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Rumunija 
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WASHINGTON, kovo 8. — 
Jungt. Valstijos laikosi visiš
kai nuošaliai Europos krizyje 
ir valstybės departamentas at

Anglija gi, išrodo, laikosi nuo 
šaliai ir nebandys bausti Vo 
kietiją 
gerokai pasipelnyti

Mažoji entente rei 
kalauja kovoti 

Vokietiją

jau užkariau- 
bet ir tuose 

priklauso Ita-

PARYŽIUS, ( kovo 8 RYMAS, kovo 8

Hitleris apmetė Lo 
carno sutarti, oku

pavo Pareini

Chicagai ir ąpielinkei federa 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:'

Giedra, šilčiau.
Saulė 

6:48.

ussolini priima tautų sąjun 
gos pasiūlymus “principe”, 
bet tik savo sąlygomis ir su 
didelėmis rezervacijomis.

Franci j a ikišiol tik tiek pa
darė, kad sustabdė paliuosa- 
vimus iš pasienio pulkų ir ten 
požeminėse fortifikacijose lai
koma po ginklu £00,000 karei-
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ja. ir Jugoslavija
Francijai, kad, jei Franci j a' ne- 
sistvers griežtų žingsnių su
valdyti Vokietijų, tai mažoji 
entente' nutrauks sąjungą su 
Francija ir pereis Vokietijos 
pusėn.

Francija reikalaus bausti Vokie 
tiją už laužymą sutarčių

Lenkija patenkinta 
Hitlerio nusista

tymu

atsl 
tary 
šau

Tarp talkininkų daromi skubus 
pasitarimai. Francija ir Bei* 
gija stiprina savo kariuome
nes Vokietijos pasieny ir 
reikalaus bausti Vokietiją už 
laužymą Locarno ir Veršal
ies sutarčių>*-*^—

Fran
cija atmetė Hitlerio siūlomą 
“draugiškumą” ir naują Loęar- 
no sutartį ir norėtų, kad tau
tų sąjunga aštriai Vokietiją 
nubaustų už laužymą sutar-

Samdytojams atsisakant 
kintis su darbininkais, 
tarnautojų streikas vis 
plečiasi

NEW YORK, kovo 8.—-Di
džiųjų triobėsių aptarnautojų 
streikas persimetė į centrali- 
nį distriktą ir skaudžiai palie
tė niekurius didžiuosius kote
lius, apartmentus ir augštuo- 
sius dangoraižius.

Dalis Isam^Įytojų yra užsi
spyrę ir jokiu budu nenori tai
kintis su darbininkais. Tečiaus 
darbininkai' jau numato perga
lę, kadangi jau 1,814 triobėsių 
pasidavė streikieriams. Tikima
si, kad greitu laiku pasiduos 
ir visi-kiti, nes juk didieji dan
goraižiai negali ilgai laikytis, 
jei neveikia keltuvai ir nėra 
juose jokio aptarnavimo.

kriziui 
naujas 
kabine-

Hitleris sušaukė “reich'stagą” 
ir pranešė jam apie Vokie
tijos atmetimą sutarties. 
Skelbia “plebiscitą” ir tiesia 
“draugiškumo” ranką Frau 
ei jai.

GENEVA, kovo 8. — Gau
tomis žiniomis, mažoji enten
te — Rumunija, čechoslovaki- 

praiiešė

juokiasi „šiandie,
ir Anglija juok- sisakė pasisakyti dėl Hitlerio

Mussolini gi tikisi

VARŠAVA, kovo 8. — Len
kijos valdžia yra patenkinta 
Hitlerio atmetimu Locarno su
tarties delei Franci jos ratifi
kavimo Francijos-Ęusijos- są 
jungos. %

Ypač lenkai patenkinti tuo, 
kadi Hitleris pripažino Lenki
jai Danzigo koridorių ir Šile’ 
ziją ir nereikalavo jų grąžini 
mo Vokietijai.

Lenkijos draugiški santykiai 
su Vokietija nė kiek - nepasi 
keis.

Lenkija irgi labai patenkin
ta Hitlerio reikalavimu lygy
bės visoms prie tautų sąjun' 
gos priklausančioms valsty 
bėms, ypač kad ir Lenkija tu 
ri kolonialių .ambicijų.

Karo sąjūdis Europoj, at 
ginkluojant Pareinį

“reichstagui’’, 
ria:

“Vokietija 
bet Francija 
sis rytoj”.

Francija smerkia
Vokietiją, bet viena

, 1 - ' I, ■

nedrysta veikti

BUGHARESTĄS, kovo 8. - 
Rumunijos apsigynimo taryba 
šaukiama susirinkti šį pirma
dienį . apsvarstyti šalies apsi
ginklavimą. Taryba susideda Iš 
karaliaus, buVufcių premierų ir 
generalinio štabo.

Pusiau-oficialis laikraštis Di- 
mineata, kuris paprastai reiš
kia premiero Titutescu nusi
statymą, pranašauja, kad tau
tų sąjunga paskelbs Jfconomi 
nes .sankcijas ' Vokietijai.: Kal
bėdamas apie Hitlerio kalbą 

laikraštis pridu-

Hitleris fiasisiulČ pasirašyti 
oanašią į Lenkijos nepuolimo 
sutartį ir, su visais savo rytų 
kaimynais,K.įskaitant ir Lietu 
vą, su kuiįą ikišiol Hitleris 
nenorėdavo daryti jokių sutar

KAS PALIETĖ 
HOTELIUS

Hitleris atmetė Locarno sutartį ir okupavo demilitarizuota 
Pareinį, kartu posmodamas apie “taiką” ir siūlydamas “drau- 

įlėbiądtį”.

PARYŽIUS, kovo 8. —- šian 
die daromas Franci joje visuo 
tinas gyventojų surašymas.

Francija pirmiausia 
kreips į tautų sąjungos 
bą, kurios susirinkimas 
kiamas antradieny.

Bet pirmiau turės įvykti Lo- 
čarno valstybių konferencija 
— Anglijos, Franci jos, Belgi
jos ir Italijos — kad susitar
ti dėk bendro veikimo prieš Vo
kietiją. Ši konferencija įvyks 
pirmadieny.

Marioma, kad Francija ban
dys prikalbinti kitas valstybes 
apkaltinti Vokietiją už laužy
mą sutarčių ir paskelbti Vo-. 
kietijai ekonomines ir finan
sines sankcijas.

Visa diena pasižymėjo dide
liu diplomatų veikimu ir išro
dė, kad įvykiai gali privesti 
prię karo. Bet padėtis kiek 
blaivėja. •
. Francija aštriai pasmerkė 
Vokietiją; ir reikalauja jai pri
taikinti sankcijas. Bet išrodo, 
kad ir čia Hitleris išėjo per
galėtoju. , • ,

Kad paveikti tautų sąjungą, 
Francija turi patraukti savo 
pusėn Angliją ir Italiją.

Nors Anglijos ambasadorius 
Gerk turėjo ilgą pasitarimą su 
Francijęs užsięnio reikalų mi- 
nisteriu Flandin, bet tas pa
sikalbėjimas buvo nepatenki
nantis. Išrodo, kad Anglija lai
kysis nuošaliai ir nė piršto ne
pajudins sudratfdimui Vokieti-

PARYŽIUS, kovo 8.—Fran
cija įsakė savo kareiviams bų 
ti pasiruošusiems karui ir pa
reikalavo, kad tautų sąjunga 
nubaustų Vokietiją už pasiun
timą kariuomenės į demilitari
zuotą Pareinio zoną.

Visų kareivių paliuosavimai 
liko panaikinti, o ir paliuosup- 
tiems kareiviams įsakyta gry 
šti į savo pulkus. Premjeras 
Sarraut tuoj aus sušaukė “ka 
ro tarybos” susirinkimą, o 
šiandie susirinks ir .kabinę-

Francija sujudusi 
dėl Vokietijos at- 
ginklavimo Pa

reinio

Pagelbos , iš Italijos irgi ne-| 
galima tikėtis. Nors Mussolini 
i? priėmė, su didelėmis rezer
vacijomis, tautų sąjungos siū
lymą taikytis su Ethiopija, bet 
jį galima bus nupirkti tik duo
dant laisvę Afrikoj ir atšau
kiant sankcijas. O. su tuo An
glija niekad nesutiks. O < italai 
mano, kad pritaikymas sank
cijų Vokietijai, be Italijos pri
sidėjimo, yra negalimas. To
dėl iš naujojo konflikto Mus
solini tikisi gerokai pasipelny
ti ir išsiderėti sau didelių kon
cesijų.

Franci jos padėtis yra kebli 
ir išrodo^ kad ji nieko nega
lės veikti suvaldymui Vokieti
jos. Todėl išpradžių pasireiš
kęs didelis žvanginimas ' gink
lais ir grūmojimas tuoj aus 
skelbti Vokietijai karą, dabar 
pradeda aptilti.

Išrodo,/ Francijai nieko kito 
neliks, kaip susitaikinti su pa
dėtimi, kad prie jos sienų sto
vės Vokietijos kariuomene, 
kaip kad buvo prieš 1914 m. 
ir laukti kada išnaujo užsiliep
snos Europos karas.

PARYŽIUS, kovo 8. — Ka
bineto susirinkimas griežtai pa 
smerkė Vokietijos žygį ir ne
tarė sukoncentruoti kariuome
nę Vokietijos pasienyje,”^ kad 
būti pasiruošusiai visokiems 
galimiems įvykiams.

Premjeras Sarraut radio kal
boj pareiškė, kad Francija at 
sisako svarstyti Vokietijos 
“taikos” pasiūlymus, kadangi 
negalima pasitikėti šalimi, ku
ri sulaužė pirmesnę sutartį.

Sulaužydamas paskutinę Ver- 
sallės -sutarties militatinę klau
zulę, Hitleris net su ašaromis 
siūlė Francijai “draugiškumą’ 
ir net pareiškė sutikimą gry 
šti į tautų sąjungą, jei Vokie
tijai ir kitoms valstybėms bus 
pripažinta' lygybė.

Sutinka jis ir visu Franci 
jos ir Belgijos pasieniu įvesti 
demilitarizuotą zoną, jei tą pa 
tį padarys i in Fraųcija. ■ .;

Jis taipjau pasiūlė 20 mė
tų nepuolimo sutartį su Frari 
cija ir Belgija, kurią garan
tuotų Anglija ir Italija. Siū
lė jis, kad prie tų sutarčių pri
sidėtų ir Holandija. Sutiko da 
ryti ir oro sutartis su vaka 
rų valstybėmis, kad bendrai 
apsisaugoti nuo oro atakų. v

NAUJIENOS 
y ' , ' • - ’ f X Z ■

The Lithuąiijan Daily News
t* Entered as second-class matter Mafch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Ąct of Maręh 3, 1879

Hitleris skelbdamas laužymą 
paskutinės, militarinės sutar

iamas pasiryžimą

Belgija irgi ruošiasi
BRIUSELIS, kovo 8. — Beb 

gija panaikino visus paliuosa1 
vimus kareivių iŠ Vokietijos 
pasieny esančių pulkų.

Tai tapo sutarta po premie
ro Van Zeeland konferencijos 
su Anglijos, Francijos ir Ita
lijos ambasadoriąiš.

Premieras tarėsi ir su Ho- 
landijos atstovu.

Belgijos ambasadoriams Pa
ryžiuje, Londone ir Ryme įsa
kyta sužinoti tų šalių valdžių 
nusistatymą linkui Vokietijos 
atmetimo Locarno sutarties.

GENEVA, kovo 8 
die atėjo Francijos atsišauki
mas į tautų sąjungą dėl Vo
kietijos atmetimo Locarno su
tarties ir okupavimo Pareinio 
ir penktadienį šaukiamas tau 
tų sąjungos tarybos susirinki
mas svarstyti tą dalyką.

-BERLYNAS, kovo 8.—Hit
leris metė “bombą”' ir į taip 
labai painią interriacionalę pa
dėtį Europoje, staigiai panai
kindamas Locarno sutartį ir 
okupuodamas demilitarizuotą 
Pareinį.

Pirmiausia 11 vai. ryte Vo
kietijos užsienio reikalų mini- 
steris von Neurąth pasišauk^ 
Anglijos, Belgijos, Francijos ii 
Italijos ambasadorius ir įteikė 
jiems 9 puslapių raštą, atme
tantį - Locarno sutartį ir pra
nešantį apie Vękietijos pasi
ryžimą atginkluoti ir Pareini 
Kartu tame memorandume pa
siūloma Belgijai ir Francijai 
formula išlaikymui taikos per 
25 metu*s.

Paskui Hitleris nuėjo į sku
biai sušauktą reichstago posėdy 
ir pusantros \ valahdds kalbęj 
išdėstė naująjį Vokietijos žy
gį ir kodėl Vokietija jį pada

Kareivių paliuosavimai liko 
sustabdyti ir Belgijoje.

Francijos užsienio reikalų 
ministeris Flandin pranešė An
glijai, Belgijai iy Italijai, kai
po irgi pasirašiusioms Locarno 
sutartį, kad Vokietija sulaužė 
Locarno ir Versalles sutartįs 
ir kad tuo ji papildė “neprie 
telišką aktą” .(t. y. tokį aktą, 
kuris veda prie karo).

Flandin pasišaukė konferen- 
cijon Rusijos ambasadorių Po- 
temkin, o pastarąsis pasįšaukė 
atstovus Francijos karinių są
jungininkų, taipjau Lenkijos ir 
čechoslovakijos.

Oficialiai paskelbta, kad Vo
kietijos armija užėmė Coblenz^ 
Mainz, Cologne, Frankfort ii 
kitusr Pareinio miestus, kur Lo-? 
carno ir Versalles sutartys 
draudžia Vokietijai kareivius 
laikyti. ' .

Vokietija, atginkluodama Pa
reinį, sulaužė paskutinę Ver- 
sallės sutarties militarinę klau
zulę. Kitos klauzulės 
džiančios Vokietijos atginkla- 
vimą juroje, sausumoje ir ore 
— buvo Hitlerio • sulaužytos 
pirmiau.

Francijos kariniai ekspertai 
apskaito, kad Francija dabai* 
turi didesnę armiją už Vokie
tiją. Oro jėgoms įsakyta pil
nai prisiruošti karui iki kovo 
15 d.*

Francijos . kariuomenė visa
me Vokietijos pasieny stipri
nama.

s Nors Vokietija jau užėmė 
demilitarizuotą Pareinį (siau
rą juostą žemęs palei visą 
Francijos ir Belgijos sieną, ku
rioje1 Vokietija, einant VersaL 
lės ir Locarno sutartimis, ne
galėjo laikyti savo kariuome
nės), bet greitos karinės atgie
žęs nenumatoma.

Gal sumobilizuos dvi klesas

Fbahcijoš karvedžiai: sako, 
kad dar negali būti ir kalbos 
nors apie dalinę mobilizaciją, 
nors kabinetas galbūt ir nu
tars sumobilizuoti dvi atsargi
nių klesas.

Tąipjau kalbama, kad kabi
netas galbūt nutars atidėti ne- 
aprybotam laikui parliamento 
rinkimus, kurie ttfrejo įvykti 
balandžio mėn., kaip kad buvo 
padaryta laike pasaulinio ka
ro. Kalbama dar, kad 
galbūt bus sudaryta 
“nącionalės vienybės 
tas iš visų partijų.
Viena už kitos

cijos
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Italija 
pasiuntė atsakymą į tautų są
jungos pasiūlymą taikytis su 
Ethiopija, bet padarė . prie to 
pasiūlymo tiek daug rezervą 
ei jų ir pastatė taikai tokias 
sąlygas, kad yra aišku, jog 
Mussolini yra pasiryžęs gauti 
iš Ethiopijos tai, ką jis- buvo 
užsibrėžęs pradžioj karo.

