašalinimą. Juo

Nušovęs keliais šūviais poli- laįiiau esą juos galima į 
cijos viršininką, Rutkowski pa^ 
leido kulką sau į kaklą. Jis tuoj 
liko nuvežtas į ligoninę. Jo pa
dėtis esanti kritiška.
Išalkusiam bedarbiui pata

rė kreiptis į policiją
Vienas bedarbis pavogė duo

nos kepalą, bet buvo policijos 
sulaikytas, šiomis dienomis jig 
turėjo stoti prieš teisėją. Teisė
jas jį, nubaudė, bet baudos vy- 
kinimą sulaikė. Pasirodę, kad 
tas bedarbis yra patyręs malia- 
votojas. Tačiau dabar jis jokio 
darbo negali gauti ir priverstas 
yra badauti. Badas jį ir priver
tęs duonos kepaliuką pavogti. 

, Sulaikydamas bhudoš Vykini-
■ teišSj’As' tahL-.;f>WrUjiii "iš

tarė eiti j policiją, kada' jis ne- 
turės ko valgyti. ' /

šalčiai ir sniegas
Prieš kelias dienas pas mus 

privertė labai daug sniego. Sni
go su ledais per 24 valandas. 
Sniego klodas siekia 6 colius.

Dėl sniego, žinoma, susisieki
mas pasidarė labai blogas. To
dėl liko pašaukti 23,000 darbi
ninkų, kad nuvalytų gatves.

Frank Lavinskas.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

KP. G U GI S
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

i \ najral sutarties.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo *7 
iki 8:30 vi Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

J. F. R ADŽIUS
,6g8 West 18tn Street Phone Canal 6174

’ ' S. ŠL SKUDAS
718 \Vest l8th Street_______ Phone/Monroe 3877

i. j.zoup
1646 Wešt 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

..... ; u. ........... ........ . J" ................ . 1 ' . ■■■».■ ■ . -

KORESPONDENCIJOS
• • .. . .i .. .. •

i n n i wiĮ

BROOKIYNO IR NEW YORKO NAUJIENOS

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

gydytoja ir chirurgas
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.
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Pirmadienis, kovo 2, 1936
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NAUJIENOS, Chicago, > ■

Gyventojų Apyvarta
Lietuvoje

gyventojų 
kitaip tarus, 
augina kultu- 
taisykles visu 
netenka visais

(Musų specialaus korespondento)
Yra sakoma ir tvirtinama, 

kad kultūros lygmuo yra tie
siog proporcingas 
tirštumai, arba 
tiršti gyventojai 
rą. žinoma, šios 
šimtu procentų
atvejais taikinti, — kaip ir vi
suomet čia buvo išimtys, bet 
vis dėlto gyventojų tirštumas 
daug ką sako. Taigi čia ir no
riu keletas žodžių tarti dėl Lie
tuvos gyventojų apyvartos. Vis 
tuo dėsniu vaduojasi, kad rei
kia pažinti Lietuvą, jei tik 
mums rupi jos likimas. Net ir 
tie, kurie jos nekenčia, vis dėl
to privalo ją pažinti, kitaip ne
gali jos reikalais kalbėti. Nes 
kalbėti galima tik apie tai, ką 
pats išmanai.

Kad vaizdingiau galėtume pa
tirti, kaip Lietuvoj e žmonių 
prieauglis keičiasi, tai kai ku
riais atsitikimais palyginsime 
jį su kitų kraštų gyventojų 
skaičiumi. Visi statistiniai duo
mens čia bus imami iš Lietu
vos statistikos metraščių ir iš 
analoginių Tautų sąjungos tuo 
reikalu leidžiamų kasmetinių 
raštų.

Dabar Lietuvoje reikia skai
tyti 2.516.160 gyventojų. Apy
tikriai kelerių metų statistikos 
duomenimis pasiremiant ‘reikia 
sakyti, kad Lietuvoje kasmeti
nis gyventojų prieauglis siekia 
iki 30.000 naujų burnų. Arba 
tūkstančiui gyventojų prieaug
lio — 12. Jei dirstelsim koks 
gyventojų prieauglis yra kitose 
valstybėse, tai pamatysime, kad 
Lietuva šiuo atsitikimu kitus 
toli pralenkia, štai kai kurios tų 
valstybių: Austrija ~ ^Čeko
slovakija — 6, Danija 
Estija — 2, Latvija — : 
ja — 9, Lenkija — 12, Vokie
tija — 3, SSSR (Europoje) — 
21, Bulgarija — 14, J. V. Ame
rikoje — 15 ir t. t. Galėtume 
daryti labai neatsargiai išvadą: 
juo tautos kultūringesnės, juo 
žmonių prieauglis yra mažesnis. 
Kaip kas tokias išvadas net 
daro. Bet ir ši taisyklė, jei jau 
mes ją taisykle skaitysime, tu
ri savo išimtis. Kitas tautų 
kultūros rodyklis yra dar tai
komas kiek vienam šimtui gi
musių iki vienų metų miršta 
vaikų.

Lietuvoje tas mirtingumo 
skaičius labai yra aukštas, nors 
kasmet jis dabar žymiai mažė
ja. Taigi Lietuvoje šimtui gi
musių tenka mirusių vaikų iki 
vienų metų paskutiniais metais
— 12^ seniau buvo net 16!

Tokį aukštą vaikų mirtingu
mo skaičių turi tik šios valsty
bės: Bulgarija — 14,. Graikija
— 15, Italija — 10, Lenkija— 
14, Olandija — 13, Rumunija— 
14, SSSR — 15, Portugalija — 
14. Tai tos valstybės, kurios 
turi didelį vaikų mirtingumo 
procentą. Kaip matom, jų tar
pe yra kraštų su labai įvairia 
kultūra, bet daugumoje jos ma
žesnės kultūros.
— Mažiausią vaikų mirtingumą 
turi: Belgija — 4, Danija — 6, 
Austrija — 1, Estija — 9, Lat
vija — 7, Prancūzija 
vegija — 5 ir t. t. J. V., Ame
rikoje vaikų mirtingumas taip 
pat yra didelis, jis šimtui sie
kia daugiau kaip dešimts, bet 
tai jums geriau žinoma.

Ir vis dėlto šioks aukštas 
vaikų mirtingumo skaičius Lie
tuvoj yra labai nevienodas, štai 
Žemaitijos apskrityse jis sie
kia: Tauragės apskr. — 15, 
Telšių — 26, Kretingos — 26. 
Jei paimsim Suvalkijos apskri
tis, tai čia visai kitą vaizdą pa
matysime. Alytaus — 11, Ma
rijampolės — 13, Vilkaviškio
— 9, šakių — 10, Klaipėdos 
krašte — 17. Mažiausias vaikų 
mirtingumas yra Biržų apskri
tyje, nes čia vos tėra 6 ir t. t.

kiek 
ma- 
ata-

Dabar pažiūrėkime ar daug žiūrima, ‘kad Lietuvos derlius ^ocloįogams, ekonomistams

—1 6, 
Š, Itali,-

1, Nor-

Paskutiniais metais Lietuvo
je imtasi visokių priemonių, 
kad vaikų mintingumą suma
žinti. Išleista daug tuo klausi
mu populiarios literatūros. Pro
vincijoj steigiami taip vadina
mi sveikatos centrai, kur nėš
čioms motinoms duodami gydy
tojų nemokami patarimai. Ligo
nių kasos nėščioms savo na
rėms duoda astuonių / savaičių 
algos didžio pašalpą ir, be to, 
dar vaiko žindymui teikiama 
atskira parama. Visos nėščios 
moters laike neštuvų ir žindy
mo šešioms savaitėms atleidžia
mos nuo darbo: dvi savaites 
prieš gimdymą ir keturias sa
vaites po gimdymo ir per tą 
laiką jos iš ligonių kasų gauna 
pašalpą, šios pašalpos dydis pri
klauso nuo jos uždarbio ir šei
mos narių skaičiaus. Jei šeima 
susideda iš keturių narių, lai 
pašalpos duodama tiek, 
apdraustoji uždirbo, o jei 
žiau turi šeimos narių, tai
tinkamai ta pašalpa mažinama. 
Be to, be šios pašalpos vaiko 
žindymui aštuonių savaičių bu- 
vyj duodama tiek, kiek ji gau
na pašalpos. Taigi, gimdy vė lai
ke vaiko žindymo gali turėti 
sustiprintą maistą. Jei pati 
gimdyvė vaiko nežindo, tai jos 
žindymo pašalpa perduodama 
tai moterei, kuri jos vaiką žin
do.

Visas nėščias moteris ligonių 
kasos gydytojas apžiūri ir joms 
duoda atitinkamų patarimų ir 
nurodymų. Vaikui gimus gim
dyves aplanko jos namuose 
slaugė, kuri norodo kaip reikia 
su vaiku elgtis.

Kauno mieste yra gerai įtai
sytas motinos ir vaiko muzie
jus, kame daug naudingų moti
noms eksponatų yra išstatyta. 
Tat nenustabu, kad paskutiniais 
metais vaikų mirtingumas stai
ga pradėjo mažėti ir reikia 
laukti, kad ateity jis dar bus 
mažesnis.

Dabar susipažinkim kaip tirš
tai Lietuva yra apgyventa. Vi
soje Europoje, vidutiniai imant, 
vienam kvadratiniam km. ten
ka 51 gyventojas. Amerikoje— 
5,2, Afrikoje — 4,8, Azijoje — 
4 ir Australijoje — 0,9.

Lietuvoje gi — 44,2. Taigi 
Lietuva vidutiniai yra apgyven
ta ir bent kiek mažiau Europos 
vidurio. Tirščiausia Europoje 
yra apgyventa Belgija — 275, 
paskui seka Anglija — 267, 
Italija — 136, Šveicarija — 
101, mažiausiai yra apgyventa 
Norvegija — 8,8, Suomija — 
9,1, Latvija — 29, Estija — 23, 
SSSR — 26, Švedija — 13, J. 
V. Amerikoje — 44, tai yra 
Ųek pat, kiek Lietuvoje.

Tai iš šių trumpų duomenų 
matyti, t kad taisyklę taikinti, 
jog gyventojų tirštuma kuria 
kultūrą čia galėtume taikinti 
tik su labai dideliais rezervais, 
nes niekas nepatikės, kad "Lie
tuva yra aukštesnės kultūros, 
negu švedai, arba norvegai.

iŠ Lietuvos emigruoja. Prieš 
didįjį karą yra įrodymų, kad 
iš Lietuvos tcritoųijos, kuri ži
nome, yra didesnė negu dabar
tinė valstybė bent vienu treč
daliu, iškeliaudavo Svetur duo
nos ieškoti kasmet per trisde,- 
šimts tūkstančių žmonių, kurių 
dauguma važiavo į J. V. Ame
rikoje, o dabar štai, jau kelinti 
metai iš Lietuvos svetur išva
žiuoja per du tūkstančiu žmo
nių. Ir dabar daug kas važiuo
tų iš Lietuvos, jei butų tik 
kur. Dabar iš išvykstančių iš 
Lietuvos 60% sudaro žydai, 
kurie važiuoja į Palestiną, bet 
tenais važiuodami jie nemaž'ir 
pinigų išsiveža, nes tenais įsi
leidžiami tik tie, kurie turi iš 
kd įsikurti. Taigi žydų biednuo- 
menė lieka čia, o daugiau* pasi
turintieji važiuoja į Palestiną, 
bet jų Lietuvoje prieauglis irgi 
didesnis negu svetur keliaujan
čių. Vidutiniai imant, paskuti
niais metais 'jų į Palestiną iš
važiuoja apie Šeši šimtai, o 
prieauglis siekia per tūkstantį 
asmenų. Taigi bendrai suėinus 
žydų skaičius Lietuvoje mažėja. 
Ąš čia kalbu įtik dėl to apie Žy
dus, kad jie turi kur išvažiuo
ti. Kitos Lietuvos tautų mažu
mos pasilieka čia gyventi; vo
kiečiai dar visokiais budais 
stengiasi iš Vokietijos per Klai
pėdos kraštą Lietuvoje apsigy
venti.

