
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
' The Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500' The Lithuanian Daily News

1 • ’

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Entered as second-class matter Mafch 7, 1914 at tbe post Office at Chicago, III 

under the Act of March 3, 1879

W. I......l" įminei i l i ........................................................................... ....
The First and Greatest Uthuanian Daily in America

NAUJIENOS "
the Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

JPįrmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

X

VOL. XXIII Kaina 3c Chicago, III., Penktadienis,; Koyo-March 6 d., 1936 ------ ?— ...—1 , ............. ......
No. 56

Ethiopija Priėmė 
Taikos Pasiūlymą
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Bet Italija ikišiol dar nedavė jokio atsaky
mo į tautų sąjungos pasiūlymą taikin

tis ir baigti karą Afrikoje

Lietuvos Naujienos

ADDIS ABABA, kovo 5. — 
Ethiopijos karalius Haile Se 
lassie šiandie be jokių sąlygų 
ir rezervacijų priėmė tautų 
sąjungos pasiūlymą tuoj aus 
pradėti derybas su Italija apie 
baigimą karo ir atsteigimo tai 
kos tarp šių dviejų šalių.

(Bet taikos derybos su Ita
lija galės prasidėti tik tuo at» 
veju, jei ir Italija priims tautų 
sąjungos pasiūlymą).
Mussolini dar nenusisprandęs 

dėl taikos
RYMAS, kovo 5.—Mussolim

Neįstengia sutaikin
ti New Yorko trio- 

bėsių streiko
Samdytojai atsisako arbitruoti 

dėl unijos pripažinimo. Todėl 
prasidės dar griežtesnė kova

NEW YORK, kovo 5. —Me
ras La Guardia dėjo visas pa- 
stangas sutaikinti dįdžiųj ų^rio- 
bėsių aptanhautojų šreiką, bet 
jo pastangos -^nuėjo niekais, 
samdytojams griežtai atsisa
kius arbitruoti unijos pripažint 
mo klausimą.

Darbininkai buvo sutikę pa 
vesti arbitracijai visus laike 
streiko iškilusius klausimus, bet 
samdytojai nuo to atsisakė 
Delei to meras pareiškė:

“Aš atsišaukiu į real estate 
interesus apsvarstyti šį pasiū
lymą. Tą minutę, kaip tik ar 
bitracijos pasiūlymas bus pri
imtas, unija atšauks streiką ii 
darbininkai sugryš į darbą. Aš 
negaliu suprasti, kaip protin
gas žmogus gali atmesti tokį 
pasiūlymą”.

Bet samdytojai vistiek pasiū
lymą atmetė ir kova turės tęs* 
tis toliau. Tik ta kova dabar 
pasidarys dar griežtesnė, nes 
unija yra pasiryžusi pašaukti 
prie streiko ir tų distriktų 
triobėsių darbininkus, kurie 
ikišiol streiko nebuvo paliesti.

Streikas dabar bus paskelb
tas ir dangoraižiuose ir kituo
se distriktuose, įskaitant Har- 
lem ir Washington Heights. 
Rytoj gi streikas bus paskelb
tas Qu*eens ir Brooklyne.

Samdytojai pasiuntė daugybę 
reikalavimų gubernatoriui pri 
siųsti valstijos miliciją, nes 
buk streikieriai persekioją 
streiklaužius, kuriais samdyto 
jai bando operuoti nors eleva 
torius (keltuvus). Buvo ir ma-
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, bet šalta; iŠ šiaurva
karių ateina nauja šalčių ban
ga ir šįryt gali būti 5 laips
niai šalčio, o priemiesčiuose 
net/ir zero .

Vakar temperatūra Chicagoje 
12 vai. dieną buvo 35°.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
6:45.

dar nėra nusprendęs kokį atsa
kymą jis duos tautų sąjungai 
j pastarosios pasiūlymą baigti 
karą Afrikoje ir pradėti taikos 
derybas su Ethiopija.

Kalbama, kad Mussolini lau 
kiąs kabineto susirinkimo at
einanti šeštadienį, taipgi poli
tinių ir militarinių įvykių, kurie 
gali iki to laiko įvykti.

“Visi skelbiamai apie Italijos 
nusistatymą yra tik^neturintys 
pagrindo žurnalistų spėjimai”, 
pareiškė valdžios atstovas.

\ į

žų sumišimų ir policija arešta; 
vo jau 90 streikierių. .

Pačios policijos apskaičiavi
mu, streikas yra palietęs 1,5000 
triobėsius. Nors gyventojams 
didžiausį nesmagumą daro ne 
veikimas elevatorių, bet 
pats miestas yra labiau 
šia susirūpinęs susirinku
siu perdaug dideliu kiekiu iš
matų, kurių dabar niekas nu
gabena.

Streikieriai reikalauja trum
pesnių darbo . valąndų, • pakėli
mo algų po $2 į savaitę ir pri

V. J • •pažinimo unijos.
Chicagoje streikas laimėtas
CHICAGO.—-Vakar buvo ki- 

lęs aptarnautojų streikas En 
gineering triobėsy, 205 W. Wa- 
cker Drive. Prie streikierių 
prisidėjo ir elevatorių operuo 
tojai. Bet streikas tęsėsi tik 
pusę valandos. Po to visi dar
bininkų reikalavimai; buvo iš 
pildyti ir streikas užsibaigė.

Po to pasidavė ir du kiti dideli 
triobėsiai, kuriuose nesusipra
timai su samdytojais tęsėsi jau 
kelintas mėnuto.

Chicago streikas betgi nieko 
bendra neturėjo su New Yor 
ko streiku.

Philadelphijai gręsia 
mėsos išvežiotoji} 

streikas
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

5.— šią naktį turi prasidėti 
mėsos trokų draiverįų streikas, 
kuris sustabdys mėsos prista
tymą visame mieste.

Streikas yra skelbiamas dėl
to, kad arbitratoriai ir sker
dyklos atsisakė išpildyti darbi
ninkų reikalavimą mokėti $31. 
50 už 48 vai. darbo savaitę ir 
pripažinti uniją.

Bado streikas Min
nesota kalėjime

ST. CLOUD, Minn., kovo 5. 
—Manoma, kad 1,000 kalinių 
bado streikas valstijos patai
sos namuose liko sulaužytas, 
daugeliui kalinių priėmus mais- i 
tą. Jie išbttvo be *maisto 40 
valandų. Trys bado streiko 
vadai liko uždaryti į tamsų 
karcerį.

- WASHINGTON, kovo 5. — 
Prezidentas Rooseveltas tikisi 
išvažiuoti -kovo 19 d. atosto
goms Floridos vandenyne.

BANDYS LIKVIDUOTI AKRON STREIKĄ,

AKRON, Ohio. — Čia jau kelintą dieną idarbuojasi Edward 
McGrady, valdžios darbo departamento tarpininkas. Jis bando 
sutaikinti Goodyear Tire and Rubber Co. ir streikan išėjusius 
darbininkus, kurie protestuoja prieš grąžinimą šešių dienų sa
vaitės. Viršuj, dešinėj, bendrovės prezidentas Litchfield, kuris 
kalbėdamas per radio atakavo pikietus ir smerkė streiko vadus.
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5,000 darbininkų 
streikuoja Sab
ine ką^tite j ■■

HARRIŠBURG, III., kovo 5 
—Progresyvių mainerių unijos 
paskelbtas streikas Saline kaun- 
tej uždarė dešimtį anglių ka
syklų ir gręsia uždarymu* biz
nio įstaigoms.

Apie 3,500 ar 4,000 angliaka
sių susilaikė nuo darbo kasyk
lose protestui prieš, importavi
mą iš kitur angliakasių dirbti 
dviejose Peabody kasyklose, 
kurios pripažysta tik senąją 
uniją.

Susilaikė nuo darbo taipjau 
apei 1,800 pašelpų darbininkų, 
taip kad skaičius streikuojam 
čių pasiekė jau 5,000 darbinin
kų. . .

Streikas dar toli nėra visuo
tinas. Peabody kasyklos dirba. 
Sankrovos irgi -atsidarė, nors 
ir pavėluotai. Nedirba tik ka
syklos, kuriose dirba progresy
viai maineriai.

Peabody kasyklose dirba apie 
800 angliakasių. Bet kad čia 
trūksta priklausančių senąjai 
unijai angliakasių, tai jutos te
ko importuoti iš kitų miestų, 
nors ir ant vietos yra bedar
bių angliakasių. Delei to ir ki
lo streikas. Pati Peabody kom
panija pripažysta, kad tik pusė 
jos darbininkų yra vietiniai.

Lokautas degtukų 
dirbtuvėj

AKRON, O., kovo 5. -—Dau
giau kaip 450 darbininkų nete
ko darbo, Palmer Match Co. 
paskelbus lokautą ir uždarius 
savo dirbtuvę.

2 nusižudė hotely
CHICAGO— New Jackson 

hotely, 768 W. Jackson Blvd.■, 
rasti nusišovę Mičhael Rivera, 
25 m. ir jo žmona Barbara, 23 
m., kurie vedė tik mėnuo at
gal. Spėjama, kad jis .ją nu 
šovė ir paskui pats nusišovė 
bendru susitarimu. Bet prie
žasties jų dviejų saužudystėš 
nežinoma.

Austrijos fašistų va
das princas Starhem-

RYMAS, kovo 5. —Į Rymą 
atvyko ir buvo su didelėmis iš 
kilmėmis priimtas Austrijos 
vice-kancleris ir Italijos pini
gais finansuojamo Austrijos 
fašistinio heimwehro vadas 
princas voh' Starhemberg.

Jis čia tariasi su Italijos už
sienio reikalų ministerio pa- 
gelbininku Suvcih ir gal susi
tars dėl sušaukimo Austrijos, 
Vengrijos ir Italijos konferen
cijos.

Italija rodo visą palankumą 
Austrijai, džiaugdamosi, kad 
nors viena šalis klauso Musso
lini. Nors Austrija dabar yra 
mažytė ir bejėgė, bet italai ir 
tuo džiugiasi—visgi šiokis to- 
kis draugas.

Italai bombardavo 
Anglijos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę
ADDIS ABABA, kovo 5. — 

Oficialiai paskelbta, kad Ita
lijos lėktuvai bombardavo Ang
lijos Raudonojo Kryžiaus ligo
ninę ties Quoram, šiauriniame 
fronte, užmušdami septynių^ 
pacientus.

Prezidentas paliks 
pašelpų darbus ir 

kitiems metams
WASHINGTON, kovo 5. — 

Kadangi nedarbas nemažėja ii 
vis; dar yra milionai bedarbių, 
tai kaip patirta ’iš ištikimų šah 
tinių, prezidentas Rooseveltas 
mano palikti ir ateinantiems 
1937 metams pašelpų darbus, 
kad prie jų galėtų gauti dar
bo 3,000,000 bedarbių.

w . __ _

; SPRINGFIELD, III., kovo 5; 
—Atmetus “teisingą balsavo 
mą” šiandie valstijos legislatu 
ra išsiskirstė ir susirinks tik 
po pavasario* nominacijų.

Užsienio reikalų mi- 
nisteris liko Japoni 

jospremieru
Kabinetą pavesta sudaryti už

sienio reikalų ministeriui Hi
rota, kuris sakosi pasikvie-! 
siąs “jaunesnius, gabius po
litikus”
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TOKIO, kovo 5.--- Japonijos
užsienio reikalų ministeris nuo 
1933 m., Koki Hirota, liko pa
skirtas naujuoju Japonijos pre- 
mieru ir jis jau apsiėmė suda
ryti naują Japonijos kabinetą. 
Jis paskelbė, kad “mano kabi
netas susidės iš jaunų, gabių 
politikų”.

Hirota jau skelbia, kad jau 
veik visi kabineto nariai yra 
numatyti.

Naujuoju Japonijos užsienio 
reikalų ministeriu bus Shigeru 
Yoshida.

Hiratą parinko princas Sai- 
oiiji, tradicinis mikado pata 
rėjas per kelis desėtkus metų. 
Matyt, kad taikyta parinkti to
kį žmogų, kuris nėra aiškiai 
susirišęs nė su viena politinių 
frakcijų, bet yra artimas kon
servatoriams ir yra iš jaunes
nių jų politikų.

Būdamas užsienio reikalų mi
nisteriu jis siekėsi kiek taikės 
nes politikos linkui Chinijos 
Jis nėra ne “liberalas”, bet ne' 
ra perdaug susirišęs ir su kon
servatoriais/ Militaristai < irgi 
yra jam prielankus.

7 Porto Rico “maiš
tininkai” areštuoti
SAN JUAN, Porto Rico, ko

vo 5.—Nącionalė gvardija liko 
sumobilizuota areštavus 7 
“maištininkus”, kurie yra kai 
tinami mobilizavę kareivius nu
vertimui Jungt. Valstijų vai 
džios šioj saloj.

Senatas priėmė ūkių 
elektrifikacijos bilių

WASHINGTON, kovo 5. — 
Senatas atviru balsavimu pri
ėmė senatoriaus Norris pasiū
lytą ūkių elektrifikacijos bilių.

Bilius numato per ateinan
čius 10 metų paskolinti iš val
džios lėšų $420,000,000 elektri
fikavimui ūkių.

VALIUTOS kontrabanda 
LAIŠKUOSE

JONIŠKIS.—Joniškio muiti 
nės valdininkai tikrindami 
siunčiamą į užsienį korespon 
denciją randa laiškutose įvai
rios valiutos: latais, doleriais 
ir čekiais.

Valiutos siuntėjams keliamos 
bylos ir ieškoma bauda penkis 
kartus * tiek, kiek sulaikyta.
i /

PARYŽIUS, kovo 5. •— Gar
sus mūviu aktorius Douglas 
Fairbanks sumanė skubiai aps 
sivesti su aktore Lady Ashley. 
Bet nė Franci jos valdžia, nė 
Amerikos konsulatas nesutiko 
tą jo nęrą patenkinti, prasi* 
lenkiant su Franci jos įstaty
mais.

RIO DE JANEIRO, kovo 5 
—šiandie tapo areštuotas Luiz 
Carlos Prestes, komunistų va
das, kuris vadovavęs pereito 
gruodžio sukilimui Brazilijoj.

Seinuose draudžiama 
lietuviškai kalbėti
SEINAI.—Sausio 26 d. Sei- 

nuošė buvo surengtas priešlie- 
tuviškas mitingas. Po pamaldų 
išėję žmonės iš bažnyčios pa
matė prie teismo įstaigos laip
tų stovintį kalbėtoją, kuris 
aiškino kaip Lietuvoje “kanki
nami” lenkai, kaip lieja ašaras 
ir panašiai. Vietos mokyklos 
mokiniams , buvo progos pašū
kauti. Seiniškiai gi žmonės 
puikiai supranta tą šūkalojimą 
ir mažai kas klausėsi ir to ora
toriaus.

Į visą tą triukšmą vietos lie
tuviai nekreipė dėmesio, tačiau 
juos nustebino vienas dalykas, 
būtent, prie miesto magistra
to iškabintas atsišaukimas, ki£ 
riame buvo draudžiama gatvėm 
se lietuviškai kalbėti.

šis faktas aiškiai parodo, ku- 
rame krašte yra žmonų perse
kiojimas: šiapus ar anapus ad
ministracinės linijos. Nepr. Lie
tuvoje tokių įsakymų prieš len
kų kalbą dar nebuvo.

70,000 centu, javų 
Austrijai

KLAIPĖDA.—“Lietuvos Ke
leivis” rašo, kad šiuo metu 
Klaipėdos uoste eina gyvas dar v 
bas. Kraunami į laivuto ir iš
vežami javai: rugiai, kviečiai, 
avižos, miežiai, sėmenys, pe- 
liuškos, vikiai ir kiti javai. Uos
te stovi keli laivai ir laukia 
savo eilės prisikrauti atatin
kamų prekių. Vienas didžiau
sių besikraunančių laivų yra 
vokiečių “Luwseę”, kuris paima 
70,000 centnerių javų Austri
jai. Iš Klaipėdos laivas su ja
vais plaukia į Triesto uostą, iš 
kur javai bus nugabenti trau
kiniu į Austriją. Pereitą savai
tę iš Klaipėdos uosto išplaukė 
ir keli kiti po 30,000—50,000 
važmos su įvairiomis prekėmis 
laivai.

KLAIPĖDOS ŽVEJUS VĖL 
IŠTIKO NELAIMĖ

KLAIPĖDA.— šiomis dieno
mis Klaipėdos žvejai buvo iš
tiesę žvejybai tinklus po ledo. 
Tačiau staiga užėjęs vėjas kai 
kur ledus perskyrė, kartu nu 
sinešdanias tinklus ir ten esan
čius žvejus. Pagalbinėms pa
siųstoms valtims nešamus žve
jus pavyko išgelbėti, tačiau* daug 
tinklų vanduo taip ir nusine
šė. Dėl to žvejams susidarė 
apie 2,000 lt. nuostolių, šią žie
mą tokia nelaimė žvejus jau 
ištikusi antrą kartą. Anksčiau 
vanduo žvejams buvo nunešęs 
daug venterių.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
šis stoti ant savo radio galite surasti tarp W. 3, J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainai.

Nelegalus lenkuo
jančių susirin

kimas
UKMERGĖ. — Ukmergėje, 

Gedimino gt. 49 nr., likviduo
tos lenkų “Spartos” patalpose 
policija užtiko nelegalų sulen
kėjusių ukmergiečių jaunuolių 
susirinkimą. Keli pamatę po
liciją, spėjo pro šonines duris 
pasprukti. Tikrinimo metu at
vyko dar keli jaunuoliai. Ta
čiau kaikurie supratę koks da
lykas, paspruko. Visi šie daly
viai yra likviduotos “Spartos” 
nariai.

. Smulki kronika
šį .pavasarį numatyta išgrįąti 

keletas gatvių taišytais akme
nimis.

—Norima dar šiais metais 
panaikinti Vienuolyno gt. esan
čią turgavietę. Toje vietoje ma
noma pastatyti kulturinius na 
mus ar įrengti skverą.

Nubaustas kalėjimo 
prižiūrėtojas

—.r

PANEVĖŠYiS. — Tarnauda
mas Panevėžio sunk, darbų ka
lėjime jauto, prižiūrėtoju— šo
ferių Kazys Kaukėnas pasisa- 
vintr‘130 lt. ir 50 et. adminis- 
trącyos pinigų. Tuos pinigus 
Jis surinko smtilkįomis sumomis 
iš daugelio piliečių, kuriems 
vykdant kanalizacijos darbus 
buvo vežami nešvarumai.

K. Kaukėnas kaltu neprisipa
žino ir teisme tvirtino, kad tuos 
pinigus laikęs jam priklausan
čiais “arbatpinigiais”, o kai 
administracija Šį pasisavinimą 
pastebėjo, vsą sumą padengė, 
bet kai. administr. jį iš tarny
bos atleidusi.

Apygardos teismas Kaukėnų 
pripažino kaltu ir nubaudė 2 
savaites kalėjimo sąlyginiai.