Italija sutinka tartis su 
Ethiopija dėl taikos tik ta są
lyga, kad Italijos kariuomenė 
pasiliks ne tik 
tuose plotuose, 
plotuose, kurie 
Ii jos “įtakai”.

Bet ir laike 
Italija nesudės 
busi patenkinti visi Italijos rei
kalai ir reikalavimai.

Italija ,griežtai atsisako pri
pažinti Ęthiopijai bet kokią 
ly g$bę.

Tai,.tokią “taiką” Italija su
tinka priimti “principe^

(Ethiopija gi priėmė' tautų 
Sąjungos pašiulymus be jokių 
sąlygų ir rezervacijų).

Svarsto aliejaus sankcijas

GENEVA, kovo 8 
nebodamas įvykių, kurie su j u 
dino visą Europą, tautų są
jungos aliejaus sankcijų Ita-. 
lijai komitetas, nutarė reko
menduoti paskelbti Italijai alie
jaus sankcijas.

Komiteto siūlomomis sąlygo
mis, į Italiją butų uždrausta 
įvežti ne tik petrolių, bet ir 
visus petroliaus produktus.

Po to jis paleido reichstagą 
ir paskelbė “plebiscitą” kovo 
29 d., kad gyventojai savo bal
savimu parodytų pro tarimą jo 
politikai. Jis tikisi šiuose bal
savimuose laimėti daugiau, ne? 
gu 90 nuoš.. balsų, kuriais, jis 
laimėjo “reichstago” rinkimus

Siūlo nepuolimo sutartį ir 
Lietuvai
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les irz skelbdamas pasiryžimą 
su laiku sulaužyti ir visą Ver' 
sallės sutartį ir “draugiškomis’' 
derybomis atgauti- buvusias 
Vokieti j os koloni j as, betgi vi 
są laiką posmavo apie troški
mą fišjąikyti taiką Europoje.

Locarno 'sutąrtį, padarytą 
prieš kelis metų tarp Vokid 
tijos, Francijos, Anglijos, Bet 
gijos ir Italijos, tikslu išlai
kyti Europos saugumą, Hitle
ris sakosi pasiryžęs panaikin 
ti todėl, kad Francija ratifi
kavo Francįjos-Rusijos sąjun 
g'ą^ kuri yra atkreipta' prieš 
Vokietiją. Todėl, pasak Hitle 
rio, nebegali r\ veikti Lęcarno 
sutartis ir todėl Vokietiją ga
linti atginkluoti Pareinį; ką 
(įraudę daryti ne tik Versalles, 
Dėt ir Locarno sutartis. ,
Vokietijos' kariuomenė okupa- 

vę Pareinį .
Hitleriui kalbant “rėichšta- 

gui”, Vokietijos kariuomenė 
visu tikslumų pradėjo ' okupuo
ti Pa r ein į, < r nėT ’ tiktai pėstinin
kai-, bet taipjau* artilerija ir 
oro jėgos. Planai tai okupaci
jai buvo ruošiami per metus 
laiko. Pareinį' užėmė 30,000 ka 
reivių;

Pirmiaušia>iliko užimtas Cobs 
lenz, kur pirmiau stovėjo Ame
rikos okupacinė armija. Visui 
Pareinio gyventojai Vokietijos 
armiją pasitiko labai iiriukš- 
mingąi.

. ' f ‘ .

Karo ūpas Vokietijoje
' . 'Y;.'’ v" ; v _ 'fi-,-:'V-' 'l/. "■

Paskelbus Hitlerio kalbą, 
Vokietiją, bent iš paviršiaus, 
apėmė tikras karo kvaitulys. 
Berlynas dūko visą naktį, dai
nuodami karo dainas, o 30,000 
ginkluotų rudmarškinių ir 
juodmarškinių suruošė naktinę 
eiseną prie Hitlerio rūmų. Čia 
jiems pasirodė pats Hitleris <su 
savo pagelbininkais — gen. 
Goering ir Goebbels.

Hitleris sušaukė “reichstagą” 
, ir paskelbė panaikinimą 

Locarno sutarties.
Kartu Vokietija pradėjo atgin- 

klavimą demilitarizuoto Pa
reinio.

“Reichstagas” paleistas ir Hit
leris Skelbia plebiscitą ko- 

-vo 29 d.. .r ' ’"f .
Francija paskelbė, kad tai yra 

Vokietijos “neprieteliškas 
aktas” ir šaukia karo ta 
rybos susirinkimą.

Visi kareivių paliuosavimai 
Franci jo j ir Belgijoj pa
naikinti ir gali būti pa
skelbta mobilizacija.

Pirmadienyj šaukiama talkinin
kų konferencija, o antra
dieny Francija pareikalaus 
iš tautų, sąjungos paskelb 
ti Vokietijai sankcijas.

Nors Hitleris siūlo Francijai 
ir kitoms valstybėms “tai

* ką”, ir, net sutinka gryšti 
tautų sąjungon, btet Vo
kietijoj viešpatauja khr^ 
ūpas.

Anglija rami, bet šaukia ka
bineto susirinkimą pirma 
dieny. Mažoji entente gi 

, reikalauja kovoti Hitlerį.
Francijos fortifikacijos Vokie

tijos pasieny stiprinamo^ 
ir kariuomenė jose didi
nama. 1

Lenkija patenkinta, Italija ne- 
simaišysianti; Hitleris gi 
ir Lietuvai siūlo nepuoli

• mo sutartį.

. > S* ii. i*
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‘Naująją Gadynę>r paimsią į vaišino dėl asmeniškų kores
pondencijų rašymo.

1 — A. Š. Kovoliunas.

r- .
Kalbės drg. P. Grigaitis

LS$ 19 kuopa savo mėnesi
niame susirinkime nutarė vi
sais galimais budais dirbti, kad 
rengiamos prakalbos butų sėk
mingos. Mat, galutinai paaiškė
jo, jog kovo 17 d. atvyks drg. 
P. Grigaitis ir kalbės Grand 
Paradise svetainėje. Susirinki
mas išrinko komisiją, kuri 
stengsis tinkamai prakalbas su
rengti.

P. Grigaitis retai kada šią 
koloniją aplanko. Juk tai gana 
tolimas kelias atvykti į Čia iš 
Chicagos. Ir mums ypač bus 
malonu išgirsti jo kalbą. Juo 
labiau, kad štai jau per 30 me
tų su viršum jis tvirtai laikosi 
savo principų ir nesiblaško taip, 
kaip kili. Kai kurie dar atsi
mename, kaip 1905 m. gruodžio 
mėnesyje jis ugniagesių kieme 
Naumiestyje pasakė kalbą. Jau 
tada jis pareiškė tą mintį, kad 
Lietuva turi būti nepriklauso
ma ir tvarkytis demokratiškai. 
Tie žodžiai sužadino klausyto
juose pasiryžimą kovoti dėl ge
resnio rytojaus.

Vėliau Grigaitis patenka į 
caro policijos nagus. Prisieina 
jam ir kalėjime sėdėti. Bet nei 
mušimas nei kalėjimas nepa
laužia jo pasiryžimo, nepriver
čia jo išsižadėti savo įsitikini
mų. Vėliau,' jau Amerikoje gy
venant, įvyksta didžiausias su
krėtimas pasaulyje. Tie, kurie 
1905 m. kovojo prieš carizmą, 
kurie Lietuvai geidė demokra
tiškos tvarkos, — staiga pasu
kę gaires: jie ėmė garbinti 
diktatūrą. 1926 m. įvykiai Lie
tuvoje irgi surado šalininkų,— 
buvusieji demokratai virto tvir-

graudendavo, kad 
nenuomotų bedieviams butų.

f 1
Taip, tai buvo įdomus laikai. 

Daug išgyventa, daug visokių 
atsiminimų pasiliko/ Bet Stri
maičio atsiminimai tikrai men
ki ir mizefrni. Pusėtinai jis iš
blyško ir pasidarė baltsganas. 
Tik intriguoti jis vis dar nepa
liauja. '■f

i Stankūnas rengia koncertą
Kovo 15 d. įvyks dainininko 

Stankūno koncertas. Ne tik jis 
pats /dainuos, bet scenoje bus 
atvaizduoti ir “Lietuvos kai
miečiai”’. O Lietuvos kaimie^ 
'čiai, kaip žinote, mėgsta dai
nuoti ir linksmintis. Dainuos 
“kaimiečiai” ir kovo 15 d. 
tie kaimiečiai susidės iš 
rinktų dainininkų, tad ir 
dainos puikiai skambės. 

; v
i Streikas

Pas mus prasidėjo didelis 
streikas. Dženitoriai, keltuvų 
operatoriai ir kiti didžių jų tro
besių patarnautojai paskelbė 
streiką.

tląngoraižiuose , dabar egzis
tuoja tikra anarchija: atmatos 
neišneštos, visokie siuntiniai 
stovi vietoje, keltuvai nekruta.

Tiesa, kai kuriuose trobesiuo
se bandoma operuoti keltuvai. 
Tačiau tai nelabai tesiseka. 
Dažnai ir keltuvai “sustreikuo
ja”. Tąsyk kyla didžiausias są
jūdis: tenka šaukti policija ar 
ugniagesius, kad iš nevalios 
paleistų. Mat, ’ keltuvai sustoja 
ir nė iš vietos nebekruta, žmo
nės, taip sakantį lieka į spąs
tus pagauti, — negali iš keltu
vo išeiti. Tokiu atveju be pa
galbos nieko nepadaryąi.

Tik

Jų

savo rankas, o vėliau it Visai 
ją likviduosią. Girdi* sįĮ 
siaia $Ušiiiejtfa tas l^ikraštia 
padidarysiąs nereikalingas. „

Dabar ir didžiausi pruseiki - 
niAi optimistai mato, kad jų 
vadas pradėjo* žąsiokus skaity
ti, kada jie dar nebuvo išperė
ti. Ir beskaičiuodamas jis taijr 
apsigavo, kaip Zablockis ant 
muilo.

' , Frank Lavinskas.

Toronto, Kanada

tos valdžios šalininkais. „ Ofisu■ ..nuomotojam^ irgi <ii-
.— TnAIn,. i- -MA KA1nKX4«UJi<VMI*r ■ «■<■ ■. ■ U; ' ' • -'i, . -— Tačiau ir tie pakrikimolh^ 
tai nepadarė Grigaičiui įtakos. 
Jis pasiliko tvirtas savo įsitiki
nimuose, kad demokratiška 
tvarka yra geriausia.

šiandien turime visokios rų- 
šies diktatūrų, — juodų, rau
donų, rudų ir kitokių. Ar žmo
nėms yra geriau gyventi dikta
torių valdomose šalyse? Tą ir 
kitus su juo susijusius klausi
mus P. Grigaitis gvildens kovo 
17 d. Grand Paradise svetainė
je. įžanga tik 10 centų asme
niui.

Raškinis įvarė daug baimės
Draugas Raškinis nusipirko 

vieną “Naujosios Gadynės” Še
rą. Dėliai to “Laisvės” komisą^, 
rai labai ėmė sielotis. Girdi, so
cialistai jau rengiasi visai ko
munizmą iš sklokos pašalinti, 
rengiasi skloką pasigriebti.

Visai be reikalo komisarai 
susirūpino. Draugas Raškinis 
visai nemano “Naująją Gady
nę” pasigrobti. Tačiau jis pa
geidauja, kad tas pažangus 
laikraštis išliktų. Vadinasi, yra 
priešingas Pruseikos vadovau
jamai traicei, kuri siekiaSi 
“Naująją Gadynę” likviduoti.

Jei vienas drg. Raškinis ko
misarams tiek daug baimes 
įvarė, tai kas atsitiktų, kada 
koks penkiolika draugų nusi
pirktų serus? .Komisarai, tur 
būt, kelias savaites negalėtų 
ramiai miegoti.

Strimaičio atsiminimai
Vienybėje Strimaitis rašo sa

vo atsiminimus. Tie atsimini
mai nepaprastai skysti. Atsi
mena jis tik tiek, kaip kažko
kiame PennsylVanijos miestu
ke sufanatizuoti mainieriai jam 
pakaušį pramušė. "■

Tokie atsiminimai galėtų bū
ti labai įdomus. Amerikos lie
tuvių praeitis tikrai marga. 
Prieš kelias dešimtis metų lie
tuviai daugiausia buvo kunigų 
ir davatkų įtakoje. Laisvam 
žmogui sunku kur\buvo pasiro
dyti - • - «------ - —-
vo

džiausiąs vargas, kai reikia 
laiptais kopti į dvidešimtą ar 
trisdešimtą aukštą.

Tačiau trobesių savininkai 
vis spiriasi ir nenori su darbi
ninkais taikytis. Policija tardo 
streikininkų vadus. Bet darbi
ninkų pasiryžimas yra tvirtas. 
O tuo tarpu su streiklaužiais 
nekaip tesiseka. Tokį didelį 
skaičių streiklaužių, kurie tu
rėtų patyrimą, nėra lengva gau
ti. Be to, jie bijosi, šiaip ai* 
taip, streikininkai su jais cere
monijų nedaro. Jei skebai pa
kliūva į streikuojančių 
tai jų kailis pusėtinai 
čia.

Miesto /meras visais 
stengiasi tą streiką likviduoti, 
bet vis nevyksta. , t

Nežinia, kaip ilgai tas strei
kas dar prasitęs.

rankas, 
nuken-

budais

Jau kelinta diena kaip oras 
pas mus pusėtinai atšilo. Snie
go jau mažai kur ir beliko, — 
tik suledėjusio, sniego krūvos 
matosi biednuomenės gyvena
mose vietose.

IŠ LIETUVOS
V * ■ *1 fiili r •; ,1^ N

RASTI ĮDOMUS DO
KUMENTAI DĖL LIE

TUVIŲ KALBOS
TEISIŲ

H---- ?
kia ieškoti teisybės bei užta
rimo. ''*■

i , Abu įdomus dokumentai’ apie 
Mažosios Lietuvos lietuvių ko
vas dėl gimtosios kalbos- da
bar berdtioti Vytauto Didžiojo 
'muziejum

.Pirmadienis, kovo ; 9,. -1930

Tsb.

Pastabos ■ r

' ' g?. .

’ “Naujieną” 37 numery I)a- 
lyvė aprašė 236 S.L.A. kuopos 
moterų suruoštą vakarienę. 
Tas aprašymas buvo nekalto 
turinio ir niekam į pašonę ne 
bade ar už vieną ar už antrų 
dalyką. Todėl su tos Dalyves 
aprašymu turėjo viskas baig
tis.

Bet štai “Naujienų” 44 nu
mery Buvęs jau nepatenkin
tas Dalyvės aprašymu piškina 
sieksnio ilgumo korespondenci
ją ir duoda vėjo Dalyvei, sa
kydamas: “Dalyvė perdaug iš
garbino M. J., o kitoms ren
gėjoms , pašykštėjo gero žod- 
:žio”; h t ..

Kiek aš suprantu tos kores
pondencijos turinį, tai Dalyvė 
ne vien už vakarienės suren
gimą suteikė krėditą M. J., bet 
bendrai už visą jos pasidarba
vimą S.L.A. kuopoj* ir bendrai 
kitose Toronto draugijose.

Aš neimsiu nei vieno nei 
antro korespondencijų nagrinė
ti “asmeniškai”, kaip padarė 
Buvęs, bet turiu1, pasakyti, kad 
minimos vakarienės surengi* 
mas priklauso nuo visų ren
gėjų, — visi darbavosi kaip 

, kas galėjo, — vieni vienokiu, 
kiti kitdkiu budu prisidėjo. To
dėl visiems lygjai > priklaus? 
kreditas. /

Labai gaila,t kad"‘mhsų žmo
nės, . . laikydamiesi, ^kažkokios 
tradicijos, kai pradeda rekla
muoti asmenis j tai jau nėr-i 
ribų. Ir dažniausia tai daro 
ma asmeniškais sumetimais. 
Viena turiu pasakyti, kad Bu
vęs per smarkiai užgiedojo kaip 
gaidys prieš lietų, ir t^s jo 
giedojimas visai ne vietoj.