Viso Lietuvoje žydų yrą 150,- 
321, vokiečių — 88,568 (4%), 
lenkų — 65,628 (31^), rusų — 
50,727 (2%) ir kitos — nesu
daro 1%. Tai jau Lietuvoje vi
sai .aktuali problema, kas dary
ti su kasmetiniu prieaugliu, ku* 
ris sparčiau auga negu Lietu
vos galimumai jį išmaitinti.

Lietuvos ekonomistai, agro
nomai, labai ramiai į šį prie
auglį žiuri. Jei dabar esą ku
rių sunkumų, tai tik dėl to, 
kad Lietuvai sunku savo pro
duktus svetur iškišti. Bendrai 
-----------..................... ............ —

atsižiūrint į .aukštos kultttfgš geografams, pagaliau politikai 
žemės ūkį ir į žemės derlingu* 
mą, visų rųŠiųr tvirtinama, 
kad Lietuvoje derlius dar gdu 
Įima bent du, tris kartus pa
kelti, atseit, jau. vien tik Lie* 
tuvos žemes ūkis dar du kar
tu tiek gyventojų gali išmai
tinti. Kai kas iš ekonomistų 
tvirtina, kad po. kokios trisde
šimties metų lietuviai Lietu
voje pajus, kad jau ankšta pa
liko gyventi, kad daugiau cr- 
drvės reikia ieškoti. '-; T ■ ■ ■ ■ . 1 ? ■

Bet kada nors apie šiuos 
reikalus atskirai pakalbėsihie.

Taigi bendrai suglaudus, 
reikia sakyti, kad nors ir Lie
tuvoje vaikų mirtingumas ga
na didelis, bet vis deltb ir 
gyventojų prięauglis gana žy
mus. Lietuvių ;tautą dar ijėgdį 
Įima priskirti prie tų tautų, 
kurių jau nesidauginąma, ar
ba labai mažas prieauglis.

Visa kas čia suminėta,' tai 
buvo 'taikoma tiktai tani, kas 
dabartinėse Lietuvos Valsty
bės sienose yra. Apie lietuvių 
tautos prieauglį tektų visai 
atskirai kalbėti, nes pirmiau
siai tai dabartinės Lietuvos 
valstybės sienos neapima visų 
žemių apgyventų lietuvių tau
ta. Štai rytuose turime višą 
Vilniaus sritį, o vakaruose 
Tilžės, Isrutės apylinkės ir ne* 
įeina į Lietuvos valstybės te* 
ritoriją, o, be to, turime tokias 
žymias lietuvių tautos kolohi- 
jas, kaip štai J. V. Ameriko
je, Argentinoje!, Brazilijoje, 
Urugvajuje, Afrikoje ir dar 
daug kur kitur. O tikrai butų 
įdomus daiktas patirti, kaip 
lietuviai visai kitose politikos, 
ekonomijos ir net klimato są
lygose dauginas. Jei kam tai 
pavyktų visa tai pasekti, tai 
tikrai mokslui rvertingą darbą 
atliktų ir, tur būt, tai butų 
pirmas tos rųšies veikalas vi
same pasaulyje, šioksai veika
las daug ko galėtų pasakyti

ir daug sau naudingų žinių 
tokiam veikalo raštų. 
. <i - • - • • \ '

šiaiš metais greičiausiai 
bds smulkus visų gyventojų 
surašinėjimas. Pirmas Lietu* 
voje gyventojų surašinėjimas 
Lietuvoje buvo 1923 metais. 
Per tą laikotarpį jau daug kas 
pasikeitė. Pirmiausia tai jau 
įsigalėjo privalomas pradžios 
mokslas, be to, ir kitos gyve
nimo sąlygos žymiai pakitėjo. 
Mieštai visi jau dabar daugiau 
tūri gyventojų, taigi kaimuose 
gyventojų jau dabar bus ma
žiau gyvenama. •

Nors metai iš metų Lietu
vos statistikos biuro veda
ma gyventojų apyskaita, bet

vis dėlto be gyventojų bendro 
surašymo negalima apseiti, 
beje, toksai gyventojų bend
ras Surašymas visur yrą da
romas. - H. L.

Garsinkitės Naujienose
. O.Į.miį ' ... ■

GERB. Naujienų . skaityto' 
jos ir ikaitytojal prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Gerkit ir ISeikahukit

plet jkl vidurnakčio 
Kūdikiams 
16 c visada

SONOTONE T’žĄraE
Be pertraukos nuo
23o iki Jžvalf 

po piet. 
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA”

, N. Y. TIMES

“THE NEW GUILIVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagoje!

Pirmus Morgięius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

Chapman and Co., Ine.
135 S. La Šalie St.

' Tel. Franklin 0576

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

e :,

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

PETER PEN

iiiillii iiii»

and

TO THE 
LOOKOUT 
TOWER.

APSISAUGOKI!
NUO 

UŽKIETĖJIMO* 
PAVOJAUS

“Minkštas Maistas”, kuris 
tandasi ALL-fiRAN Švelnus 

veikmėj.

J'H. MnyiĮĮ

Nuo Muskulų Gėlimo it 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame paaauhj 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIOI 
kuris suteikikgrėlfą k tikrų

PAIN-EXPELLER

«•

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
* ' j ' . ■ ■ '..t. • !

LOUNGING CHAIR r .

516.95
Prie kiekvienos kėdės 
bridge lempa dovanų. .

ROOSEVELT
FURNITURE1

2310 West y
Roosevelt Road

■" -'I '' ' *,. • • ' '**■ ■ * ■ ' ' * I

Tel, Seėley 8760 ; v: j

NATHAN 
KANTER

v&įū<,

ViSose Alinėse 
Mutual Trijų 
tvaisrždžiu .
Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietu vilkos 

Degtinis

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

. 1 „ V , ... .

Papfastąs užkietėjimas tankiausią 
paeina nuo stokos “minkštaus mais
to^’ valgiuose. Jus negaunate tinka
mos vidujines mankštos. Milijonai 
žmonių randa, kad Kellogg’s ALL- 
BRAN Nuteikia pakankamai “hiinkš- 
tflus maisto” su geromis pasekmė
mis. . ' ■ ■'(

Bandymai maitinimo laboratorijo
se parodo, kad “minkštas maistas” 
kuris randasi ALL-BRAN gali būt 
vartojamas su pilnu pasitikėjimu. 
Suprantama, tas mažas skaitlius as
menų, su liguistais arba labai silp
nais viduriais neturi vartoti “mink
štą maistą” jokioje formoje—-nei la
puotu daržovių nei bran. ,

Nepanašus i liuosuotojus. — ALL- 
BRAN yra * natūralūs savo veikmėj 
—jis tąipgi nepames savo Veikmės 
jei jj. vartosit ilgesni laiką.- Vidu
riuose jis-;,sugęria drėgnumą, išvalo 
vidurius ir pagelbsti normališkai. ir 
sveikai jiems veikti.

Bu šaukštai šio t skanaus cereal su 
pienu arba grietine paprastai už- 
tenka.^ Jis taipgi skanus. „ir > naudinr 
gas jei vartosit prie'virimo. Pagel- 
bėkit savo šeimai pasilaikyti svei
kais. Valgykit ALL-. . . .
BRAN reguliariškai 
•dėt reguliari š k u,m o.
.Parsiduoda • visose gro- 
s e r n ėse. Padaromas 
per Kęllogg, B a 111 e 
Creeic . ‘
^Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto- 
• ■ ■ kos “minkštaus maišto”.

“NAUJIENOS”
-X- • • •! '.••• • -  . , •■■■ ■

PASIUNČIA PINIGUS
;; j LIETUVĄ - ’

: litais.f; 

Persiuntimasr nebrangus.

1739 S. Halsted St.
, ■ CHICAGO, iU», .

INCOME TAS
BLANKAS

galite išpildyti
NAUJIENOSE

1739 S. Halsted St.

> .. i...... į .i.r.iLn.n '?

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

yra rengiama

Gegužes 29,1936
“GRIPSHOLM” 

Tiesiai į KLAIPĖDA
Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb- 

. . • i tos vėliaus. . ’
Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuęjaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypą- 

, 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.

LOANS and INSURANCE
: • i.'"?- ' ■-•r--:’' ’ ■ ■' ’ i r. ' ■ & -

; Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morgičio, arba 
ajpidraudos niio ugnies;, vėjo, etč

f 840 West 33rd Street
i TELEFONAS: YĄRds .2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMOIR BUD AVOJIMO B-VĖS
■ RAŠTINĖJE

atsišauk

WE1LJL, 
' HEBE 

. we

ALLSET 
. FOR 

SOMETH1NG 
GREAT 
DONV5EE

IT VET, 
DO 

WU?
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NAUJIENOS

The Uthuaniaa Daily Nava 
Fublished Daily Eacept Sunday hy

• The Ulhuanian Neva Pub., Co., Ine.
1789 Soath Halated Street

Talephone CANal 8509

Pirmaeilėms, koV<5 2, 1S36

Subacrlptioii Ratas:
18 JO per jear ia Canada
85.00 nėr year (nitride of Chicaao
88.00 per year in Chicafo 
8c per eopy.