Švedai perka Lietu
vos arklius

KLAIPĖDA.' — Klaipėdoje 
spauda praneša, kad šiomis 
dienomis į Klaipėdą atvyko 
Švedijos kavalerijos atsargos 
leitenantas Personas, kuris pri 
žiuri arklių supirkimą švedams. 
Arkliai perkami Klaipėdos kraš
te ir Didžiojoj Lietuvoj. Dai 
bar supirktieji arkliai vasario 
17 d., “Marieholm” laivu bus 
išvežti j Švediją. Už dviejų 
savaičių vėl busiąs pasiųstas 
kitas arklių transportas į šve 
diją. Lietuvos arkliai į Šve
diją nedidelėmis siuntomis, nes 
Stockholmo arklių kontrolės 
punktas yra įrengtas nedideliam 
iš karto arklių skaičiui tikriir 
ti.
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VASARIO 16-TOS ATBALSIAI butų sukviesta Naujienų ko kalbas

kas, ir mes demokratijos 
liniukai SLA. seimuose tvi 
stovėdavome už jį kaipo 
tikrų demokratų.

os ša- 
tvirtai 

už

Tautininkai bijo revoliuciniu dainą
—- -------- z

kio revoliucinio nedainavo, — 
pasitenkino liaudies dainelė
mis. ' .

Tuo mųsų tąutininkai visai 
buvo patenkinti.

Na o jei, neduok dievuliau, 
Gasiunas butų ėmus tarkuoti 
Smetoną ir jaunuolių choras 
dainuoti revoliucines dainas, 
taij aš prisibijau, kad kartais 
Smetona butų galėjęs “sostų” 
prąrąsti, arba kas kito tokio 
baisaus butų atsitikę Pittsbur- 
gho lietuvių tautiškoj padan
goj- z '

Geriausiu atsitikimu gal būt 
pasikartojęs tasai skandalas, 
kuris kilo anais metais, kai P. 
Dargia vasario 16 d. sukaktu
vių paminėjime kritikavo Sme
toną. Tada musų tąutininkai 
sukėlė didžiausj triukšmų.

To atsitikimo im&usų tauti
ninkai jokiu budu negali už
miršti dar ir dabar.

Iš šalies klausantis, kaip mu
sų tautininkai maldavo Gasiu
no, kad jisai nekritikuotų Sme
tonos ir kad pavartotų savo 
įtaka jaunuolių chorui, tikrai 
keistai atrodo.

Vadinasi, diplomatija išgel
bėjo visų padėtį, ir už tai kre
ditas priklauso musų 
kams.

Bet koks kreditas 
draugui Gasiunui už 
mų tautininkams ir
jimą revoliucinių šukių, — tai 
to aš nežinau.

— Senis iš Soho.

pasitartų su1 drg. < Grigaičiu 
įvairiais klausimais.

Je| pąsįrodytų gąlipių tpl^s 
susirinkimas sušaukti, tai apie 
tąi pranešim laiškais.

—. S. Bakanhs.

P. GRIGAITIS PITTS 
BURGIIE

Visų laukiamas Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigaitis 
atvyksta į Pittsburglių ateinan
tį šeštadienį, Kovo (March) 
14 d., į jam rengiamas pra-

Lietuvių Mokslo D r-jos 
svetainėje, $pįių.

P. Grigaitis yrii'žinomas kai
po gabus. rašytojas, ir kalbė
tojas, todėl daugeliui * bus ma
lonu jį išgirstikalbant, o ypa
tingai tiems, kurie rėmė Vait
kaus skridimą į Lietuvą, nes 
P. Grigaitis buvo vienas iŠ pįr- 
niųjų sumanytojų Il-ojo skri
dimo į Lietužvų.

plačiau apie rengiamas pra
kalbas pranešime laike L. Ra- 
dlo programos iŠ stoties W.W< 
S.W. ateinantį sekmadienį, 
1?:45 Vai- W

Visi įsitėmykite: - 
kalbas įėjimas laisvas 
kągįąs. * t . Dėdė

šiandien p. Vitaičio “demo
kratija” yra tiek atskiesta 
“lietuviška Smetona” (ypač po 
jo lankymosi Lietuvoj), kad 
jokių budu negulima atskirti 
nuo “Dirvos” Karpavičiaus po- 
lįįįnės pasaulėžuros.

Tačiau “Tėvynės” redakto-

O jei to p. Vitaitis nepada
rys, tai mes SLA. nariai turė
sim pagrindo manyti, kad da
bar pats p. Vitaitis yra parsi
davęs smetoniniams, 
kios išeities nėra.

— SLA. Narys.

Kito-
lMį£RECOMMENOf D’

EOR 40 YEARS ' 
Jį

dažnai

SOHO PITTSBURGH, ,Pa.- 
Nors jau Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių paminėji
mas jau senokai praėjo, bęt 
jo atbalsiai vis girdisi.

Pasirodo, kad musų tautinin
kai baisiai bijojo revoliucinių 
(j^įnų. . * .

Dalykas, apie kurį noriu pa
rašyti, buvo, toks: kaip visiems 
yra žinoma, pas mus Pittsbur
ghe buvo surengti du Lietu* 
vos nepriklausomybės sukaktu
vių minėjimai. Vienų rengė ku
niginiai South Sidės daly, o 
antrą, taip sakant, laisvi lietu
viai Soho daly.

Laisvųjų lietuvių parengi
mui vadovavo musų tautinin
kai. Jie iš anksto buvo pasi
rūpinę, kad komitete turėti 
daugumų. Komitetas buvo su
darytas iš draugijų atstovų, 
kurių daugumas buvo tautiš
ko nusistatymo.

Musų tautininkai
mėgsta dangstytis bepartyviš- 
kumu ir dažnai smerkia visokį 
partyviškulną. O tuo tarpu vi
siems yra žinoma, kad tauti
ninkų “bepartyviškumas” yra 
aršiausios rųšies partyvišku- 
mas, ir tautininkų “neparty- 
viška” partija yra, partyviš- 
kiausia tarpe visų Amerikos 
lietuvių politiškų partijų.

Bet kad neišklydus iš te
mos, eikim prie dalyko. Kaip 
jau esu minėjęs, rengimo ko
mitete buvo ir kitokių pažiū
rų 1 žmonės. Buvo nutartai kad 
Lietuvos nepriklausomybes; {su
kaktuvių paminėjime turi kal
bėti visų srovių kalbėtojai, da
lyvauti musų visos meno jė
gos.

Kalbėtojais buvo nutarta 
kviesti: J. Gasiunų nuo komu* 
nistų, J. K. Mažuknų nuo so
cialistų ir P. Pivaronų nuo tau
tininkų. Meno jėgas buyo nu
tarta kviesti visas, kokias tik 
mes Pittsbųrgho lietuviai tu
rim. Vadinasi, ir komunistų 
kontroliuojamą North Sidės 
jaunuolių chorą. Gasiunas kai
po kalbėtojas ir North Sidės 
jaunuolių choras sudarė daug 
baimės musų tautininkams.

Mat, buvo bijoma, kad Ga
siunas savo kalboje atakuos 
Smetoną, o tasai jaunuolių cho
ras dainuos revoliucines dai
nas.

Buvo tikrai kebli padėtis.
Pasipriešinti Gasiuno ir jau

nuolių choro dalyvavimui pro
gramoj musų tautininkams bu
vo labai nepatogu. Tada bųtų 
reikėjg nifrnesti savo neparty- 
viškumo skraistę ir pasirodyti 
party^iškais. Reikėjo ieškoti 
kitokios išeities. Buvo pasi
rinkta, taip sakant, diplomati
jos kelias.

Musų gerbiami tautiečiai p. 
J. Virbickas ir p. P. Pivąru- 
nas atlaikė konferencijų su 
draugu J. Gasiunu. Jiems pa
sisekė prikalbinti Gasiuną, kad 
jisai savo kalboje vasario 16 
d. vengtų atakų prieš Smeto
nų ir kad pavartotų savo įta
ką jaunuolių chorui it sulai
kytų jį nuo dainavimo revo
liucinių dainų.

Gasiunas, be abejonės, tikė
damasis tam tikrų koncesijų 
komunistams ar bendram fron
tui davė užtikrinimų musų tau
tininkams, ’kad Lietuvos ne
priklausomybės šventėje nieko 
blogo neatsitiks, kas galėtų pa
gadinti musų tautininkams gar
bę ir pažeminti Smetonos var
dų.

Vasario 16 d. Gasiunas pa
sakė demokratiškų kalbų, vi
sai nei girdamas nei peikda
mas tautos “vadą”, Smetona. 
Jaunuolių choras irgi nieko to-

tautiniu

priklauso 
nusileidi* 
atsižade

YOUNGSTOWIS[, OHIO 
NORĮ P. GRIGAIČIUI 

SURENGTI PRA
KALBAS W J « < ■*

pa-Youngstowno draugai, 
stebėję Pittsbųrgho Naujieno
se, kad drg. P; Grigaitis vyk
sta į rytus su prakalbų marš 
rutu, ir kad kovo 14 d. kalbės 
Pittsburghe, kreipėsi j Pitts- 
burgho veikėjus klausdami, ar 
nebūtų galima surengti P. Gri
gaičiui prakalbas ir Youngs- 
towtie. Butų gerai, kad drg. P. 
Grigaitis galėtų sustoti ir 
Youngstowne.

Susižinoję su drg. Grigaičiu 
ir, jei pasirodytų . galimumo 
sustoti Youngštowne', praneši
me apie/tai per laišk-ą.

— S* Bakanas.

KO PITTSBŲRGHO 
LIETUVIAI NOGĖ

JO PIRM 18-KOS 
METŲ

balandžio 8 d. Pittsbųrgho 
Naujienų laidpje bus išspaus
dintas musų bendradarbio Pro
letaro labai įdomus raštas apie 
18 metų jubiliejų.

Todėl užsisakykit Pittsbur- 
gho Naujienas iš anksto.

į Pra 
,s ir nemo

“TĖVYNES” REDAKTORIUS TURĖTU 
PASIAIŠKINTI

Mes SLA. nariai, kurie tu
rini šiokių tokių atmintį, ge
riausiai atsimenam kelių me
tų laikotarpio praeitį. Atsime
name, kaip inusų organo “Tė
vynės” redaktorius^ p. S. E. 
Vitaitis, pliekdavo kailį “Dir
vos” Karpavičiukui, Brookly- 
no “Vienybės” J. Valaičiui ir 
Pominikui Klingaj kaipo Sme
tonos diktatūros garbintojams.

Ne kartų ponas Vitaitis yra 
rašęs “Tėvynėj”, kad Karpa
vičius, Valaitis ir Klinga da
ro suirutę tarpe Amerikos lie
tuvių, ypatingai SLA., kad 
galėtų pasitarnauti Lietuvos 
diktatoriams.

Ėažnai p. Vitaitis pabrėž
davo tų faktų, kad Smetonos 
diktatoriai yra ^uintgyeąųoti. 
SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimais. ! ‘aEšų ’jiemš norėtų
si, kad į Pildomųjų Tarybų 
patektų tautos “vado” vien
minčiai; kad Clevelando Kar- 
pąyięius, Brooklyno Valaitis 
su Klinga dirba SLA. Lietuvos 
tautininkų naudai.

Teko girdėti ir p. S. Gegu
žį kalbant, kada prieš jį į 
SLA. Pildomųjų Tarybų buvo 
statoma p. J. J. Bachuno kan
didatūra. Jis šakė, kad Lie
tuvos Atstąvas Washingtope, 
p. B. K. Balutis, esųs suintere
suotas Bachuno kandidatūra...

Tai nėra joks išmislas. Įr 
jei mes tik pasiraustumėm po 
tų lail$ų “Tėvynės,” numerius, 
(,al muiiia gerląuriai paliudy
tų t,ie pono VitųiČio rašyti edi- 
torialai, kame buvo polemi- 
zuojama sų Karpavičium, Va
laičiu ir Klinga, : <

šiandien tiek Karpavičius, 
tiek Valaitis sii Klinga kaip 
buvo taip ir tebėra pietų vos 
diktatūros šalininkai ir tau
tas “vądp” gųrbititojąj. . Ypa
tingai “Dirvos,’’ Karpįukas net 
ir medalium liko apdovanot 
tas.

Dabar musų “Tėvynes” re
daktorius p. Vitaitis ne tik 
kad nesibara su Karpavičium,

REIKALINGAS PITTS- 
BURGHO NAUJIENŲ 

KORESPONDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Yra išreikštas pageidavimas- 
kad drg. Grigaičiui besilankant 
Pittsburghe su prakalbomis

Nuo Reumatislcų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLER40i 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimu

JOHN P.EWALD
LOANS and INSURANCE - 

Jeigureikalaujipinigų°aiitPirmoMorgičio,arba . 
į iuriraudos nuo ugnies, vėjo,' ėtc.,? atsišauk :

;,846 ^estšSrd ^reet
'^'iTELEJB’ONikŠ:: YMfcds 279(1 arba* Ž7£L ■

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJiMO B-VĖS
RAŠTINĖJE ---j

paaiškinti SLA. nariams, “Tė
vynės” skaitytojams, ar jis 
įclydo tąda, kada jis sakė, kad 
Karpavičius, Valaitis ir Klin- 
gą tarnavo Lietuvos diktato- 
riamoę, ar jis dabar klysta?

Nors tai gal būt gana ne
malonus klausimas, — nes 
kąsgi norės prie klaidų prisi
pažinti?

Bet kaip mes nežiūrėsime į 
p, Vitaičio /susibičiuliavimų su 
smetoniniais tautininkais, vi- 
stięk p. Vitaitis turėtų atvirai 
pasakyti, kad jisai klydo tais 
laikais, kada jis buvo įtaręs 
Karpavičių su Valaičiu pasida
vimu Smetonai.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ADVOKATAI

ADVOKATAS

14814484--Tel. Central 4411-2
Miesto ofisas—127 _N. Dearborn St. 
Kamb. 1________ _____________ _
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

Dagai sutarties.

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Valaičiu, Klinga ir kitais “va
do” diįitąturoš garbintojais,, 
bet yra sų jąją labai susigiml* 
niavęs.

Jau mums, netenka skaityti 
“TėvynėjV apie jokį pavojų 
SLA. iš tautininkų pusės. Da* 
bar kartais tenka skaityti to
je pat “Tėvynėj” ir to pat re
daktoriaus raštų apie pavojų 
SLĄ. iš socialistų pusės. .

’ Na tai jus, SLA. nariai, jęi 
norit, tai nusivokite to niųsų 
organo redaktoriaus gudry
bėse.

Netolimoj, praeityj musų or
gano redaktoriuj buvo gana
- --- .... ,—  ■,,,,,

• -" ■. ■

Skelbimai Na 
duoda naud 
kad pažibi 
yra nattiiim

ienose

^ujienos

NEGERUMAI
Daugelis moterų Ir vyrų duoda progos nien- 
kierti Vidurių negerumam išsivystyti į bai
sius ols^rius, nekreipdami domOs į tokius 
pavojingus signalus kaip gazus, skausmus, 
iSputim^ vidurių, atsirūgimų. VBmimų ir ki
tus vidurių negerumus. “Vienas diegsnis 
laikų, sutaupo septynius”—tai senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukit, bet pasiduokit 
cgzamiliiicijai tuojaus. IR SUŽINOKIT TIK
RĄ PRIEŽASTĮ JŪSŲ NEGERUMŲ.
JŪSŲ KŪNAS ) VmDAV
PASLĖPS MAŽAI ( I K U Y A ■■ 

f E*am.nacHa^ <

Operacija daugeliu atsitikimų nčra reika- 
linge. Jus ir mes norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigtl tas galima. Mes kalbamo 
iŠ didelio patyrimo, kurį gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
sthetikos ir ligoninės išlaidi!, skausmų ir 
sugaišinimas laiko, sulaiko daugelį vyrų ir 
motęrų nuo, pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina su 
visais jais, Atsilankykit šiandien dėl egza- 
minacijos ir sužinokite kaip įlies kariaujamo 
su ligomis,, išvengdami operacijos ir pagelb- 
stlme prie užsisenėjusių ligų musų metodų 
čia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, už mažų atlyginimų.

ATIDĖLIOJIMAS TANKIĄ] BŪNA 
PAVOJINGAM

Egzaniinaclja Dykulį Kraujo Ir Šlapumo 
Ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien.—Antrad. 
Penktad. 9 iki 6 tiktai.—Nedėliomis 

iki 1 vai. po piet.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedSlio, Seredoi ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockveli Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedčl. nasrai sutarti 
Rez. 6631- So. Califomią Avenne 

Telefoną* Republic 7868
-.........-- • -- - - - - - - - - ,

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų lisrų sfy dytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir aubatomi*.

ir 9

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

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

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

10

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

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

--------................................................................................................................ .. t . ...................... •• M .

• ■ < l , y• . •• • ■

PirmusMorgičius 
ant Real Estate 
Def 'aulted ir Undefaulted

PERKAM Už 
CASH

Chapman and Cc.,lnc,
135 S. La Šalie St

Tel. FranĮdin 0576

VARICUR
INSTITUTE

64 W. Randolph Street
4-TOS LVąOS GAKRICK THEATER BLDG.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
□amų Tel.: — Hyde Park 3395

Dr. T. Dundulis
*' ;. 1

St.

t1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS d<*' 
4157 ARCHER AVENUE . . n4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IK TĖVAS

REPublic 8340
—----- - -------- ^14----- —,..........Jt' V' • ■ “

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos/Ciceros Lietuvių 

, Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
, PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
t Tųriine ^oplyčias Visose Miesto Dalyse.

LĄŲHĄWiCZ ir SŪNUS ......
2814 Wešt 2$ril Placė P^hnes Canal 2515—-Cicero 5927
' S. C. LACHAVICZ
42-44 East. lO^th Si. Tel. Pullmąn 1270 arba Canal 2515

1. ~ X uųlevičiųs .
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 8572

S.P. MAŽEIKA
8319 LitiianiCa Avėnue j Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Ayępue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cięero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUŠ
668 West 18tn Street Phohe Canal 6174
./ -;t ••• ■ t-’ ■ ' - į,t „4,    >.    .. ... ,  

S. M. ŠKUDAŠĮ
718 West 18th Street " Phone Monroe 8377

> Ii»»»4il u d I II •Ii rvn smiltė.1 i —nu*.......................        ■ ....... ...... i ■ n . ...................■m

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagę Ąvenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. F'airfield, Laf. 0727

AMBULANCE PATARNAVIMAS dieną m NAKTĮ 
YARds 1741—1742

*** t * * > * * f -j— . . . -■ r. _ i,

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS 9 
Optomctrically Akiu Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

- KitiLietuviai paktaraL

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2498 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija * 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. ŠERNE It' 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
' Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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
Narna telefonas Brunawick 05171 *

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas, per 81 . ■ 
metus kaipo patyręs srvdytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWĄY 2880.