' » »
Toj pačioj korespondencijoj 

Buvęs toliau rašo: “Turiu pri
minti, kad musų kuopos mo
terys viešai nutarė nesivadin- 
ti ponioms. Labai girtinas da
lykas !”

Jau greit bus; metai laiko, 
kaip aš priklausau S.L.A. kuo
pai ir, rodos,. tik vieną susi
rinkimą apleidžiau, o šiaip vi 
suose dalyvavau (0 kas svar
biausia, tai tame susirinkime 
buvau, kada vakarienės rengi
mo klausimas buvo svarsto
mas) ir nei viena moteris, t; 
klausimo 
mą, kad 
si vadinti

Gal ir
ryti, bet tai ne “viešai” -T 
gal ašmeniniškuose1 pasikalbė
jimuose, kurie nieko bendra 
neturi su visos kuopos mote
rimis ir bendrai su kuopos, nu
tarimais. v '

!■ f

Matyt, Buvęs labai nepaten* 
kintas žodžiu “ponios”, bet la
bai gaila, kad pats Buvęs pa
miršo savo žodžius, tilpusius 
“įspūdžiuose”...

Prie pabaigos, 
ti, A kad Buvęs

Mažosios Lietuvos lietuviai 
dar toli prieš Didįjį karą bu- r 
Vo labai susirūpinę lietuvių 
skriaudimu bažnyčiose ir mo
kyklose. Jie visose Vokietijos 
įstaigose darė reikiamų žygių, 
kad butų apsaugotos lietuvių 
kalbos z teisės. Tai matyti iš 
daugelio dokumentų į kurie da
bar randami Prūsų Lietuvoje 
ir Klaipėdos krašte.

, Neseniai vienas įdomus toks 
dokumentas rastas Klaipėdos 
krašte, paS Bendikų kaimo ūki
ninką Plonaitį. Tai Plonaičio 
senelio užrašai. Juose pasako
jama, kaip devyniolika Mažo
sios Lietuvos ūkininkų vyko 
pas Vokietijos kaizerį Vilhel
mą I prašyti neišstumti lietu
vių kalbos' iš bažnyčių ir mo
kyklų. Ūkininko Plonaičio se
nelis čia aprašo visą kelionę 
į Berlyną ir pasimatymą su 
kaizeriu Vilhelmu I ir buvu
siu princu — vėliau? kaizeriu 
Vilhelmu II. Ukihinkų atsto
vai išdėstė lietuvių kalbai ir 
patiems lietuviams bei lietu- 

'viškumui daromas skriaudas h 
'prašė kaizerio pagalbos ir už
tarimo. Vienas tų atstovų, ve
lionis Plonaitis, ' šdvo atsimini
mu^ surašė kai^ėtio dovanota
me \ bloknote1. Užrašai ir ligšiol 
išliko visai sveiki; ■

Tame pačiame;, ūkyje rasti 
ir didėlio lietuvių draugo — 
vokiečio dr., Jurgio Zauerveino 
laiškai, kuriuose, jis mokė ūki
ninkus, \kaip reikia kovoti dėl 
lietuvių kalbos/teisių.’■ ir. pripa
žinimo. Taip Sauervei-
nas aiškina; ktff1; ir kaip te’i

JAUNIAUSIA NUO
TAKA LIETUVOJE

• ■ ; : .į ' ' liiiinni 'rn'ti infi'i' i'

Rytuose, ypač Indijoje, 
terys išteka visai jaunoj, dar 
vaikai, Ten nėra retinybė, 
dešimties metų butų jau? 
lė. Europoje, į tai kitaip 
rimą, čia yra įstatymai, kurie 
sako, kad moteris gali ištekė
ti nė jaunesnė 16 metų am
žiaus. Šitie įstatymai veikia ir 
Lietuvoje. Bet neseniai Lietu
voje buvo atsitikimas, kad ga
vo teisę išrękėti mergaitė, tu^ 
rėdama vos 13 metų.

Tas atsitįko Žemaitijoje. 
Vienas vyriškis susipažino su 
13 metų mergaite. Pažintis vir
to gana artimais santykiais. 
Mergaitė tapo . nėščia. Vyriškis 
sutiko ją vesti, bet įstatymas 
neleido. Visą šį reikalą teko 
spręsti teismo įstaigoms. Buvo 
nuspręsta padaryti išimtį ir 
leisti tai mergaitei ištekėti.

Lietuvoje šis atsitikimas yra

mo-

kad 
naš- 
žia-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

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

tel. Franklin 0576

AKUŠERĖS

neįnešė į susirinki 
kuopos moterims 
“poniomis”, 
buvo nutarta taip

ne*

da-

Neurargiską^
Skausmų > 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PA|N-EXPELLERI0 
kurte suteikia įjreif* ir tikr* 

palengvinimą

■ A. ..Į., Į| , „y lll'l

Laidotuvių

pirmas. Bet ir Europoje' pana
šus įvykiai retai pasitaiką. Pa
skutinysis toks atsitikimas bu
vo Prancūzijoje prieš keliolika 
metų. Ten 13 metų nuotaka* 
irgi gavo leidimą ištekėti. Sa
vo laiku prancūzų spauda apie 
šias vedybas rašė, kaip apie 
labai didelį įvyįcį. Tsb.

kad jie butų iškeisti į Vokie
tijoje kalinamuosius lietuvius. 
Tačiau Visi vokietininkai kate
goriškai atsisakė važiuoti i 
Vokietiją. Girdi, Lietuvoje’ jie 
turi hejūdomus turtus, o Vo
kietijoje jie nieko 
ten jiems nebus ko

neturi, ir 
veikti.

Tsb.

VOKIETININKAI NĖ- •
: A.L.Davidunis, MJ) 

———■---
Atitinkamoms įstaigoms pa

siteiravus, ar kariuomenes tei
sino nuteistieji Klaipėdos kra
što vokietininkai pageidautų,

ADVOKATAI
K.P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310. - 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
nasrai sutarties.

Mrs. Anelia K. Jarus?

4910 S. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5197 

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 it nuo 9 iki S 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. . 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Te!. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų lir Vaikų ligų gydytoja
.6900 So. Halsted St. .

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
I išskyrus seredomis ir zubatomis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
- Lietuvis Advokatas

4831 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephono: Renublic 9723
......... 1--- — -----—---------

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

w Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Serodoj pagal sutarti.

? D£ Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Olisag 4645, SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vak: Nuo 2iki4 ir nuo 6iki8 

Vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Į’ Namu TeL: Prospeet 1930 
■■4 ....... .......... /■

Physical Thėrapy 
and Midwife

6630 f S. Western 
Avė., 2nd floor; 
Hemlock' 9252 , 

Patarnauju priė 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
©lectric t r e a t- 
mėnt ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
i ADVOKATAS - i

111 W. Washington St
Room 787

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

.v .... a
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

i DrUL Dundulis i 
<į’į»YTOjA| IR CHIRURGAS! 
feSlŠLĄbcher^vhnue . c

v. vak Nedėlioj eUtartt
..4 '...U J į. V A ■ jU 1 į fa

. Kiti. Lietuviai Daktarai.
* *L

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS i
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

. 6000 So. Campbell Avė.

Direktoriai
Nariai. Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' ■ ii   ii....................................    r ii'i. m Uju /

' PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
: Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ
42-44 East lOfjĮth St. Tel. Pullman 1270'arba Canal 2515

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
, .......... ■ I..|' . I. fe II rili .fe 1.1'1.. ■  .................................. ....... ....... . Hiinfel u.,....—    , i ,„WI|>I. ,Į,fa

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel.'. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedfiL nuo 10 iki 12 a.m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL,

Pruseikiniai jaučiasi 
nusivylę

Skloka ne juokais yra pasi
ryžusį apsivalyti nuo Pruseikos 
šalininkų. Visi “pučo” vadai, 
įskaitant ir “draugą” Pruseiką, 
jau išlėkė laukan. Vadinasi, jie 
kasė duobę kitam, bet patys į 
ją’ įkrito. Ir įkrito taip, giliai, 
kad jiems sunku bebus išsika
panoti.

Visai dar neseniai pruseiki
niai džiūgavo, kad esą jie

turiu primin- 
pamiršo savo 

žodžius, kuriais mane kadaise

— jį visi pirštais badyda- 
Kunigai per pamokslus

&

J.F.ĖUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage AVenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S, Fąirfield, Laf. 0727

.AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1712

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

JOHN P. EWALD - 
LOANS and INSURANCE

f: v Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgiėįo,;arb^, 
jųjdraudos nūOt ugnies, vėjo. vetc., atsišauk:

810 West 3Srd Street
. TELEFęNA^:'. YARds ^790 arba 2791.' -

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189
....... i...................................................  >t l " ■■■-■ i < .-*■ i i| «,i ■<«... ............................... i. . .............Tu —

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
|*ll 1fedatf.fil.lW 1.1 n*   ■ I i > !■■■■■■     II. III. ■■■'..I,.      >1 Į ,|> I, Į.   .1 ,1,

J. F. BADŽIUS
668 West 18tlf Street Phone Canal 6174

. ■■■■■ .................... ...n ■■ i i. ■■■■  i,, i i    .

: S.M. SKUDAS
718 West 18th Street ' Phone Monro© 8877

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

> •

DR. G. SERNER
LIETUVIS

___ Tel. Ya^ds 1829
Pritaiko Akiniu!

Kreivas Akis
’^MiĮįF**** Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per. 86 
metus kdipd patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušęris. \

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nno 6 ilrP 7:30 vaL vakaro.

TeL Canal 3110 . :
‘ - Rezidencijos telefonai:'
Hyde Park 6755 ar Central 7464

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 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu .telefonas Brunavrick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland 'Avė.
2-rOs lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuq 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų if nuo .7 iki Š:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. '

Phone MIDWAY 2880.

Telefoną® Yarda ,09^4*. , 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

' Ofiso 1 talahdos: Nuo 10 iki 12 di&na. 2 iki 8 po piieti 
7 iki 8 vai NedU. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterifiku, Vyriškų. .Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Išland Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. NedI* 

•liomis ir- šventadieniais 10—12 - 
diena.
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Važiuojam
(Lietuvos gyvenimo vąšelis)

' žinoma, ne toli. Lietuvos žmo
gui nėra kur toli savo kraštų 
važiuoti. Vietos traukinys pa
mažu slenka. Mat, vienas iš tų, 
kuris- pakelyje turi surinkti 
pieno indus, kaikur bekonų pa
laukti atvežant, o kitur ir šiaip 
ilgiau pastovėti, kad greit es- 
nius už save traukinius pralei-į 
stk Tikras butų vargas tokiu 
traukiniu važiuoti, jei jame nė 
nuolatos keistųsi • keliauninir> 
kai. Dabar, žiūrėk, varsnas ki* 
tas pavažiavai ir jau nauji 
žmonės išėda. Kaip sako: nau
ji žmonės, naujos šnekos, štai 
ir dabar mano skyriuje sėdi 
trys jauni vyrai. Smagus, link
smi, sveiki. šnekučiuojasi. 
Klausau ir stebiuos.

— Vokiečiai niekuomet ne
siverš pro Nemuną. Nebijok, 
jie turi savo šnipus, gerai ži
no kas juos tenais laukia. Ge
riausias jiems kelias — tai Viš
tytis, Kudirkos Naumiestis. 
Kaip rusus puolė ir pro čia * • «ėjo. . • j

— E, e jei tik Čia jie eitų, 
tektų paragauti musų mašine
rijos. Tankiukams. butų darbo,
— pridūrė antras kalbėjusių 
keliauninkų.

— Na vyrai niekus kalbat,
— sako tretysis.
kit kokia vokiečių tauta ir kas 
mes prieš juosius?

— Striuka buvb, — nepri 
teko, — sąko pirmasis, 
gi, kad mes -ne vieni. O ką 
veiks prancūzai, nežiopsos ii’ 
rusai. Vyrą prieš vyrą stosim, 
kieno pečiai stipresni, tas ir 
nugalės. < ' \ . .

— Tą! tįesa sakai. Jie čia 
daugiau negalės išstatyti vyrų, 
kięk musų kariuomenės yra. 
Jie mašinerijos turi, bet ir 
musų, neprasta. Ar matei nau
ją motociklą ?

— Jo, tai bent štuka! To
kia kai pasileisi plentu, /tai tie
siog j priešo eiles gali lįsti.

Vokiečiai čia pasienyje
daug aeroplanų turi.

■ * *

Nepamirš-

NUO J Z.r ■' ’ 
’20ikis50 

nuolaidos už jūsų se
ną radio. Be naujo ra
dio - negalima g e r ą i 
gauti programą. Da
bar laikas išmainyti 
jūsų seną radio ant 
naujo:

RADI0N0, 
PHDLCO, 
RCA VICTOR, 
GENERAL Electric 
ir STROMBERG 
CARLSON.

Ofin RADUU TU- 
cuUri būti iš
parduota dabar

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK 
FURNITURE MART
3347-49 S. Halsted St.

Mat j ims velniai, musų 
vyrai ir nežiopsos. Turim kuo 
ir mes pasirodyti. , ■

— Kaž kaip gali būti, — 
abejoja vienas jų. — Juk vo
kiečiai yra pasiruošę staigiems 
puolimams?

— Lai pašvilpia j pauodegį, 
mūsiškiai ir nesnaus, keliai 
geri, motoriukų turim. Lai tik 
prasideda,..

Nu nelauk, dabar tai jie 
nepuls, žiūrės kas su italais 
bus.

-— O kas bus sū italais? Jei 
prakiš, tai jiems galas!

—r- Koks čia galas? Prancū
zai žipo, ką jie daro. Tuomet 
vieton ital^ išdygtų vokiečiai.

— Bet italams nereikėjo kiš
tis į tą karą? — smarkiai at
kirto yienąs kalbėtojų.

~~ Tąi diktatoriaus darbas, 
šitas brudas visiems nerimą 
sėja.

Kaip tik šitie žodžiai buvo 
ištarti, jauni strategai staiga 
visi nutilo.

čia jau prasidėjo politika. 
Apsidairę, pažiurėjo į mane ir 
pradėjo. visi kalbėti apie savo 
mergužėles. , Artimiausioje sto
tyje jie visi išlipo.

Jų vieton įsėdo du jaunu
čiai moksleiviai.

— Pats tai nepadarysi tin
kamo propelerio. Geriausiai 
atiduok kąro dirbtuvėms.

Matyti, seniau pradėtą kal
bą juodu tęsė toliau.

. — Bet, tur būt, brangiai 
ima ■—r- klausia vienas jų.

—- Ne,. tik litą, bet už tai 
turėsi puikų propelerį! Tik 
kąip neši, tai ir sklandytuvą 
pasiimk su savim, kitaip ne
galės gerai pritaikinti.

— Gerai, bet man pasakyk, 
ar toli tavo sklandytuvas nu
skrido? , • • v

— O, jau gaL kokią šimtą 
metrų pakilo!

— O, tai daug, žinai aš nie
kaip negaliu toliau? kelių metrų 
numesti. Vis nosimi krinta že
myn. ' ‘

—Tai iš karto matyti, kad 
propeleris negeras. Ar tu skai
tei, kad Vaitkus nori vande
nyno akį padaryti?

— Skaičiau, bet man rodos, 
kad jo protas ne ta kryptimi 
dirba.

0 dėlko?
— Keiktų pirma patobulin

ti < visas matavimo prietaisas, 
kad visuomet galėtum žinoti,

W*!>

- ----------------------------- -----------------------..................................................................................... ■ .................. ....

WCFL Lietuvių programai.
Nepraleiskite Nedaliomis 
nuo 5 iki 6 vai. vakare. .

INC0ME TAX 
BLANKAS

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

NAUJIENOS, Chicago. Jll.

kaip aukštai skrendi ir kur ran- 
diesi.