Entered aa Second Ctaaa Maltai 
Mareli 7th 1914 ai the Port Office 

^^tl. tttflie act of 
Marei 8rd 187*

Naiųianoa einą kasdien* Uakiriant 
takmadlentae. Leidžia Naujiena. Ben
drove, 1789 S. Balatad St* Chicago, 
01 Telefonas Canal 850*

tnteKyan kitan
Čikagoje —* paltu:

Metams .........     88.00
Pusei meti ........................   , 4.00
Trims mėnesiams — -- 2.00

, Dviem mėnesiams. 1J0
Vienam menesiui — .75 

Chicagoj per iineliotojua:
Viena kopija ............... ............   8c
Savaitei ----- -------- ------- ---- — 18c
MOneeiui ..... ................... . ...  . 75o

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
neitu i

Matams \------- i----------------- 85.00
Pusei, mėty  ------- 2.75
Trims menesiams - -------— 1.50
Dviem menesiams  1.00 
Vienam menesiui ... ........... . ' .75
Lietuvon Ir kitur užsieniuose 

(Atpigintai
Metams ......  88J0
Pusei metg ....4.00
Trims menesiams —--------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tas fašistas mano, kad juodmarškinių partija su
ras savo tarpe kitą vadą. Tinkamiausias tai rolei, jo 
nuomone, esąs maršalas Italo Balbo, kuris vadovavo 
oro eskadrai, atskridusiai 1933 metais iš Romos į Chi* 
cagą, . 1 j

i Bet kažin, ar Italijos žmonės sutiks, kad Mussoli- 
niui kritus pasiliktų fašistų valdžia? Kokia butų nauda 
iš to, kad vieną galvažudžių viršilą pakeistų kitas? Už 
Italijos nelaimes atsako ne vienas Mussolini, bet ta visa 
gauja, kuri kartu su juo terioja kraštą jau daugiau 
ka$ dešžmtis metų.

tys! Prirašykite ir savo Jau-[ganižatorius arba SLA. Centro 
Raštinė, kurios antrašas yra: 

Lithuanian Alliance of 
America, 

307 West 30th Street, 
New York, N. Y.

Vietos lietuviai, norinti gau
ti platesnių žinių, kreipkitės 
pas sekamą SLA, organizato
rių*.
SLA. 12 Rajono Organizato

rius, K. P. DEVEIKIS, 
1518 So. 48th Court, 

Cicero, Iii.

nųolus. Paraginkite rašytis ir 
savo gimines, draugus bei pa
žįstamus. Prisirašę prie SLA. 
—busite apsirūpinę rytojumi 
ir šių dienų skubaus gyveni
mo įvykiai jiims nebus taip 
pavojingi ir baisus. a

• Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje kuopa yra ir jūsų 
apylinkėje. Kviečiame tamstą 
prie tos kuopos prisirašyti. 
Daugiau informacijų jums su
teiks arba vietinės kuopos or-

* v • i, '

AUKŠČIAUSIAS PASAULYJE TVENKINYS

Vasario paskutinę dieną federalinė vyriausybė per
ėmė garsųjį tvenkinj — Boulder dam, kuriuo bus “pa
kinkyti” Colorado upės vandens elektrikos jėgai gamin
ti. Jį pastatė susivienijusios šešios inžinieriukų darbų 
kompanijos pagal kontraktą su Jungtinių Valstijų val
džia.

Tai aukščiausias tvenkinys pasaulyje — 727 pėdų 
aukščio. Jo statymui valdžia išmokėjo daugiau kaip 54 
milionus dolerių. Jisai galės pagaminti 2,000,000 arklio 
jėgų elektrikos. Be to, su jo pagelba bus aprūpinama 
vandeniu pietinė Californijos dalis.

Tas milžiniškąs darbas tapo atliktas dviem su puse 
metų anksčiau, negu buvo suderėta. Jo planai pradėta 
daryti dar tais laikais, kai Herbert Hoover buvo preky
bos sekretorium. Tvenkiniui paskui buvo' duotas vardas 
“Hoover dam”, bet dabartinė administracija vėl gryžo 
prie originalio vardo “Boulder dam”, nes, anot vidaus 
reikalų sekretoriaus Ickes, Amerikoje nėra priimta' duo
ti dar tebegyvenančio žmogaus vardą valdžias pastatui.

Taigi Jungtinės Valstijos, valdydamos sit< milžiniš
ką elektriškos jėgos šaltinį, “eis į biznį”, nežiuript to, 
kad tokią valdžios politiką kapitalistiška spauda ir kon- 
servatyviški politikieriai labai smerkia. Ir bus jau ne 
pirmas biznis, kuriuo valdžia užsiima. Paštas yra dar 
didesnis biznis, o jisai jau seniai yra valdžios rankose.

FRANCUZŲ-RUSŲ SUTARTIS

Francijos atstovų butas dauginus kaip dviejų treč
dalių dauguma nutarė patvirtinti karo sutartį, kurią 
buvęs premjeras ir užsienių reikalų ministeris Lavai 
pasirašė su sovietų komisaru Litvinovu. Pagal šitą su
tartį, jeigu viena iš tų dviejų valstybių' bus kieno nors 
nekaltai užpulta, tai antroji turės jai eiti pagelbon.

Visi supranta, kad franeuzai su rusais padarė šitą 
sutartį ne iš meilės, bet iš baimės. Kaip Franci ja, taip 
ir SSSR bijo Vokietijos militaristų, kurie skubiai gink
luoja kraštą ir rengiasi jėga iškovoti jam tokią pat, 
arba dar stipresnę, poziciją Europoje, kokią turėjo kai
zerio imperija. Sovietų valdžia, be to, bijo ir karingo
sios Japonijos, kuri jau užgrobė Mandžuriją ir ruošiasi 
dabar praryti Mongoliją.

žino ir Vokietijos valdovai, kad ta sutartis yra at
kreipta prieš juos. Todėl Hitleris, norėdamas sulaikyti 
jos patvirtinimą, atsišaukė į franeuzus, kviesdamas juos 
būti draugais vokiečiams, o ne priešais, šituo atsišauki
mu vokiečių “fuereris” bandė sustiprinti Francijos na
cionalistų ir. monarchistų opoziciją sutarčiai. Kaip ne 
keista atrodo ant pažiūros, bet yra faktas, kad karš- 
čiausieji Francijos “patriotai”, tautininkai, nori drau
gauti su Vokietijos “naciais”, kurie galanda peilį prieš 
Fįranciją.

- Bet Francijos demokratija tokių “draugų”,* kaip 
Hitleris, neieško. Ji geriau sutinka tartis $u Stalinu, 
nors jisai irgi nėra demokratijos šalininkas. Iš SSSR 
pusės Francijai joks pavojus negresia.

Tos rųšies sutartys yra, gal: būt, neišvengiamas 
daiktas, kuomet šalys ginkluojasi vienos prieš kitas. 
Bet butų daug geriau, jeigu pasaulis galętų apsieiti be 
jų. Jos ne stabdo, bet didina valstybių ginklavimąsi, tik 
ginkluojasi jau ne valstybė prieš valstybę, ? bet viena 
valstybių grupe prieš kitą valstybių grupę. Į tokias val
stybių grupes Europa buvo suskilusi prieš Pasaulio 
karą.

MUSSOL1N1 GAUSIĄS “SAKTJ”

Chicagos laikraščio “Tribūne” korespondentai, Ed- 
mond Taylor, kalbėjo su vienu stambiu Italijos fašistų 
Šulu Paryžiuje ir patyrė iš jo, kad patys fašistai jau 
nori savo “vadą” pašalinti. Jie mano, kad karas su Etio
pija visai nugyvendina Italiją, jeigu Italija jį ir laimė
tų. Atkaklus Musolinio užsispyrimas supykino Italiją 
su anglais ir beveik stf visu pasauliu. Tokia krašto izo
liacija esanti nepakenčiama ir Italija turėsianti keisti 
savo valdžią, kad butų atsteigti geri jos santykiai su 
kitoms šalims. ? > v ;

SLA. REIKALAI
LIETUVIAI — PAGALVOKIT—

APSIRUPINKIT RYTOJUMI!
T1'*1* 111 "llll»l

Šių dienų gyvenimas greitai 
bėga. žmogaus gyvybė yra 
brajngi, bet beskubant kasdie
ninio gyvenimo reikalais ta 
gyvybė kas valanda ir kas 
minutė pavojun išstatoma, 
šiuo momentu esame gyvi ir 
sveiki, bet kas su mumis nu
tiks už valandos ar dienos- 
kitos—tik likimas tegali pa
sakyti. Tik pasižiūrėkime, 
kiek žmonių; gyvybių kasdien 
netikėtai nuneša automobiliai!1 
Kiek jų žūna prie darbų, prie 
įvairių mašinų, kasyklose, 
įvairiose nelaimėse! Kiek 
žmonių kas« minutė sužeidžia
mą! Kiek suserga! Liga' ir mir
tis neišvengiama: visi kas gi
mėm’ — mirsim. Visiems pri
sieina ir sirgti. Gerai kuomet 
esame sveiki. Gerai, kuomet 
dar gyvi ir savo šeimomis ga
lime rūpintis. Bet kas nutin
ka, kai prisieina susirgti? Ne
laimė ir vargas. Kas nutinka 
su .tomis šeimynomis, kurios 
savo duondavio netenka? Var
gas, nelaimės ir ašaros...

Visa tai žinodami, rūpestin
gieji žmonės savo gyvybę ir 
sveikatą apsidraudžia. Apsi
draudžia toldHp^tmT^ kiek 
kas išgali: turtingieji, ant mi- 
lionų dolerių, biednieji ant 
^rnitųV Kuomet , apsidtfaudusį 
žmogų ištinka nelaimė, tai 
laike ligos jis gauna pašelpą. 
Kuomet apsidraudęs žmoguj 
numiršta—jo likusios šeimos 
nelaimė būna palengvinta, nes 
ji gauna pomirtinę ir jos gy
venimo našta sušvelnėja.

Pagalvokit broliai ir sese
rys lietuviai! Apsirupinkit sa
vo rytojumi! Apsidrauskite! 
Apsidrauskite taip, kad jums 
ir jūsų šeimoms butų leng
viau ir atsargiau šiame sūku
ringame gyvenime gyventi. 
Lietuvams apsidrausti geriau
sia Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje, didžiausioje ir tur
tingiausioje lietuvių organiza
cijoje visame pasauly.

Štai keletas faktų apie Su
sivienijimą Lietuvių Ameriko
je (SLA.):

1. SLA. turi apie 15,000 na
rių — vyrų ir moterų, kuriiį 
tarpę yra apie 1,500 jaunuo
lių. Nariais yra ir gali būti 
be suvaržymo, asmenys įvai
rių politinių įsitikinimų ir ti
kėjimų.

2. SLA. turtas 
invęstmentais ir 
nuosavybe — siekia arti $2,- 
000,000 (dviejų milionų dole
rių), ko nė viena kita lietu
viška organizacija neturi.

3. SLA. kuopos, kurių yra 
apie 375, randasi, visuose di
desniuose Amerikos miestuo
se ir Kanadoje. Pavienių na
rių yra visose valstijose ir Lie
tuvoje. Būdamas SLA. nąriu, 
savo organizacijos nariųs- 
draugus galėsi rasti visur, kur 
tik pasisuksi ir tas pasmagins 
tamstos gyvenimą: nelaimėje 
jie tau pagelbės, bėdoje tave 
užtars,, smagiose gyveninio va
landose drauge su tavim pasi
džiaugs, o tau numirus ' ta-

. vo našlaičius priglaus ir jiems 
sunkioje gyvenimo eigoje pa- 

1 gelbės.
4. SLA. galima apsidrausti 

1 savo gyvybę ir’ sveikatą- ly- 
1 giai taip, kaip ir didelėse ko

mercinėse* apdraudos kompa-

nijose* ŠLA. turi tris ligoje 
pašelpos laipsnius. Ligoje pa
šalpa mokama nuo $6.00 iki 
$12.00 savaitėje. Gyvastį ap
sidrausti galima nuo $100.00 
iki $5,000.00. Nariais gali pri
sirašyti vyrai ir moterys, senį 
ir jauni—nuo 2 iki 60 metų 
amžiaus.