Telefoną* Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOima ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dioną. 2 iki 8 po piietų 
7 iki 8 vaL Nedšl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

."Dr* jV* .A* Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniai* 10—12 
dieną.
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Grand Rapids, Mieli
KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

šiandien Amerikoj ture-

čionais nebūtume

ProletarasNew Kensington, Pa
Grįžo delegatas

MILTAI

ma-

CATSUP

Gerkit ir Reikalaukit

kad pa

Joseph Triner Company, Chicago

PETER PEN

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

o

YOU 
WON'T 
LOOK

Visose Alinis#
Mutual Trijų 

i;
Žvaigždžiu
Kentucky
Bourbon

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

&HBRE 
3H'T BE 
ANY 
RPRISE

o darbo 
pasidaro

IJiM

me-
yra

Uetavi^Į®
Degtini*

INCOME TAS 
BLANKAS

“Town Crier” 
Geriausios Rūšies
24 svaru maišelis

“Thos. S. Smith” Tayst-A-Won
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1

rei- 
ank- 

nebab 
įsako, 
neap 

ir ne. 
fašis

t

NATHAk 
KANTER

SIUSK! i PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

žinoma
Vadinti žmogų 
jokio pagrindo

todėl jis yra 
pamo

ki .50 jis galėjo ateiti už 10c. 
arba ir dykai, O tie, kurie nie
kur neina ir nieko nedaro, dau
giausia niekų prikalba; kaip jie 
nėjo į bankietus, taip lygiai 
neina nei į svetainę.

1b preso Lietuvosžmonėsr 
feįp pataria Lietuvos bankr

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

ŽEMESNES KAINOS!
, Per šį Speciali Išpardavimą 

Penkt. ir šeštadieny, Kovo-March 6 ir 7

SIU- 
pen- 

Tai buvo labai įdomus
Liet, nepriklausomybės šventė 

praėjo visai nežymiai. — Pa
sigendame V. V. Sąjungos 
skyriaus.

Bėda, kada žmogus ne 
atskiria faktų nuo 

šmeižtų

AttEVVE 
OOING 

Tb VISIT 
Alltmese 
BEAUTIFUL 
PLACBS?

nuėjei, atsisėdai ir

‘NAUJIENOS” t 
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Vasario 12 d. United Minė 
Workers of America unijos 
6566 lokalo delegatas, Jonas 
Mockus, grįžęs iš Washingtori, 
D. C., iš angliakasių unijos 34 
konstitucinės konvencijos saVo 
unijos lokalo susirinkime da
vė labai įdomų raportą iš tos 
konvencijos darbų.

Iš jo raporto aiškiai buvo 
matyt, tya,d 'j is t Washingtone 
nemiegojo ir kad sykiu su ki
tais delegatais dirbo atsako- 
mingą konvencijos darbą ang
liakasių ir kitų darbininkų 
naudai.

UgVI GBMO A 

sfeuy.-Apot2g.ss- 
WO, SAMPILO, 
ENVgUOPE 7D

FWoLę P“EQ

&UPPOS11U'

Lietuvos nėpriklausomybės iš
kilmes rengė vietos parapija
Tad prieita prie to, kad šie

met niekam neberengiant vasa
rio 16 minėjimo darbo ėmėsi 
vietos parapija su klebonu prie
šakyje. Jie Vieni nieko nesi
klausę ir nieko nekvietę į ko
mitetą surengė neva Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščioji- 
mą. Vakaras įvyko Lietuvių 
Svetainėje. Kalbėjo klebonas 
Skypka, dainavo parapijos cho
ras ir vaidinta vieno veiksmo 
komedija. Buvo garsinta, kad 
kalbės kažkoks kunigas poetas, 
bet neatvyko, žmonių buvo ne
daug ir tie patys be ūpo. Tad 
ir vakaras pasidarė visai be 
reikšmės. Ne visi ir lietuviai 
žinojo, kad kas. yra rengiama. 
Angliškoje spaudoje nei žodžio. 
0 tai vis pavydas ir nesantai
kos vaišius. —Reporteris.

Be to, toji mintis.
prasčiau rengti 16 vasario ap- 
vaikščiojimus patenkino vietos 
tinginius, skupuolius ir tuos, 
kurie nuo pečiaus per porą blo
kų niekada nenusitolina. Tingi
niai vis murmėdavo, kad į to
kius bankietus einant esą rei
kia švariau pasirėdyti, apsi
prausti, važiuoti į vidurmiestį 
net kokia 10—15 blokų, o sve
tainės čia pat: nei rėdytis, nei 
praustis, nei ką kitą daryti ne
reikia,
baigta. Skupuolis buvo paten
kintas todėl, kad vietoj $1 ar

Morris klausia 
galiu įrodyti, kad jis 

gavęs laišką iš Viniko. O ke
lios eilutės žemiau pats pasi 
sako, jog gavęs nominuotų 
kandidatų blanką išpildyti. Tai 
koks čia skirtumas? Ir kam 
čia mane melagiu vadinti. Va
dinasi, faktas yra tas, kad 
Morris gavo nominacijų blan
ką ir ją išpildė. Pagaliau jis 
klausia, kodėl aš taip nusigan
dęs jo kandidatūros į Centro 
sekretorius. Į tai aš turiu pa
sakyti, kad nenusigandau, bet 
apgailestauju, jog mano buvęs 
geras draugas eina fašistuo- 
jantiems tautiečiams į talką.

Klausia, kaip Naudžius ga
li žinoti, kad Morris nuo Jur- 
geliutės balsų nutrauks. Gerai, 
tai iš kur Morris tikisi balsų 
surinkti, — ar iš fašistuPjan- 
čių sargybiniiikų ? S'argybinin- 
kai Morrisą naudos: kaip kylį, 
bet jie už jį nebalsuos. O jei 
nuo Jurgeliutės nesitiki balsų 
nutraukti, tai kam buvo 
kalinga kandidatuoti is 
sto žinant, kad nariai 
suos ? Pagaliau Morris 
jog su manim daugiau 
simoka draugauti. Gal 
Turiu4 pasakyti, jog aš 
tuojantiems tautiečiams buvau 
ir esu priešingas. O tuo tar

pu draugas 
kandidatūra 
sekretorius kaip tik fašistuo 
jantį elementą remia.

Aš čia draugui Morris ga 
iečiau daug pasakyti apie ši
tą klaidą, bet per spaudą Tie 
apsimoka tai daryti, — ge: 
riausiai butų vieši debatai su 
rengti ir tas ginčas likviduo 
ti. —- S. Naudžius.

Du kalbėtojai
Kovo 1 d. socialistų sureng

tose prakalbose kalbėjo du kal
bėtojai. ’•

Pirmas, Wm. Stark kalbėjo "r • ' . “ ' ‘ : 11
įrodinėdamas, kaip galima 
įvykdyt Dr. Townsend’o pla
kas, kuris žada duot $200.00 
per mėnesį pensijos kiekvie
nam seniui, kuris sulaukia 60 
metų amžiaus.

Iš jo kalbos buvo aišku, kad 
tas planas po savim neturi

Night and Mdrning
Promote a Clean,Heaithy Condition
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Safe for Infant or Adult At all Druggists.
JFrifę for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago •

Paprastesni apvaikščiojimai

Komitetas, kuris būdavo tam 
•tikslui kiekvienais metais su
daromas iš visų vietos lietuvių 
sroviniai nusistačiusių žmonių, 
nutarė paminėjimą surengti 
svetainėje. Jis sudarė koncerti
nį programą, pasikvietė p. M. 
J. Viniką kalbėti, ir baigta. Jo
kių aprašymų anglų spaudoje 
nebuvo matyt. Be to, kai ku
rie komiteto nariai nusiskundė, 
kad čia jau lygybės nebūta, — 
klebonas buvęs nematomas bo
sas ir tam panašiai.

Toliau Lietuvos nepriklauso
mybės diehds iškilmių rengimas 
pavesta vietos Vilniaus Vadavr- 
mo Sąjungos skyriui. Skyrius 
rengė, kalbėtojais buvo pasi
kvietę p. Tysliavą, p. živatą ir 
kitus. Vietos klebonas irgi vi
suomet kalbėdavo ir vis darėsi 
aiškesnis bosas, ir jeigu kas 
nors budkvo sumanoma ne pa
gal jo norą, tai komitetas (tuoj 
gaudavo pdgrąsiriimą, kad jis 
apleisiąs susirinkimą ir visus 
parapijonus išsivesiąs. Vadina
si, grąsindavo susirinkimą iš
ardyti, hors susirinkimą suren
gdavo sandariečiai, socialistai 
ir šiaip liberališki žmonės.

Per visas svetainėj rengtas 
iškilmes nei kartą socialistiško 
nusistatymo žmonės nebuvo 
pakviesti tarti žodžio.

Žinoma, pažangieji už tai ne
pyko ir niekam nekeršino, bet 
tik nustojo būti aktyvus tose 
iškilmėse, nes nematė reikalo 
būti kitų vergais.'

O tos politikos pasekmės bu
vo tokios, kad šiemet nei V. V. 
Sąjungos skyrius tų iškilmių 
neberengė. Tas pats V. V. S. 
skyrius šiemet nesurengė nei 
Vilniausi gedulos dienos, tad ką 
gi tas skyrius dabar veikia? 
O pora metų atgal itas skyrius 
buvo vienas veikliausių visose 
Suvienytose Valstijose.

to SOUC2 LEPr is TUIE 9TAT£ OP" 
CONTENTMEnT. eMIUE CITY IG ALMOST ©EL-O/V 
(J<S. TMIS IS SMILE FAC-TOCLY OKI TMlS SlDB, AND 
TUĖQ&’OUT YONIOEO. iŠ TUE OB5EC2vxLTOG2Y

. CLEVE:Q.Sl©l-E: TEL.ESCOPES. OlRECTEY 
3euO\n rr, yOu CAm tue. to
TU(E <-4AOiCZKL_ CAVE<S, A.VYA.Y IbJ TU& OlST^M-slCE 
A>Q-E eA.N4A.KlA IGLAnDG, VOU l=INJO
SOYU4 NAIUJC AND CCEAYI O M TUE

• ISUAJNOS. ALL AOOUNJD UG A42© UOVEUY- 
te ŪiU-US C0VEE2&O witu FuOWEQg.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susiip- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
■u vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

“tvirtos žemės” ant kurios jis 
stovėdamas tą savo svajonę 
galėtų įvykdyt gyvenimam ■ l

Antras, kalbėjo Sam Weis- 
berg. Kalbėjo kokį planą 
lo socialistai dėl senatvės 
sijos 
ir faktais paremtas planas. 
Mat, socialistų planas stovi ant 
“tvirtos žemės 
įdomus ir naudingas 
kinantis.

W. J. Morris “Naujienų” No. 
50 neva savo atsakyme man 
jau net antraštę uždėjo Atsa
kymas S. Naudžiui u‘ž mano 
šmeižtą. Jau čia iš antraštės 
matyti, kad tarsi aš bučiau 
rašęs, jog Morris ką apšmei
žė. Bet tiek to su antrašte. 
Jeigu jau Morris skaito tą ma
no korespondenciją šmeižtu, 
tai aš sutinku viešai atšaukti 
tą korespondenciją, jei man 
Morris įrodys nors vieną žo
dį, kuris jį šmeižia. Kiek aš 
suprantu, tai ten mano nebu
vo nė vieno žodžio, kuris Mor
risą šmeižtų, štai jei aš bu
čiau tokiu’ tonu rašęs, kaip tai 
padarė W. J. Morris, kuris net 
melagiu pasivėlino mane va
dinti, tai, žinoma, butų buvę 
kas kita, 
lagiu be 
šmeižtas.

Antra, 
ne, ar aš

NES

STORES

Neturėtume laisvės
Vasario 23 d.. angliškai kal

bančių socialistų surengtose 
prakalbose kalbėjo Pittsbur- 
ghb Universiteto politiškos eko
nomijos profesorius M. Klein. 
Jis, tarp ko kito, pasakė: “Jei 
mes 
tume fašistų ar komunistų dik 
taturą 
galėję susirinkti ir laisvai kai 
bet apie musų bendrus gyve 
nimo reikalus” ir t.t.xvSavo laiku Binghamtono lie

tuviai vasario 16-tą labai iškil
mingai * apvaikščiodavo. Keliais 
atvejais Lietuvos nepriklauso- 
ngybės šventes iškilmės buvo 
rengiamos vidurmiestyje, vieš
butyje, arba viename iš vietos 
puošniųjų amerikiečių kliubų.

Vietos anglų spauda jau ge
rokai prieš iškilmes pradėdavo 
rašyti apie busimą lietuvių pa
rengimą, vasario 16-tos reikš
mę, iškilmių tikslą ir aplamai 
apie lietuvius ir Lietuvą.

Bankietuose paprastai daly
vaudavo valstijos, apskričio ir 
miesto valdžios atstovai. Taip
gi atsilankydavo nemažai vie
tos biznio, pramonės, įvairių 
profesijų ir spaudos atstovų. 
Po iškilmių vėl didžiausi anglų 
spaudoje aprašymai su įvairiais 
atvaizdais ir dažniausiai tie ap
rašymai tilpdavo antros dalies 
pirmame puslapyje. Juos skai
tydavo apie 100,000 vietos ir 
apylinkės žmonių. Vadinasi, 
kartą per melus mes pajėgda
vome suįdominti visokių sluok
snių žmones, perstatydavome 
jiems lietuvius ir Lietuvą tik
rųjų faktų šviesoje. įMes kal
bėdavome į maždaug 100,000 
vietos ir apylinkės žmonių, pa- 
reikšdami jiems, kad Lietuva 
ir lietuvių tautos žmonės turi 
teisę gyventi kultūringo pasau
lio žmonių tarpe ir kad lietu
viai nėra jokie slavai;, kaip kad 
kai kas mus bando pristatyti.

žodžiu, mes iškeldavome di
delį (triukšmą, pasakydavome 
apie save tiesą, ir visa tai 
mums nieko nelėšuodavo, iš
skyrus darbą ir tai, ką už ti- 
kietą užsimokėdavome.

Lietuvių į tuos bankietus ir
gi sueidavo per 300. čia irgi 
būdavo proga pasirodyti, kiek 
lietuviai yra kultūringi. Ir rei
kia pasakyti, kad gėdos netu
rėta.

Bet ilgainiui, kaip ir papras
tai pas lietuvius, augo ir tam 
tikras pavydas vienų kitiems. 
Buvo (tokių, kurie įsivaizdavo 
kad tas ar tas perdaug paliks 
populiariškas amerikiečių aky
se. Patys nesugebėdami tų va
dovaujančių rolių užimti, jie 
pradėjo varyti agitaciją, kad 
neverta mums taip iškilmingai 
tą šventę apvaikščioti. Esą, 
lietuviai yra paprasti- žkmonės, 
tad ir 16 vasario reikia apvaik- 
Ščiot paprasčiau.

Na ir kuomet tokios kalbos 
pradėjo sklisti, tai kam čia ir 
užsivarinėiti, kada asmeniškos 
naudos niekas neturi 
ir išlaidų berengiant

CUKRUS “L-SSE.“ lOsv. 47c

USB

Niežėjimo, Išbėrimų • ii* Dedervinės—< 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nho Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus' ir saugus vais
tas prąšalinimbl odos iritaeijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c, ir1 $L Visi vąlstiniii- 
kai užlaiko. I' - r > > . ’

džiaras 15<
No. 2 kenai 2 už 27^

Mutual LiquorCo
4707 Šo. Halsted St

TeL YARDS 0803

Morris su savo 
į S:L;A. Centro

PIRK NUO, H®,west
30(XiA^nūi>viaimuf Cfaau,-

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
RADIO

519.50
Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT
FURNITURE1

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 87G0 '

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

\ and Midwife
\ || 3 6630 S. Westem

A ve., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
Rimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
*nent ir maRne- 
tie blankets ir tt.

, i Moterims ir mer- 
rinoros patari
mai dovanai.

14 unc. 4 C m 
kenki ■

... 2 pąk. 19#
..... ----- sv. 190

sv. 29ę
31<

4 utie. pak. 9^

No. 2% kenai
........    |IĮ II ■ II llll II II II II. III > ■ III II II I

... No, 2 kenai 15^
Dideles Bonkos 13c

190
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1 ........ . .........  5 sv. 19^
MMidwest” LUNCHEON MEAT _ ..... sv. 290
“Manhattan” COOKED SALAMI ................... sv. 230 
“Drexe| Farms” Minkšta Summer SAUSAGE sv. 240 
“CAMAY” MUILAS“...... ..... ........  šmotas 50
“P and G” MUILAS ............ milžiniški šmotui 7 už 260 
“CHIPSO*, ..........      pakelis 210

DYKAI! $100.00 kas savaitę—taupykite 
musų Kuponus

“GibsonV* PORK and BEANS augš5 28>unc. kn. 2 už 19c

SPRY Vegetable Shortening Svaro kenai 24c
CRISP CELERY Floridos ......  dideli pund. 50
“Sunkist” NA VĖL ORANŽIAI dideli .... Tuz. 190

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 
DE LUXE KAVA .......
PYKAI 10e PAKELIS «u pirkimu didelio pakelio Borax Soap Chipg 

BORAX SOAP CHIPS. . .. did. pakeliai 23c 
“KNOX JELL” ' šešių Skonių ................ 3 pak. 190
“BAKER’S” CHOCOLATE 3 unc. šmotai 2 už 130 
TTOUV’C! TOMATOO JUICE

“PUFFETS” Wheat or Rice ...... .
cho"colate~nut_cookies~t: 
Fancy Domestic SWISS CHEESE 
Puikus Rūkytas SALMONAS Riekutės 

“Daisy” SPREAD CHEESE________________
VTfinPAG Gražios, Jaunos, Ištaisytos kepintai PRf*Vlblvo tušinimui ar virimui svaras

“Midwest” PEANUT BUTTER 
“Midwest” SIFTED PEAS
“Midwest” Golden Baniam Corn No. 2 ken. 2 UžJ270 
“Mįdwest” SLYVOS .......... ....
“Midwest>, BLACRBERRIEST 

“Midwest’ 
PUIKUS

r Stop i
Itching
Skin

PLEASC OOME
ANO U-OOuL OUT 

“Tmi6 __
vvikjDOvn,

įililirlj;/
lytif
’ihiii: Iii

i/



NAUJIENOS, CMcagty HL Penktadienis, kovo 6, 1936

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

eublished Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan New« Pub.» Co., Ine 

173® Soatb Halsted Street 
Ttlephone CANal 8509

Uiaakyme kalnai

Subaeription Ratai!
18.OO per year ta Canada
35.00 oer year outside of Chicago 
3M0 p«r year ta Chicajo 
8e per eopy.,

-.......—.. ——r . ... . .... . . ■ ...... '■......        *

Entered as Sacond Oau Malta 
Mareli 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, UI under tbe act of 
Marei) Ird t!7|.