•— žinoma, tai gerai, bet 
man rodosi, kad čia radio ir ne 
paskutinę vietą užima, 'f’ik rei
ktų kažkaip sudaryti tokią izo
liuotą bangą, kad niekas kitas 
negalėtų kliudyti.

— O tai butų gerai karo rei
kalams, tuomet galėtum drą
siai kalbėti, 
mintį pagavęs vienas

— Taigi butų gera, 
nors Vaitkaus protą 
ta kryptimi dirbti.

— Iš čia niekas neišeis, — 
atkirto vienas pasimistų. — 
Vaitkus daugiau rūpinasi tech
niška skridimo puse, jis, tm 
būt, iš viso apie radio mažai 
nusimano, 
kiau jis užbaigė savo kalbą.

— Tu taip kalbi, o man ro
dos taip bloga nėra. Jei žmo
gus tik turi ištvermės ir pasi
ryžimo, tai viską gali atsiek
ti.

—. Bet suprask, kad čia ir 
smegenų reikia.

Na, broliuku jam, tur būt, 
jų netrūksta, juk universitetą 
lankęs.

— Lankęs tai lankęs, bet 
vistiek visų mokslų galų ne
surasi. Na mat jį galas, sakyk 
kiek turi iš geometrijos?

Ir tuodu jaunuoliai pradėjo 
kalbėti apie savo pamokų rei
kalus. Skundės, kad mokyto
jai blogi, į viską žiuri ne iš es
mės, o tik iš formos. Girdi, tik 
žodį pasakysi ne taip, štai tau 
ir dvejetukas, o visai nesigi
lina, kiek mokinys bendrai iš
silavinęs yra. Juodū jauni kri
tikai artimiausioje stotyje iš
lipo. Bet aš nelikau vienas. Ne
spėjo mokiniai išlipti ir į ma
no vagono skyrių atėjo kęle 
tas tų pilkų kaimo žmonių, iš 
kurių rankų darbo įrankiai tik 
nakties metu iškrinta.

— Na sakiau tau, kad tai 
tikras > rupužė, ’-įį 
nas kaimiečių. — Tu čia karš- 
čiuokis, o jis tai nė iš vietos. 
Nežino, kad manęs darbas lau
kia. Jam tai kas; — atsėdėjo 
savo valandas ir eina pas mer
gas. ' ■ ■■

— Na tai ką jūu kaimynas 
taip jį bari, nėra jau taip blou 
gas; pagaliau koks jau dabar 
tavęs darbas laukia? — klau
sia kitas jo. .

— Dar kartą sakau, kad ru
pūžė ! Daviau dešimt litų, tu
rėjo du litu duoti grąžos.—■ ne- 
išgrauž. Taip ir dingo du litai. 
O kas gyvulius šers, jei aš vė
lai parvažiuosiu? — atsikirto 
pirmas kalbėtojų.

— Na tai kaip tu neprašei 
grąžos, — atsiliepė vienas kai
miečių. — Du litu juk tai pi
nigas, ir imk tu man dovanok 
šitam nuputei!

— E, e tylėkit, gerai, kad 
ima, tai dar gali su juo są
skaitas suvesti. Nėra jau taip 
biaurus! Vyreli, nepaikyk savo 
sunaus, lai jis tavo gyvulius 
šeria. ..

-— E, e, kaimyn, tu man ne
prikaišiok. Mano sūnus' tvarko
je vyras, jis neraginamas ima
si darbo, tik dabar cypėje sė-

- džiaugės tokią 
kalbėto-

kad kas 
pasuktii

dap pasimistiš

-— Nu, tai naujiena, negir

peter PEN
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dėjau.. Ir ūž ką — 
klausg vienas kalbėjusių.

— Na žiliai už ką dabar ūki
ninkus sodina. Paėmč ir tiek. 
Rado popiergalį ir prasidėjo 
istorija. Kas/atnešė, kur ga«j 
vai, kam davei, žinai mano sū
nūs neišdavikas, na tai ir lai
ko suėmę. Ale taip užrakino, 
kad ne atsilankyti neleidžia. 
, •■—■Na kada nors jie spran
dą nusisuks ... išsitarė kažin •; 
kas, ir visi staiga nutilo.

Kiek patylėjus ir vėl prasi
dėjo kalbos.
.O vis tik aš tam rupūžei 

nerimavo pir-nedovanosiu, ■ - 
mas kalbėtojų

— Na ką tu jam padarysi? 
Reikėjo prašyti grąžos, butų ir 
atidavęš?

— žinau aš jį, bučiai pra-> 
šęs, tai man ne du litai paskui’ 
kaštuotų. Na imi 
trauk tave velniai, bet’'duok ir> 
kitam gyventi, o. dabar vis ■ 
priekabių ieško,-hr nemažai tąsi 
rupūžė iš musų gauna? Ateis 
galas. , -

— Na ko tu, kąimyn, vis 
grumoji, — nurimk ; jo nebūs,' 
kitas bus. žinom kiek šitas- 
ima, jau pripratom.

— Maskolius prakeiktas, štai' 
kas jis ir lietuviškai podoriai- 
kalbėti nemoka, o dedas dide 
liu patrįjotu, O dėl šitokių 
buožgalvių mes kentėti turime.' 
Manai, mano sūnūs ir ne per 
jį įkliuvo. Ta? rupužė pakišo 
liežuvį kur reikia.

— žinai jis nėra jau toks 
baisūs, kad ir maskolius, bet

nustebęs musų krašto žmogus. Savi kar
tais dar bjauresni buya.

—. Jei ąŠ duosiu, tai bent ži
nosiu, kad savam. Savas ir 
žmonių1 labiau' gėdisi, atsi
kirto nerimavęs kaimietis.

— Jo, savas, o ar nežinai 
kas prieš jį bilyb ?

—- Kad ir šlykštyne buvo, 
bet ne rupužė... visi pradėję 
kvatoti. t * 1

— Na pasakyk koks skirtu
mas tarp rupūžes ir šlykšty
nės, — vienas . ■ iš kvatojusių 
klausė jo.

' Tas šlykštynė prašė ir 
davei, o šitas rupūžė neprašy
damas ima, ir tiek jis-tau pa
tarnaus. Lauk tu iš jo, kaip iš 
ožio veršio.

Kaimiečių, tarpe darosi link 
minu. Visi kvatoja. ,

— Tylėk, šitas dar nesenai 
čia atsirado; pamatysi iš jo 
nauda bus didesnė...

— Tegu perkūnas trenkia j 
jo ųaudą, bet tuodu, du litai 
jam ne kartą atsirūgs.

Ginčijasi kaimiečiai, bet aš 
niekaip negaliu suprasti, ką jie 
Čia taip keikia, kas čia juos 
taip nuskriaudė. Neiškenčiu ir 
klausiu. •

NEBŪKIT VERGAIS
NEVIRŠKINIMO i 

Triner’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. SuvirS metų laiko turėjau įė- ; 
dos su nemalonu —- ką tik valgląu 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, Ir nuo patleą pir
mo paėmimo, nemalimas dingo. J&l* ■ 
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pąs- 
merktam žųiogui. Dabar, viduriai yeU . 
kla kaip laikrpdis ir valgau ką <t|k 
noriu. Su pagarba, VVallaąe A. 
Combs.” . ' • i,

Jei Jūs • kenčiate- nuo nemallmo, 
prasto . apetito, J nevirškinimo, Kaso, 
galvos skaudėjimo; nervotumo, nera
maus miego;, didelio nuovargio, plf- , 
kitę Triner’s Bitter Vyną; imkite re- 
guliarlal, 'Pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.v, '

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

n .iii i i n ii i*..—

. Joseph Trlner C ompąny, Chicaga

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
, ’ RADIO

$19.50
Su šhort waye.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT 
FURNITURE!

2310 West
Rooševelt Road

T<?Įt,jSęęley 8760 >

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

’ ; LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Gerkit ir Reikalaukit

IMM
;iOaRBčbB

’-*3£ U?

Kr

1 „ OFHS' NON4C5&G2.
V l'S TMĘ U\lEXPl-O26D

ii HiiiiHiĮihiiHii

:::::: :B lis te

4UMįiiiuMl3

Visose Alini*® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžio 
Kentūcky 
Bourbon

Lietuviško*
Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorGo
4707 So. Halsted St

Td. YARDS 0803

— Nugi nieko, taip pasikarš- čiaus, nereikėjo man kištis į 
čiayom, mažas nesusipratimas; 
žinai kaimo žmogus kartais 
pats daug ko nesupranta. La
bai gudriai ir atsargiai jie man 
atsake.

— Ar iš tolo važiuojat, pa
siteiravo vienas jų.

— 'Ne, atsakau jam, 
pat.

Dabar žinai visokių žmc- 
piųv važinėja: vieni 'nori įkąs
ti,' o kiti pamilšti... lyg 
sai< sako kaimietis.

■— Prašom, neužsigauti dėt 
musų kalbų, - 
susigriebė, — 
žmogui nelygus.,.

— Ne, sakau jiems, žinoma, 
aš bereikalingai įsikišau* į j m 
sų kalbas, visai gerai aš jus 
suprantu.

— Taigi, taigi dabar visur 
cenzūra veikia, o gandus sklei
sti yra griežtai ūždrausta, — 
gudriomis akimis žiūrėdamas 
į manė sakė vienas iš tų kai
miečių.

— Bet štai jau ir musų sto
tis, — tarė kitas jų. Trauki
nys sustojo. Visi jie išlipo. 
Vienas likau ir nekaip jau-

J 
čia

taip

tuoj vienas jų 
dabar žmogus

jų kalbas...
štai įsilipa miške dirbusių 

visas būrys darbininkų. Visi 
tyli, nekalba.

Mėginu juos užkalbinti.
— Kur važiuojat 

jiems.
— Į Kaimą, - 

sako vienas
— Tai ką
— žiema 

ti negalima 
dirbom; gerai, kad šalčių ne
buvo.

— Tai gerai uždirbot, — 
klęusiu jų.

-j— Pramisti galėjom, o kas 
toliau bus, tai pažiūrėsim.

Ir vėl visi nutilom. Ir taip 
tylėdami pasiekėm Kauną.

' — Vistaspats.

sakau

trumpai at- 
jų.
veiksit Kaune?
atėjo, miške dirb- 
ir taip mes ilgai

f"" ' , . . ' - t K

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

V ■ t' -------- -

UJUS IŠGARSINS e
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa-

■ , ,. šaulio lietuvių spaudoje.
” t

Dėl Sąlygų Tk IT T R 
kreipkis į 1/ <J JL 11

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

yra rengiama

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

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

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

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

šeštadienį Hitleris staigiai sušaukė reichstagą (vi
sos Vokietijos seimą) ir pranešė jam, , kad Vokietijos 
armijai yra paliepta eiti į demilitarizuotą Pareinės juos
tą, nepaisant, kad tai draudžia Versalės sutartis ir Lo- 
camo sutartis. Dviem valandom prieš reichstago susi
rinkimą žinia apie šitą Vokietijos žinksnį buvo duotą 
Valstybėms,9 kurios yra pasirašiusios Locamo sutartį, 
t. y. Anglijai, Francijai, Italijai ir Belgijai.

Šituo savo žinksniu “nacių” valdžia iššaukė aštrų 
tarptautinį krizį Europoje. Valdžios tariasi, kas dabar 
daryti. Antradienį šaukiama Tautų Sąjungos tarybos 
posėdis. Franci ja įteikė skundą Tautų Sąjungai, kaltin
dama Vokietiją sulaužius tarptautines sutartis ir rei
kalaudama, kad prieš ją butų paskelbtos “sankcijos”..

Bet tarpe valstybių, kurių pareiga yra Vokietiją- 
nubausti už Locarno sutarties laužymą, nėra vieningu
mo. Anglija nenori perdaug kištis į Europos kontinento 
kivirčus. Italija yra susipykus su Anglija ir Frąncija 
dėl Etiopijos karo. Mussolini jokiu.budu nebalsuos už- 
“sankcijas” prieš Vokietiją, nes jisai pats kovoja prieš 
"sankcijas", kurios yra paskelbtos prieš jį/O-vienį fran- 
euzai bijos su Vokietija muštis, nors mažesniosios val
stybės verčia juos neduoti Hitleriui giliuoti.

Tokiu budu Vokietijos naciai, kaip atrodo, laimės 
ir šį kartą, kaip kad jie laimėjo metai laiko atgal, įves
dami visuotiną kareiviavimą Vokietijoje, nepaisant Ver
salės sutarties. Hitlerio prestyžas sustiprės.

Dėl to yra kalta Santarvės valstybių politika, ypač 
Francijos. Po pasaulio karo tos valstybės vokiečius' kaip 
įmanydamos spaudė, nors jie buvo išviję kaizerį ir pa
sižadėję taikoje gyventi su savo kaimynais. Vokietijos 
respublika turėjo kentėti už kaizerio nusidėjimus. Bet 
kai Vokietija atsteigė militarizmą ir Hitleris parodė 
franeuzams ir anglams kumščią, tai tos pačios valsty
bės, kurios pirma Vokietiją visaip niekindavo, dabar 
nedrįsta jos užkabinti.

Ar nuostabu tuomet, kad Europoje taip ilgai laiko
si fašizmas, nors ekonomiškai ir finansiškai jisai yra 
seniai subankrotavęs?

Apžvalga
ZAMORA — “NE MŪSIŠKIS”

Za-

_ į _____ Pn-maiiieius, kovoi 9, 1936

patektų į SLA prezidentus, ari flĄLA IR MARIOS 
neištiktų teką pat likimas ir IR IVIAKIVO
SLA? Gal'prisieitų ir SLA per- Kuomet ^^^jTdaugiau lie- 
kraustytr k«r nors j Pennsyl- - ..b u„ . Ameri^ (..Me_ 
vanijos “pečes ’ su panašiu svo-l.^) ui žmongs s^ydav0. 
nu, kaip kad "Sauderų” per- Jr ta9 <<išd balą„.

. žodžio ‘Atlaritas, Atlantikas 
ar didjuris tada dar nebuvo. 
Kada kalbėdavo rimtai^ be ju
moro, tai tą “balą'’ vadinda
vo ‘‘didelėms marioms”. Taip 
suvalkiečiai, ypač zanavykai 
sakydavo, žodį “jure” jie ži
nojo^ bet nevartojo kalboje.