5. SLA. turi taip vadinamus 
“Ęndowment” f skyrius, šių 
skyrių nariai apdraudas gali 
atsiimti dar gyvi būdami, šie 
skyriai geriausiai tinka jau
nuoliams, kurie dar gyvi bū
dami galės pinigus atsiimti ir 
jais pasinaudoti. ,

6. SLA. šelpia savo neląj- 
mingus narius, jų našles ir 
našlaičius. Teikia paskolas 
mokslus einantiems savo na
riams ir narių vaikams. Stei
gia jaunuolių kuopas ir teikia 
jiems paramą įsisteigti sporto 
jauktus. Steigia lietuvių kal
bos mokyklas, kur jaunuolius 
moko Jietuviškąi ir juos ge
rais lietuviais palaiko.

7. SLA. rūpinasi savo vien
taučių likimu užsieny. Leid
žia savaitinį laikraštį “Tėvy
nę”, kurį įsavodhariams siun
tinėja už dyką.[Rūpinasi kul
tūrinių vęikimm, ir remia vi
sus lietuvių. kultųrinius veik
smus kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. ..;t. '

8. SLA. kuopos veikia lie
tuvių kolonijose, surengdamos 
balius, išvažiavimus, piknikus, 
vaidinimus, koncertus ir kito
kias kultūrines bei sociales 
pramogas.

9. SLA. apdraudos duoklės 
bei kiti mokesčiai yra daug
mažesni, negu daugely frater- 
Halių organizacijų ar komer
cinių apdraudos kompanijų 
ir už tas mažesnes duokles na
riai gauna dar geresnį patar
navimą ir didesnes naudas, 
negu kur kitur, negu svetim
taučių organizacijose.

ši didėlė ir turtinga organ- 
zacija gyvuoja ‘jaU 50 metų 
ir per tą laikotarpį . atliko 
daugybę labdarybės, lietuvy
bės ir kultūros darbų, šiemet 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje minės 50 metines gyva
vimo sukaktuves. Tai bus ne 
tik SLA., bet ir viso Amerikos 
lietuvių gyvenimo pusės šimt-

- pinigais,; 
nejudoma

mečio . gyvenimo peržvalga. 
Tai bus didelis ’Amerikos lie
tuvių išeivijoje įvykis. Tai mi- 
ųės ne tik musų organizacijos 
naciai, bęt ir visi lietuviai; tie 
lietuviai, kurie žino SLA. reik
šmę; tie lietuviai, kurie vie
nu ar kitu budu musų organi
zacijos teikiamomis naudo
mis pasinaudojo.

Minint šitą įvykį, Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje 
džiaugiasi, kad dideliu išau
go ir kad tiek gero savo vien
taučiams padarė. Dabar SLA. 
turi taip vadinamą Auksinio 
I|onkursd Vajų. Šia didele ir 
garbinga proga kviečia ir 
tamstą į savo narių tarpą; 
kviečia tuo tikslu, kad ir 
tamsta bei tamstos šeima ga
lėtumėt prie šios didžiulės lie
tuvių šeimynos priklausyti ir 

. teikiamomis naudomis nau
dotis, kad tamstai butų sma
giau ir maloniau šiame sū
kuringame gyvenime gyventi.

Rašykitės prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje pa-
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“BEGALINIAI DIS 
KREDITUOTAS 

SUSIVIEJINIMAS”
Tokia antrašte SLA organas 

“Tėvynė” įdėjo į No. 8 Jono : 
Puidos straipsnį; *

Perskaitęs tą pono Puidos : 
rašinį, aš nuraudau ir mąstau 
sau vienas (aš patarčiau kiek
vienam SLA bariui perskaity
ti tą Puidos rašinį ir gerai pa
mąstyti).

Ten suminėta daug laikraš
čių, kuriems ponas Jonas Pui
da meta apkaltinimą, kad esą 
jie Susivienijimą diskredituo
ją. Ėet jis pamiršta, kad jo 
raštas daugiau Susivienijimą 
diskredituoja. Ir juo labiau, 
kada jis dedamas į SLA. or
ganą “Tėvynę”. Jei kas Susi
vienijimą diskredituoja, tai 
daugiausia SLA. organas “Tė
vynė”. Kodėl aš taip sakau?

štai “Laisvės” No. 47 Š. m. 
iš vasario 25 d, minimas p-o 
Puidos straipsnis įdėtas išti
sai, vadinasi, žodis į žodį iš
spausdintas, o ant galo pridė
ta tokia pastaba:

“Jonas Puida turėtų Supras
tu - kad SLA. / daugiausia dis- : 
kredituoja Gegužiai, Vitaičiai, 
Karpiai ir Tysliavos—tėvai ir 
savininkai “Sargybos Bokšto”, 
kurių tikslas Susivienijimui 
kenkti.” _

Tai yra gana teisinga pasta
ba. Man atrodo, kad SLA or
gano “Tėvynės*' redaktorius 
neteko pusiausvyros bei pap
rasčiausio supratimo apie or
gano “Tėvynės” redagavimą. 
Jis mielai talpina tokius dis- 
kredituoj ančius Susivienijimą 
raštus, kokius tik gali parašy
ki jo kūmas S. Gegužis, po
nas Puida ir jis pats. Pono Vi- 
taičio editorialai, kurie užima 
kuone visą “Tėvynės” pusla
pį, paskutiniu metu, matyti, 
yra Sargybos Bokšto padik
tuoti.

Jei norite pasisemti iš pono 
Vitaičio editprialo sau rukš- 
čios buizos, tai pasiskaitykite 
jo editorialą š. m. “Tėvynės” 
No. 8-tam antraštę “Piktos 
Insinuacijos”, čia ponas “Tė
vynes” redaktorius' visomis 
savo proto jėgomis - gina savo 
kurną S. Gegužį ir bara ‘‘Nau
jienų” redaktorių P. Grigaitį, 
kad “Naujienos” drįso pada
ryti rimtą išvadą iš kūmo S. 
Gegužio straipsnio diskredi
tavime SLA viršininkų.

čia ponas Vitaitis sako, kad 
SLA kontrolės komisijos pir
mininkas ponas kūmas S. Ge
gužis turi pilną teisę pakriti
kuoti bei pareikšti savo mintis 
visuose SLA. reikaluose. Taip, 
turi teisę pilti sutras už kal
nieriaus tiems SLA. nariams 
ir dabartiniems Susivienijimo 
viršininkams, kurie Susivieni
jimą išgelbėjo nuo žuvinio ir 
pastatė jį ant kojų. Tame sa
vo editoriale ponas Vitaitis 
begėdiškai piktaj bara ir ban
do pamokyti P. Grigaitį kaip 
reikia kritiką rašyti,, o tuo 
pačiu mętu jis po savo Sar
gybos skvernu slepia nuo SLA 
narių begėdiškos klikos šuny
bes ir sąmokslus pasigrobti 
Susivienijimo Jždą ir po tam 
dalinti • savo sėbrams riebias 
paskolas!

Taip, ponas yitailis ir jo

kūmas Gegužis tiki į laisvą 
kritiką, bet patys kritikos pri
imt i nemoka. Todėl, jei kas 
jam ką primeta kritikos for
moje, tai jis tuojaus ta
tai vadina piktomis insinuaci
jomis. Vadinasi, aš galių ir 
turiu teisę kitus barti ir sut
ras pilti jiems už kalnieriaus, 
bet tu 
ponas Vitaitis, SLA 
redaktorius. Aš turiu teisės ki
tiems burnas užimti.

Ponas Vitaitis per daugelį 
metų turėdamas gerą vietą ir 
algą užmiršo, kad jis yra tik 
maža bulvikė dideliam kibile, 
kurį mes vadiname Susivieni
jimu. Pastaraisiais laikais* po
nas “Tėvynės’' redaktorius 
perdaug pradėjo savimiliauti, 
ir visai galimas daiktas, kad 
jis lipa prie liepto galo. Atro
do, kad ir Apšvietos Komisija 
jau atsisakė bent ką bendro 
turėti su tokiu žmogum, kuris 
iš karščio nebegali susivaldy
ti. —Filantropas.

tu tylėk, nes aš esu 
organo

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 
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Kaip rinko Lietuvos 
karalių

Buvo 1918 metai, ketvirti 
karo metai. Nors ir prieš pat 
žlugdami, vokiečiai jautėsi ga
lingi. Lietuva, nors jau buvo 
Vokietijos pripažinta savaran
ke valstybe, dar kentė sunkiau
sią vokiečių okupacijos naš-

Priimtiniausia valdymo for
ma Lietuvai buvo respublika, 
bet tuo metu' Lietuvos Tary
bos politikai nedrįso šio reika
lavimo statyti, bijodami erzin
ti vokiečius. Berne įvykusi 
lietuvių dešiniųjų grupių kon
ferencija po ilgų ginčų nutarė, 
kad Lietuva turi būti konsti
tucinė monarchija. Su tuo su
tiko ir Lietuvos Taryba. Rei
kėjo ieškoti karaliaus. Po il
gų galvojimų sustoja prie Vir- 
tembergo karaliaus giminaičio 
hercogo Vilhelmo von Uracho. 
Taryba pradėjo - rinkti žinias 
apie busimojo Lietuvos kara 
liaus asmenį. Tą uždavinį at
likti Taryba pavedė kun. d-rui 
Purickiui. Jis nuvyko į Ura-’ 
cho rezidenciją Freiburgą ir 
inforrtiavosi pasikalbėjimuose 
su vietos žmonėmis, Uracho 
dvariškiais ir pačiu Urachu. 
Busimas karalius Urachas bu
vo uolus katalikas, kelių lab
daringų ir patriotinių organi
zacijų pirmininkas. Uracho šei
myna buvo nemaža —- vienuo
lika sūnų ir dukterų. Kara
lium būti Urachas sutiko. Su 
tomis žiniomis Dr. Purickiu! 
Vilniun sugrįžus, tuojau įvyko 
skubus posėdis, kuriame galu
tinai nutarė Urachą kviesti. Dr. 
Purickiui ir M. Yčui pavesta

karalystėsparašyti Lietuv 
konstituciją.

Sulig išdirbtąja konstitucija, 

 

Lietuva yra konstitucinė mo- 
narchija su karalium 
priimančiu Mindaugo II vardą: 
po jo mirties sostas tenka vy< 
riausiam sunui; įstatymus Hei 
džia parlamentas, susitaręs su 
karalium: parlamentas suside
da, iš dviejų rūmų — aukštų
jų ir žemųjų: vykdomoji val
džia susidaro iš karaliaus pa
skirtų, bet prieš parlamentą 
atsakomingų ministerių: kara
liaus, arba parlamento daugu
mos iniciatyva konstitucija ga
li būti pakeista: dešimčiai me
tų praėjus konstitucija revi
duojama: karaliaus rūmų, mi
nisterių ir aukštųjų valdininkų 
kalba lietuviška; karalius su 
visa šeimyna turi gyventi Lie
tuvoj ir be parlamento sutiki
mo gali praleisti užsieny tik 
du mėnesiu per metus; be par
lamento sutikimo karalius ne
gali būti renkamas kitos val
stybės karaliumi (mat, bijota, 
kad Uracho ir lenkai neišrink
tų); karaliaus dvariškiai turi 
būti lietuviai, tik pirmaisiais 
metais ne daugiau trečdalio ga
li būti svetimšalių; karaliaus 
vaikai turi eiti mokslus Lietu
voj ir čia baigę, gali tęsti už 
sieny.