Naujienos eina kasdien, įtaririant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chlcago, 
U) Telefonas Ganai 8509,

Chicagoje — paltu:
Metama ........... ........ .......  88.00
Pusei meti____ '...........  4.00
Trims mėnesiams________ L 2.00
Dviem mėnesiams______— 13°
Vienam mėnesiui ..........  .75

Chicagoj per iineSiotojua:
Viena kopija J., ... ■——____3c
Savaitei _____ —.  ........... — 18c
Minėsiu! ........  — 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj' 
Mitai

Metamo     ........—85*00
Pusei metų ----------—----------2.75
Trims mėnesiams ....... ........ — 130
Dviem mineoiamo  1.00
Vienam menesiui ---------------- .75
Uetnvon Ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metam. ------ —9- W*>
Pusei meta ----- ----- --------------- 4.00
Trims mėnesiams---------------- 230
Pinigus reikia siusti palto Monoy

Orderiu karta su užsakymu. •

................. .. ..—.......... ................— '■ '■1 *—.......................

STALINAS GALUTINAI ATSIŽADĖJO 
“PASAULIO REVOLIUCIJOS”

»'■ . I '■■ ■ ■ I t
Rusijos diktatorius Josif Vissarionovič StaUn-Džu- 

gašvili davė ilgą interview (pasikalbėjimą) Amerikos 
liberalinių laikraščių leidimo bendrovės, Scripps-Ho- 
ward, pirmininkui, Roy W. Howard. Tame pasikalbėji
me Stalinas, tarp ko kita, pareiškė, kad bolševikai visai 
neturį tikslo padaryti revoliucijas kitose šalyse. Jisai 
pasakė net, kad jie niekuomet tokio tikslo neturėję.

“Sovietų Sąjungos žmonės”, tarė generalinis 
komunistų partijos sekretorius, “žinoma, norėtų, 
kad dalykų išvaizda kitose šalyse pasikeistų, bet 
tai yra tų šalių dalykas...

“Baidyti eksportuoti revoliuciją yra nesąmo
nė. Jeigu žmonės šalies viduje nenori, tai revoliuci
jos nebus. Rusijos žmonės norėjo revoliucijos ir ją 
įvykino?’
Tai, be abejonės, visai sveikos mintys. Bet Stalinas 

pasakoja niekus, kada jisai tvirtina, kad Rusijos bolše
vikai niekuomet neturėję tikslo įvykinti revoliucijas ki
tose šalyse. Jie ne tik turėjo tą tikslą, bet jie dėjo di
džiausias pastangas jį pasiekti!

Juk tuo, o ne kitu tikslu Leninas ir jo draugai įs
teigė Komunistų Internacionalą arba Kominterną, ? ku
ris per metų metus kiekviename savo atsišaukime šau
kė kitų šalių darbininkus sukilti ir padaryti savo šalyse 
tokią pat revoliuciją/ kaip Rusijoje. Kominternas rei
kalaudavo; kad komunistų partijos 'svetimose šalyse 

' —-nuolatos vestų agitaciją už revoliuciją; jisai padiktuo
davo toms partijoms jų programus ir paskirdavo jiems 
vadus. O tų šalių komunistai Kominterno centrą Mask
voje vadindavo “pasaulio revoliucijos štabu”. Ar gali 
šituos faktus kas nors užginčyti?

Taigi tas Stalino užsigynimas praeities prasilenkia 
su faktais, žinomais visam pasauliui.

Tas Stalino užsigynimas yra paremtas pigia sofis
tika: tuo argumentu, kad Kominternas ir komunistų 
partija Rusijoje tai, girdi, visai skirtingas nuo sovietų 
valdžios ^alykas. Amerikoje, sako Stalinas, agituoja už 
Revoliuciją ne rusai, bet Amerikos komunistai. Už Ame
rikos komunistų žodžius arba darbus Rusijos valdžia 
neatsako — taip pat, kaip Amerikos valdžia neatsako, 
pavyzdžiui, už gyvenančių Amerikoje rusų “baltagvar
diečių” agitaciją prieš sovietų tvarką Rusijoje.

Tai atrodo logiška tik iš paviršiaus. Bet šito argu
mento pamate yra faktai, kuriuos Rusijos diktatorius 
užtyli. Rusijoje valdžia ir partija yra tas pats. Nepri
klausančių nuo valdžios partijų Rusijoje nėra. Yra tik 
viena valdžios partija — komunistų partija.

Ta partija, be to, nėra laisva organizacija. Ją abso
liučiai kontroliuoja diktatūrą. Ji yra diktatūros įran
kis — toks pat įrankis, kaip “raudonoji’’ armija arba 
policija.

Sovietų valdžia irgi yra tos pačios5liktaturos įran- 
kis. Todėl, visviena, ar diktatūra veikia per “valstybės 
aparatą”, ar per komunistų partiją, tai yra diktatūros 
veiksmai.

Štai pats Stalinas: jisai neturi jokio urėdo valdži.o- 
\ie. Jisai yra tiktai komunistų partijos generalinis sek

retorius. O betgi jo žodis daugiau, sveria, negu sovietų 
kongreso, sovietų vykdomojo komiteto arba liaudies 
komisarų tarybos. Jisai, ką nori, skiria į valdiškas vie
tas arba {prašalina. Jisai nustato, valdžios politiką ir ją 
keičia. Jisai visas “bosas” valdžioje, neturėdamas joje 
jokio urėdo.

Ir jisai kartu yra visas “bosas” komunistų partijo
je ir Komunistų Internacionale. 

t
Tokiu budu diktatūra, kuri Rusiją valdo, atsako ir 

\ už sovietų valdžios politiką, ir už Kominterno darbus.
x O ar Kominternas neagitavo už vadinamą "pasau

lio revoliuciją”? Ar jisai nesistengė visoms galimoms 
ir negalimoms priemonėms ją įvairiose šalyse iššaukti?

Stalinas gali tai užginčyti mažiems vaikams,- bet 
no suaugusiems žmonėms.

Jo užsigynimas “pasaulio revoliucijos” yra bolševiz
mo atsižadėjimas savo blankistiškos praeities. Ar tai

yra tik tuolaikinis atsižadėjimas, ar galutinas — paro
dys ateitis.

Mes manome, kad tai yra visiškąs ir galutinas atsi
žadėjimas. Bolševikų revoliucinė romantika pasibaigė.

Apžvalgą
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PRUSEIKA IR KO PAŠA
LINTI Jš LDD. 

• ... -2įr . • J.; .-.■»* | - I

L. Pruseika, J. Kuodis ir M. 
Paukštienė praneša “Laisvėje”, 
kad pereitą penktadienį LDD 
(“sklokos”) centro komitetas 
išbraukė juos iš centro. Prieš 
tą CK nutarimą jie protestuo
ja ir atsišaukia į LDD narius 
ir suvažiavimo delegatus, ra
gindami juos nesiduot “išvest 
į naują kovą prieš Kominterną 
ir tiiomi — į politinį sąšlavy
ną”.

Kiek pirmiaus tie patys trys 
asmens buvo pašalinti iš “Naiij. 
Gadynės” bendrovės (atmokant 
jiems jų Šerus).

Ar LDD centro komitetas tu
rėjo teisę išmesti iš savoi tarpo 
tris narius be suvažiavimo ta
rimo, sunku spręsti nežinant 
tos organizacijos įstatų. Bet 
kad jisai turėjo pamatą taip 
pasielgti, tai vargiai galima 
ginčyti. Nes, pirma negu “sklo- 
kininkų” organizacija buvo iš
tarusi su “ščyraisiais” vienytis, 
Pruseika ir artimieji vienmin
čiai jau visai perėjo į centro 
biuro pusę ir ėmė su jo pagel- 
ba griauti LDD.. Tokiose aplin
kybėse šiai organizacijai nepa-; 
liko kitos išeities, kaip arba 
siškai pasiduoti ir sugriūti 
arba gintis.

, DIDELIS APETITAS

vi

sąžiningai atlieka savo parei
gas, tai kaip gali “ant popierio” 
būti vienaip, o tikrenybėje ki
taip?

Adv. Qugiui užėmus iždinin
ko vietą, knygos tapo užvestos, 
ir kas tik yra jas peržiurinė- 
jęs -r- ar ėtai iždo globėjai, ar 
kokios kdtaisijos, ar valdžios 
auditoriai; ■ visi pripažino, kad 
jos yra vedamos labai tvarkin
gai ir parodo kuoaiškiausial 
kiekvieną dalyką.

Bet ar įuVo iždo knygos 
tvarkingai ^yedąųios pirm Gu- 
giui pradėsiant iždininkauti, 
tai yra didėlis klausimas. Adv. 
Gugiui perėmus iždą iš p, Ge
gužio, iždininkui nebuvo per
duota jokių knygų — ne tik 
knygų, bet ir jokių rekordų

apie bonds’ų pirkimus, jų kai
nas ir t. t.

Gegužis buvo perėmęs iždą 
iš Tarno Paukščio, o Paukštis, 
tur būt, iš Skritulsko. Nei Skri- 
tulsko, nei Paukščio, nei Gegu
žio iždininkavimo rekordų nė
ra. Gal būt, kad jie nė nevedė 
jokių knygų, o tik ant kokių 
popiergalių užrašinėdavo SLA. 
įplaukas ir išlaidas.

Tokiame atsitikime butų vi
sai natūralūs dalykas, kad 
apart iždininko niekas nežinojo, 
kaip iždas stovi. Skritulskas, 
matyt, tokią iždo vedimo “tvar
ką” ir turi galvoję, kada jisai 
pataria SLA. nariams netikėti 
kas ypa “ant popierio”.

Bet jisai klysta, manydamas, 
kad SLA. nėra padaręs jokio 
progreso nuo to laiko, kada ji
sai ir jo sėbrai gaspadoravo 
Susivienijime, šiandie SLA. iž
de tokių šposų negali būti, kaip 
kad būdavo pirmiausi

norai

75 metai nuo baudžiavos 
panaikinimo

Rašo Juozas Buktiškis

nerei

Ne- 
vei- 
plo- 
at- 
Pa- 
gal-

ramioj dvasinėj nuotaikoj, 
malonumai, susikrimtimas, 
kia į plaukus. Jie darosi 
nesni, o taip pat jų viduj 
siranda tuščios skylutės, 
ėmęs plauką iš žmogaus
vos, ištiesęs jį ir apskaitęs, 
remdamasis vidutinias plauko 
augimo skaičiais, kokiam mė
nesiui atitinka viena, ar kita 
plauko dalis, Rizas visai tiks
liai, be mažiausios klaidos nu
rodo, kada žmogaus gyvenime 
buvo nemalonumai, ligos, ku
rių išviršinės žymės, kartais, 
tik daug vėliau pasireiškia.

“J—mas”.

K LIETUVOS
_______ 9________

KALBOS IR ISTORI
JOS KURSAI 
PALANGOJE

Kaunas, 1936 m. vasario mėn.
22 d. 

Gerbiamas Redakto
riau!

Prašome paskelbti Jūsų re
daguojamame 

manė liuosuoti be informaciją:
1 Draugija

pasirodė aiškesni,

Nurodę, kad komunistų cent
ro biuras, pradėjęs “vienybės” 
pertraktacijas su “sklokinin- 
kais”, privedė juosi prie skili? 
mo, mes to biuro klausėme, ar 
jisai dabar patenkintas.

Už centro biurą į tą klausi
mą atsako “Laisvė”:

“Ne, nepatenkintas. Ir ne
busime patenkinti taip ilgai, 
kol neatitrauksime kiekvieną 
lietuvį darbininką nuo Straz
do-Jankausko vedamos prieš- 
darbininkiškos pplitjkop.

“Ar dabar aišku Grigai
čiui?”
Šiur, kad aišku. Centro biu

ras, pasirodo, nepatenkintas, 
kad j savo varžą jisai pasigavo 
tiktai Pruseiką ir jo šalininkus. 
Jisai norėtų visą “skloką’ 
valgyti 1?

SLA IŽDO KONTRO 
LIAVIMAS

su

Kas tai (greičiausia Strimai
tis) sukurstė ir seną Joną 
Skritulską įsikišti į SLA., rfn- 
kimų kampaniją, žinoma, kaipo 
susigiminiavęs su p. Lupata,, ji
sai norėtų, kad jo žentas butų 
išrinktas iždininku. Bet keistai 
jisai, argumentuoja.

Jisai pasisako buvęs SLA. iž^ 
dininku per aštuonis metus ir 
ve ką jisai iš savo patyrimo ži
nąs :

“Jei... nepakeisite iždinin
ko, tai nieko nežinosite apie 
SLA. iždo stovį. Kaip paro
doma ant popierio, tai rodosi 
viskas tvarkoje. Bet tikreny- 

•be pasirodys tik tada, kai 
bus permaina.”
J eigų šitokį patyrimų iš ■ sa

vo iždininkavipio turi p. SkrL 
tulskas, tai jau bent jisai ne
turėtų girtis. Juk kuomet iždo 
reikalai atrodo tvarkoje tik 
“ant popierio”,» tuo tarpų kai 
tikrenybėje jie yra netvarkoje, 
tai reiškia, kad iždas-nėra kon
troliuojamas. /

Pirmas dalykas iždo kontro
liavime tąi geras knygų vędi- 
mas ir aiškios atskaitas. O ant
ras dąlykas — iždo prižiūrėto
jų rūpestingumas ir gabumas.

Jeigu iždininkas veda kny
gas, kuriose užrąšoma visos 
įplaukos ir išlaidos, ir jeigu iž
do globėjai- ir -finansų, komisija

(Pabaiga)
Rusijoj fabrikantai ir biznie

riai iš savo luominių reikalų 
gavo nąturališku keliu idėją, 
kad vergija, baudžiava
kalingą, *dągi kenksminga. Jų 
vaikai, studentai dėl to virto 
liberalais, kai kurie net slap
tus sąmokslus darydavo aprėž
yti caro valdžios despotizmui ir 
pąnaikiptį baudžiavą. Studentai 
ir moksltamkai, kilusieji iš 
šeimų, valdančių daug vergų, 
taip pat tankini pasidarydavo 
priešininkai? šios įstaigos. Ypa
tingai kurie buvo užsienyj, kur 
jau vergijataaudžiava buvo pa
naikinta, tie buvo įsitikinę agi
tatoriai priešais rusų baudžia
vą. ' -.p

Da kita priežastis — tai ja
vų ir kitų žemės ūkio produk
tų pagiliavimas. O už tai irgi 
galima duoti kreditą kapitaliz
mo kilimui. Miestuose žmonių 
padaugėjo; t jie žemės nedirba, 
bet žemės,' vaisius valgo. Biz
nis eina, už . tuos vaisius dva
rininkai gauna gerus pinigus. 
Jau ir pas jį briaujasi kapita
lizmas. Jis žino, kad nelaisvi 
žmonės—baudžiauninkai neno
riai dirba. Į pačių dvarininkų 
galvas pradeda įeiti idėja, kad 
buti> geriau vergus paliuosavus.

Valdžią ir jos visą klasę — 
dvarininkiją. baugino revoliuoi- 
jos šmėkla, baudžiauninkų su
kilimai, Tai taip pat svarbi 
priežastis.

Kuomet Nikalojus I ėmė mo- 
bilizuot j karą su turkais 1854.- 
1855 metais, kaimiečiai kartu 
išgirdo gandą, jog caras, šauk
damas ginti tėvynę, žadąs už 
tai duoti laisvę. Kuomet laisvės 
nedavė, tai pirmas, didis jų su- 
kilimas įvyko Riazaniaus gu
bernijoj. Įš ^yk jie pulkais ėjo 
į miestą užsirašyti į kareivius. 
Jiems liepė grįžti atgal. Sugrį
žę, atsisakė dirbti ponams. Ta
da pulkai jų ėjo į Maskvą carui 
pasiskųsti. Tik kareivių durtu
vai juos sugrąžino. Tam kar
tui jie nutilo, pamatę valdžios 
norus. Bet Varonežo guberni
joj pradėjo nerimauti. Kažin 
kas pasako, kad esą galima 
nusipirkti laisvę pastoj ant į ka
riuomenę. Ir minios maršavo į 
miestus. Neisią jaugiau ponams 
tarnauti. Kareiviai suėmė karš- 
tešmius kaimiečius. Bet kiti 
kuolais (mietais) šoko ir devy
nis užmušė. Numalšino rykštė
mis ir Sibiru.

Bet Kijevo gub. įvyko dą ar
šesnis sukilimas. Ten buvo gan
das, kad caro paliepimas apie 
baudžiavos pąnąi^inimų tikrai 
ątėjęs, bet ponų papirkti kunb 
gąj (popai) jį šlepių, • Sugaude, 
savo popus ir liepė perskaityt 
"tikrąjį ukazą”. Ęeręznaja kai
me jie juos laikė ir kareiviams 
priešinosi; i^Jąbiejų pusių žuvo

kur
Su- 
nai-

kelios dešimtys asmenų. Pana
šiai dėjosi tais metąis dar Vla
dimiro, Penzos, Tambovo, Sa
ratovo, Simbirsko ir Žemojo 
Novgorodo gubernijose. Vėliaus 
kasmet keršintojai užmušdavo 
po 12 ar 13 ponų dvarininkų. 
1857 m. jau nė vienas nebuvo 
užmuštas. Bet tie sukilimai bu
vo gyvi galvose dvarininkų 
klasės, taigi ir jų valdžios.

Latvijoj baudžiava panaikinta 
1817 metais

Tuo buvo padaryta žaizda vi
sos valstybės baudžiavos kūne,

Rusijos vokiečiai dvarinin
kai, pamatę, kaip jų senoji tė
vynėj Prūsiją gerai gyvena sau, 
panaikinus baudžiavą, užsima
nė savo vergus paliuosuoti. Pra
šė caro Aleksandro I tatai pa
daryti. Tas ir padarė. Tai bu
vo pavyzdžiu baudžiavos prie
šininkams visur.

Po to pirmieji Lietuvos dva
rininkai stojo ųž baudžiavos 
panaikinimą. Gal būt, juos prie 
to paskatino tas Laitvijos įvy
kis. Paskatino ir užsienis, 
baudžiava buvo naikinama, 
prantama, jie norėjo taip
kinti, kad paskui ponams butų 
daug geriau iŠ mužikų pasipel
nyti, negu prie baudžiavos.

Bajorai susirinko Vilniuje 
1817 metais ir svarstė: bau
džiavą reikią panaikinti, paliuo
suoti valstiečius, atimti iš jų 
visą žemę, išskiriant tik sody
bą su daržu, kur jie gyvena.

Panevėžio pavieto maršalka 
Zaviša kalbėjo:

“Mes nemažai dar aukščiau 
už juos pakilsime! Mes, bajo: 
rai, turėsime žemę, o sodiečiai 
visados bus priversti musų že
mę dirbti, kad save ir mus iš
maitintų! Mes žemei kainą nu
statysime, o jie mokės! Mes 
spręsime, kiek vertas jo dar
bas, o jisai bus priverstas dirb
ti L, Duokime jam tik laisvę!”