_.... __Vartodavo tik dainose: “jure-
įima nieko teigiamai apie Ras- lč”;; taipgi “marelės”.
rtenį. pasakyti. Trumpai sakant, [ Daug kas abejodavo, kaip 
p, Rastenis, apart skolų, nien [tos marelės galėjo būt tai šian 
ko daugiau neturi. Netik savo 
įr pačios viską praleidęs, bet 
nedaug tokių rasite, kuriems 
mažiau! ar daugiau neliko jsi- 

I skolinęs., Liūdnas požymis liks 
protokoluose iŠ Budavojimo 
bendroves,, kurią jis^ kaip ad-j 
yokatas, tvarkė. Nenoriu per
daug išsižiot, bet jei ne jo . uoš
vė, tai' kąsžin ar p. Rastenis 
butų galėjęs į Clevelandą išsi
kraustyti? Ji, mat,, gera “sa- 
maritonka” iškratė pančeką su 
tūkstančiais dolerių, tad jisai 
dalinai atsipalaidavo. Dabar 
žmona uždarbiauja, o p. Ras
tenis “ant burdo” pas uošvę. 
Butų labai malonu, kad “San*

Na, o tuo tarpu Rusijos so- trėjant ekonominiam kriaiui, 
cialdemokratus ir social-revo- Jisai paėmė viršų tąda, kai ko* 
liucionierius Maskva laiko kale- munisįų jėgos buvo beveik su- 
jimuose, koncentracijos stovyk- Įsilyginusios- su socialdemokratų 
lose ir ištrėmime* nors./, dauge- [jėgomis, taigi kai skįlimas bu^ 
lis tų socialistų priklauso pa J vo suparatižavęs darbininkų jn* 
čiam kairiausiąjį-sparnui sočia* dėjimą i* ekonmnįnis krizis 
listų internacionale! Kodėl ši* lbUW atėmęs jam'visąenergiją 
.toks nevienodumas Maskvos L (buvo šeši miiionąi bedarbių !) i 
santykiuose .su socialistais?' Kitaip dėjęsįs Vokietijos re* 

vTie žmonės, kurie aklai kar*|voliucijos pradžioje, kol dar 
toj a Komintemo tezius,- negal* [milžiniška darbininkų dauguma 
vodami apie jų prasmę, sakoj ėjo . su socialdemokratais. Ra* 
kad Rusijos socialistai esą vyzdžiui* kai įvyko* Kapp’o “pu- 
“kontr-revoliucionieriai”. Bet čas”, tai sutartinai pravestas 
itai, žinoma, yra paikinusia ne- generalinis streikas kaip- berną* 
sąmonė. Jeigu Rusijos sočiai* tant tą kontr-revoliucijos žygį 
demokratai (menševikai)y ku J atrėmė, 
rie stoja užr “Bendrą frontą” ir Tokio būda yra netiesa, kad 
kitus “kairiuosius” obalsius J darbininkų klasei stiprėjant ka*
yra kontr-revoliucionieriai, tai pitalistai darosi vis pasiųtesnii 
tuomet Vanderveįde ir visa Priešingai, darbininkų- stipru- 
Belgijos-socialistų partija ture* [mas priverčia kapitalistus būti 
tų būt aršesnį ir už kontr-revo- ržmoniškesniąis. Kapitalistus 
liucionierius, nes jie dalyvauja padaro' ■žmoniškais jų priešų 
valdžioje, atmeta “bendrą fronJ jėgiay 
tą” su komunistais, atmeta L Susipratusių darbininkų 
“liaudies frontą”, įr ft. t.,, ir ■ žmoniškumas 
t t. Tačiaus ministerj Vande/J 0 su darbinink klase yra 
veide M^kva sveikino, kaipo U 
pasišventusj darbininkų vadųJ:^. g j. , **
kuris savo gyvenimą pavedč U , 8nawgwrizBV4 
kovai dėl darbo žmonių gerovės L. juo jte
lrrpai.3YeS' ■ ,, ri palinkimo prie žiaurumo^

Taigi kodėl Maskva gerbia SaboUŽ bomb mgt te. 
Bdgijos sodahstus bet smer- . darbdaviusi
kia ir kalėjimuose kankina Rų-K ^. < ......
siios socialistus’ mažinu daužymas ir kiti smur.

J— ... i j i, . s . to Žygiai, kuriuos seniaus idea- Todek kad Belgijoje komu-h. . ..,; .... . < . 8J.. . . , lituodavo anarchistai,1 yra primatai yra visai menki ir nieko h .v. . . a4.. ,.v, .. ..... . . / mityviski kovos budai. Stiprus;nereiškia politikoje, tuo tarpu . . . , ., . r, .. . . . . , , gerai organizuotas darbininkųkai Rusijoje komunistai turi h- J-,. .■ ... . . *'.Visų gali!, savo rankose. budėjimas tokių pnemomų _ ne- 
Kur komunistai yra silpni, Jos ^speracijosK

. . .. , .. / . ’ t. y. silpnumo priemones,tenai jie yra1 socialistams drau- r_ , , .... . , . . , . giški., Bet kur jfe yra stiprus, k Kada darbmmkai. laimi strer, 
tenai jie nepripažįsta socialią- fe’

. . . ; . . . Šija’:- jie daro su- juo sutarti;(tams jokių teisių! . s Je . x /vadinasi, stengiasi savo> santy*
; Tai yra liūdnas^ bet neužgin* - 

čijamas faktas. Jisai rodo, kad 
komunistų' psy ekologija yra
daug artimesnė išnaudotųjų 
psychologijai, negu darbininkų i 
klasės psyeholbgijai. Juk visi h 
-žino, kad išnaudotojai yra žiau
rus su darbininkais, kol darbi-

Nw dinimų ‘-Tčvynės” tuom presų | “gvardija” neįstengė per dam 
. . . v . . [Britam; Conn., per “Vienybęorganizuoja ir išmoksta savo . „ ’ . .jreikalus gintį, tai išnaudotojai fe s^^ŽenV ^^opąta^ 

-pasidaro sukalbami ir dažnai f’® 
net gana mandagus. ^aWg1'

! [Lopatai taip; jau trumpa,, kad
. Kodėl yra žiaurus fašistai? jam net uošvio .piršlybos ręiL 
i Kai kas gali pasakyti, kad kal!«8°^ >taip riesta 
Italijoj Vokietijos ir Austrijos ir ** ”T
pavyzdžiai šitų musų nuomonę sjversti, taį lai ponas Skri u 
sumuša, nes Mussolini,. Hitleris |‘8^s i^8. ^a® Prljelbsti„ Jtąip 
ir Dollfuss’as sutrempė darbi- fe? ^viui ir priderėtų, pagal 
ninku judėjimą žvėriškų- budu/ lietuV* PaP^Įi tiasogą žem- 
kaip tik dėt- to, kad tas judėja- fe“ " 
mas buvo galingas ir kapitalis-fe’ ^.Piršti i 8U JŽdinim 
tai buvo gavę kinkų drebėjimų fe8’ tai Jau ?°naS Skrltulskas 
Bet šis argumentas neišlaiko Įturetų 3arraa,^^S1 
kritikos, S.L.A. susipratę nariai nęi-

> Visų-pirma, fašistų valdžios [rinko pi Lopątos j SLA. iždl- 
yra gengsterįų valdžios, o nej ninkus ir tai dėl labai svarbių 
normališkos 
džios. Tą fašistiškągengsteriz- 
mą pagimdė nesveikos sąlygos, 
susidariusios po Pasaulio karo. 
Reikia neužmiršti, kad fašistiš
kos gaujos susideda ne iš fab
rikantų arba bankininkų, bet 
žymioje dalyje iš beturčių (it. y. 
proletarų), kuriuos sudemoralMj

kius1 šų juo šųtvarkyti teisės 
pamatu, taip kad abiem pusėm' 
butų kuomažiausia progos er
zintis ir pyktis. Bet- kada darb 
davys' sutriuškina streiką^ tai 
streikininkai , gauna; skaudžiai 
nukentėti, - ,

Tas pats yra in revoliucijose. 
Jeigu susipratę ir organizuoti 
darbininkai' vadovauja revoliu
cijoje, tai jos pergalė dažnai 

!buna laimėta: be kraujo pralie
jimo'. Taip buvo Rusijoje kovo 
mėnesyje 1917 m. Taip buvo 
Vokietijoje ir Austrijoje pabai 
gojo 1918 m, Taip buvo ir Is
panijoje 1931 m. ir >iaręv<>ka* 
ei jos pergalės darbininkai ne-j 
užsiima kerštu: nekap'oja savo 
priešams galvų, neatima jiems 
teisių — tik panaikina privilfe, 
gijas ir įsteigia demokratiją, 
kurioje visi žmonės turi lygias 
teises ir pareigas. , 
, Visai kas- kitą, kuomet laimi 
kontr-revoliucija.,, t, y, išnaudos 
tojų revoliucija;: ji visuomet 
būna žiauri ir kruvina. Net ir 
tuomet, kai revoliucionieriai psk 
siduoda be pasipriešinimo, iš
naudotojai, laimėję pergalę,, el
giasi su jais, kaip- žvėrys. Pa* 
.vykdys; Vokietija, kur socialde
mokratai ir komunistai nė ne
mėgino pakelti ginklą prieš 
pitlerji kai jisai buvo paskir 
tas kancleriu^ o betgi Hitleris 
vartoja prieš juos baisiausią Rastenis sutaupą turi, 
.terorą.

Jeigu revoliucionieriai, kurie 
turi' valdžią savo rankoše,. ima 
.elgtis žiauriai,, tai tat yra aiš
kiausias ženklas^ kad vadovybė 
■sprūsta iš> darbininkų rankų.

Kas yra stiprus ir vartoja 
smurtą prieš silpnuosius,, to Į 
dvasia yra ne darbininko, bet|. 
išnaudotojo.

» |......... '"■■■i', .i>n»» ,j ............. .................. iiJUni'iwnĮii!li|ii ................ .. n.’ll.t1

jUošvis Žentą Perša Į
SLA Iždininkus

kraustė Chicagon?
■ * " . . ' '' . '' 1.' ' . i

> Dabar keletas žodžių apie p. 
RasteniO’ asmenini “taupumą”. 
iMusų mieste (Baltimoreje}, p. 
Rastenis labai gerai pažįsta
mas, nęs kelioliką metų gyve
no. Labai gaila, kad “Sanda
ros” pakeltame klausime apie 
“asmenišką sutaupumą” nega-

[tenį. pasakyti. Trumpai sakant, į Daug kas

t

, audra prieš karalių, kuri butų 
pavojinga pačios monarchijos 
gyvavimui.

Bet So. Bostono “Darbiniu* 
kas” tokios tvarkos nenori. Ji
sai reikalauja, kad katalikas,1 
jeigu jisai yra išrinktas prezi
dentu, nepaisytų konstitucijos 
ir elgtųsi taip, kaip jam dik* 
tuoj a kunigija, o ne taip, kaip 
nutaria žmonių išrinktieji at
stovai. Tai toks jisai yra “de
mokratijos šalininkas”.

O betgi jisai labai mėgsta 
akėti bolševikus, kurie demo
kratiją pripažįsta tiktai tada1, 
kada ji jiems naudinga. Kleri
kalų, pozicija yra visai tokia 
pat.

“Darbininko” redaktorius ra
šo, kad Ispanijos prezidentas 
Zamora, nors ir yra katalikas, 
bet — “ne mūsiškis”^ Nes kai 
Ispanijos steigiamasis seimas 
priėmė įstatymą, kuriuo įsako
ma valdžiai panaikinti jėzuitų 
ordiną, tai Zamora, kuris pra
džioje prieš tai protestavo, vis
gi, galų gale, toki dekretą pa
sirašė. Be to,

“Tais pačiais metais,
morai tebeprezidentaujant, 
sukonfiskuota visos Ispani
jos bažnyčios ir prapijinės 
mokyklos, kertės 500 milio- 
nų dolerių. Nejaugi ųž tokį 
‘pasitarnavimą’ Bažnyčiai ga
lima vadinti Zamorą katali
kui ir net geru kataliku?!”— 
klausia šv. Juozapo sąjungos 
organas.
Bet tą bažnyčių i? parapiji

nių mokyklų paėmimą į vals
tybės rankas nutarė parlamen
tas, o ne prezidentas. Ispani
jos respublikos prezidentas, pa
gal konstituciją, neturi iteisės 
priešintis parlamento , nutari
mams. Tokia tvanka yra i^ dau
gelyje* kitų valstybių. Anglijo
je, sakysime, yra karalius, bet 
jeigu karalius drįstų pasiprie
šinti parlamento daugumai, tai 
jisai butų apkaltintas konstitu
cijos laužymu ir kiltų didelė

SOVIETŲ VALDŽIA SVEIKI* 
NO VANDERVELDE

Belgijos socialistų vadas ir 
buvęs Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo pirmininkas, ku
ris dabar yra ministerių kabi
neto narys koalicinėje valdžio
je, E.. Vanderveįde, neperseniai 
sulaukė 80 metų amžiaus, šita 
proga drg. Vanderveįde gavo 
nesuskaitomą daugybę sveikini
mų iŠ visų pasaulio kraštų.

Pasveikino jį taip pat ir Ru
sijos sovietų valdžia. Kartu su 
pasveikinimu ji įteikė jam ir 
kokią tai “labai brangią dova
ną”. Vadinasi, Belgijos socialis-r 
tų vadui Maskva išreiškė dide
lę pagarbą ir simpatiją, — ne
žiūrint to, kad jisai yra, pagal 
komunistišką terminologiją, 
“dešinysis socialistas” ir dagi 
'— ministeris.

tai ten, beveik visur. Dainuo- 
je sakoma: žiuriu į dvarelį 
(į kiemą), o tame dvarelyj 
mėlynos marelės.

Gal ežerus vadindavo mario
mis? . ■'

Senovėje lietuviai balą, ar
ba pales vadindavo mariomis 
ar marėmis. Daugelyje kalbų 
panašiai vadinama. Anglai sa
ko “marsh” (palės).

Prancūzijos pietuose yra 
žmonių keltiškos padermės. 
Jie savo kalboje balą vadina 
“mare”. Anot Sauerweine 
(kurs rašė “Aušroje”), keltai 
arba eeltai yra artimi lietu
viams;- t. y. artimesni, negu 

'dara^ įrodytų, kiek ir kur p J vokiečiai ir k. Velžiai (Walės) 
i. [yra keltų padermės. Esu gir-

„„ A x . ... .. . dėjęs Amerikos velšius jumo-
SLA protaujantieji nanai Į rįatiškai Atlanto vandenyną 

j nebalsuos už p; Rastenį, nea va^inant bala; arba prudu — 
Jis į SLA prezidento urėdą ne • “pond”. Inžinierius

tinKU,- x velšis sykį man sakė: aš čia
Bagočiaus vadovybė nepamai- esu gimęs, o ji (jo pati) yra 

noma. [atėjus per balą (“pond”).
v. . Matyt, angliškai kalbantiejiAdv. Bagočius daug gėrės- Įžmonės taip yra papratę At- 

ms, sumanesnis; Neužmirškite; han^ pravardžiuot bala, kad ir 
j kad adv. Bagočius tik šiuo Į rimtai kalbėdami neretai taip 

trumpu laiku, yra padaręs tiek Lj vadina Stai dabar vienam 
r duug pažangos SLA narių ir Amerikos dienraštyj, skaityto- 

I visos organizacijos labui, ką. p. k, laižfcM sfcyriujeį viena mo. 
I Gegužis, per 16 metų nejsten- terte. kritikyodama Anglijos 

gč padaryt, Pataisė čarterjį vy8j{Upą Manningą ir Ameri- 
įvedė naujus ir labai reikalin- l kas. turt3uB-.t kurie

fet sk^ri_US...ap®aUg0.S’ ^1^1 P«a prezidento Roosevelto 
Amerikos neitralumo * paskelbi 
mą, rašo šiaip: “turčiai nori 
karo ypač dėl to, kad jų vai
kai praeito karo laiku- galėjo 
pasitikti šitoj pusėje balos (on 
this side of the pond), kuomet 
biednųjų vaikai ėjo tenai ir 
sugrįžo sužeisti”.

» W »
Kodėl lietuviai, tie, kuria 

;aip visomis išgalėmis “kriti- 
cavoT (ir dar “kritikuoja”) 

antrojo transatlantinio* skridi 
mo dalyką* — kodėl neturi to 
po tarptautinio jumoro apie 
Atlantą? Tie malonus tikrieji 
ietuviai perdaug buvo “rimti*’ 
ir dėl to jų kritikos pasilieka 
tik šmeižtais. Jie ne vieną sa
vo rimtumą, savo dvasios ba- 
ą -paliejo; Jie bego per tą ba

lą, bėgs ir niekad neperbėgs.,..
Juozas Buktiškis.

naują konstituciją, ką senoji
Ii*’ 

!kurį labai1 lengvai galėjo titi’ėi-[gelį1 metų atlikti. O’ kiek pini- 
ti. gų kainavo Susivienijimui tai*-

! P-as I.opato, kaipo legalis tonsHtuci.
r 'jos! Kiekviename seime budai-

vo po keletą Šimtų dolerių iš* 
^mokama visokiems advokatams 
už dirbimą konstitucijos. Kiek 

P tai' nuostolių padaryta Susivie
nijimui tik šituo vieųu daly* 

įku! Bet p. Bagočius; kaip tik 
užėmė SLA prezidento vietą,, 
tuo J atsirado ir konstitucija ir 

[nauji- apsaugos skyriai ir ki
tokį pagerinimai;

h Visa bėda šiandie tik ta, kad! 
Į sunku apsivalyti nuo blogų in*

$ v iic ii liti uvi, icvuai ūvcuuau

kapitalistų vak Į priežasčių. P-as Lopato yra la* 
bai, gerai žinomas SLA nariams, 
kaipo žmogus be jokio gilesnio 
sumanumo, be jokios iniciaty
vos ir labai vangus. Jis yra ži
nomas per daugelį metų, kai* 
po legalia patarėjas SLA. Kas 
gi daugiausia kaltas už nesam- 

jgias paskolas,, jei ne legalia pa* 
zavo karas, ekonominis krizis į tarėjas? Legalis patarėjas vi* 

sas popieras privalo atydžiai 
peržiūrėti ir tik tada paskolos

ir kitokios nelaimės. IŠnaudb- 
tojai tik duoda pinigus ir pa* 
rūpina lyderius tiems sudemo- Į duodama, kuomet legalis patą* 
ralizuotiems beturčiams orga- rėjas savo Q.K. ant paskolos 
nizuoti po fašizmo vėliava.