Tą konstituciją reikėjo nu
siųsti Urachui priimti ir pasi
rašyti. Konstitucija nuvežti bu
vo pavesta p Jei Chodakauskai- 
tei (dabar p. Tubelienė). '

Liepos 4 d. įvyko galutini 
karaliaus rinkimai. Tarybos na
rių tarpe kilo karštų ginčų. 
Ypatingai priešinosi karaliaus 
rinkimui kairieji, kurie laikė 
tiktai Steigiamąjį Seimą galin
čiu nustatyti Lietuvos valdy
mo formą. Nepasirašė po iš
rinkimo rezoliucija ir A. Stul
ginskis. Tačiau Urachas dau
gumos buvo išrinktas. Keturi 
kairiųjų atstovai dėl to iš Ta
rybos išėjo; Tarybos delegaci
ja, ■kurioir ų^jo ^A- ’tJmetona, 
prof. A. Voldemaras, pralotas 
Olšauskas, kun. Petrulis, M. 
Yičas nuvyko į Freiburgą pra
nešti Urachui apie jo išrinki
mą. Karalius ir jo skaitlingoji 
šeimyna su džiaugsmu1 priėmė 

[delegaciją ir atvežtą žinią apie 
išrinkimą. Karalius pasižadėjo 
sąžiningai eiti savo pareigas 
Lietuvos labui. Džiaugsmas pa
grindo turėjo, nes Uracho me
džiaginė padėtis dėl karo buvo 
susilpnėjusi, turėjo daug sko
lų. Urachas pradėjo tuoj mo
kytis lietuvių kalbos ir netru
kus jau kalbėjo. “Tėve musų” 
lietuviškai.

Bet tufe tarpu Vokietijai pra
dėjo nesisekti. Atpuolė nuo jos 
sąjungininkai—Bulgarija, Tur
kija ir Austrija. Frontas pa- 

i kriko, kilo Revoliucija. Visli 
skaitlingieji Vokietijos karalių 
ir kunigaikščių sostai sugriu
vo. Kartu sugriuvo ir nespėjęs 
galutinai įsikurti Mindaugo II 
sostas Lietuvoje. Lapkričio 2 
d. Taryba nutarė Uracho klau
simą atidėti Steigiamajam Sei
mui išspręsti. Tačiau St. Sei
me nieks jo ir nebekėlė. St. 
Seima's vienu balsu paskelbė 
Lietuvą demokratine respubli
ka.

Tokia yra trumpa Mindaugo 
II “karaliavimo” Lietuvoj is
torija. ‘ . i

rachu

“J—mas”.

KULTŪRA
SAUSIS. 1936 

Jau atėjo!
šis naujas ir tik ka iš Lietuvos srau

tas Sausio. 1936 numeris turinin
gas ir idomus. Jo turinys kaip 
seka:

[Didysis vėžys Morinos ežere — J. 
Baldauskas.

Lyjfiasryetės — Jokūbas Normantas.
Iš Britų Indijos gyvenimo Prof. 

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisvės Alėjos — K. 

Barauskas Nendrė.
S. O. S. — F. Neveravičius.
Apie dailininkus — P. uvirka.
Musu dramos teatro 15 metu — 

S Kapnys.
Miesčionui — Antanas Bukas (eilės).
Miegas ir jo fiziologija — A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima gauti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.



Pirmadienis, koVo 2, 198^

Švarus automobilio 
užlaikymas

automobilius..

NAUJIENOS, CKIčagę* m.
-r

vMtįėnfc 4601 S, Washtenaw if "'iJI !1L M .
avenue. Ligoninėje jai buvo Iš MARK TWAIN0 sulietuvino A. Vaivada ;

Jono ŽiOkans Kelionė į Dangų
' ' ' • ” ■ ’ * • ; . J *

sas yra tam tikra riebalų mes
tis. Su ja karoseriją ištepus ir 
gerai sų švelniu skuduru »u- 
.šyęitųs, automobilio yiršus ą> 
dengiąmas plonu riebalų sluok
sniu, kurią ilgam laikui apsau
goja maliavą nuo vandens ir 
purvo.,.

RifŠdamąs motoristams vak- 
są automobiliams šveisti, aš 
*čįonąį noriu juos įspėti, kad 
jie nevartotų nežinomų tepalų, 
ypatingai tokių, kuriuos jums 
gatvėje' perša visokie pilio
riai. Netinkamu tepalų gali su
žalotu savo automobilio malia
vą, o tuo tarpu pardavėją, ku
ris gatvėje tau tą tepalą gyrė 
ir pardavė, gali savo gyvenihie 
niekad nebesivtįkti. 'Vartokite 
tiktai žinomus Vaksus, arba 
bent tokius* kuriuos jums re
komenduoją patikimas žmogus. 
Rinkoje plačiai žinomas ir ge-? 
ras automobiliams vaksas yra 

^“simoniz© wax”. —J. R-tis.

Pavasariui besiartinant 
orui pradedant atšilti, automo
bilių savininkai imą plauti ir 
švarinti savo
Ypatingai naujų automobilių 
savininkai- stengiasi švariai it 
gerai savo automobilius užlai
kyti. Svarumas yra girtina^ da
lykas. Jis daug pasako apie 
žmogaus būdą.

Švariai užlaikomo automobi
lio maliava ilgiau tveria ir gra
žiau atrodo. Automobilio vir
šui nuplauti reikia vartoti šal
tą vandenį ir sponžą. Liuesas 
dulkes apšluostyti yra leistina 
su sausu ir ševhriu skuduru, 
bet apdžiūvusiam purvui nuim
ti su sausu skuduru nepąįąrti- 
na trinti, nes toks tymiihas ga
li subraižyti maliavą. Jeigu ka- 
roserija aptaškyta alyva arba 
kitokiu tepalu, tai vanduo ir , 
sponžas neįveikia nuplauti. To
kiam atsitikime galimą pąvar- 
toti tam itikrą muilą (linseed 
oil soap). Karpserijų plovimui 
bet kokį muilą negalimą var 
toti, nes paprastas muilas turi Amerikos Automobilių Aso-- 
tokių medžiagų, kurios sužalo
ja maliavą.

Kai viršus jau švariai nu
plautas, reikia jį nusausinti 
zamšu (chamois skin). Po to 
viršų reikia’ nušveisti arba nu
vaškuoti. Šis darbas reikalin
gas pastangų ir laiko, bet jis 
apsimoka daryti, nes tinkamas 
karoserijos laiką nuo laiko nu- 
vaškavimas prailgina maliavos 
amžių ir palaiko gerą blizgėji
mą. Automobiliams šveisti vak?

avenue. Ligoninėje jaį buvo 
padaryta sunki operacija. Ku
ri nusisekė ir pavojus gyvybei 
buvo - prąšalmtas. Operavo 
McCr a (Jie ir? CushĮng.

\ Ligopė ir šeimyną yra dė
kingi visiems asmenims ir 
draugijoms už lankymą, gė
les Ir dovanas, taipgi dąktą- 
rąms, # ? (^P)

Wąit€hes Gavo 30

Apeliacijos Įteikimui
Adv. Julius P. AVaitchės nu

tektus nuo 1 įki 5-lų metų ka
lėjimo, turi 30 dienų įteikti 
apeliaciją. Kaip pereitos sa- 
vąitsė pabaigoje pasibaigė piri 
mąs 30į dienų terminas, bet 
jąm buvo duotas mėnesio lai
ko prailginimas. Neturėda
mas pinigų, jis nespėjo ąpė« 
liącijos į laiką paduoti., 
Adv. J. Waitches, kaip ir Bag
donas* yrą nuteistas, kalėjman 
už dalyvavimą James Tįomas 
Kelly testamento suokalbyje.

Šalčiai brangiai kai 
nava Laikas Sumokėti

1934 m. mokesčius

■..........       . III..

jau bus laikas ir miims pra
dėti. *.

(Bus daugiau)

ciąęijos, surinktomis žibiomis,’ 
šią žiemą 540,000 automobilių 
tapo mažįąu ar daugiau suža
lota dėl šalčių.

Šalčiai motoristams, pasirodo* 
brangiai kainavo. Tas nereika
lingas išlaidas motoristai butų 
galėję išvengti, jeigu jie butų 
buvę atsargesni. Gorčius alko-, 
helio kainuoja apie 60—70 cen
tų, o tuo tarpu peršaldyto mo
toro pataisymui reikia išleisti 
kelis desėtkus dolerių. —L.

Vakar 3:30. vąl., po peitų 
pasibaigė laikas sumokėti 1934 
metų real-state mokesčių ant? 
rą dalį. Pradedant šiandienė 
bus imamą pabaudą už suvė
lavimą.

Antanas Pivoriūnas 
palaidotas Tautiško

se Kapinėse

Draugijų Žinios
Tautiški} Seserų 
Šokiai
Pavyko \

CICERO. — Antradienio 
' vakarą Tautiškos Seserys gra

žiai pasirodė su savo šokiais. 
Sutraukė net suvirs du šimtu. 
Tas, žinoma, kaip paprastą 
vakarą yra gana daug. Jau
nimas myli gerą muziką — 
ačiū, kai tik tokią ir turėjo, 
nes tai btivo Stephens Reve- 
lers.

Tenka pastebėti, kad seserų 
veikla susidomėjo Garfield 
Parko Kliubas ir tuo tikslu at
vyko svečių ir žingeidavosi ar 
verta butų jąs, pritraukti prie 
savo kliubo. Aišku, kad ver
ta, bet vargu jos sutiks, nes 
joms ir čia darbo pakanka
mai.

Taip tad, sulaukėme Gavė
nios ir lauksime Velykų, o 
tarpu bus tai viskas, nes 
Gavėnią jokių parengimų 
bus.

surengta nepaprastai įvairus 
vakarėlis Lietuvių Jaunimo 
Draugijos (LYS) nąriąms, km 
rie susirinko švęsti Beliająps 
gimimo sukaktuves.

Du šimtai LYS narių ir ke
letas desėtkų reprezentatorlų iš 
svetimtaučių jaunimo draugi
jų ątsilankė pamarginti vakar 
rą. Ęuvo šokių iš Norvegi
jos, Jugoslavijos, Danijos, 
Švedijos, Palestinos ir Lietu
vos.

Ątsilankė ir keletas atsto
vų iš Prieglaudos namų: Hen
ry Booth įoųse, House of Hap- 
piness, Gad’s Hill ir p. Do- 
rothea Nelson iš CĮiicagos 
Parkų Distrikto. z.

Vasario 29 d. tapo palaido-, 
tas Liet. Tautiškose Kapinėse 
Antanas Pivoriūnas.

Velionis persiskyrė su šiuo 
pasaulių yą.sąrjo Š6 d. šulam 
kęs 64 metų amžiaus. Paliko 
nuliudime moterį Barborą, 
dukterį Marthą ir sūnų Povi
lu

Velionį Antaną palydėti jo 
amžinasties kelionėn susirin- 
ko didelis giminių ir pažįsta
mų bei draugų būrelis. Laido
tuvėse patarnavo I. J. Zolp.