Jie parašė memorialą carui 
Aleksandrąi I, prašydami, kad 
tą jų sumanymą įvykintų, duo
tų laisvę valstiečiams, bet at
imtų iš jų laukus ir pievas. Ca
ras pirma buvo lyg ir liberalas. 
Dabar jis buvo jau kitoks, No
rėjo palikti viską senoviškai. 
Taip lietuviai tapo palikti bau
džiauninkais da per 44 metus, 

žinant tokias netikusias po
nų duodamas “laisves”, gali 
kilti klausimas: ar vertą 
džiaugtis panaikinimu baudžia
vos,
panaikinta, nebuvo duoda lais
vė? Venta, Beteisi^ gavo šio
kias tokiąs įstatymines laisves. 
Vęrgas nežmogus gavę žmo
gaus vardą. Gavo sielą,, kuri, 
jeigu nepaisai jos pomirtinio li
kimo, duoda žmogui nemažą: 
privilegijų gyvame gyvenime 
Baudžiavos išnykimas didelis

žingsnis pirmyn.
Aleksandrui II užėmus sostą 

L855 m., žmonės ramiau žiurė
jo, laukė, ką jis padarys. Jisai 
Maskvos bajorams pasakė: 
“Geriau panaikinti baudžiavą 
iš viršaus, negu laukti, kol ją 
panaikins iš apačios.”

Kad daugybė dvarininkų vis 
stojo už palaikymą šventos įs
taigos—baudžiavos, tai caras j 
sumanė gudrumu juos įtikinti, 
tam panaudojant Lietuvos dva
rininkų porus. Jisai paliepė ge
neralgubernatoriui Nazimovui 
sųšąukti Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijų bajorus ir 
atsiklaus'ti, kokiom sąlygom jie 
norėtų baudžiavą panaikinti. 
Tie susirinkę 1857 m. pasakė: 
paliuosuoti mužikus bę žemės. 
Pusmečiu vėliau, paliepus 'vy
riausybei, Lietuvos gubernijų 
dvarininkai išrinko gubernijų 
komitetus, kąd tię sugalvotų 
budus ir pamatus, kaip kaimie-> 
čiai turi būt liuosuojami. čia 
jy
griežtesni, liuosuoti be žemės; 
visa žemė esanti bajorų ir da
bar, tai ji turinti būti jų ir at
eityje.

Caras ir 
žemės. Bet laikraščiai rašė, kad 
sodiečiai esą giliai Įsitikinę, jog I viamg Remti> nor?dama suteik- 
jų apgyventa žemė yra tikrai ti progos užsienio lietuvių mo
jų. Ji jiems priklauso. Inteli- Ikyklų mokytojams arčiau pa- 
gęntija pritarė tojdam reikalą- žinti Lietuvę, giliau pastudi- 
vimui. Juk be žemės tie milio- juoti lietuvių kalbos ir Lietu- 
nai žmonių negalės gyventi, o Vos istorijos šiais metais lie- 
uždarbių tiek daug nebus, kuo- pos mėn. rengia 30 dienų lie- 
met jie visi turės apleisti savo 
nuprakaituotus laukus.

Pagalios caras ir šviesesnieji 
dvarininkai suprato, kad be že
mės liuosavimas išprovokuos 
visuotiną valstiečių sukilimą^— 
revoliuciją. Caras “Liuosuoto? 
jas” 1861 metais paskelbė bau
džiauninkams laisvę su žeme. 
Per porą metų turi tvarkiai 
įvykti laisvė; tuo tarpu dirbti 
dvarams, kaip visada.

Tuo tarpu, taip, kaip ir se-,i 
niau, daugelis dvarininkų savo 
valia išvaikė kaimiečius iš jų 
kaimų ir visą žemę pasiėmė 
sau. O dabar, paliuosuoti žmo
nės turės mokėt didelius išper
kamuosius mokesčius-čyžes.

Visoj Rusijoj laisvieji žmo
nės, inteligentija buvo nuste
bus tokiu “liuosa’vimu” ir val
stiečiai rodėsi kilsią prieš tokį 
laisvą pavergimą. Bet kaimie
čių masės šiaip ar taip tenki
nosi, kad jų “žemelė” liko 
jiems. Sukilimas caro valdžios 
aprjbavįmu, ko geidė inteligen
tija, negalėjo įvykti. Lenkija 
1862-3 metais sukilo, norėdama 
atsiskirt nuo Rusijos. Sukili
mas atėjo ir į Lietuvą, nes 
Lenkija be Lietuvos -nemanė 
galėsianti apsieiti. Bet kaimie
čiams nieko tikro nežadėjo, ne
davė ir nfeužtikrino, tik liepė 
ištiesti dalgius ir eiti j miškus. 
Kaimiečiai manė, kad ponai ky
la prieš “ciecorių”, kam jis 
baudžiavą panaikino. Taigi SU’ 
kilimas nepavyko ir Lenkija su 
Lietuva pasiliko po carų de
spotų letena iki pasaulinio ka
ro, kurį carizmas pralaimėjo. 
Lietuva ir Lenkija atskirai ta
po nepriklausomomis valstybė
mis,

laikraštyje šią

Užsienio Lietu-

tuvių kalbos ir Lietuvos isto
rijos kursus Palangoje. Užsie
nio lietuviai mokytojai kursuo* 
se gaus nemokamą butą ir 
maistą. Paskaitų kursuose kas
dien bus po 2—3 valandas. Be 
to, bus ekskursijų į įdomes
nes vietas. Jei kas iš Jungti
nių Amerikoje Valstybių lietu
vių mokytojų šiais kursais no
rėtų pasinaudoti, prašoma ligi 
š. m. birželio pirmos dienos 
pranešti.

Pranešime turi būti nurody
ta vardas, pavardė, gimimo 
metai ir vieta, kuriuos moks
lus išėjęs, kurias kalbas mo
ka! kiek metų ir kur mokyto
jo darbą dirba. Draugija Už
sienio Lietuviams Remti, ga
vusi šias žinias, praneš, kada 
reikia atvykti į Lietuvą ir ka
da kursai prasidės. Kreiptis 
šiuo adresu: DULR, Nepri
klausomybės aikšte 3, Kaunas 
Lithuania.

R. Skipitis, 
Pirmininkas

J. Kalnėnas,
Sekretorius.

ŠIAULIAI
Gudrus pinigų viliojimas

kadangi ji nebuvo tikrai

įvairenybės
Ligos nustatomos iš 

plaukų
Anglų fiziologas Adomas Ri- 

zas paskelbė naują veikalą, ku
riame kalbama apie dvasinių 
ir fizinių ligų įtaką į plauką 
augimą. Rizas pirma visa ko 
tiksliai nustatė plaukų. augimo 
greitumą. Pasirodė, kad .plato
kas pailgėja į sekundę viena 
penktąja milijono milimetro da
lim. Jei skaitysime, kad ant 
žmogąus yra 100,000 plaukų, 
tai pasirodys, kad ant galvos 
per 10 minučių visi galvos 
plaukai pailgėja 40 centimet
rų, o per pusę valandos veik 
metrų, Rizas ištyrė, kad plau
kai auga vienodai tik tada, jei 
žmogus yra visiškai sveikas ir

Šiomis dienomis daugelis 
šiauliečių gavo laiškus, ku
riuose surašytos penkios pa
vardės. Pirmajai pavardei lai
ško siuntėjai siūlo pasiųsti 
70 centų, parašyti naujus pen
ktas laiškus, pridėjus prie li
kusių keturių pavardžių savą
ją pavardę ir adresą, ir tokiu 
budu platinti susirašinėjimą 
toliau. Progresijai didėjant, 
kiekvienas susirašinėjimo da
lyvis galįs susirinkti didelę su
mą pinigų. Atsiranda lengva
tikių, kurie į tą susirašinėji
mą įsileidžia ir net azartiškai 
jį platina, visai nesigilindami 
ir nesuprasdami, kad Čia yra 
kažkieno sugalvotas gudrus 
pinigų viliojimas. Kai kas jau 
ir 70 centų paštu yra gavęs ir 
džiaugiasi lyg geležėlę 
Pažymėtina, kad laiškai 
kiai paplitę moksleivių 
kurie gaišina laiką ir 
pinigus vaikydamiesi
mes”. Tokiems lengvatikiams 
mokiniams reikėtų užduoti 
gerą porciją progresijos už
davinių išspręsti, o pinigų vi- 
iotojas bei “laimės” siūlyto* 
jais turėtų susirūpinti krimi
nalinė policija.

radęs, 
srnar- 
tarpe, 
mėto 
“lai-

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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[korespondencijos]
Kenosha, Wis.

Naudingi darbininkams 
parengimai

žiemos šalčiai pagaliau^ pra
ėjo. Kai oras šiek tiek sušilo, 
tai ir musų kolonija lyg pagy
vėjo. Žmonės pradėjo labiau 
domėtis įvairiais dienos klau
simais.

Vasario 25, 26 ir 27 dieno
mis Darbininkų institutas, ku
riam vadovauja Amerikos Dar
bo Federacija, turėjo surengęs 
prakalbas, prelekcijas ir šiaip 
trumpus bei įdomius vaidini
mus iš darbininkų gyvenimo.

Per prakalbas ir prelekcijas 
buvo aiškinama darbininkų or
ganizavimo reikalai, nagrinėja
ma įvairių unijų tvarka ir 1.1.

Darbininkaį kurie per tuos 
tris vakarus lankė institutą, 
turėjo progos patirti daug įdo
mių ir naudingų dalykų.

Konsilmanų nomi
nacijos

Kovo 17 d. įvyks “primary“ 
arba miesto konsilmanų (tary
bos narių) nominacijos. Kiek
vieno lietuvio turėtų būti pa
reiga tą dieną balsuoti už savo 
tautietį, Joną Martiną, kuris 
ir dabar eina miesto tarybos 
nario pareigas. Ir ne tik pa
tiems reikia balsuoti, bet taip 
pat raginti ir kitus, kad bal
suotų už jį.

Reikia pasakyti, jog net vie
tos amerikoniški laikraščiai 
pripažįsta tą faktą, kad per 
paskutinius dvejetą metų p. 
Martinas buvo aktyviškiatfsias 
miesto tarybos narys. Taryba 
priėmė daug jo įnešimų, ku
rie pasirodė naudingi visiems 
miesto gyventojams. Ypač 
tenka pabrėžti jo paskutinį su
manymą, kuris liko tarybos 
priimtas. Būtent, kad miesto 
administracija ir šiaip kitos 
įstaigos stengtųsi sudaryti pa
lankias pramonei sąlygas. Ki
tais žodžiais sakant, kad bu
tų dedamos pastangos patrauk
ti į šį miestą pramonininkus, 
kurie čia steigtų dirbtuves.

Tas sumanymas yra naudin
gas tiek darbininkams, tiek 
biznieriams. Juo daugiau bus 
dirbtuvių, juo didesnis darbi
ninkų skaičius galės gauti dar
bo. O juo daugiau žmonių dirbs, 
juo biznieriai daugiau biznio 
padarys. Nieko tad nuostabaus, 
kad tam sumanymui karštai 
pritaria visi gyventojai.

Ir jeigu jau patys ameriko
nai sako, kad J. Martin dau’g 
pasidarbavo musų miesto ge
rovei, tai lietuviai juo labiau 
turėtų jį remti. Kovo 17 d. vi
si atiduokime už jį savo bal
sus.

Beje, bus renkami ir kiti 
viršininkai. Patartina balsuoti 
už tuos kandidatus, kuriups 
yra indorsavusi unija.

Mirė Jurgis Kuzma
šiomis dienomis mirė senas 

vietos gyventojas, Jurgis Kuz
ma, kuris buvo apie 48 metų 
amžiaus. Mirė jis staiga vasa
rio 27 d. Palaidotas liko Green 
Ridge kovo 2 d. Laidotuvės bu
vo iškilmingos.

Velionis per daugelį metų 
priklausė SLA 212 kuopai. Pa
lijo jis žmoną ir sūnų, kuris 
mokosi VVisconsino universite
te.

Prakalbos Stilsono iš
laisvinimo reikalu

Penktadienį, vasario 28 d, 
įvyko prakalbos Butkaus-Stil- 
sono^išlaisvinimo reikalu. Pra
kalbų tvarką vedė J. Martin, 
o Dr. P. Grigaitis buvo vy
riausias kalbėtojas. Kalbėjo jis 
dviem atvejais.

Pirmoje savo kalboje jis nu
rodė, kodėl reikia Stilsoną gel
bėti. Stilsonas ne tik pats ka
lėjime yra kankinamas už to-
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EVANSVILLE, Ind. —; Lyg kokioms iškilmėms keletą dienų atgal tūkstančiai šio miestelio 
ventojų susirinko prie Ohio upes franto. Bet ne iškilmės tai buvo, bet gyvybių ir turto Jdausį- 
mas. Ledams pradėjus judėti, Ohio upė tiek pakilo, kad gręsė pavojus, jog vanduo UŽHc^ visą 
miestelį, nušluodamas visus triobesius ir pražudydamas daugybę gyvybių.

gy

kį nusidėjimą, kuris dabar jo 
kios reikšmės neturi, bet ken
čia ir jo šeima. Todėl kiekvie
no žmogaus pareiga yra kokiu 
nors budu prisidėti, kad Stil
sonas butų paleistas iš kalė
jimo.

Antru atveju kalbėjo dienos 
einančiais klausimais. Labai 
daug įdomių dalykų pasakė apie 
dabartinę būklę.

Prakalbų surengimui dau
giausia dirbo Jonas Martinas 
ir Juozas Mačiulis.

žemiau telpa pilna pajamų- 
išlaidų apyskaita:

Aukos Stilsono laisvinimui 
vasario 28 d. 1936, German 
American Home.

J. Mačiulis . 
J. Martin ...
Ig.

jis 
vėi 
vl-
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Be “Naujienų“ negali apsi
eiti ir ponai Kančiai, ktfrię yra 
Paris Garden savininkai, Jų 
duktė . dabar lanko Wisęonsin 
univęrsitetą.

Bęje, turiu pasakyti, jog 
Paris Garden yra labai jauki 
užeiga, kame galima smagiai 
atliekamą laiką praleisti. Sve
tingi ponai Kančiai pavaišina 
ir lietuviškais sūriais.

— H, Laban.

$5.00 
. 3,00 

Baubonis .... 2.50 
šaltmeris ..... 1.00
živatkaUskas 1.00 
Wallace .... .
Kunca .....
Pabarška ...... .
Šulskis ......... .
Gečas .... ....... .
Labanauskas

J. Yukna .... :......
I. Jurgaitienė ...
I. Ditkus .............
K. Brazevičius ...
J. Baubonis .....
W. Matažinski .. 
J. Kasparienė .... 
M. Labanauskas 
J. žilius
I. Bedura .......... .
F. Jankauskas' 7.
J. Minotas
J. Radavičius .....
A. Bobelis ....... .
Ig. Karčiauskas . 
W'. Yurkus ....... 
J. Poteliunaš ..’... 
A. Lavickas ......
M. Mitka. .....__ z.

Iš viso
Smulkių

f Sykiu
Įžanga

Viso sykiu
Išmokėta:

Sale
Plakatai
Kalbėtojo - kelionė

2.00

1.00
1.00
1.00

.. .60 ’

.. .50
.50

.. .50

.. .50

.. .50

.. .50

.. .50

.. .50

.. .35
.25
.25

.. .25

...L25"

. .25
.25
.25

. .25 

.725 

./.25

. .25

23.45

25.38
. . 3.80

$29.18

3.00
3.00

8.00

Lieka. $21.18.

........ yI I ■ "gy—.................... ........ .... ........ .

Ligonys
A. Kvedaras trumpam lai

kui išvyko į Madison, Wis., kur 
jis atsigulė į ligoninę. Ten 
jam 'bus padaryta operacija, 
kad pašalintų dabartinį nega- 
liavimą- ‘

Linkiu p,. Kvedarui,, kad 
greit pasveiktų ir grįžęs 
pradėtų energingai dirbti 
suomenjškoje dirvoje.

J. šimanauskas, kuris buvo 
rimtai susirgęs, jau visai pa
sveiko ir eina savo pareigas,

Nors p-ia Povilanskienė ir 
grįžo iš ligoninės, tačiau vis 
dar tebėra daktarų priežiūro
je. Dirbti savo kasdieninį dar 
bą ji dar negali.

“Naujienų” kontestas
Kaipo “Naujienų“ kontestam 

tas aš esu patenkintas rezid 
tatais. Atrodo, kad vis arčiau 
ir arčiau iriuosi prie laivokar- 
tės į Lietuvą. Jau užsirašė šie 
mano draugai ir parapijonai 
iš Lietuvos: J. Atmonas, F. 
Kasputis ir kaimynas J. Mi
kalauskas. Visi jie mėgsta ap- 
švietinaą, o todėl, žinoma, ne
gali be dienraščio apsieiti.

Užsirašė “Naujienas“ ponai 
Labanauskai, kurie yra sėk 
mingi biznieriai, — laiko gra
žiai įrengtą taverną. Jie au
gina gabų sūnų, kuris gražiai 
lietuviškai kalba.

Clinton, Ind.
Šio miesto lietuvių ko

lonija, — Darbai. — 
Mirė keturi lietuviai. 
— Peėkaieių šeimos 
nelaimės.

■ ' ' -r' 1

<Įąų sėjiiąį VNaujięnpgė” bę< 
teko pąsteįeti žinių ąpįę QiĮl- 
ton iięiųvįys, Gaji dąr kąįp 
kam ateiti mintis į galvą, fcąd 
lietuviai ęją jau vįsM; išnyko. 
Jei kas taip^mano, tai klysta. 
Tiesa, per , paskutinių^ kelis 
metus daug ■ kas į kitus mies
tus išvažiavo arba apsigyveno 
farmose, bet vis dėlto mes 
Clintone priskąjtome 40 ąų viv* 
šum Jiętųvišlęų šęinįų. Yįą 
tuvių ir jąųnpsįos liąrto^. V4-* 
(įiųąąi,; Jcųrie gimė
LįėtUVįų. profęšipnąlų nętyrįl 
me. Apskritai injąnt, ir šiaip 

“judėjimas gana 
. ■ • ' 'y

Pas mus beVęjk visi dirba 
minkštų j ų anglių tyąąykloąf, 
Kitokių darbų kaip ir nėra. 
Tačiau ne visos kasyklos dir
ba. Kai kurips jų užsidarę prieš 
septynerius ar aštuonerius me
tus ir stovi apgriuvusios.

Kai kuriems lietuviams ilgo
ką laiką teko be darbo išbųtj. 
Dalis jų dabar paimta vald
žios darbams. Dirba septynias 
valandas per. dieną, penkias 
dienas per savaitę. Jų savaiti
nė alga yra vienuolika dole
rių.

Žmogus, kuris turi šeiimą, 
su tokiu uždarbiu per daug ne
gali švaistytis. Tačiau aš vis 
dėlto manau, jog jis gali ge
riau gyventi nekaip bolševikiš
ko rojaus darbininkas.