Antra vertus, fašistai sunai- nas Lopato 
kino darbininkų judėjimą ne K. ir ant Devenio - 
tada, kada jisai buvo stiprus,Irio paskolos; na, ir kas iš to 
bet tada, kada jisai Buvo su-[išėjo? S>LA turėjo nuostolių su* 
silpnėjęs. Italijoje Mussolinio [virš 30 tūkstančių dolerių! 
gaujos ėmė užpuldinėti darbi* f. Pbųas Lopato galėjo ir su 
ninku organizacijas ir susirin- -“Vienybės” paskola sutaupyti 

’kimusf tik po to, . kai susmuko datfg pinigų Susivienijimui, 
.“revoliuciniai” dirbtuvių užgro- Yra' žinių, kad buvo patarta, 
bimai. Kol tas judėjimas augo, prijungti prie .' “Vienybės” pa*' 
tai Mussolini ne tik jam nesi* kkolas, apart namo, ir jodomas 
priešino,, bet pats jį sveikino, 'turtas ~ spaustuve, mašinos 

H.ir t,t. Bet ponas Lopato, kaip 
[SLAnarių vadinamės -‘Seno- 

Panašiai buvo ir Vokietijoje, sios gvardijos kavalierius”
Hitlerizmas prasidėjo. Bavarijo- legalis SLAį patarėjas, tų žy- 
je po to, kai tenai susmuko “so- gių nesiėmė, net ir p. Gegužiui 
vietų valdžia”, kurią buvo įsd patarė nesiimti. To viso pasė- 
tęigę komunistų suagituoti dar- koje, ant judomo “Vienybės” 

. bininkai. Hitlerizmas paskui f turto uždėjo morgičių Strum* 
augo, didėjant skilimui Vokie- skis ir Garšva, ir dabar §LĄ 
tijos darbininkų klasėje ii; aš-*turi brangiai mokėti už spauz

į dokumentų uždeda. Jis — po- 
• uždėjo savo O.

Ažuna-

ragindamas darbininkus padu1 
ryti galą kapitalizmai!

patarėjas, jau labai daug Sut- 
sivienijįmui kainavo, ir čartei- 

’rib reikalu,, o dar daugiau kon* 
stitųcijos reikalu* • Bet kur čia 

į viską, suminčsii?.,, P*uį Gegu
žiui prezidentaujant ir lega* 
įliuose reikaluose nenusimanant, 
i tai visuomet būdavo* p^ Lo* 
j patą vežasi. O p; Lopato labai 
idažnai po & dienos išposėdžiau* 
ja, veik nė karto, burnos ne*- 
t atidaro, nė žodžio* nepratariu 
keletą cigarų suruko, na — ir 
po. 25 doL už dieną atsiima, vestmentų,; kurie yra vaisius 
■apart to dar ir kelionės įšlai* “senosios gvardijos** gaspado- 
das ir išvažiuoja namo nieko ravimo- iš Gegužio laikų. Bet 
“legaliai0 nenuveikęs. ■ Todėl [kuomet SLA- apsivalys nuo- to 
SLA nariai tokio asmens ne seųo) šlamšto, tak galėsime vii- 
.tik ką iždininku,, bet nei jokiu si džiaugtis organizacijos ge- 
;$LA Pild. Tarybos nariu, nei-[rovė; Tada galėsime pavesti; 
pageidauja, Adv. Gugis yra :SLA Vadovybę kad ir silpnes- 
daug geresnis,, jį ir išrinksi* niems nariams.-Bet dabar dar 
nie, . adv. Bagočiaus vadovybė ne*

Kitas “veikėjas”. pamainoma, ir todėl jį vėl iš* 
j ' . ■ [rinksime ir pagelbėsime jam
( Pona$ Skritulskas nesidrovi Susivienijimą pastatyt- ant 
piršliauti ir adv,- Rasteniui.>Per* tvirtų pamatųf ir įgyvendinti' 
įstato- jį,A kaipo geriausią žmo>- Rinkamą tvarką.
gų SLA prezidento vieta*. [ Neklausysime Strimaičio ir 
“Sandara” priedu, prideda, kad ,jQ ^bokšto“. Neklausysime nė 
p. Rastenis esąs labai taupus “Vienybės” su? šnipais bei jų 
žmogus asmeniniam gyvenime, plūdimais. Tačiaus jei jie ne- 
tad bus taupus ir BL^fvar-L užsičiaups, tai bandysime su 
kyme. čion jau nušnekėta dau-- jais tinkamai apsidirbt: juos 
:giaus, negu- keistai, — manau, 'numaskuosime, nes jie yrame' 
kad nuo šio komplimento ir balti tik reikės pakratyt 
p. Rastenis galėjo nurausti iki ir svietas pamatys jų nevalu^ 
■ausų, nes jis savo s “taupumą”, mus. P. Pečkys.
i beabe j o,, gana gerai žino. I 
! Jau kad taip Išsitarta ^an-Į 
daros”, tad prabočykit, j# aš . gjJ^A 
kaip" ką čion suminėsiu? apie p.
Rastenio “taupumą”. Tiesa, kad | 
p. Rastenis buvo A. L. T. San-|' 
daros prezidentu; ir iš jo- pre
zidentavimo “Sandarai”’ viso 

‘inventoriaus liko Bostone apie 
250 svarų, ir tai tik gyvo- in
ventoriaus; pp. Biekša ir Pron
ckus,, kuriuos Chįcagon įr per
krausiu. Ar ne puikua buvo' 
prezidentavimas J<Sąndarai” ? 
Baugu, jei ne die, duok, jis

Neklausysimo Strimaičio ir

šiais laikais jokio bitnio įmo- 
f nebe reklamos negali gyvuo- 
• ti. Konkurentųyra tiek daug, 

kad tik nuolatinis,, kasdieninis 
skelbimas gals patraukti dides
nį klijentų skaičių,

Amerikos įmonės getai sa- 
• pranta, kad be geros reklamos 

neapseisi. Kuo daugiau rėk-
lamuojied, tuo goriau ^sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimas į laikraščius, 
visuomet apsimoka,

»
Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi- naudos.

'glaus/negu* keistai,

it  -1..*— '   .................................*•

PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI
RINKIMUOSE

Kovo ir Balandžio 
men. 1936

UŽ JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTĖ 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Glabejai:

E, MIKUŽIUTĖ
J. MILIAUSKAS

1 Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVA1TIS

KULTŪRA
SAUSIS, 1986 

Jau atėjo!
Šie naujas ir tik ka iš Lietuvos gau

tas Sausio, 1936 numeris turinin
gas ir įdomus. Jo turinys kaip 
seka: • 1 .

Didysis vėžys Murinos ežere — J. 
Baldauskas.

Lygiagretės — Jokūbas Normantas.
Iš Britu Indijos gyvenimo — Prof.

P. Leonas. ' f
Bernaitis iŠ Laisvės Alėjos — K. 

Barauskas Nendrė.
S. O. o. — F. Neveravičius.
Apie dailininkus — P. Cvirka.
Musu dramos teatro 15 metų — 

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

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapių — Kaina 45 centai 
galima gauti

NAUJIENOS 
. 1739 So. Halsted st.
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Auto Žinios
$ Laimėjo naują 

Chevrolet
Apie porą mėnesių atgal šia

me skyriuje buvo pranešta, kad 
Chevrolet Motor kompanija 
ieško - seniausio vartojamo 
Chevrolet automobilio. Pabai
goje praeitų metų ši kompani
ja ragino savo automobilių var
totojus surašyti visus senus 
automobilius. Už seniausią šios 
kompanijos vartojamą automo
bilį kompanijos viršininkai ža
dėjo duoti naują automobilį be 
jokio mokesčio.

Surašinėjimas pasibaigė sau
sio mėnesį. Iš visų surašytų se- 

v nų automobilių kompanija nu
statė, kad seniausias yra 191 £ 
metų Chevrolet Royal Mail 
roadster, kuris priklauso p. Hi- 
ram H. Dohner, 70 metų am
žiaus seniui. ,Senelis yra sta
lius ir su savo 73 metų am
žiaus žmona Marija gyvena 
Quentin, Pa. Savo automobilį 
jis pirko 1914 metais ir varto
jo jį per 22 metu. Su tuo auto
mobiliu jis išvažinėjo 250,000 
mylių. Tiek mylių pakaktų ap
važiuoti apie žemes kamuolį 
dešimt sykių.

Chevrolet Motor kompanija 
paskelbė p. Hiram H. Dohner 
laimėtoju ir pakvietė jį atvykti 
į Detroitą atsiimti naują auto
mobilį. —L,

bet kokio' automobilio ir keliau
ti kur tinkamas.

Žmonės, kurie mėgsta ir galį 
keliauti, įsigiję trailerius, su
taupo daug pinigų, kuriuos jie 
turėtų sumokėti viešbučiams.

Chicagos Motor Klubo keliau
jantis atstovas, p. Bert Van- 
derwarf, praneša:

“Mes tik dabar baigėme ke
lionę po Amerikos pietų vals
tybes. Kelionėje mes pastebėjo
me, kad traileriai seka atosto: 
gininkų automobilius didesniam 
skaičiuje, negu kada nors.

“Trailerių vartojimas' taip 
sparčiai plečiasi, kad negalima 
spėti nustatyti jų tikrą skaičių. 
Mes tačiau apskaičiavome, kad 
500,000 amerikiečių kas metas 
vežasi atostogoms trailerius, o 
250,000 žmonių gyvena juose 
apskritus metus.

“Nuolat kreipiamasi į kelio
nių autoritetus, idant jie pagel
bėtų paruošti planus ilgų kelio-, 
nių, kurios tęsiamos nuo vieno 
iki dvylikos mėnesių laiko. 
Trailerių dirbėjai sunkiai dir
ba, kad patenkinti žmonių rei
kalavimus.“

Dideli mokesčiai 
motoristams

Plečiasi trailerių 
vartojimas

> Pastaruoju laiku Amerikoje 
pradėjo sparčiai plėstis traile
rių industrija. Traileris yra ke
liaujantis butas. Jame įrengta 
virtuve, lova, stalas, kėdės ir 
kiti gyvenimui patogumai. Toks 
keliaujantis butas paprastai 
esti padarytas ant dviejų ratų. 
Trailerį galima prijungti prie

ŽINOTINA
r '

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—RotušS—

* Washington ir Clark gatvės. Čia
i randasi majoro Kelly ofisas, vi-

fi miesto ofisai, munieipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas', 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. * )

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
PRANklin^SOOO.

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

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Miehigan 

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 kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

Vasario 25 dieną suėjo 17 
metų kaip Amerikoje pradėta 
takšnoti gasoliną. Oregon buvo 
pirmutinė valstybė uždėjusi 
taksas gasolinui. šią valstybę 
tuoj pasekė trys kitos valsty
bės, kurios kartu 1919 metais 
taksais už gasoliną surinko 
$1,022,000. Gi 1935 metais 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
už gasoliną surinko $808,422,- 
000. American Petroleum Insti
tuto apskaičiavimu, per 17 me
tų taksais už gasoliną tapo su
rinkta $5,318,615,856. Tai pa
sibaisėtina suma' jHni'gų. šis in
stitutas taipjau pažymi, kad 
praeitais metais už gasolino 
taksas surinktų pinigų užtektų 
pravedimui Panamos kanalo ir 
pastatymui dviejų tokių tven
kinių kaip Boulder dam.

Jeigu tie pinigai, kuriuos 
Amerikos vyriausybė surenka 
už gasolino taksas, butų pro
tingai sunaudoti vięšiems dar
bams, tai keli šimtai tūkstan
čių bedarbių galėtų gauti dar
bus ištisiems metams, neskai
tant jau tų sumų, kurias vals
tybių ir miestų valdžios suren
ka už automobilių leidimus.

Lova automobily
Nash automobilių dirbėjai 

šiais metais dirba Nash ir La- 
fayette automobilius, kurių sė
dynės yra taip suverčiamos, 
kad viduje pasidaro užtektinai 
ilga, plati ir patogi lova miego
jimui.' Tai yra didelis patogu
mas ilgų kelionių keleiviams, 
kurie bet kur pakelyje sustoję 
automobily gali patogiai pa
miegoti ir pasilsėti.

“Siurprizas” 49-toms 
Vedybų Sukak

tuvėms
Hermanas Blucb, 4325 So. 

Sacramento avenue, rengėsi 
švęsti 49-tas sukaktuves lai
mingo ženybinio gyvenimo. Bet 
tų sukaktuvių išvakarėse, pe
reitos savaitės pabaigoje, ga
vo labai, didelį “siurprizą“.

Jo geroji žmona, per 49 me
tus išbuvusi prie jo ir kartu 
žengusi “į sunkią gyvenimo ko
vą“, viską apvertė viršum ko
jomis. Pasiėmė ji $8,560, ku
riuos abu turėjo sutaupę bant 
ke ir išsikradstė gyventi sau 
pati viena.

Taip bent sako vyras, ku
ris užvedė bylą ir reikalauja 
iš žmonos pinigų. Apskųstoji, 
Theresa Bluch apsigyvenusi 
adresu, 4216 S. California avė.

DAINAVO “BIRUTĖS” KONCERTE

Barbara Darlys-Drangelienė, kuri vakar dainavo “Birutės“ 
choro koncerte, Chicagos Lietuvių Auditorijoje ir sutraukė ke
letą šimtų publikos. '

Jos pirmą kartą musų visuomenei dainuotos dainos stebė
tinai žavėjo klausytojo jausmus.

..........  . y. —..-............. I , .................. ,■^.„1,.,,^

POLITIKOS ŽINIOS
—————----- - -----  - ■ -   .    —.

Hornerio Kandidatai į 
Komitimonus

Gubernatoriaus Hornerio 
kandidatūros šalininkai stato 
35 savo kandidatus į Chica
gos «wardų komitimonus. Jie 
eina opozicijon prieš regulia^ 
rius—“Kelly-Nash mašinos“
kandidatus. t

Hornerio šalininkųĮtandida- 
tai į komitimohtfs, pagal war- 
dus, yra sekami:

Wardas:
.2 Augustus L. Williams, 

3646 S. Miehigan Avenue;
3 C. U. Turpin, 420 Ęasf 

45th Place;
4 Edward P. Garrity, 4830 

Kimbark Avenue;
5 Henry Donohue, 5307 S. 

Hyde Park Blvd.;
7 Dr. • A. S.' Mioduski, 8815 

South Shore Drive;
9 William Masessa, 225 E. 