Palaidota' Ona Miliaus 
kienė

tuo 
per 
ne-

Helen Bartush Pai- 
nuos Carnation 

Progrąme

L. L. M. B. Rengia 
Pikniką

Trečiadienio vakarą atsibu
vo L. L. M. B. metinis susirin- J 

kimas. Visi su didžiausia aty- 
da išklausė metines “apyskai
tos .pranešimą, kurią paruošė 
auditorius p. Varkala. Paaiš
kėjo, kad yra užsilikusių tak
sų ir, kad pataisyti reikalus 
buvo pasiūlyta vasaros metu 
paliuosuoti džeųitorių.

Žinoma, kad tai nėra teisin
ga, nes tokią įstaigą palikus 
be priežiūros, susiĮąuktumet 
dąr daugiau nuostolių.

Sumanyta dėl bendros nau
dos surengti liepos 12 dieną 
pikniką. Tam tkslui pradėta 
platinti serijas, kas, jei kiek
vienas dalininkas parduotų 
nors po vieną, butų gražaus 
kapitalo.

Tąs yra galima, jei visi im
tųsi darbo. D.—•

Kovo 9 d., Chicagos Lietu
vių dainininkė, Helen Bartush 
dainuos National Broadcasting 
Company progrąme, Carna- 
tion Hour. Ji bus žinoma 
vardu, “Lųlla įy Lady”.

Ne Improvement Bet 
Republikonų
Kliubas

“Naujienų” šeštadienio, va
sario 29 d., numeryje tįlpo ži
nia apjė “Įmprovemęnt Kliu
bo susirinkimą”, kuris turįs 
įvykti kaip šiandien.

Susirinkimą Šaukia ne Liet. 
Improvement Kliubas* bet Ci
cero Liet. Republikonų Kliu
bas. Improvęment Kliubo 
vardas įsigavo žinion per klai
dą ir šiuomi ta klaida yra ati
taisoma.

Kalbamas Republikonų kliu- 
bo susirinkimas įvyks adresu, 
4932 West 14th . stręet, 7:30 
vai. vakare.

Sveikata B. Kairaitienė
Iškilmės Mark White
Parke

Antradienį, vasario 25 huvo

BRIGHTON — Kiek laiko 
atgal namo iš šv. Kryžiaus li
goninės buvo pąrvpžta B. Kai-

Vasario 24 dieną įvlko O,UOS 
Miliauskienės laidotuvės, nui
rusios šio mėnesio 20 d.

Velionė paliko nuliudime 
vyrą Vincentą, dukterį Stani
slavą ir žentą.

Gražiam palydovų bųręlįųi 
dalyvaujant ir patarnaujant 
Laid. Direktoriui Ar, Mąsals- 
kini, veliones' kūnas buvo nu
lydėtas į Liet. Tautiškas Kapi
nes amžinam poilsui.

Puikią atsisveikinimo pra
kalbą pasakė p-ųia Zplpiepė.;

Senas Petras,

Mėsa Atpigusi 20%

t ■ f ,----------------------------------------------

(Tęsinysj < '
— Kąip tęn nebūtų, bet bu

vo iškilmių iškilmės kaip 
tąsai ukimukąitis atėjo dan
gun. Man 'apie tai - pa- 
sakojo kartą vienas iš 
tų mažų didžiuąų, vienas, bu
vęs. mėsininkas iš. Chicagos,

—x Didžiūnas iš Chicagos.’ 
Kaip tai?

— Labai paprastai. Tasąi
mėsininkas turėjo krautuvę, 
bet niekada neturėjo sutaupęs 
nei cento. Kas > tik atlikdavo, _ . „.
tąi tuoj išdalindavo, neturite- kiems kaip ir mums, nebent

kad bekaraliaudami jįe užsitar
navo didesnės garbės ir pąliko 
;dį^žiuhąis. Bet retas kuris iš 
jų to pasiekė. Didžiumoj jie 

į visi tokie pat, kaip tu ar aš.
— Ar paČiąm kada nors tę-x 

ko sutikti Napąlijoną?
— Mačiau jį keletą kartų.* 

Jisai visur sukinėjasi. Susirau
kęs, ranką pakišęs po pažas
čių. Vaikštinėja pasipūtęs. Ji
sai labai nepatenkintas, kad 
nėra toksai didelis generolas, 
kaip jis kad mislijo.

' — Ką, ar yrą aukštesnių 
už jį?

— Daugybė. Jie visokie žmo
nės apie kuriuos niekas nie
kada nebuvo girdėjęs. Vienas 
iš jų kriaučius, kitas kaimo 
bernas, trečias šundaktaris. Vi
sokie žmonės, kurie karabino 
ar šoblės, niekada rankose ne
turėjo. Mat, ant žemės jie ne
turėjo progos parodyti kokie 
jie geri kareiviai. O čia dan-. 
guj žmogus gali sekti•• pašau
kimą, kuriam jisai geriausiai 
tinka, Boem! ^tai ir vėl kanuo- 
lės. Dabąr ąlųdininkas jau pu
sėtinai arti. Rengkimės žičkau,

1" 'i1.. ■, f■»* •• 1 ;i 1 n.

us, ge-ant žemės, kaip “ ’ 
nerolus ir kitokiui

— Pusėtinai dąuįf- jų ma
čiau. Ir visokių karalių ir prer 
zidentų ir kitokių.-

— O karaliai, ar jie čia yra 
i tokie pat,, dideli žmonės, kaip 
ant žemės?

i.. — Ne. Į dangų nei vienas 
žmogus negali atsinešti savo 
titulų. Pasakojimai apie tai
kąd karaliai yra Dievo patep
ti yra gera pasaka žmonėms 
ant žemės, bet Čia danguj ji 
negaliuoja. čia jie lygus to-;

giems. Išdalindavo taip tykiai, 
niekam nežinant Nę visokiems 
valkatoms ir tinginiams, bet' 
tokiems varguoliams, kurie vęri 
čiau badu mirtų, ųegų eitų kię^ 
no nors prašyti išmaldų. Pat 
gelbėdavo, teisingiems, geriems 
žmonėms, kurie negalėjo užsi
dirbti duoųos, bą neturėjo dar
bo. Sužįnojęs, kad kas nors bė- 
doj.e, jįsai niekam nieko nesą- ' 
kydąmas parūpindavo maisto, 
o kartais net surasdavo Įr dar
bą. 0 kadangi jisai niekam 
nesakydavo apie savo gerus 
darbus, ir tie žmonės kurieųis 
jis, pagelbėdavo, nežinojo, kad 
tai Jo darbas, -tąi: visi aplinkui 
manydavo* kad mėsininkas yra 
didelis šykštuolis; kai Jis 
re, tai'’ niekaft jq nesigailėjo, 
visi sakė,, kad gerai tokiam, 
jeigu jis ir degs. perx amžius 
pragare. Bet ne j pragarą mė
sininkas nukeliavo. Net pats 
nustebo, kai atsirado prie dan
gaus slenksčio ir ten jo jau 
laukė minia visokių pdmį«. Jie 

, tuoj mėsinipką padarė vieną iš 
didžiųnų* vieną iš hiažęsnių di
džiūnų- '

Mums bekalbant, visas dan
gus staiga iš pamatų sudrebė
jo. Atrodė, lyg kas tai butų 
šovęs iŠ kelių šimtų kanuolįų 
arba tiek pat perkūnijų butų 
trenkę vienu .sykiu* Daugėtą 
sąkoi / . '

— Tai Čia saliutuoją tą alu- 
dininką. ; '

Pašokau4 :
—- Skubinam, ko čia dabar 

laukiam. Pasivėlinsim, paskui 
visko hematysim.

... ■ * : X i:
— Nėra ko skubintis. Dar 

įlgokąi užims, kol jis čia b,us. 
-Tas ženklas reiškia, kad sar
gyba .iš bokštų jį jau pamatė 
kelyje. Pirmiausiai iš dangaus, 
nueis jį sutikti komitetas,

— Matai, kaip. Sveikinimą 
komitetą nusiunčia, iš kanuo- 
lių šaudo, ir tai vis kokiam 
Jen ąlųdininkui. Kaip aš atvy
kau, tai nieko panašaus nebu
vo. Niekas nebuvo atėjęs ma
nęs sutikti, ir niekas iš kamuo
lių man nešaudė.

Pasakyk, Daugėla, paklau- 
siaui ar pačiam teko sutikti 
$ą žmonių, kurie' buvo . dideli

METINĖŠ MIRTIES
SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS KIUEtIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

3 diena kovo mėn., 1935 m., 
sulaukės 19 metu amžiau?^ pri
mes ChicaRO, III. ' <

Paliko dideliame nuliudime 
motina Ona. po tėvais Kaz
lauskaitė, seseris Emilija ir . 
Bronice, dėdės ir ,Riminės. • 
Liūdnai atminčiai niusu bran
gaus sūnelio ir. brolelio bus 
laikomos šv. Mišios šv? Jur
gio pąrap., bažnyčioje, 3 d. 
kovo m..' 19.30 ąi., ‘ 7:3Q vai. 
ryto. Kvięčiamę visus gimi
nes, draugus ir pažįstamų? at
silankyti i pamaldos. Jau 
metai praslinko kaip nemiela- • 
širdinga mirti? ištraukė Tave 
iš musu tarpo. Paliko neišgy
domas žaizdas, o namuose ne
užpildomą tuštybe. Dienos, 
ilgos, liūdno? ir tamsios be 
Tavęs brangus sūneli. Tik 
musų akyse rodosi šypsantis, 
linksmas. Tavo veidelis, rodos 

.kalbantis i mus. Mes, Tave 
brangus sUnelį, laukiam parei
nant, bet musų laukimai vel
tui. Visi jau pamiršo, bet. Tų 
musų brangusis šuneli, pasi
liksi musų mintyse ir-širdyse 
amžinai. Vėliau ar ankščiau 
lauk.mus žemes ramybėje.

Nuliude liekame,
, Motina, seserys Įr, gimines.

. ' v • ■

Amerikos Skerdyklų institu
tas, Institute of Aiperican Mėat 
Packers, skelbia, kad vasario, 
mėnesį mėsa atpigusi 20%. 
Institutas turi omenyje urmo 
kainas,

Paskendo 12 meti} 
berniukas

Pasakęs savo drąugams, 
kad jis nebijo išeiti ąnt ledo, 
ant ledo išėjo ir paskendo 12 
metų berniukas, , Frapk< Kur? 
kin, 3000 Arthington 'avę. Ne
laimė įvyko Burnham parkc^ 
k ui’ buvo įrengta Pasaulinė' 
Paroda. ‘f .■ \

Bedirbant i prie pečiaus 
- užsidegė rūbai

35r metų / LilŲan Gralinski* 
4853 S. Lincoln Street, skau
džiai apdegė, kai besitriusant 
virtuvėje, nuo pečįąus užsidegė 
jos rūbai. ‘ .

' A.+ A. - ■ ■
■ ANTANAS ŠERNAS, ' / 

Persis^yre su $įųp, pasauliu 
vasario 27 dieną, 4:55 valanda 
vakare 1^36 rą., sulaukės pu-; 

? sę amžiaus, j?imesk Raseinių 
apskr., Švėkšnos pąrąp., La- 
b.aftąedų kąime.