Šią žiemą anglies kasyklose 
darbas ėjo neblogai. Bet rei
kia pasakyti, jog daugis ka
syklų turi specialias mašinas 
anglims krauti. Tos “darbo 
taupymo“ mašinos pavadavo 
šimtus darbininkų, šiandien 
100 angliakasių su mašinomis 
prikasa tiek pat anglies, kiek 
prieš Iželis metus prikasdavę 
300 ar 400 angliakasių. Tuo 
budu darbininkų skaičius sur 
mažėjo tris ar keturis kartus, 
o anglių prikasama tiek pat 
kaip ir pirmą.

Musų kolonija mažėja ne tik 
todėl, kad kai kurie išvažiuot 
ja kitur, — nesnaudžia taip 
pat ir mirtis. Tik nuo Naujų 
Metų jau netekome keturių 
lietuvių. Antanina Božinskienė 
apsinuodijo • begrybaudama ir 
kiek pasirgusi mirė.; Ji turėjo 
40 melų su viršum.

T. Misevičius buvo apie 55 
metų amžiaus. Staiga jis su
sirgo apendięitu ir, operacijos 
neatlaikęs, pasimirė.

v Tačiau gal skaudžiausias 
smūgis teko Pranui Pečkaičiui 
ir jo šęimai. Vasario 21 d. ka-r 
sykloje žuvo jo jauniausias su- 
nųš Renis, kuris buvo 29 me’ 
tį amžiaus. Prieš . kęįis mėpm 
sius Benis vedė Vinco. Strimai
čio 21 metų amžiaus dukterį, 
Petronėlę, Pora, kaip sakoma, 
buvo pagal Dievo, norą. Jam 
nįeji tiarai gražiai sugyveno.

Drauge su tėvais jie gyveno 
netoli Clintono nedidelėje far- 
melėje.

Neilgai buvo lemta Beniui 
laimingai gyventi. ’ Jo jauna 
žmona susišaldė ir savaitę pa
sirgusi mirė. Tai atsitiko va
sario 6 d. Buvo tiesiog gaila 
žiurėtį į Benį Pečkaitį, - jis 
baisiai gailėjosi savo žmonos 
ir buvo neįmanomai susijau
dinęs.

Ir štai vos spėjo jis palai
doti savo žmoną, kaip ir pats 
pas ją nukeliavo.

Mes visi clintoniečiai reiš
kiame didžiausią užuojautą 
Pečkaičių šeimai.

Benis paliko abu tėvelius, 
brolį Praną ir tris seseris. Se
suo Petronėlė buvo ištekėjusi 
už šarkausko, kuris prieš kiek 
laiko mirė. Jis buvo dar gana 
jaunas žmogus. Kaip matote, 
tik vienai šeimai teko tiek 
daug nelaimių pakelti. Tos ne
laimės atsiliepia ir į visus vie
tos lietuvius, kurių eilės retė
ja.

Dominikai Riauks (Rūke).

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET

3,000 NAUJI! ORĖSIU
IR SIUTŲ 

DEL PAVASARIO 
JAU ČIA!!!
NAUJAUSIO 
PADARYMO

Paskiausi Styliai 
ir Modeliai

visas musų
silpnas,

EKSKURSIJA
LIETUVON

■ . i. Z!,

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

yra ręngiama

*S,98
DABAR

Naujausi Swagger
SIUTAI

Paskiausi Vyriško 
Styliąus Siutai

SLĄ 212 kuopos 
prakalbos . i

SLA 212 kuopa savo mėne
siniame susirinkime nutarė su- 
rengti prakalbas. Vyriausias 
publikos tikslas bus tinkamiau 
supažindinti žmones su SLA 
reikalais, nes tik tokiu budu 
galima daugiau narių gauti. 
Kalbės adv. K. Gugis, SLĄ 
iždininkas, ir gal p-lė Ę. Miku- 
žiutė, SLA įždo globėja. Pra
kalbos įvyks kovo 22 d., 6:30 
vai. vakaro, German American 
svetainėje. Po kalbų bus šo
kiai. Visi tą dieną esate kvie
čiami atsilankyti.

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

. Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Frahciją bus paskelbi 
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas“ dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa*' 
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirųpinti, nes ■ 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kadą užtrunka po kelis ! 
mėnesius. \ |

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

$10,00 Vertės

S3.98,'s(.
PARUOŠTI JUSU PASIRINKIMUI

Naujos Pavasarinės
PANCIAKOS

Naujausių šio se- g* 
zono spalvų, Fuji k U A
Fashioned ai JI L 
Ringles ...... ........ W V V

PAVASARINIAI
RADIKIULIAI

Naujausių Q J A f)
Spalvų 0| .ŲŲ
Pritaikintos
Pirštinaitės

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET >

ar us
Padarome Visiems Greitai ir pigiai

BIZNIERIAMS

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Korteles
Pasveikinimai, eta

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
tąip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

H & OAS 01£ (N)
1739 South Halsted Street, Chica
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Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaitlius

Kontesto Eiga
LAIPSNIS ANTRAS REIKIA 2,800 BALSŲ 
_________________ __ ' p*

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street. Chieago 

Tel. Canal 8500 
Turi 4262 balsu

5 6

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

1 2 3 4 5 6

•A \

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chieago. 
Tel. Canal 8500
Turi 2085 balsu

X

♦

/

* 1

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

J. MAČIULIS

906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi 1004 balsu

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 722 balsu

A. L.
SKIRMONTAS 

15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 560 balsu

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Turi 480 balsu

1739 South 
Halsted St.
Chieago, III.

Turi 475 balsu

F. KAMINSKAS
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

7

J. F. VILIS
2135 N. Spaul- 
ding Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981 
Turi 250 balsu

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chieago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 240 balsu

9

K. URNEŽIS
4607 S. Talman 
Avė., Chieago

10

6456 South 
JAMES 

Maplewood Avė. 
Prospect 1695 

Chieago.
Turi 240 balsu

MRS. D. ŽUKAS

4500 South 
Rockwell St.

Chieago.

Turi 237 balsu

11 12

MRS. M.
ROVAITIENĖ

700 S. 9th St.
Herrin, III.
170 balsų

Turi 240 balsu

13 14 15 16 17 18

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, Iii.
Turi 160 balsų

MRS. F.
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
45 balsai

Turi 120 balsą

S -A

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

Y. YOKUBYNAS

82 Crawford St.
Toronto. Canąda 

Turi 90 balsu
’C'- • ■ *'

f

i •

J. MATULIAU-
SKAS

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

ST. MOCKUS 
t 

1224 Herrick Av

Racine, Wis.

80 balsų

19 20 21 22 23 24

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chieago, III. 
80 balsu

G. SUGDINIS
212 E. Clark St.
W. -Frankfort, 

Illinois 
Turi 40 balsų

■

- f ■ •

■

•

Jau antras mėnuo bai
giasi, kaip Naujienų koh- 
testas eina ir, nors keletas 
kontestantų jau pusėtinai 
gėrai pasidarbavo, bet dar 
didžiuma apsiėmusių padir
bėti labai mažai ką veikia 
arba visai dar nepradėjo 
dirbti. <

Draugai, dabar yra ge
riausias laikas smarkiaus 
padirbėti. Vakarai dar ga
na ilgi, oras atšilęs, darbai 
biskj gerėja, o hekurie ir 
labai gerai dirba, žmonės 
“Naujienas skaityti myli, 
tik reikia juos pakalbinti.

“Naujienų”’ ofisas gauna 
gana daug laiškų iš Chica
gos ir iš kitur, Reikalaujan
čių prisiųsti'kontestantų at
naujinti prenumeratų, o ki
ti ateina ir patys užsimoka 
rugodami, kad neatėjo kon
testantas. Tas .parodo, kad 
musų senieji kdntestantai 
nepasistengia apeiti net sa
vo senų kostumerių. O ei
nant per senuosius pažįsta
mus užeisite ir naujų.

šių metų kontesto tikslas 
yra gauti mažiausiai 3000 
naujų skaitytojų Chieagoje 
ir kita tiek už Chicagos. šis 
tikslas bus lengvai atsiek
tas, jeigu jus, draugai kon- 
testantai, nors biškį sun- 
kiaus padirbėsite*

“Naujienos” hera įsteig
tos dėl kokio nors pelno, 
bet dėl apšvietos platinimo 
tarpe lietuvių išeivių Ame
rikoje. Todėl kiekvienas ap
švietę mylintis lietuvis pri
valo jausti pareigą kuom 
tik galima prisidėti prie šio 
prakilnaus darbo, kad kuo 
plačiausiai paskleisti “Nau
jienas”.

šiandien koųtestantų ko
pėčiose matosi i. padidėjimas 
balsais beveik 1 pas visus 
kontestantuš. Senas Petras 
ruošiasi persik'ėlti jau į tre
čią laipsnį. O F. Bulaw jį 
vejasi, lipdamas į antrą 
laipsnį. J. Mačiulis iš Wau- 
kegano gana smarkiai pasi
varė ir atrodė kad su se* 
kančia savaitė' persikels į 
pirmą laipsnį.

Neatsilieka ir kenoshietis 
H. Labanauskas, šiame 
konteste mes turime .4 mo
teris, bet jos iki šiolei dar 
nepradėjo su vyrais lenkty
niuoti. Tur būt laukia pava
sario.

T. RYPKEVIČIA, 
Kontesto Vedėjas.

Seno Petro Biznis 
‘Naujienų’ Konteste

Šie žmonės darė biznį per 
^eną Petrą: Ų

Anna ir John Marąuette, 
3366 So. Parhell avė., kur užlai
ko Shell gazolino stotį. Važiuo
dami pro šalį nepamirškite, 
kad šioje stotyje gausite gero 
gazolino ir aliejaus;

J. šeštokas, 5654 W. 64th 
PI. * Užlaiko bučernę ir groser- 
nę, taipgi alinę. Yra geras “N.” 
rėmėjas ir skaitytojas. Reika
lui atėjus, nepamirškite, kad J. 
šeštokas ir alų ir “popsą” iš
vežioja;

B. Paulauskienė pašaukė ma
ne per telefoną ir atsinaujino 
“Naujienas”;

J. Laučius, 3317 Sc*. Lituani- 
ca avė., iš amato yra siuvėjas. 
Gerai patyręs, siuva naujus ir 
taiso senus rubus;

Agnės Šidlauskienė ir St. 
Svilainis, 3428 So. Halsted St.. 
užlaiko gražiai išpuoštą alinę;

K. Jasiunas, 5923 S^ Racine 
avė., užlaiko mažmožių krautu
vę. Mirus jo mylimai žmonai, 
Jadvygai Jasiunienei, davė lai
dotuvių garsinimą;

Mrs. M. Grigas, 6556 South 
State 
davė 
siui;

Street, alinės savininkė, 
garsinimą visam mene-

J. Giauda, 6101 So. State st., 
turi gražiausią alinę toje apie- 
linkėje. Yra prie vietos erdvin
ga svetainė;

Queen’s Tavern, 6227 South 
Ashland avenųe. ■ šios užeigos 
Savininkai yra Vera Walush ir 
Alex Ruzgus. Vieta gražiai iš
puošta, erdvingi kambariai sve
čiams ;

A. Masiulis, 41*Į1 S. Halsted 
st., “Popsy’s” Tavern savinin
kas, atidarė naują Alinę, kur 
šeštadienį ir sekmadienį įvyks
ta-atidarymas. Prie geros mu
zikos bus galima linksmintis 
dvi dieni.

Visiems, kurie nors kokį biz
nį darė per Seną Petrą tariu 
širdingą ačiū. Reikalui atėjus, 
šaukite tel. CANal 8500, arba 
laišku kreipkitės į “Naujienas”.

Taipgi rašau narius į Chica
gos Lietuvių Draugiją. Norin
tieji paremti Seną Petrą nepa
mirškite kreiptis prie jo.

Senas Petras.

automobilį ar pasipirkti dalių 
sustokite pas Ličkų.

Juozas Mačiulis.

Žodis iš H. Labano

Už simpatijos strei 
ką laimėjo algų 

pakėlimą

A. L. Skirmontas 
Taria Širdingą

• Ačiū!

“Nau 
mane 
nomi 
;a s
Viena 
archi 
tilto I;

i

be kitų, . per 
gerai mums ži

aunai. Jie mėgs- 
us laikraščius, 

ičiunų sūnūs yra 
adaręs planus dėl 
parke.

H. Laban.
Kenosha, Wis.

Bandys Suorgani

Vakar buvo sustreikavę 23-jų 
augštų Engeneering namų, 205 
W. Wacker dr. elevatorių ope
ratoriai, reikšdami savo prita
rimų išėjusiems į streiką tų 
pačių namų septyniems dženi- 
toriams.

Streikas pasibaigė už 25 mi
nučių su laimėjimu algų pakė
limo. Jiems algos buvo pakel
tos nuo $90 į mėnesį iki $115.

Jiems algos buvo pakel-

zuoti Ciceriečius Po- Jaunavedžiai Ato- 
litiniam Veikimui stūgauja Floridoje
Įsteigė “Lietuvių Vienybės 

Kliubą”

CICERO.—Grupė vietos lie
tuvių bandys suorganizuoti vi
sus ciceriečius lietuvius bend
ram politiniu! veikimui. Jie į- 
steigė kliubą, kurį apkrikštijo 
vardu “Lietuvių Vienybės Kliu- 
bas”, angliškai, Lithuanain 
Unity Club.

Kliubo valdybą sudaro seka
mi asmenys:

Walter Babbitt (Babičius)— 
prezidentas; Leonard Norris,— 
vice-pirmininkas; John Daniels 
—sekretorius; Joe Karpus
dininkas. Į spaudos komisiją, 
be kitų, įeina Antanas žičkus.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 11 d., vietos para
pijos salėje. (Sp.)

“Naujienoms” atvirutę iš 
Floridos prisiuntė Stanley ir 
Veronika Dambrauskai. Trum
pą laiką prieš išvažiuojant jie 
apsivedė, ,tad, dabar, ne vien 
atostogauja, bet ir leidžia “me
daus mėnesį”. Pp. Dambraus
kai taipgi dėkoja “Kaimynui”, 
kuris apie juos parašė “Nau 
j ienose”.

Jaunavedžiai randasi Miami, 
Fla.

Garsinkites “N-nose”
1Z

Kontestantas A. L. Skirmon
tas iš Harvey, III., taria širdin
gą ačiū sekamiems asmenims, 
kurie jį parėmė bizniu šiame 
“Naujienų” konteste:

Ted Lubis, 2668 Van Buren 
Street, Gary, Ind., atnaujino 
prenumeratą metams;

K. Vaidilauskas, 15809 Lath- 
rope avė., Harvey, III., užsira
šė “Naujienas” metams;

J. Šamas, 15719 Woodbridge 
avė., Harvey, III., atsinaujino 
prenumeratą metams;

J. Varnaitis, 15714 S. Hals
ted street, Harvey, III., skaitė 
savaitinį * (šęštad^nio “Naujie
nų” numerįf bet dabar gaus 
dienraštį kasdieną per visus 
metus;

J. Beinor, 564 E. 155th st., 
Harvey, UI., atsinaujino dien
raštį metams. Yra senas “Nau
jienų” skaitytojas ir užlaiko 
gražiai įrengtą taverną viršmį- 
netu adresu.

Draugai, reikalui atėjus, ne
pamirškite aplankyti seną drau
gą. —A. L. Skirmontas.

Šeimininkėms — jautie 
na ir aviena

Chicagos Mėsos Rinkos infor
macijų biuras rekomenduoja 
šeimininkėms šiandien ir rytoj 
pirkti jautienos ir avienos: 
“chucks” ir “rounds” jautienos 
ir “foreąuarters” avienos. Ne
brangiausia esanti ir kiauliena

■MM

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Ūse enly ©ne leve! tea- 
speonful to a eup of sifted 

flour for mest recipes.

IfftBAKING 
HWP0WDER

Samepricetoday 
a$4Šyears a^o 
25 ounces ^254 
Manufaetucs4 by baltins p«wdar 
>p«cl«Uit, wh« malta naikins būt 
baltins powdtr—undar tuparviaian 
of aapart chomiat* of national 

raputation._______ ___

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

J. Mačiulis iš Wau- 
kegano Sako:

846

Waukegan ir apielinkės drau
gams, kurie rėmė mane šiame 
konteste, tariu širdingą ačiū, 
šie draugai užsirašė per mane 
“Naujienas”:

Juozas Turčinskis, 1023 Lin
coln Street, North Chieago, III.;

Antanas Rybikauskas, Post 
Office, No. Chieago, III.;

Kazys Karpavičius, senų ba
tų ligonines užlaikytojaš. Kat
ram batai pradeda sirguliuoti, 
tai neškite antrašu 906 Belvi- 
dere st., Waukegan, III.;

Mykolas Mickuhas, 
Adams Street, Waukegan;

Juozas Sedelskis, ūkininkas, 
kuris turi ūkį ant gražaus upe
lio kranto, Route 1, Box 100, 
Gurneee, III.;

Antanas Danialavičius, 802 
So. Jackson st., Waukegan, III. 
3 met. atgal jis buvo sunkiai 
sužeistas ir atrodė, kad dau
giau nebegalės dirbti, bet da
bar jau pasveikęs;

Antanas Buksas, 906 So. Vic- 
tory st., Waukegan, III.;

Simonas Gintars, 820 South 
Victory st., Waukegan, III.;

Jonas ir Kazimiera Saduskis. 
913 lOth st., North Chieago. 
III. Jie užlaiko “Saduskis Ta- 
vern”, kur turi ir šiltų ir šal
tų gėrimų. Kurie pasisuksite į 
lOth Street, nepamirškite juos 
aplankyti;
'• Pranas Ličkus, North Shore 
Auto Wreckers, 722 8th streetj 
Waukegan, III. Telefonas MAJ., 
4288. Kam reikalinga pataisyti

Prisiruoškit Prie

PAVASARIO!
Su Boston 

Naujausiais ir Nau
joviškais Čeverykais 
Naujausio Šio Sezono 

Tvariniai

Naujausi Colonials
Naujausi Rudi
Naujausi Pilkus Suėdė
Naujausi Buckle

Straps

*n.98

Pumps
Straps
Ties
Oxfords Ties

Pamatykit 
Koks didelis ir

ir 
virš.

Dydžio 2 iki 9
Platumo AAA ir EEE

Kid 
Patent 
Suėdė

Naujausius su ketvirtainia viršūne 
įvairus pasirinkimas stylių ir padarymo!

Mes turime pilnų pasirinkimų NAUJŲ 
RED CROS Čeverykų

Dėl mieros tobulumo nusipirkit porų DABAR
Jaunų Vyrų Oxfords

Dydžio 4'/2-12

Rudi ir Juodi 
ros. ~

Visi tikros sku- 
Nusipirkit pora DABAR.

POLL PARROTT .
ir STAR RŪŠIES

čeverykai dėl kūdikių. Geriausi 
Čeverykai kokius pinigas gali 
nupirkti. Didelis pavasarinis pa

sirinkimas.
Atsiveskite savo kūdikius,

DUOSIME JIEMS DOVANŲ-

MOTERIMS PAVASARINES PANČIAKOS
Full Fashion — šilkines Chiffon.
Plonytes ir Tyros. Naujausių Spalvų ..........................................