Kensington , Avenue;
, 10 William Pieczynski, 8338 

Commercial Avenue;
11 Antjiony J. Zygmuntb- 

wicz, 4321 S. Marshfield Avė.;
12 Frank • Lassa, 4301 South 

Whipple Street;
13‘Albert F. Haney, 3445 

W. 65th Street;
14 gtephen Samuels, 1351 W. 

51’st- Street; - . ,
15 Thomas A. Oliver, 5753 

S.. Artesian Avenue;
16 Thomas P. Kėrrigan, 719 

W. 61st Place;
17 Chancellor Thornton, 7600 

Stewart Avenue;
21 James J. Polodna, 1826

S. Halsted Street; <
22 Stanley Jasinski, 3018 W. 

Cermak Road;
26 Walter Dziurgot, 1303 W. 

Huron . Street;
30 John J. * MčNeill, 217 No. 

Cicero Avenue;
31 Frank J. Kruppa, 926' No. 

Fairfield Avenue;
32 Stanley Kunz, 1918 W. 

Potomac; z
33 Chester ’ Kotowski, 2064 

N.> Western Avenue;
34 William Enderle, 1622 N. 

Francisco Avenue;
36 Thomas Čonley, 1735 N. 

Mason;
37 John F. Higgins, 5949 

W. Superior Street; \
38 Thaddeus R. Diadųl, 5423 

Montrose AVenue;
39 Joseph. P. Gorr, 4957 N. 

Kilbournes Avenue;
40 Michael Geraty, 3140 

Wilson Avenue; w

41 Thomas Knapik, 5826 N 
Nina Street; ■ - >
; 42 Joseph C. Meier, 217 W. 
Elm Street; yj

43 Anthony. P. Collins, 329 
Starr Street;

44 Joseph. [ O’Keefe, 2834 
Cambridge \A$enue;

47 James T. O’Malley, 1931 
Pattersbn Avenue;

48 J. Wri^ Quinlan, *5545 
Waynę Avenue;

49 AVilliam G. Murray, 7669 
Ridge Boulevąrd, ir

50 Albert Kuhn, 6536 No. 
Francisco AvęnUe.

_ I _ ■ *

Uždarė Bedarbių Pa- 
šelpos Ūkį Wheatone

Bedarbių šelpimo, įstaiga, Il
linois Emergency Commission, 
vakar uždarė bedarbių šelpi
mo utkį, kurį operavo Wheaton, 
Ilk, Chicagos priemiestyje. ‘

Pereitą sezoną ten dirbo 271 
bedarbiai, kurie užaugino su
virs 250,000 svarų daržovių 
Oak Forestui ir bedarbių sto
tims. Sandėliuose dar turi 
14,000 bušelių burokų, morkų, 
etc.; • 300 galionų kopūstų ir 
daug 
Ūkis 
žio.

konservuotų * < 
buvo apie 400 akrų dyd-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

8326 So. Union Avė.; P.
illis. nut. rašt.. 8847 S. Lituanica

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
naiiskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
Žolinas, 2931 So. Ėmerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway. A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Pa^ynskas, 
4300 W. End Avė.; Maršalka Ig. 
Tamašauskas, 822 W. 18th St.; 

' Dr. kvotėjas Dr. P. Zalatoris, 
6600 So. Artesian Avė.; Org. J. 
Bertulis, 1343 So. Avers Avė.

pirm 
Killis. ____  ______
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 38rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma-

> linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3138 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

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

Tavernos
daržovių, garfjeld7 park lietuvių ir 
kru dvd- MOTERŲ PAŠELPINIO* KLIUBO

Moteris nuveikė vagi
lių dantimis

. s ".'.'i 4-—4..-'

Mfs. Alice Schiavon, 36 me 
tų, grįžtant namon, prie 
8336 Drexel Aye., užpuolė va
gilius ir bandė atimti iš jos ri
dikulį. i

Tačiau tai jam nepavyko, nes 
šita moteris pirma jo griebėsi 
darbo. Pirmiausiai ji pakišo va
giui koją, paskui, parsimetusi, 
išspardė veidą ir šonus. Nega
na įto, ji pagriebė už kojos ir 
stipriai suleido dantis į blauz-

Vagiliui nebelikus daugiau 
kas -daryti, pavartojo savo pa
stangas ir, pasiliuosavęs,. spru
ko, o Mrs. Schiavon laimėjusi 
imtynes, nuėjo namon, ridikulį 
rankoje nešina.

Atėmė $285 nuo kepėjo
Du ginkluoti banditai atėmė 

,$285 nuo kepėjo, Samuel Ce- 
coia, 1941 West Erie Street. 
Užklupo jį( kepykloje, ties JL121 
W. Grand st.

J —..."I—*1 '■ ■■ii i,, į D. ..

Artistas Beery stebiasi 
Chicagos laiku

Atvažiavęs ’ į Chicagą žymi/s 
artistas W£dlace Beery labai ste
bėjosi ir pečius traukė, nega
lėdamas suprasti naujo Chica
gos laiko.

*
Kur Susirenka Lietuviai

Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.; 
pirm, pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M, Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 

' End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.

- Susirinkimai laikomi kas antrų ne- 
dėldieni Lhwler Hali, 3929 West 
Madison St.

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

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

Tel. Lafayette 2235

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1986 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophįe 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz .— fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Indepėndence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas. 656 Bėlden 
Avė. — kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Musville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

Bovling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
užeigų, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiui 
Penktadienius veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENfi 

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

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm,, 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2688 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis j— kasos | 
globėjas,/ 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja,! 
2543 W. 45 St; F. Bistras — 
maršalka,. 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrų ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet, 4535 - South 
Rockwell St. •

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

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted SU

M

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice-

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiau 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
.'ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

Sunkiai serga, guli 
ligoninėje B.
Benzinienė

<» ■ •

South town ligoninėje guli 
sunkiai serganti Bessie Benzi
nienė, 6753 S.- Artesian avė. 
Tris dienas atgal ligoninėje jai 
buvo padaryta operacija, bet 
kokie bus rezultatai, dar neži
nia. Pirm operacijos ligone iš
gulėjo namie apie keturias sa
vaites.

J i guli kambaryj e 315, kur 
ją gali aplankyti draugai ir pa' 
žįstami.

B. Benzinienė yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė. / Pri
klauso ir SLA. . • • • e * •

J. Osinskienė.

EMIL FETTING
Peręiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 diena, 8:10 valanda va
kare 1936 m. sulaukės 41 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės ap. 
ir valsČ., RekŠčių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijonai no tėvais 
špelyerįke, sūnų Edward, duk
terį Dolores ir gimines, o Lie
tuvoj motina, 4 brolius, seserį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
748 W. 59th St.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
kovO 10 diena, 2:00 vai. po pie- 

’ tu iš namu , i Concordia ka
pines, Madisbn St., Forest 
Park,

Visi a. a. Emil Fettiligio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse' ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, - •
z ‘Moteris, sūnūs, duktė i

ir , gimines.
Patarnauja laidotuvių direk

torius S. Ę. Mažeika, Telefo- 
' nas Yards 1138.

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki vidurnakčio 

3-čia Sensacinga Savaitė 
iki a vai. Kūdikiams

po piet. ' 15o visada
“IŠKILMINGA SOVIETU SATYRA”

N. Y. TIMES

“THE NEW GULUVER”
šis paveikslas nebus rodomas jokiame

kitame teatre Chicagoje I

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

• Vai.:! 8:30iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STZVr E'; S T.

Opposife Davis Store. 2d Fluor

Milda Fruit Market, Bridgeport
Visuomet galima gauti šviežių, vaisių ir doržovių 

lietuvių krautuvėje Savininkė lietuvė

Julia Žadaskaitė
3201 S.' Halsted St. >

Atdara kasdien, ir sekmadieniais iki 1 vai. pp

PARENGIMAI
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo Bunco 

Party Hollywood Inn svetainėje, 2417 West 43rd Street, 
4 vai. po pietų. Įžanga 25c. Gražus prizai, užkandžiai ir 
muzika šokiams.

KOVO 13.—Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos Masinis Mi
tingas J. Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Miehigan avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidaš, J. šarkiunas, T. Kuchiriskas. Dainuos 
“Pirmyn“ ir “Aido“ choras. Įžangą visiems veltui.

15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Halsted strėet. Dalyvauja Jur- 

zgis Steponavičius, pianistas; Anele Steponavičienė, dai
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn“, “Naujos Gadynės” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.“ Prelegentas H. iogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Miehigan avenue, 1 vai,, pp. Įžanga veltui 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.

Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Meilų Jubiliejaus Vakarie
ne, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, Šokiai.

KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, T250 Mil- 
waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50.

KoyO 29 — “Naujos Gadynes” choras stalto operetę, “Vogtas 
čigonas“, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

KOVO 15

Kovo

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, aiiL 
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
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir £hile.
PETER KAZWELL, Sav..

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

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti į mano užeigų. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 8489.

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

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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

mams ir parems. Savininkai
. KUCHINSKAI
82th and Kean Avė. Willow Springs

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 
o Šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. NeužmirS- 
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

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

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetaine dėl mitingų, ve
stuvių, Varių 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 našliukų. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State £t.
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P. Grigaitis Kalbės 
Chic. Liet D-jos Su

sirinkime

ir įsmukti į alinės vidų. Įsi- 
gavęs vidun; • užrakino duris, 
o vagilis nieko nelaukdamas 
sprukos kiek gyvas.

NAUJIENOS,^Chicago, UI.
■■Ii. II imiiii |> liiin I <1,iilMitiij'i'įĮiV'' tyi'H Ifj

Iš New Ydrko grįžo
E. Mikužiutė

Ai
Pirmadienis, kovo 9, 1936

...—— .. ... .. . . . . . .

antradienį, MasonieRyt.
Temple Hali, 1547 N. Leavitt 
St. kaip 8 vakare. Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
me įkalbės “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis. Jo kalba, 
kaip ir visuomet bite įdomi ir 
pamokinanti. Chicagos Lietu
vių Draugijos nariams verta 
skaitlingai susirinkti ne Vieh 
apsvarstysite savo organizacį- 
jos reikalus, bet bus proga pa
siklausyti “Naujienų0 redakto
riaus kalbos einamais gyveni
mo klausimais.

C. L. D-ja.

“Nuolatinis Lanky
tojas” Apipiešė Ali

nį) Bridgeporte
Sumušė bartenderį Bartkų 

pasiėmė $40 pinigais
ir

Pasisekė A. Lekavi
čiaus Sušelpimo 

Vakaras
šeštadienį vakare W., Neffo 

svetainėje, Westsidėje, įvyko 
vakarėlis, kuris * beveik užtik
rina A. Lekavičiui dirbtines ko
jas.

Vakarėlį rengė LSS kuopa 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras sušelpimui Oak Forest 
prieglaudoje gulinčio buvusio 
veikėjo pažangiųjų lietuvių 
tarpe. Kiek laiko atgal A* Le
kavičiui reikėjo nupjauti abi 
kojas. Dabar keliamas fondas 
nupirkti dvi dirbtinas kojas, 
kad ligonis galėtų bent kiek 
judėti ir nepaliktų amžinai 
pririštas prie lovos.

šeštadienio vakarėlis fondui 
duos gražaus pelno, nes susi
rinkusioji publika reikalą gi
liai atjautė ir jį nuoširdžiai rė
mė.

Be šokių ir vaišių, susirin
kusieji sulaukę ir trumpo ttitb 
zikalio prograjno, kuriame da
lyvavo Vyrų 
nauskienė ir 
vičiai ir kiti 
tai.

Vakarėliit
nosi p. A. RypkeviČius, P. švel- 
nis ir J. šmotelis, A. Lekavi
čiaus fondo komisija.

Buvęs.

J Kotrynos Virkietis alinę 
Bridgeporte, 3139 JSo. Halsted 
street, per , kurį laiką beveik 
kiekvieną dieną ateidavo ty
lus, Angliškai kalbąs vyriškis. 
Išgerdavo alų-kitą ir išeidavo.

Pereitos savaitės pabaigoje, 
jis kaip visuomet atėjo, apie 
7 Vai. vak., ir užsisakė alų. 
Jam patarnavusi, K. Virkietis 
nuėjo užpakalin, į virtuvę, o 
priešakyje paliko bartenderis, 
J. Bartkus. Nebaigęs alaus 
gerti, nežinomasis užpuolė 
Bartkų, jį ėmė mušti ir pri
vertė atidaryti registęrį. Iš jo 
pasisėmė apie $40.00 ir išdū
mė.

‘ Kol Bartkus atsipeikėjo, o 
tūlas Burt Comwall, 1738 W. 
31st Street, pašaukė policiją, 
piktadario nebuvo nei ženklo.

Vakar ąpie 1:30 pb pietų, iš 
New Yorko grįžo p-lė Eufro- 
zina Mikužiutė, 2121 N. West- 
ern avenue. Ji Jalyvavo\ posė
dyje‘SLA Pildomosios Tary
bos, kurioje užima iždo glo
bėjos urėdą.. Ji praleido New 
Yorke apie savaitę laiko.

P-lei Mikužiutėi grįžus> pi
lietybes ir anglų kalbos klia- 
sos, kurias ji mokina Fellow- 
šhip House rūmuose, Bridge
porte, atnaujinamos šią savai
tę. Mokiniai, lanką tas kliasas, 
yra prašomi susirinkti regu
liariu laiku.

Steponavičiri Kbn- 
certas Lietuvių 

Auįitririjftje
t • . •* ji *

Kazys Steponavičių^ smui- 
' kininko rolėje; A. Steponą- 

vičienė — dainininkės, o Jur
gis StepohayiČtas riiani- 
sto

KĄ ŽMONĖS MANO

choras, - pp. Gu- 
Ašcila, Stepona- 
eks-pronto artis-

daugiausiai rupi-

Šiuo kartu vagilis 
nepasirodė ganė

tinai smarkus
CICERO. — Nežinomas va

gis pereitos savaitės pabaigo
je bandė apiplėšti lietuvį biz
nierių, Martiną Vilaitį, 1332 
South Cicero avenue. Vilaitis 
pasirodė smarkesnis už vagi
lį ir nors prie savęs tupėjo 
daug pinigų, bet visus išgel
bėjo. .

Vagilis jį užpuolė, kuomet 
grįžo iš - banko su pinigais. 
Tarpduryje jo alines, Vilaitj 
sutiko vagis, matyt, .žinoda
mas, kad ' jo busimoji “auka” 
grįžta iŠ banko. Bet būdamas 
smarkesnis už užpuoliką, Vi
laitis pajėgė nuo jo' ištrukti' naba avenue

Kankakee remia 
“Naujienas” ir 

Seną Petrą
Žada aplankyti kiekvieną 

tuvį ir raginti skaityti dien 
raštį

lie-

Senas Petras, pasirodo, tu
ri gerų talkininkų Kankakee 
mieste, III.

štai, pp. Sančiųliai, 218 
South Kast avenue, prisiuntė 
jam $8 užrašydami “Naujie
nas” nsavo giminaičiui Lietu
voje, Povylųi Tamošiūnui; Jie 
taipgi žada užsirašyti dienraš
tį ir sau.

Pp. Sančiųliai Kankakee už
laiko alinę, adresu, 218 S. East 
avenue, taipgi gėrimų Urmo 
sandėlį, adresu, 216 S. East 
avenue. Sandėlyje turi didelį 
pasirinkimą degtinių, vynų, 
taipgi daug importuotų gėri
mų.

Drg. Louis J. Poškus rašo 
iš Kankakee, kad jis aplankys 
kiekvieną vietos lietuvių šei
myną ir ragins užsirašyti “Nau
jienas” per Seną. Petrą.

Senas Petras.