Amerikoj išjęyveno 35 metus. 
. Faliko dldeliąmę\ nuliudime 
mylimą moterį Anastazija po 
tėvais Druktenaitė, 3 dukteris 
0ūą, Juzefą ir Stefanija ir sū
nų Aniąną ir žentą Wm. Knapp 
anūka ir brolį Mtyteuša ir daug 
kitų gįū(i.miu. ‘ė Lietuvoje 2-bro- 

. liųs jbną h Kazimiera ir sese-, 
rį Agotą.

\Kųnas pašarvotas randasi 
4504 Sp. TrOy St. Ląfayętteį 
$857.

Laidotuves iVvks antrądienį 
kovę 3 dieną, 8:00 vai. ryto. 
Iš namu bus atlydėtas i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten buį nulydėtas i S v. Kazi- 

; miero kapines. ...
s > Visi a. a. Antano šerno gi-

• minės, draugai ir pažįstami 
esat ^nuoširdžiai kviečiami da-1 
lyvauti. laidotuvėse ir suteikti 
ja^i,* paškūtįni patarnavimą ir 
ątąisvėikimiąą. Nuliūdę iiekąm,

Moteris, dukterys, sūnūs, 
žentas, brolis ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk-
• torius < J. F. Eudeikis, Telefo

nas Yards 1741. _______ -

r ANTOINETTE ALBERTS 
po tęvais Zaveckęitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
vasario 28 diena, 9:05 valanda 
ryta 1986 m., sulaukus 25 me
tą. amžiaus, gimus Chicągo, III.

Palikę dideliame nuliudime 
mylima vyra Antana it sunu 
Antaria, 8 metų, motinėlę Bar
bora ir tėvelį Antana Zavec- 

' kus, 2 seseris Bronisląva ir 
Ona ir 2 švogerius ir jų šeimy
nas, 4 brolius Kazimiera, Juo- 
?ąpa. Joną ir Tnoinas, 2 švoger- 
kas ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašatyotas randasi' 
6005 So, La Šalie St.

Laidotuvės įvyks antradieny,’ 
kovo 8 diena, 8:30 vai. ryto. 
Iš namų bus atlydėta į St. 
Martin’s parapijos bažnyčia, 
59 Sfc. ir So. Princeto.n Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 
ten bus; nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antoinette Alberts 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat" nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
ątsį?veikinima. Nuliude liekam,

Vyras, sūnūs, tfiv^i, 
seserys, broliai, svogeriai 
ir gimiąes.

Patarnąųja ląįdotųyįų direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741. J

Susirgo Cicerietė 
p-ia Kesėrau- 

skienė

Ekskursijos dalyviai susi
renka prie Ritz Dist Co, san
dėlio 9 vai. rytą kovo-Maręh 
10 dieną, o iš čia visi sykiu 
trauksime į Fort Wąyne, Ind. 
— (Sp).

J. K. Sharkey, Manager.

CICERO. — Praeitos savai
tės pradžioje susirgo staigiai 
žarnų liga p-ią, Keserauskienė, 
vaist. p. Keserausko žmona.

Iš pradžios buvo tikimasi, 
kad liga pavyks lengvai nuga
lėti, bet, tolyn vis daugiau li
gai imant viršų, penktadienio 
naktį, ligonę išvežė į šv. Kry
žiaus ligoninę. >

šeštadienį, ligonę aplankius 
patirta, kad patsai krizįs .yra 
jau praėjęs ir ligone žymiai 
pasitaisė. Tad, gyvybei, tenka 
manyti, pavojaus jau nebėra.

Linkime p-ai Keserauskienei 
kuogreičiausia pasveikti.

Prąeitos savai

Svarbu visiems Ta 
vern savininkams

Rengia ekskursiją į Fort Wayne 
Bravorą, Centlįvre Brewing 
Corp.

“Birutės” Koncertas
Nauju dainų vakaras!

\ Taip, kovo 8 d. “Birutės” 
koncertas bus ypatingas, nes 
jame turėsite progos išgirsti 
naujų dainų, kurios buvo at
vežtos iš Lietuvos.

Per paskutinius kelis metus 
Amerikos lietuviai meno srity
je mažai ryšių teturėjo su Lie
tuva, 
kodėl mus nebuvo pasiekusios.

O tuo tarpu meno srityjj 
Lietuvoje daug kas padaryta, 
— atsirado daug naujų kom
pozitorių, daug naujų dainų.

Sakoma, kad kiti laikai, ki
tos turi būti ir dainos. Taip, 
iš tiesų, ir yra. Naujovinės dai
nos skiriasi nuo senųjų.

Kaip ir kuo skiriasi, -r- pa
tirsite kovo 8 d. Lietuvių Au
ditorijoj, kame įvyks “Birutės” 
koncertas.
vakaro.

- naujosios dainos kaž-

Pradžia 6:30 vąl.
A _ N. .

Antradienį, kovo 10 dieną 
įvyks Ritz Dist. kompanijos. 
ekskuTsija į Centlivre Brewing 
Corp., Fort Wayne, Ind.

^Apžiurėjus Cehthvre bravo
rą, kur “Centlivre 
Beer” yra išdirbamas, visi eks 
kursi jos dalyviai bus 
į bravaro Tap Room, 
bus maloniai, priimti — vaiši
nami.

Kviečiame
truoti pas Ritz Dist. Co., 10411 
So. Michigan Avė., PuUman 
9200, nevėliaus kovo-March 7 
dienos.

Laimėjo Bylą Sužeistam 
Lietuviui

Classic

užkviesti 
kur visi

visus užsiregis-

Pereitų metų pabaigoje au
tomobilis sužeidė Antaną 
Vaišvila. Ieškodamas atlygi
nimo už gydymosi išlaidas, jis 
iškėlė bylą kaltininkui. Teis
me sužeistąjį atstovavo adv. C. 
P, Kai, valstijos prokuroro 
ąsistentas. Jis bylą laimėjo, 
Antanas ir Antanina Vaišvilai 
reiškia jam širdingą padėką,

(Sp)

$.» ■ • M-(» * į $SUSIRINKIMAI
’■ I'11 I ...... Tf

RYTOJ
ji ' j.. '

Lietuvių Moterų Apšvietei Draugijos mėnesinis susirinkim-s. 
“Sandaros”; Svet., 8 vai. vakare. Sekretorė

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas, G. M. Chernaucko svetainėje, 1900 So. Union 
avenue, 8 vąl. vak.' Dąųg svarbių reikalų. B. J. žolynas/ 

' sekretorius.

TREČIADIENĮ
12-to Wardo Amerikos. Lietuviu Demokratų Organizacijos—12th 
v Ward Lithuanian American Dėttiocratic Organization — 

svarbus susirinkimas Hollywood Bvetąinėję* 2417 Wcst 
43rd Street, 7:30 vai1, vak. Geri kalbėtojai. Busią alaus. 
(SP).

SLĄ 226-tos Kuopos susirinkimas, J. P. Grigaičio svetainėje, 
3804 West Ąrmitage avenue, 7:30 vai. vakare. Daug svar
bių dalykų svarstymui. Komisija turi pagaminus svarbių 
režoliųcijų atein^ičiam seimui. Visiems kuopos nariams 
svarbu, jis išdiskusuoti. Už. rašt. Ben • Aluzas.

....  M..I ■ I.ĮI III!!. -

PARENGIMAI
Kovo 7 — A. Lechavičiąus šušelpimo Vakaras

certąs. Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų choras ir Centra- 
linė L. S. S* Kuopa. Neffo svetainėje, Westsidę. Pradžia 
—7:30 vai. vak. įžanga—25c*

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Hąlsted Street* Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
barą Darlys.

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir Jo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skapus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

15 -r STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietusių 
Auditorijoje, 3133z South Halsted street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius* pianistas; Anelė Steponavičienė, dai
nininkė, iri Ka?ys Steponavičius — smuikininkas; Chiea- 
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynės” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminaa. parbininkų 
svet., 10413 Mičhigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia RoselandO Laisvamanių Kp.

Kovo 15 — SLĄ 120-toa Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie- 
1900 S. Union avė.,

$1.00. Vakarienė, Šokiai.

šokiai ir Kon

Kovo

ne, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 
6:30 v. y. Įžanga >

Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 
Čigonas”, Sokol svetainėje, '2343 South Kedzie avė.

1 r'
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ChicagosNa uj a s i š 
Laikas Didelis Šalti- 

' * f ‘ ‘

nis Galvosūkiams

n
lical ligoninės po sunkios su
trukusio appendix operacijos. 
Operacija darė Dr. T. Dundu
lis. Ligonė jaučiasi gerai. Visa 
šeima džiaugiasi sulaukusi at
gal mamytės, <

Kaimynas.

NAUJIENOS, Chicago, III '
—""i".........       "’O'i'i1 i ii ; .....    r ".'■■■'■i.

• ... . . . . . ■ •. >... .h

nyčioj, iš kur, R a g i n a Lietuvius 
Ruoštis Tautu Šokiu 

Šventei
Jeigu jusi) laikrodis rodys 12, 

tai bus kaip tik laikas 11-toš 
valandos traukiniui.

Vakar chicągiečiai pavarė, 
arba turėjo-pavaryti visus laik
rodžius vienų valanda pirfnyn, 
kad juos sulyginti su nauju 
laiku, ’ kuris įėjo galion tų die
nų.

Pavaryti .didžiuma pavarė, 
bet kol su nauja tvarka apsi
pras; tai turės pusėtinai daug 
galvosūkių. Apie tai galima 
spėti, kad ir iš to, jog vakar 
per dienų “Naujienų” telefonas 
be paliovos burzgė jo, o telefo
nistė išvargo beaiškindama 
kaip su tuo naujuoju laiku yra.

Nors miestas didžiumoje 
operuoja naujuoju laiku, bet 
traukiniai, kai kurios radio sto
tys ir birža operuos senuoju. 
Taigi, jeigu jums reikės pa
gauti 11 vai. traukinį,, tai gali
te sau nesiskubinti iki dvilik- 
teš, arba jeigu norėsite išgirs
ti- 1-mos valandos programų iš 
stoties WLS, tai palaukite iki 
antros po pietų; Ar aišku? Jei
gu norėsite nuvažiuoti į Bell- 
wooda aplankyti savo gimines 
trečių valandų po pietų, tai iš 
Chicagos galite išvažiuoti. kad 
ir pusę po trijų.

Lyg .negana to, štai dar ki
tas dalykas. Jeigu paimsite 12 
vai. traukinį į South Bend, tai 
tikrai tas traukinys bus 12-tos 
valandos. Bet jeigu norėsite 12 
valapdos traukinį paimti į Mi- 
chigan City, tai bus jau nebe 
12-tos valandos, bet 11-tos.

Tokius ir kitus galvosūkius 
teks išrišinūti iki vasaros, nes 
iki to laiko, nei traukiniai, nei 
kitos įstaigos negalės susitvhr- 
kyti.

Grįžta Iš Ligoninės 
Operacijos

Po

BRIGHTON PARK. — Pat- 
ricia černauskienė, 2850 West 
36th street, grįžta iš Evange-

“Naujienų” Bendro
ves Direkcija 1936

šv. Jurgio bažnyčioj 
patarnaujant laid. direktoriui 
S. P. Mažeikai, kūnas buvo 
nulydėtas skaitlinga automobi
lių procesija į jos amžinas ties 
vietų, f <, Setias Petrai.