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.



Penktadienis, kovo 6, 1936

“Muzikos Žinių” Ve 
deja Nora Gugienė 

New Yorke

šių imtynių pąsė^oje įvykę,, 
tai, kad poliempnas ir Kane ta
po nugabenti į ligoninę, o mo
teris į policiją.

Nora Gugienė, SLA. Centro 
iždininko, adv. K. P. Gugio 
žmona ir ‘‘Muzikos žinių” sky
riaus vedėja, dabartiniu laiku 
New Yorke. Dėlto, šiandien jos 
skyriaus ir nėra Šioje vietoje. 
“Muzikos žinios” telpa “Nau
jienose” reguliariai kas penk
tadienį.

Padarė'Debiutą
Northsidės
Lietuviams

t ’ . 1 ■

gąs miestas, kaip tai bjęųdrąi 
manomą.

1935 m. Chįęagojė buvo už- 
registruotą 7 dienos, kada tem- 
pęrątųrą į)u,vo nukritusi iki 
zero ir žemiau. Gi 1936 ųąe- 
tąįs, skaitąnį nuo sausio 1 dįe- 
nos iki praeito antradienio ■— 
jaų22Ąęnos,. e

Didžioji kanalizacb 
jos darbų dalis 

užbaigta

ranauskas, kasos globėjas, 2950
ve. f Jonas 

____ ____ _ ___ !ntas, 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy-

W. 38th Št.; Mary Warnis$ kasie 
rius, 3888 S. Kėdzie A ’ 
Kondroška, kbrespondenl -- - -J “ — ““
to jas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036: John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S, Artisian Avė.
Kliubo susriinkįmąi atsibuna kiek

vieną mėnesi kas pirma sekmadieni 
ik dieųą, Hollywood svetainėj, 
W, 43rd Street.

12 va
2417 '

J. Balčitis; Bondsma- LIETUVIŠKAmaršalka — <_____ ____________
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel, Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avę., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Colūmbus 
10272, A. Šąldulęas, 4038 Archer 
Avė., Tel; Lafayette 6719, Dr. A, 
J. ManiRas, 2519 W. 48 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4088 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4586 S, Turner Avė., Tel. 
Virginia 130Q.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali. 2417 W. 43 St.

_ TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel. pirm.; Joe. Razminas, birm. 
pag.; VValter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškenas, kas. glob,; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rast., 4046 So. 
Artesian Avė., Chicago, III.

Lietuviai Northsidiečiai

ELLA PAWLUK
Atidarė

42,000 WPA Darbi
ninkų Neteks Darbu 

Birželi

Pirmas pasilinksminimo vaka
rėlis pasekmingas; kas šešta
dienį mokosi dainų ir Rietu
vių kalbos.

Praėjusio 
vasario 29 

northsįdiečiaį gražiai ir 
“Bijūnėlį”

WPA administratorius 
Ralph Burke skelbia, kad bir
želio 30 d., 42,000 WPA dar
bininkų III., valstijoje neteks 
darbų. Jis toliau paaiškino, 
kad atleistus darbininkus tuoj 
suimsiančios kitos valdžios 
įstaigos, kurios vykina viešus 
darbus.

Imtynės su poljcmo 
nu aludėje

Vakar rytą, poliemonas Al. 
Doyle įėjęs į aludę, po adresu 
5495 Lake Park Avė., nugirdo 
labai policiją žeminančių pa
stabų, kurias pareiškė Mrs. 
Ruth Kane ir jos vyras.

Poliemonas, kad pagrąsinti iš
sitraukęs revolverį, bet, su 
“priešu” susikibus į glėbį, pa
sileido suvis, kuris pataikė po- 
licmonui į koją. Tada Mrs. 
Kane pagriebusi kėdę, smogė 
jam į galvą, nuo ko poliemonas 
pargriuvo. To dar nebuvo ga
na. Mrs. Kane '•‘priėjusi *emė 

2 spardyti poliemionui. j burną. 
Po to, poliemonas paleido du 
šuviu, kurie sulindę vyrui į 
šlaunę.

NORTH SIDE> - 
šeštadienio vakare, 
d 
skaitlingai sutiko
Morning Star Kliubo patalpose, 
2007 W. North avė. 

i J,-' ' ■

Nors ant greitųjų buvo su
manyta ir surengta “bunco” ir 
pasilinksminimo vakarėlis, bet 
auklėtojai ir simpatizuotojai 
gausiai parėmė vaikus dovano
mis ir atsilankymu; prie “bun- 
co” lošimo dalyvavo apie 40 
ypatų, kuriems buvo -išdalinta 
virš 20 dovanų, dąugiausiąi 
snowkautų.

Visi dalyviai jautėsi pilnai 
patenkinti savo laimikiu ir pa
reiškė norą ir daugiau panašių 
pramogų turėti.

Pianas “ligonis”
Po lošimo buvo patiekta už

kandžių ir kavos visiems sve
čiams, patiems “Bijūnėlio" na
riams patarnaujant.

Gaila, kad kliubo pianas pa
sirodė esąs “ligonis”. ‘‘Bijūne 
liui” nebuvo galima pasirodyti 
su savo programų, nors trum
pu. » ,

Svečiai draugiškoje nuotaiko
je šnekučiavo ir vaišinosi iki 
vėlumos. “Bijūnėlis” įtaria nuo- 
širdų ačiū 
siems bei 
rengimą, 
Morning

Iš 50 milionų dolerių, skir
tą PWA Chicagos Sanitari
niam distriktui didesnė dalis 
statybos darbų jau užbaigta, 
o likusi dalis bus baigiama, 
šitokį pranešimą padarė pro* 
jekto inžinierius Joshųa 
D’Esppsito administratoriui 
Harold L. Ickes.

Išsiliejimas vandens į Chį- 
cagos upę sumažintas iki 
5,000 kub, pėdų į sekundą, 
kaip tai reikalauja teismo įsą- 
kymas, o . tolimesnis mažinį- 
mąs iki 1,500 kub. pėdų bus 
lengvai atsiektas iki 1939 me
tą sausio 1 dienos.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 19$6 meta val
dyba: A. Walskįs — pirm., 3341 
Evergreen StI/Tel. Belmdnt 7678; 
J* Kuprevičius pirm, pag.; Ą. 
Lungevičiup — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel, Humboldt 
3245; Stanley Bųneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tanias Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai Įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St„. 8^ vai. vakare.

TAUTIŠKA' DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkaūskis, pirmininkas, 8055 
S* Bacine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 1,0439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt,, 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrovė Ž. Klibienė, 10718 
Prąirie Avė. 1

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS-
Killis, pirmininkas 
pirm.
man Avė.<
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place; 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkiš, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienls kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium. 
3188 So. Halsted St., 12 vai. .diena.

TĖS valdyba 1936 metams:
Killis, pirmininkas,_
Lituanica Avė.; u.
pxim., 3826 So. Union Avė., m. 
Narkis, sekretorius, 4853 So. Tal- 
______.j.; F. Kasparas, fin. rašt., 
3584 So. Lowe Avė.: J. Rachunas

, 4427 So 
P. Jozapavičią,

ŽINOTINA,
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

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

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

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

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 8000.

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

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMĮSSION, 1319 South Michigan 

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

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

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W.

Harrison ir So. Wood 
Telefonas SEEley 8500,

visiems atsilankiu- 
paremųsiems Sj pa- 

ypač P. Sabeckiui, 
Star Kliubo, vedėjui

už veltui leidimą naudotis klių
bo patalpa.

Pamokos šeštadieniais '
■ , *■ • •»' - **• A e#

Bijūnėlio pamokos atsibuna 
kiekvieno šeštadienio popietį 
Ąlmira Simons svetainėje, ‘ 1640 
N. Hancock st., nuo 2 iki 5 v. 
“Bijūnėlis” kviečia jaunuolius 
prisidėti. —Svečias.

Siūlo Darbus Jau
1 '■»*,, 4 . '■

noms Poroms
a , • ’ .

Ūkiuose
Valstijos sam'dyųioValstijos samdyųio biuras 

skelbia, kad Chicagos apielin- 
kės ūkiuose yrą darbų jau
noms vedusioms poroms. 
Duodamas butas ir visas už
laikymas, bet koks atlygini
mas pinigais — biuras nesako.

Biuras kviečia užinteresup- 
tus atsilankyti ir pasiteirauti 
apie tuos darbus. Viršinin
kas yra Donald Vandercook, 
adresas, 1021 S. State st.

Chicago vienas iš vė
siausią miestų 

1935 metais
O kas svarbiausia Chicago — 

Windy City" nėra vėjinga

Chicagos miesto knyginin
kas Fredcrick Rex, pąšįręm- 
damąs statistikos duomenimis, 
sako, kad Chicago 1935 metais 
buvęs vienas iš 37-ią vėsiau
sių miestų ir nevėjingas,

Iš visų po visų šalį išsidrai
kiusiu lųiestų dvidešimts pen
ki reportavę šilumos, viduti
niai skaitant, 49.4 laipsnius 
daugiau. Penkiolika miestų 
turėjo didesnį skaičių dienų, 
kada vėjo greitis viršijo 32

: P.
. 3347 South

J. Racevičia, vice, s

E. Kasparas, fin. rašt..

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki vidurnakčio 

3-čia Sensacinga Savaitė
2S0 iki 2 vai. Kūdikiams

po piet. 15c visada
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA"

N. Y. TIMES

“THE NEW GULUVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagoje I

PLEASURE TAVERN 
2134 W. Division St 
Narė dhieagos Lietuvių 

Draugijos*

N. Y. TIMES

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

Tavernos
Kur Susirenka L^^^ _____

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidėj. Ątva-' 
žiave i -Brighton Parką, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdieną iŠ 
Šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

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

•Tel. Lafayette 2285

Vedę tik Mėnesį, Vy
ras ir Žmona 

nusižudė
ir25 metų Michael Rivera 

jo vieno mėnesio žmona, 23 
metų Barbara Galvąn Rivera 
vakar buvo rasti negyvi New 
Jackson viešbutyje, 768 W. 
Jackson blvd. Policija spėja, 
kad abu nusišovė,

Vienmarškinis moteriškes 
kūnas buvo rastas lovoje, o 
vyriškio ant grindų. Jis bu
vo pilnai apsitaisęs. Kodėl 
nusižudė, nežinia, bet viešbu
čio tarnautojai pasakoja, jog 
dieną prieš tai girdėję jauną
ją porą besibarant.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1986 metam? 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius -r- 
pagelbininku. 3347 Litųanice Avė.: 
S. Kuncevičią — nu|. rašt., 8220 
S. Union Avė.; F. Kasperas —r 
fin., rašt., 3534 S. Lawe Avė.; y. 
Dulbvičia — konti1. rašt., 812 —- 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskiš, 
— kasos globėjas,. 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F: Kuncevičią — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Ave.;e K. 
Valaitis — ligonių lankytojas. 
3306 S. Union Avė, 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 3183 South 
Halsted St.

pirmininku. SUSIRINKIMAI
■ -V

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling AUeys 

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co 
Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

ŠIANDIEN

PoIitiKa
Į Politiką Grįžta

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
?i Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš* 

čiunas, piroi., 9227 So. .Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirni.,» 33260So; Union Avė.; P. 
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Ząlatoris, kasierius, 
827 *88td St; A. Kaulakis,
turto rašt., 3842 So. Union Avė.'; 
Iz. Jasaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K, Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių'; 'K/'Demefėčkis, knygius, 
3331 ŠĮo. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr, J. P. Poška, oficę 
3133 So. ;Mbted St. Tel. Victory 

: ’ 3687, rezj Hfemlock' 2374.” < ’ •
. Susirinkimus^ ląikq kiekviena mė
nesi kas pirnfa sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietūvių Auditorijoj. 3133 
So. Halsted

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirinki
mas, Chicagos Liet. Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street, 
7:30 v. v. Kviečiame narius būtinai pribūti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Nepamirškite apsimokėti mokes
čius. S. Kunevičia, sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas, (penkt, 
kovo 6) Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street, 7:80 vai. vak. Visi kliubiečiai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug svarbių reikalų. A. Kau- 
lakis, rašt.

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti į musu 
užeigą, 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. Yards3107

s

Thompson
Per penkeris metus, nuo 

pat Anton Cermako išrinkimo, 
nedalyvavęs aktyviai politiko
je, buvęs majoras “Big ĘiįF’ 
NVilliapi Hale Thompson vėl 
grįžta į veikimo sukutį.

Pirmas jo žinksnis buvo pa
sisakyti už “Teisingo Balsavi
mą” įstatymą, kuris pralaimė
jo valstijos legislaturoje, už
vakar. Jis skelbia kova suk
tybėms registracijoje ir rinki
muose. Jis sako, kad tol kol 
suktybėms- bus atviras kelias, 
tol republikonai negalės atsi
stoti ant kojų šioje valstijoje.

Thompson remia republiko- 
ną Thomas Donovan į valsti
jos generalius prokurorus.

•‘LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas —- 
pirm.; Frank Bistras —- pag.; Jo
seph Balakas — nut. rašt.; Kosh 
tantas JąųHšūUskaš — kasierius: 
Eris Rekshis^įr Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če—maršalka; K. Philips?-1— lide- 
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POUTICAL AND ĘENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 

rius. 4819 Tripp Avė ‘ ----

Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis. 3159< S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt, 
— B. Putrimas, 4536 S. Turner

Frances

J. Švita- 
rius. 4819 ’JLripp Avė.; pirm pag. 
— Anastazija Bertašienė, 4438 S, 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul

Avė.; kontr. rašt.

4469 Archer Avė.; kasos 
S .Chiesnienė, 4426 S 
; kasieriuš — Helena

Wittis, 
globėja _ 
Whipple St.; kasieriuš — Helena 
Gramontienė, .4535 S. Rockwėll St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas.
2519 W. 43 St., Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas;

KUR PIRKTI!
Nubaudė Tris Teisė 

jus Už Rinkimų 
Suktybes

Apskričio teisėj as Edinund 
Jarecki vakar nubaudė tris 
asmęnis j kalęjimą ųž rinkimų 
suktybes/ Nuteistieji buvo 
balsavimo stoties teisėjai, 
4?-trąiXĮ war4ę. Ištrynę fcai 
kuriuos kryžius atiduotus rę- 
pųbįįkonamą ant baliotų, jie 
atidavę balsus demokratams. 
Kiekvienas gavo po tris mė
nesius galėjimo.

Nuteistieji yra: John Gar- 
barino, 320 N. La Salio st., 
Joseph Michelotti, 308 Weąt 
Illinois st., ir E. Lųdwig, 2 W. 
Qhio st.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 

t KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank JakaviČia. pirm?, 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė. nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw

Kiekviena šeimininkė turi progos 
pirkti ne tik žem.esniomis kainomis 
tik ka(į pelnytis, bet ji tuo pačiu re
mia tokias krautuves, kurios pa
gelbsti - pakelti apylinkes gerove bei 
gerbūvi.

Todėl, reikalinga atsiminti, kad 
“Midwest Stores’’ kiekvienoje apy
linkėje nėra tik taip sau paprasta 
krautuvė. Ji yra narys tokios or
ganizacijos, kuri turi daugiau kaip 
300 tokiu krautuvių, susiorganiza
vusių bendram) Riekiu pirkimui ir 
padalinimui. ■ , Tos krautuvės yra 
žinomos kaipo, kooperatyvai.

“Midvyeįt Stores” yra vedamos 
pačiu savininku ir patyrusiu, jusu 
apylinkėje gyvenančiu, žmonių. Ju 
pačiu pinigai yrą sudėti ju pačių' 
krautuvėse ir, suprantama, jie uŽin- 
teresuoŲ visos apylinkes gerbūviu. 
Kitaip, “Midwest Stores” yra svarbi 
jusu apylinkes dalis.-

“Midvyest Stores” savininkai lei
džia pinigus bendrai ir skyrium vie
toje, taip kaip ir jus kad darote, 
remdami vietos industriją ir preky-: 
ba. Pinigai, kuriuos išleidžia “Mid- 
west Stores” gryžta atgal i apylin
kė, algų, rendu. mokesniu, kuro ir 
skelbimu formoje.

“Midwest Stores” užsitarnauja 
kiekvieno paramos todėl, kad jos 
yra tikros Chicagos įstaigos, veda
mos pačių savininku. Cbięagos gy
ventojų, kurie yra ūžinterešuoti mie
sto ir kaimyniniu priemiesčiu augi
mu ir progresu. Ir, todėl; yra svar
bu palaikyti Šitas krautuves, nes jus 
padarysite pelno,

Pažiūrėkite i šios dienos “Naujie
nų” laidos skelbimą. Jus rasite pa
čius reikalingiausius daiktus fr to
kias žemas kainas, kad jus nusiste
bėsite, matydami, kiek jus galite 
sutaupyti.

Jus visuomet rasite, kad “Mid-
Avė.; Helen Chabute. kontr. rašt-.
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba

st Storas” yrą, geriausi vęr 
patikiaiuo patarnavimo vieta, 

(Apskelb.)

Draugystės Brolių ir Seserų Lietuvių Bertaininis susirinkimas 
sekmad., kovo 8 d. i vai. pp., Dievo Apveizdos Parapi
jos salėj. Visi nariai ir narės privalo atsilankyti ir at
sivesti paujų narių. Reikia priminti kad ne visi dar šį 
met užsimokėjote. Užsimokėkite, nes kitaip busite su
spenduoti, pagal konstituciją. Kor. S. S.

T^eisybės Mylėtojų Drąugystės mėnesinis susirinkimas (sekmad.
8) Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 

streėt, 12-tą vai. dieną. Visi nariai ir narės būtinai da
lyvaukite. Tiems, kurie nemokėjote už 1936 m.,— šis. 
susirinkimas yra paskutinis. St. Narkis, sekr.

fcGąrfield Parff Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašeįpinio Kliubo 
mėn. susirinkimas (sekm. kovo 8), Lawler Hali, 3929 W. 
Madison Street, ! v. pp. Sekr.

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

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAl 

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

PARENGIMAI

Happy Hour Tavem
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, ąlu, 
cigarus. Šiokiomis dienomis užkand
žiai. o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

UŽEIKITE PAS LIETUVI 
PETER’S BUFFET 

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

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Chicago, III.

Kovo 7 —, A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Kon
certas. Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų choras ir Centra- 
linė L. S. S. Kuopa. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia 
—7:30 vai. vak. Įžanga—25c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori-ĮTel- ProsPect 5086
joj, 3133 South Halsted Street.
dainas, nesenai ;
bara Darlys. I Kviečiu visus draugus ir pažistauįius

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir še- randlsi^geri^usFos“Ss degtinė8 
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 alus, cigarai, linksmas ir mandagus 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus mari^J^Su’ Sav. 
užkandžiai. įžanga—25c. 3416 So. w»Mace St.