žmona Vyrą Iš Ka
lė jjmo, 0 Vyras Į

Kalėjimą
Apskričio teisėjas Fi’nnegan 

šeštadienį suko galvą. Ne apie 
tai kaip piktadarį pasiųsti j 
kalėjimą, bet apie tai kaip ne
norintį kalėjimo apleisti žmo
gų iŠ ten atgauti. / 

, Kietasis riešutas Jbuvo Jo- 
seph A. Lorenc, buvęs moky
klų tarybos tarnautojas. Kiek 
laiko atgal jį pasiuntė už gro
tų ''už nemokėjimą -alimonijos 
žmonai. ’

žmona, apsigalvojusi nu
sprendė, kad vyrui sėdint ka
lėjime ji alimonijos vistiek ne
sulauks. Būdamas laisvėje-gi, 
jis gal šį tą uždirbs ir kada 
nors atsileis. Ir nusprendė, Lo
rencą iš kalėjimo išgauti.

Bet sthiosdamas, kas žmo
nos galvoje, Lorencas neiti iš 
kalėjimo. Tik po ilgų ginčų abr 
pusės pagaliau susitaikė ir Lo
rencas sutiko vėl džiaugtis lai
svę. ‘ ’

Bet alimonijos nemokės.

’-• / .UI....,

Pąsitraukę laikinai iš chor
vedžių - ir dirigentų ir moky
tojų tolių, šį*' sekmadienį 7visi 
trys Stepoh$yi£iąi pasirodys 
lietuvių publikai • kaipo solis
tai. ■ -Ą ' .

Kazys Steponavičius, chor- 
vedis ir orkėjttrd dirigentas-- 
bus smuikininkas.

Aųelę Steponavičienė, kaip 
ir visuomet, pasirodys daini
ninkės rolėje. ' ;i

Vedėjo’ lazdelę atidėjęs į ša
lį pianistų buk * J argi s Stepo
navičius. v

Jų koncertas • įvyks sekma
dienį, Chicagos ! Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 Soiith' Halsted 
street.

Steponavičiams parengime 
asistuos “Pirmyn”, Chicagos 
Lietuvių Vyrų, ir Nriujos Ga
dynės chorai ir Ghi. Liet. Sim* 
fonijos orkestras, pradžia 6 
vai. vak., o įžanga 50c. Po 
koncerto įvyks šokiai, kuriems 
gros G. Stephens Revelers. \

Heleri Bartush Šįva
kar Dainuo ja Per

, 'PI

Stoti

Automobiliai Chica 
goję užmušė 149 

žmones
Nuo šių metų pradžios iki 

vakar dienos automobiliai Chi- 
cagoje užmušė 149 žmones. 
Vėliausia auka buvo, Dominick 
Uldrich, 8718 Commercial avė. 
Prie Baltimore ir Commercial 
avenue jį suvažinėjo Raimon
dai Ciševskis, 23, 8543 Esca-

Anglys Grįžta Prie Senųjų Kainų!
Pirkit Aukštos Rūšies Northern Illinois Anglis tiesiog iš Kasyklų.

NEMAŽIAU KAIP 2 TONUS
Run .................. ..........  $3.75 už tonų
........................   $4.00 už tonų

............. ......................... ;............    $4.00 už 0nų
............ ,:«•.......       $2.75 už tonų

$2.00 už torių, už pristatymų

Mine 
. Lump
Egg -
Screen

Telefonuokit dieną arba nakt j—KEDZIE 3882

COAL BACK TO OLD PRICES!
Buy Your High Grade Northern Illinois Coal Direct From The Mine 

2 TON MINIMUM 
Mine Run 
Lump ......

; Egg ........
Screen ....

$3.75 per ton
$4.00 per ton
$4.00 per ton
$2.75 per ton

$2.00 per ton trųekers chąrge ' ‘,

' Phone, Day or Night —: KEDZIE 3882

Kaltina buv. RFC 
viršininką J}awes
Penktadienį įvyko nepapras

tas advokatų susikimšimas dis- 
trikto teisėjo Wilkerson teis- 
mabuty, kur tuo metu ėjo prie 
pabaigos byla, kurią užvedė 
RFC prieš Central Republic 
Trust akcininkus. . V,

Juos, daugiausiai . įdomino 
tasai faktas, kad toje byloje 
figūruoja žymus finansier.ius 
ir buv. Hooverio diplomatas 
Charles G. Dąwes. Jis būda
mas RFC viršininku paskoli
no $90,000,000 suminėtam ban
kui gerai žinodamas jo sun
kią finansinę padėtį.

Dawes buvo tuo pačiu laiku 
abiejų įstaigų viršininku.

Išsigandęs kolektorius 
sužeidė policininką

Vakar išlipant iš keltuvo 221 
N. LaSalle St. kolektorius Paul 
Boyd nusigando nuo prisiarti
nančio langų plovė j o, išsitrau
kė revolverį ir pradėjo šaudyk 
ti, nenuėmęs kauburą. Kąubu- 
ra suižo, o nuotrupds sužeidė 
jį lydėjusį policmoną John J. 
Sullivan.

Mirties sprendimas už 
kūdikio sudeginimą, 

į . 1 ■ .

Užvakar grand jury grąži
no savo mirties sprendimą pa
kartotinam koronierio tardy
mui, nuosprendį išnešė prieš 
Miss P0trawski, 3643 S. Her- 
mitage Avė. Ji kaltinama tuo, 
kad ji savo kūdikį įmetė į kro
snį, kurs buvo gimęs negy
vas. ? ’ ; _• ''. !■

Apiplėšė Ashland 
LumberCo.

Dalyvauja George Eastmano 
orkestro — Carnation proorkestro 
grame

Lietuvaitė operos dainininkė, 
Helen Bartush šįvakar dainuos 
per National Broadcasting Sy
stem stotis, Carnation konden'( 
suoto pieno 
me, su Georgė 
fonijos orkestru^

Valandą . trahsliiios visos 
NĘC stotys Arnęrikoje, o Cįii- 
cagoje W.M.A®, 670 kilocy- 
cles. Programas tęsis pusę< va
landos, nuo 16-tos, nau j uo j u 
Chicagos laiku, iki 10:30.

P-lė Bartiiish, valan^ęje bus 
žinoma vardu “Lullaby Lady” 
ir, jeigu ji padarys gerą įspū
dį į Amerikos klausytojus, tai 
rengėjai žada dainininkę pa
likti toje rolėje nuolatiniai. 
Lietuviai, kuriems dainininkė 
patiks, yra raginami' pasiųsti 
stočiai laiškutį.

•pves progra- 
lastman sim

Valandą . transliuos visos

Dar 5 milionai varantų 
apšvietus reikalams
Pasibaigė apšvietos Tarybos 

derybos dėl' išpardavimo dar 
5-ių milionų dolerių, vertės va- 
raritų 1936 metų’ apšvietos rei- 
falams. Tuo budu susidarys 
$15,000,000 parduotų šiais me
tais varantų suma.

Lietuvaites Šuo Pa
rodoje

Numirėlio balsas ir 
Autoriteto tyla!

Lietuva' jau devynioliktus 
metus gyvuoja kaipo nepri
klausoma valstybė. Ne vienoj 
naujai susikuriu valstybių ir 
nuo seniui gyvuojančiose-—nei 
prieš Pasaulinį nei po pasau
linio ikaro, numirėliai nepra
bilo, nekalbėjo. O Lietuvoje 
numirėlis ne tik prabilo; bet 
kalbėjo ir kaltino Lietuvos 
gydytojus, ypatingai sveikatos 
departamentą už mėjimą su
maniai jiems uždėtos, parei
gos, už ąpsileidimą ir neda- 
bojimą žmonių sveikatos, už 
belaikinį nuvapmą piliečių į 
anapus grabo nuo tokių ligų, 
nuo v kurių pilietis ne tik mir
ti, bet susirgti neturėjo tiesos. 
Tai gaišiai skaudus sunkus 
•kaltinimas Sveikatoš departa
mento vedėjui. ,

■ . .»

Lietuva turi universitetą su 
medicinos skyrium. Universi
tetas ir “ medicinos skyrius 
aukštai iš moksliškos pusės 
pastatyti. Ojvienok į gydyto
jus ir į Sveikatos Dėparta- 
mentą prabilo nelaiku numi
ręs pilietiš. (skaityk “Lietuvos 
Žinių” No. 4L vas. 19, š. m. 
pusi. 3. “Numirėlio balsas ir 
Autoritetų tyla.”).

Kada perskaitai tą kaltini
mo aktą, numirėlio parašytą, 
tai koktu ir šlykštu ant širdies 
pasidaro. Ir geriausiais norais 
vadovaujantis žmogus negali 
rasti pateisinimo beširdiškam 
gydytoj į apsileidimui, o ypa- 
tiųgąi ^apsileidimui sveikatos 
departamento. • ' v •

Amerikos Lietuvių Daktarų. 
Draugijos nariai, kur kas auk
ščiau stovi humanitarišku at
žvilgiu. Čią. jie nę$išykšti su
teikti i populiarių pamokų iš 
sveikatos srities-—gyvu žodžiu 
(skaitydami paskaitas ir1 pre- 
lekcijas) ir raštu. Beveik be 
išimties visi Amerikoje išei
nantieji lietuvių kalba laik
raščiai turi įvedę pastovius 
“sveikatos skyrius”; ir tie sky 
riai yra gydytojų ir deįitistų 
redaguojami. Tai yra prakti
kuojama nuo- daugelio metų, 
todėl “sveikatos skyriai’' laik
raščiuose. įgijo pilnas pilietiš
kas teises ir laikraštis be svei
katos skyriaus yra neįmano
mas. Yra nemažai išleistų kny
gų, brošiūrų apie sveikatą ir 
sanitariją. Dar reikia nepa
miršti, kad kas savaitę, o ne 
retai ir dažniau gydytojas ar 
dentistas teikia trumpas pa
mokas per radio; radio pro
gramas duoda lietuviai vers- 
lovininkai ir papildymui pro- 
gramo yra kviečiamas lietuvis 
gydytojas ar dentistas ir jie 
teikia per radio pamokas. Tai 
tik čia paminėjau 
Lietuvių Daktarų 
darbuotę.
< Žvilgterėkime,. ką
vo piliečių sveikatos pagerini
mui Jungt. Valstijos,—muni
cipalitetai, federalės r valdžios

ir privatiŠkos įstaigos. Laik
raštyj nėra vietos pilnai atpa
sakoti, nes reikėtų parašyti 
didelę . knygą. Pravartu bus 
dar pastebėti, kad į-A^erican 
Medical Associatioji|®jA. M. 
A.) radio broadcastfc^ahtra- 

’dieniais) savaitė iš' Savaitės 
teikia painokas iš ? sveikatos 
srities po visą plačiąją Ameri
ką, o kur dar vietiniai sveika
tos skyriai, žodžiu, Amerikoje 
žmonių sveikatos
mas yra pastatytas gana aukš
tai, tad nereikia stebėtis, kad 
Amerikos piliečip gyvenimas 
per paskutinį dešimtmetį liko 
prailgintas mažiausiai nuo 10 
iki 15 metų. Ir tai nežiūrint 
depresijos.

Lietuvoje numirėliai rašo 
kaltinimo aktą: Lietuvos gy
dytojams ir Sveikatos Depar
tamentui. Tai labai ir labai 
skaudi ndujienybė, kad ne
priklausomoj valstybėj, ■ dėl 
kurios atgaivininio tiek daug 
darbo padėta, tiek daug nemi
gę kankintasi, kad tik močiu
tė Lietuva atgytų ir sveika, 
linksma ir patenkinta ilgąi il
gai gyvuotų,—tokie dalykai 
dedasi.

Aš visgi tikiu, kad šis pir
mas numirėlio parašytas kal
tinimo aktas Lietuvos gydyto- 

Sveikatos Departa-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

K. ČEPUKAS■,»

Pentuoju ruimus ar Storus, žema 
kaina, taipgi taisau visokios ' 

rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
- ■ - - — - -

apsaugoji

tlNtVftftSĄt STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

JLocal and Long Distance 
Futnitdre and Piano Moving

i 3400 S. llalsted Street
Phone Yards 3408

■ ■ • ' i ••

ČriĖITAS PATARNAVIMAS 
Skoliniam pinigus ant mortgičiu, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance.. Padarom dokumen
tus. Išrehdaoiam, parduodam arba 
iSmaitiom nekilnojamas • savastis.

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

Hėmlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 met

Amerikos 
Draugijos

veikia sa

jams ir
mentui bus ir paskutinis!

—Dr. A. L. Graičunas.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę*. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 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 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. AshlUnd Boule- 
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. 
imami 
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 S. Halsted St. (2ros lubos)

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėt dykai apskait- 
liavifųų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

'.A « ' ; ■

Leonas Roofing Co.
8750 WMUce Street 
Tel, Boulevard 0250

Educational
, Mokyklos ’

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
. ar

BARBERYSTE VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas. patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygelės. ’ Moki
nimas dieną ir vakarais/ Lengvus 
išmokėjimai. A ’

MOLER SYSTEM
59 E. Mąriroė St Central 6393

FinandaT"
Finansai-Paskolos

MOKĖS grynais pinigais už pir
mus morgičius. Ą. J. Epson, 100 N. 
LaSalle St. Room 1707.

NORIU gaut $4800 paskolos pir
mus morgičius ant A—I mūrinio na
mo. Atsišaukit Box 404; 1739 So. 
Halsted St.

» Furniture& Fixtures 
Rakandai-Itaisai ? ’

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

S. E. SOSTttEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.
. IĮ f l Į Į———^ĮĮĮjĮĮj

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Nariais pri- 
nuo 15 iki 48 .metų

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

Help Wanted—Feitiale 
Darbihinkių reikia

REIKALINGA jauna > mergina 
bendram namu darbui nudirbti ir 
prižiūrėti viena kūdiki. Apsibūti 
naktimis.. Kreiptis tarp 1—4 po 
pietų. Dr. Marcus, 325 South 
Crawford Avė.

šeštadienį du ginkluoti vy
rai, skarelėmis veidus užsimas
kavę, įėjo į Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland Avė., ir, 
pagrobę ,iš vedėjo ir raštinin 
ko $425, paspruko. Tai buvo 
algos, kurios turėjo . būti tų 
dieną sumokėtos tarnautojams.

Penktadienį Fair krautuvėje 
prasidėjo veislinių šunų paroda. 
Tarp lojančių ir kaukiančių 
eksponatų ten yrav ir škotų 
veislės šuniukas,> kuris priklau
so jaunai lietuvaitei, p. Helen 
Slakis, 6733 Cranddn avė. T

Tas šuniukas . ląįmėjo keįis 
mėlynus kaspinus parodose pra
eityje. Savininkė tikisi, kad 
“Scottie” bus'; Himihgas ir šiuo 
kartu. A

P-lė Slakis yra duktė adv. A. 
A. Šlakio iy Dr. S. Slakienės.

’ ' 1 ' > f ’ -J i! , , , *

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios-Naujienos 
yra naudingos.

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( brmth) 

. • • - ■ ■ , 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fTith the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the perhon who is toost attrac- 
tive. In business lifei as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody cuflers from thfe 
offensive conditioh ąt soma time or other— 
many more regularly than thėy thi..k. Fėrmen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the bause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to tise Listerino, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerlnę halts fermentatidn. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes aweet and agreeable. It 
■vUi not offeud others.

MIf you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safa antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, Si. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
'halitosis with USTERINE

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avę. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj, 

y Pašaukit.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CONRADl
PHOTO STUDIO

420W.63rdSt
Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Rėpublic .8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

BARGENAS — Parsiduoda Tavem 
su namu ir laisniu. 1320 S. 49 Avė. 
Cicero. Tel. Cicero 5875.

■ . ........t.......... ■■ ■ ... .i. .......... 'i

PARSIDUODA kriaučių šapa. 
Parduosiu pigiai, pardavimo priežas
tis mirtis. 1825 So. Halsted St.

TAVERNAS parsiduoda, kampinis 
namas su 5 kambariais pragyvenimui 
biznis išdirbtas per 2 metus. Liga 
šeimynoje verčia parduoti. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės >

3538 So, Halsted St

Real Estate For Sale 
Nąmai/Žeinig^Pardavimai

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtą 2 aukštu murini 6x6.

4315 S. Rockvrell St.