Serga jišAndrius Z'lato- 
' rinskas . .

Iki Balandžio 30 
Dienai

; ------ <■

PdrĮcav rengia iškil- 
bįrzelyj^ . So l d i e r’ s

Chicago
- mes

FieĮ(Į\ Stadione

W. 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt street, įvyko “Naujie
nų” Bendroves metinis ščrinin-

ROSELAND — Jau'apie sa
vaitė kaip serga p. Andrius 
^latorinskas, 10807^ S. Mielu- 
gan. Avė.' , •...

Pp. Zlatorinskai yra seni, 
“NaiijicnųV skaitytojai ir rė
mėjai, turį savo taVerno biz
nį. Linkiu ligoniui greit pa-

kų mitingas., B jvg atstovauja- SVciĮ<ti ir vėl pasekjningai ve-
ma sūvirš % visų bendrovės 
serų. -

Bendrovės pirmininkui, P. 
Grigaičiui, išdavus metini ra
portų, įvyko -naujos direkcijos 
rinkimai. Beveik vienbalsiai < iš
rinkti šie direktoriai:

P, Grigaitis
K. Augustas
T. Rypkevičius
N* Gugienė
M. Jurgelonienė
K. P. Gugis
P. Miller
A. Zymontas
J. šmotelis

Jasulevičius
Mockus

V. Rušinskas
A. Rudinskas (naujas)

J

/

pa-Jadvyga Jasiunienė 
laidota Šv.‘ Kazimiero

Kapinėse
27 d. Šv. Kazimiero 

įvyko laidotuves 
Jasiunieneš.
paliko šį pasaulį po

Vasario 
kapinėse 
Jadvygos

Velionė
sunkios ir nepasekmingbs ope
racijos vasario 22 d., sulaukus 
vos 40 metų amžiaus. Paliko 
vyrų Kazimierų,, tris seseris, 
Kotryną Kcturakien.ę, Juzefų 
Stakienę ir Veronikų Kaspa- 
rienę, du brolių IjricĮprių ir 
Juozų Stukųs ir giminės.,

Velionė buvo labai drau- 
giško budo ir, todėl, nestebė
tina, kad jų palydėti susirinko 
skaitlingas žinomų būrelis ir 
sunešė daug gyvų gėlių vaini
kų, kas taip puošė karstų.

sti savo biznį. . •
Senas Petras.

Mortgičių Bankieriai 
Atidarė Naują Ofisą

.Chapman & Co., Ine., pfrmų 
mortgičių bankieriai, atidarė 
naujų ofisų Field Rūmuose, 135 
Soirth La Šalie street. Kamba
rys 1945. Firma daro genera 
lį real-estate, finansavimo ir 
investmentų biznį. Telefonas. 
FRAnklin 0576. (Sp).

Mirė Apskričio Ko- 
misionierius P. M.

Kelly
Trumpai pasirgęs, šeštadie

nio vakare mirė Cook apskri-y 
čio koftiisionierius, P. M. Kelly. 
Jis buvo skaitomas įtakingiau
siu apskričio /komisijos nariu. 
Ketvirtadienį velioniui buvo pa
daryta operacija, bet jau t'uo 
m et daktarai, netikėjo, kad jis 
išliks gyvas.

šventė Gimimo Su
kaktuves

Vas. 22 d., Mary Mellon-Ma- 
salsl^ienė, Ūkelio? Svetainėje 
šventė gimimo dienos sukak
tuves. Svečių buvo apie du šim
tai. Po skanios .vakarienės 
linksminomės iki ryto. , Buvo 
nutraukti ir svečių paveikslai.

Apie birželio 28 d. Chica- 
goj įvyks didžiulė tautiškų šo
kių šventė, istir^ngta Chicagos 
miesto parkų, šventėje daly-, 
vąuš visos tautos Chicagoj. 
šis parengimas įvyks Sol- 
diers Fiėld. Vieta didelė ir 
talpina apie 8Q»000 žmonių.

Tasai parengimas svarbus ir 
kiekvienatauta, stengsis pasi
rodyti kuo goriausiai.
# Mes lietuviai taip pat turim 
gerai prisiruošti ir parodyti 
pąsaiiliuj, kad nebėšain pasi
likę užpakalyje. Lietuviai tu
rės būt reprezentuoti nors 
dviejų šimtų■ Šokėjų, kurie 
šoks visi sykiu ir tų patį šokį. 
Laikas neperįlgįųusias, užtat 
vjsi pradėkite rengtis. Mes 
ypatingai norim .jaunimo virš 
šešiolikos ihętų, bet vaikai taip 
pat bus priimami. '

Pamokos laikomos * šiose 
vietose. Dengias Park, pane- 
dėliais, klases nuo penktos iki 
devintos, po pamoka kas va
landa; Mai*k White Square— 
antradieniais, mažiems, nuo 
6-7:30, o suaugusiems' * nuo 
7:30 lyg 9’ vf-vakare; Hum- 
boldt Parkey trečiadieniais — 
6-7:30 vaikams, 7:30-9 suaau- 
gusiems; Hiamilton Park, kur 
visi Marąuette Parkiečiai gali 
atsilankyti, prie 72 — 74 ir 
Normai gatvių kętvirtadienios, 
mokinama tomis pačiomis va
landomis.

Visose viršminėtose vietose 
lietuviškus šokus mdkina Vy- 
tautas BeliajusP Į šokėjus ga
li įstoti jaunilho draugijos, 
chorai ir ,kiti Jie galės re
prezentuoti savo draugijas 
ląm parenginiėi Pamokos vel
tui. (Spy.

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

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule- 
vard Auditorium.

įsirašyti . -Draugijon galima 
per musų k°hkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais 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 
šeimynų. Proga iki balandžio 
30 dienai. -
Chicagos1 Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos) 
t • ’

Rusiški pyragaičiai 
su kmynais

3 kiaušiniai
Vs puoduko cukraus
1. arbat. Šaukštukas vanilijos 
% puoduko miltų 
1 arbat. šaukštukas kmynų.

Atskirk kiaušinius. Išplak 
mus ir trynius skyrium. Pridėk cu
krų ir vanilija prie išplaktu trynių. 
Persijok miltus tris sykius ir pridėk 
kmynus. Iš lengvo ir< atsargiai su
dėk miltus prie trynių, paskdi sudė
jus išplaktus . baltymus lengvai iš
maišyk. Supilk i plokščią blėti iš
klota vaškuota popiera. Kepk ne
karštame pečiuje 15 minučių arba 
pakol parus. Supiaustyk i ’ ketvir
tainius šmotukus. Padarysi 16 ke- 
virtainių Šmotuku.

*

/

balti-

Lietuviai

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Bpighton Parką, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir, vy
no; taipgi gaminame kasdieną iš 
šviežios m®Sos ir daržovių skanius 
pietus ir Sandvičius.

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

Tel. Lafayette 2235

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

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENfi

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

Ciane CoalCo.
5332 S. Long Avė.

> TeL Republic 8402

T

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.
kad pačioj Naujienos 

m. s. yra naudingos.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas.

P.CONRAD
STUDIO

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

niškiati irenta

y.

v

VIDURINIAI LAPAI
Viršutiniai lapai visų tab^kp augalų yra linkę 

duoti aiškiai šiurkštų, Šarmišką skonį. Apati
niai lapai linkę rūgštumui dūmuose. Tai tik 

viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties - šarmų lygsvaros. LUCKY 
___  , , i •» , • 

STRIKE Cigaretuose yra naudojami vidurinieji

lengvas užsirūkymas
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO-"IT'S TOASTED”

Luckies yra mažiau rugstus

A

| LUCKIES YRA MAŽIAU ROGSTOSI

■ Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
g parodo*,1 jog kiti populiarūs cigafetų 
|| išdirbiniaif turi rūgštume perviršių nuo 
|| 53% iki 100% daugiau tie g u Lucky Strike.

• Daviniai, Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
;g:| Laboratorijų Ir Tyrinijhno Grupių

IT'S TOAST E D"— Jūsų gerklės apsauga — prieš knif ėjimus 
z —prieš kosuli ,

___________ __________ ■ ,i c įį; ; ■ ■ y _ . . Copjrlght 1933,AnUelcaaTobaccoCMnpmI

POPSY’S TAVERN
Musų 'gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lurich 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visu$ draugus ir pąžjsta- 
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. Canal 7522

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visątįos gėjos j rūšies degtine, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užRand-
žiai, o. penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus natarnavimas.

. Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So, Union Avė. k

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI.

Savininkai
3203 So. Halsted St.

o

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So.< Wėstern Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. III.

HIGH LIFE INN
l'

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

QUEEN'S TAVERN 
Geriausios pušies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musu 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 musų už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

Pirmadienis; kovo 2, 1986

. Bowliiig—Lunch—Bar
20 Bowllng Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room —• Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
■t '■ • Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

COAL! COAL!
HIGH GRADE 

NORTHERN ILLINOIS COAL 
$5.25 to $6.75 per ton 

2 ton minimum 
Call Day or Night

Tel. KEDZIE 3882
*

CLASSIFIEDADS
............' .....................

Business Service
_ _ . _. _ Biziiią_ ^tąrn^

K. CEPUKAS
PentUoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
ŲNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
■ Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street

' s Phone Yards 3408
- - - — rr

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendaupinkais. Maža narinė mokės 
tiš. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDtORDS BUREAU of 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St • 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

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

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

Hemlock 0800

Educational *
Mokyklos_______

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Spiagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pirtigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytąja!. 
Atsilankykit, pašaukit «arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monrbe St. Central 6393

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTŲRES

1900 S. State St. CALumet 5269. ..

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės; katras supranta ūkės darbus ir 
moka karves melžti. H. Koplewski, 
R. R. 4, Dowagiac, Mich.

For Rent :
' RANDON 3 kambariai su ar be 
rakandu, su maudyne, vedusiai po
rai. Galima .Vartoti gazo pečių.

2136 W. 22nd St 
—^i———— 

Business Chances 
JferflsvJ mui Bizniai   

PILNAI Išdirbtas groserio biznis 
— Kendžių ir. vasara Ice Cream’as. 
Rašykite i Naujienas, 1789 South 
Halsted St., Box 896.

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKĄI ;

82th and Kean Avė. Willow Springs

BUčERNR ir grosernė pardavi
mui, labai pigiai, geroj vietoj. Ge
rai išdirbtas biznis. 2958 W. 59 St. 
Tel. Republic 8931.

PARDAVIMUI restaurantas pilnai 
irengtas, lietuvių apielinkėj. Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai. Pigi renda, ilgas lysas, 
netoli fabrikų. Priežastis pardavi
mo savininkas miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversey 5927.
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Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 

, o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš- 

! kitę apsilankyti ir sueit i pažinti su 
I našliuke moteria.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
6556 S. State St. Tel. Englewood 2792

PARDAVIMUI Tavernas arba 
priimsiu ištikima partneri. Atsi
šaukite i ‘‘Naujienas”, 139 South 
Halsted St. Bojc 399.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė.
Pristatėm i namus 

Pašaukit.

Victory 4181 
ir groseri.

Real Estą te For Sale
JNamai-žemė Pardavimui

TeL Boulevard 2800
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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