KOVO 13.-—Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos Masinis Mi- ______ e 0 evar _____
tingas j. Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų ATTFFN’^l TAVFRN

Geriausios lūšies degtinė, vynas
Dr. Montvidas, J. šarkmnas, T. Kuchinskas. Dainuos Schlita. alus ir cigarai musu užei- 
“Pirmyn” ir “Aido” choras. Įžanga visiems veltui. Ikambamd?u TtalaTs ’

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Cfaičagos Lietuvių jaunimo išsigerti ir svetainė pnsi- 
A <.•• • oion o XI TT 1 X J X X* t\ 1 T šokti* Prašome visus kaip buriteAuditorijoje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur- South sidėj1 atsilankyti i musu už
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai-Į vera WALUSH ir ALEX RUZGUS 

nininke, ir JKazys Steponavičius
'gos Lietuvą Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynės”!—---------------__——
w ir Lietuvių Simfonijos orkestras. SPRING INN

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo Musu užeigoje visados geros rūšies 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas.'Darbininkų S"s8' ufedžfcff““ Platorma' dji 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui šokių veltui, draugijoms, išyažiavi- _ _ tz~ mams ir parems. SavininkaiRengia Roselando Laisvamanių Kd, KUCHINSKAI

Buuuu. Choras dainuos naujas r-r-r/^iTT t '■ilt'VT
atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar- HJLGJtl JulBlL IJNjN

smuikininkas; Chica Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

į- i Rengia Roselando Laisvamanių Kp.
Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie-182th anTKe^*Ave/Wiito7 Springs 

nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., į ’—7---- *---- 4T~------ :------
6:30 v. v. Jžanga — $1.00. Vakarienė, šokiai.

KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 
waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50. 
29 ■— “Naujos Gadynės” choras staito operetę, “Vogtas 
Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedžie avė.

Rendezvous Tavern
‘ ■

Kovo

iros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 

Jo šeštadieniais muzika, linksmas ir 
' mandagus patarnavimas. Neužmirš

kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

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

ATIDARYMAS POPSIE’S TAVERNO
z 4171. SO. HALSTED ST.

j šęštądienį ir Sekmadieni
i Kovo-March 7r8 d.
Bus keptos paršienos ir jautienos Barbecue veltui. Muzika ir šokiai. 

Kviečiame visus draugus ir paistamus atsilankyti.
Alfons ir Martha Masiulis, Sav.

YARDS 0137

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck a'us, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA, 6101 So. State St.
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ATSIMINKIME! Draugijų Žinios CLASSIFIEDADS

svarbų

CLASSIFIEDADS
Automobiles

For Rent

nuo

draugo

DVILINKAI Apsaugoti

Educational

©P. Lorillard Co.,Inc

Bukite sportu ir nusipirkite pakelį LABIAU-SU- 
ŠVELNINTŲ 01d Golds. Surūkykite pusę pakelio 
Jeigu jus nepasakysite, kad tai yra puikiausi eiga

. Personai 
Asmenų Ieško

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

SLA. 12-to Rajono 
Organizatorius 
Ragina 
Darban

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL' Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni. $7.05 tonas

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
- Phone Yards 3408

Pentuoju ruimus 
kaina, taipgi

PASIRENDUOJA štoras labai ge 
roję vietoj dėl bučernės. Pigi ren 
da $25.00 i mėnesi, apgyventa juo 
dūkais. 6227 So. Ashland Avė.

lykas Čia Kiekvie 
nam Patiks

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt.

Mirė nukritusi
3-čio augšto

Rinktinio Derliaus “Labiau

Birutės” koncertas jau čia pat 
įvyksta sėkmadienį

Darbuotojas, kuris dir
bo, kad musu gyvenimu 
padaryti malonesniu ir 

prakilnesniu — A. 
Lekavičius

PARDAVIMUI duonkepykla su vi
sais fixteriais, arba vienus fixterius, 
už pirma pasiulijima.

2408 W. 47 St.

transliuojamas 
į” rytinis radio pro- 
Pūsvalandis susideda 

pranešimų

Sušvelnintų” Old Golds 
Tabako ŠVIEŽUMĄ

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

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. ’Wėsterri Avė.

Hemlock 0800

Rytoj Rytą “Naujie 
nu” Radio Pro-

< gramas

Iki Balandžio 30 
Dienai

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

REIKALINGAS dženitorius, kuris 
supras prie namu ir virėjo darbo, 
i maža luhchruimj. Pragyvenimas 
ant vietos. 3740 So. Halsted St.

Help Wąnted—Female 
Darbininkių reikią

Atsišaukimas į SLA. narius 
Visus Lietuvius

ALAUS trokas — su visais pri- 
rengimais parsiduoda labai pigiai iš 
priežastie? kito biznio. Atsišaukite, 
10419 So. State St. Antros lubos.

motery^; -yra skyrius 
Kožnoj kolonijoj 

>į£ąųkitės, o

DVIGUBAI-PINIGUS-GRĄŽINAM 
PASIULIJIMAS

padarytas rūkytojams nuo Spalio 6,1935

REIKIA MOTERS — šeimininke 
prie ūkio darbų. Arti Dowagiac, 
Michigan. Del informacijų telefo- 
nuokite Commodore 0606. J. Vezis.

REIKALINGAS patyręs barten 
deris, nevedes. — References rei 
kalinga. Naujienos, Box 402.Auksinio Konkurso istoriškas 

obalsis skamba po platųjį pa
saulį. Visų akys atkreiptos į 
galingą Chicagą. Juk čia, daug 
lietuvių ir nemažai SLA. . kuo
pų. Konkurso vedėjas, prezi
dentas F. J. Bagočius yra pa
reiškęs “Chicago j tūkstantis 
naujų narių tai kaip niekas”.

Sekmadienio vakare, būtent 
kovo 8 d., kaip 6 v. v., Lietu
vių Auditorijoje musų “Birute” 
vaišins muzikos mėgėjus kon
certu, kuris yra retenybe mu
sų muzikos sferoje. Retenybe 
todėl, kad mes išgirsim ką Lie
tuvos kompozitoriai mums da
vė gyvendami laisvoje Lietu
voje. .

Kiekvieną dainą, kurią “Bi
rutė” perduos publikai, yra mo
derniška ir niekur Amerikoje 
negirdėta* - “Birute” pilnai pri
sirengusi pavaišinti visus. Jei
gu kam'nepatiks choro dainos, 
tai ttyrės patikti B. Darlys, ku
ri debiutuoja su “Birute”. Bus 
tokių j kuriems gal jos daina 
nepatiks. Tai tiems turės pa
tikti tenoro A. Kaminsko švel
nus balsas ir daina. Jeigu ne 
tas, tai plės Briedytčs piano 
interpretacija turės patikti. 
Jeigu, ir to nepakaks, tai pa
lieka smuiko stygos, kurias už
gaus Lulu Raben Mitchell ir 
jos garsai turėtų pasiekti kiek
vieno širdį. O jeigu-gi ir tas 
nepasieks tikslo, tai mergaičių 
choras jus, iš tiesų, turėtų su' 
žavėti.

retai kokius jus kada nors rūkėte, SUGRĄŽINKITE 
mums pakelio padangalą su likusiais 10 cigaretais, 
bile kada prieš Gegužės 1 d. 1936, ir mes prisiusime 
jums DVIGUBAI tiek pinigų, kiek jus užmokėjote 
už PILNĄ pakelį. PLŪS už persiuntimą.

(Pasirašo) P. LORILLARD COMPANY 
Įsteigta 1760

119 West 40th Street, New York City NAUDOTI namu baldai pardavi
mui, pigiai, Joe. Linkus, 4351 So 
Washtenaw Avė. Vakarais.

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

PARSIDUODA ruiminghause si 
35 kambariais,, pigiai, geroje apy 
linkėję. Visi ruimai išrenduoti. 

6317 So. Normai Blvd.

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

PASIRENDUOJA pigiai Tavern 
su visais įrengimais ir daržas dęl pik*- 
nikų arba išvažiavimų — buvusi 
Svilainio vieta, prieš Tautiškas ka
pines. kurie norite randuoti pikni
kams darža kreipkitės pas 

ST. SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTR VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

K. P. Deveikis,
1518 SoUth 48 Court, 

Cicero, Illinois,

PARSIDUODA namas su Tavern 
bizniu, pigiai. Pardavimo priežastis 
yra svarbi.

10851 So. Michigan Avė,

Rytoj 9:30 vai. rytą iš sto 
ties WCBD 
“Naujienų 
gramas, i 
iš vėliausių žinių 
ir muzikus. Jo vedėju* yra An
tanas Rypkevičius. ,

Stoties pozicija yra 1018 ki- 
locycles. Ji yra 5,000 wattų 
jėgos, tad “Naujienų” progra 
mus galima girdėti kelių šimtų 
mylių tolyje nuo Chicagos. 
štai ką klausytojai sako apie

“Naujienų” programą: ,
“Tariame širdingą ačiū už 

‘Naujienų’ Įprogramus. Girdė 
joipe p-lę Lukas dainuojant 
(pereitą. "šeštadienį). Mes ‘Nau
jienų’ skaitytojai norėtume ir 
kitu sykiu užgirsti jos gražų 
balselį. Norėtume, kad ji pa 
dainuotų,, ‘Kur Banguoja Ne
munėlis’. Mrs. Della čuprins- 
kas, 3247 So. Union avė.”

Kiti skaitytojai sako:
“Iš daugelio lietuvaičių dai

nininkių, man labai patinka

Galų-gale p. Byansko šokių 
orkestrai užtikrinu, visus pa
tenkins. Vienu žodžiu, visinu- 
ęrkim į šį Birutės koncertą. 
Tai yra retenybė musų gyve
nime, kurios kiekvienas netu
rėtų praleisti. —T. B.

Roselando 
Laisvamaniu 
Katekizmas

BOSELAND - ' •
1- mas tikslas: Griešijančius 

ir klystančius persergėti ir at
vesti ant gero kelio. Tam 
tikslui rengiamos prelekcijos;

2- ras: Nemokančius pamo
kyti. Iš Kuopos prelegentų 
kiekvienas gali daug ko pasi
mokyti;

3- ias: Abejojantiems nuro- 
dytLisftikrąjį kęlią^ Po prelek- 
cijų< jei kas duoda klausimų, 
tai prelegentaP tipįkamai atsa
ko ir visas abejones išsklaido;

4- tas: Nuliudusi’ųs palinks
minti. Čia laisvamaniai irgi 
turi vaistų. Kovo 8 d., Dar
bininkų svetainėje, 10413 Mi
chigan avenue, “rengia šaunų 
balių su šokiais 'ir G. Stepona
vičiaus muzika. Todėl, jei tą 
dieną sielą spaufe liūdesys, ar 
kankins koks neramumas, tai 
ateikite į balių;

odas: Užpykęs! atsileisk; nu-

IŠLAUKINIS cellophane VIRŠELIS 
atsidaro iš apačios

Kol žmogus yra jaunas, veik
lus ir turi aukštesnį dvasios 
pašaukimą, kad dirbti visuome
nei naudingus darbus vienokiu 
ar kitokiu budu, mes tokiais 
žmonėmis didžiuojamės. Juos 
gerbiame. Bet, kuomet jie be
dirbdami kitiems, arba visiems, 
pasensta arba juos kokia ne
laimė ištinka, ar daigelis apie 
tokius žmones rūpinasi bei 
juos prisimena?

Čia noriu visiems* priminti 
musų nenuilstantį darbuotoją, 
tarpe socialistų, laisvamanių ir 
dainos srityje, Antaną Lekavi-

Jis per visą savo amžių dir
bo už tai sau nieko nereika
laudamas, kad padaryti šį gy
venimą mums .malonesniu ir 
prakilnesniu, šiandien, sulau
kęs žilos senatvės, jis guli vals
tijos prieglaudoje, nustojęs 
abiejų kojų ir nieko gyvenime 
nebemato viltingo. Liūdnas li
kimas.

Tat, jo draugai, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. 
Chicagos Centralinč kuopa su
manė surengti vakarėlį kovo 7 
d., šeštadienio vakare, W. Nef- 
fo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
Str., kad sukelti kiek pelno ir 
sušelpti, ar bent parodyti savo 
sąjausmą, savo senam geram 
darbuotoj u-draugui.

Kas A. Lechavičiaus nepaži
no? Gerbiamieji, ateikite į šį 
parengimą iy prisidėkite savo 
parama, kad mes galėtumėm 
musų Antanui parodyti, jog jo
jo dar neužmiršome, jog jis mu
sų širdyse tebėra draugu kaip 
ir buvęs. Jei nuoširdžiai pe- 
remsime, sukelsime didesnę su
mą pinigų, gal būt dar butų 
galima pritaikinti jam dirbtinas 
kojas ir vėl musų Antaną anr 
jų pastatyti. Neužmirškime

Kvieslys.

PARSIDUDA užeiga. Atsišau 
kitę.

1437 So. 49 Ct.. Cicero

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

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

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidarąs kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 1.5 iki 48 metų 
amžiaus.

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 $. Halsted St. (2ros lubos)

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

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 met

12 tas SLA. rajonas — tai 
plačioji Chicago ir jos apielin- 
kes. Aš, kaipo organizatorius 
tos apielinkes iš sykio daviau 
pareiškimą, “mažiau* kąlbeti-- 
rašyti, o dirbti: rašyti naujus 
narius.”

Nekuriu kuopų organizato
riai to nepaiso ir nesuteikia ra
porto apie savo veikimą. Q 
visi turite atvirutes, tad kodėl 
nepranešate? Laikas atbusti. 
Speigas, kuris mus kankino— 
jau praėjo. Jau pakvipo pava
sario vėjelis,1 nebaugu palikti 
savo šiltą kambarį. Tad, bro
liai organizatoriai, parodykite 
gyvybę. Dabar gavėnios lai
kas, parengimų mažai. Visi 
laikosi prie namų, tik reikia 
atsilankyti ir tartis apie atei 
tį—apie apdraudą-pašalpą. Kuo-* 
poms dabar gera proga rengti 
prakalbas ir paskaitas. ‘ Chica
go prelegentų turi užtektinai. 
Kožnas sutiks pasiaukoti labui 
SLA., ypatingai šiame svarbia
me momente.

Vakar mirė Mrs. Algepią 
Wright, 29 m., duktė žymios 
politikierių Trude šennos. Iš
krito pro langą nuo trečio aukš 
to, po adresu, 5419 Hyde Park 
blvd.

COAL! COAL!
HIGH GRADE 

NORTHERN ILLINOIS COAL 
$5.25 to $6.75 per ton 

2 ton minimom 
Call Day or Night

Tel. KEDZIE 3882

VIDUJINIS cellophane VIRŠELIS 
atsidaro iš viršaus

PAIEŠKAU apsivedimui merprir.os 
arba našlės, be skirtumo amžiaus 
ir tautybės. Esu 36. metu, vidu
tinio ūgio, darbu turiu, neRirtuoklis. 
Musu miestelyje yra daugybė sen
berniu, o našlių nėra.

A. M„
i P. O. Box 24, 

Kenosha, Wis.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠ
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

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

Pašaukit.

80 AKERIU FARM A 25 mylios 
nuo Chicagos, 12 karvių, 3 arkliai, 
traktorių ir daug kitokių gyvulių ir 
mašinų. Farma kainavo $27,000 
parsiduoda už $8900. Mažas įmokė- 
jimas.

Telefonuok po 7.00 vakarais 
Prospect 5039

Buy gloves with whot 
it savęs

N0r« reikalo
Aanrlan kad
kolei*.
2Se Ji valo ir m>mu<o toj- 
tte Be to raute ratanplaU 
M. nl kurinei raUte ausiptrk- 
n pirltlaaltoi ar ka kita, 
uambert Phamacal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

mokiu aoe ar 
rauti reni daatu 
tee Tooth Puta, 

tutuM parsiduoda ^ u* 
Be”to raUtę"rutaupjįĮ’

iMttaaitM ar ka kita.

jimo imkitės darbo. Organiza
toriai nėra jokie stebukladariai 
ir katra kuopa atsiduoda vien 
ant organizatoriaus, daro klai
dą. čia visų narių reikalas di
dinti savo skaičių.^ Už pasidar
bavimą kožnas gaus tam tikrą 
atlyginimą. ■ ? • >

šiandien MŠuąivięnijįmas ne
turi pilnai fąprnokąpių agentų, 
kurie diena iš dięnbš klebintų 
tautiečių duris 
reikalą patys lie|ųyiaį turėtų 
suprasti ir bėi^joįįo/išsitesini- 
mo stoti prie StA(.?į

Priipiami, į;
60 metų .ąm^ps^Jįąip vyrai 
taip ir ) 
ir mažiems 
randasi ki^ppą;^
jei kas norite, |k^ptitės pri 
manęs

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Real Estate For Sale 
Namai-žemėPardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

jgriekąi atleidžiami ir kas pas 
laisvamanius ateina, tas ma
loniai yrą priimamas;

(y-tas: Šąli padarytas skriau
das perkeli tek 
kol kas nepasidarė, todėl 
kentėti nėra ko;

1-las: Melskis už gyvus 
mirusius; Už mirusius tai ne 
simeldžia, o gyvus vien tik pa 
gerbia, jei kas vertas pagar 
bos.

Sukrapštė Stepukas.

Exchange—Mainai
KAS TURITE Marqette Parko 

apielinkėj 2 arba 4 flatų murini 
namą, ir norėtumėt mainyti i biz
niavę narna arba bungalow.

Pašaukite Hemlock 4440

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Chicagos garbė pavojuj
Kaip šiandien organizatorių 

raportai rodo, tai dar toli ta 
skaitlinė. Aš prisibijau, kad 
mes neišlaikysim savo garbės 
Laikas greit bėga tad visi pe- 
tis-petin. Gaukim nors po vie
ną nau*ją narį—ir tai bus gra^ 
žus skaičius. Tad be atidėlio- sikaltusiems dovanok

Business Service 
Biznio Patarnavimas • 

K. ČEPUKAS
ar Storus, žema 

taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

Business Chances
P^rdąyiąiui. JBiaaĮiąL _

PARDAVIMUI restąurantas pilhai 
įrengtas, lietuvių apielinkėj. Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai. Pigi renda, ilgas ’ lysas, 
netoli fabrikų:. Priežastis pardavi
mo savininkaą miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversey ,5927.

p-lė Lukąs. Ji žino kaip dainuo
ti. Ačiū ‘Naujienoms’ ir p-lei 
Lukas. J. Stružas.”

“Dear Miss Įsukąs: You will 
be our Lithuanian Grace Moore. 

ir Please sing many more- songs 
for lis. We will be listening. 

ir K. W.”

Financial 
Finansai-Paskotos

GERIAUSIAS 
INVESTMENTAS 

Investuok $10,000 i 
puikiausiai ir seniai iš
dirbtą. pelningą bizni, 
busi ponas ir turėsi vi
są amžių užtikrintą gy
venimą. Rašyk laišką, 

Box 401 
1739 S. Halsted St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA darbininkas i 
Road House. Turi turėti patyri
mo prie virtuvės ir prie baro. Val
gią, guolis ir mokestis. Mr. Zur, 
5900 W. 111 Street.




