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Francija atsisakė tartis su naciais; nori sankcijų
• . < ' ••• • ' ■ ; ■?’ ‘ i 

Šaukia naują Locarno sig 
natorų konferenciją

)

Signatorai dar sykį susirinks Londone ket 
virtadieny, ten šeštadieny įvyks ir 

tautų sąjungos tarybos posėdis
PARYŽIUS, kovo 10.—Keturi Locarno sutarties signatorai 

—Anglija, Francija, Italija ir Belgija—staigiai sutarė susirinkti 
Londone ketvirtadieny, ir taipjau atlaikyti šeštadieny nepapras
tą tautų sąjungos tarybos posėdį irgi Londone, o ne GeneVoje, 
kur visuomet įvykdavo tarybos posėdžiai.

. šis susitarimas įvyko visai netikėtai, kuomet jau pirmiau 
buvo sutarta visai kitokia' procedūra. Susitarimas įvyko po visos 
dienos derybų tarp Locarno signatorų, kuriuose įvyko labai aš
trių susikirtimų tarp Anglijos ir Francijoš.

FRANCIJA ATSISAKO NUO MILITARINIŲ SANKCIJŲ
• \ Z e #

PARYŽIUS, kovo 10. —Francija nutarė šiandie atsisakyti 
nuo reikalavimo paskelbti militarines sankcijas Vokietijai už 
okupavimą demilitarizuoto Pareinio ir nutarė net atsisakyti, tū
lomis sąlygomis, 
jos kariuomenę.

nut> reikalavimo ištraukti iš Pareinio Vokieti-

VOKIEČIŲ ARMIJĄ TRAUKIA PAREININ
i • . • .■ i <
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PRUSEIKA GALUTINAI PRALAIMĖJO
TARP “SKLOKININKU”

BROOKLYN, N. Y. —Pereitos savaitės gale čia įvyko smar 
<ųs mūšiai opozicininkų komunistų eilėse—tarpe pruseikinės frak
cijos, nutarusios vienytis su bimbiniais, ir Jankausko-Stilsono 
frakcijos, priešingos “vienybei”. Pruseikiniai galutinai pralai
mėjo. ,

Kovo 6 d. pruseikiniai kartu su konjunistų “centro biuru” 
surengė “vienybės” prakalbas Brooklyne sustiprinimui Prusei- 
kos-Bimbos fronto prieš dabartinius “sklokos” vadus. Piliečių 
kliubo svetainė buvo kupina, publikos.

Pruseikos “Waterloo”

Kovo 7 d. įvyko “Naujosios Ghdynės” bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas. Pruseikos šalininkai kėlė didžiausią lermą, bet 
pralaimėjo. Prakišę Suvažiavime* 38 pruseikiniai išmaršavo 
lauk, tuo tarpu kai 112 šėrininkų pasiliko salėje ir ramiai už
baigė suvažiavimą. .

Kovo 8 d. suširinko Lietuvių Darbininkų Draugijos (“sklo- 
kininkų”) seimas. Pruseikiniai čia taip baubė ir triukšmavo, 
kad rekėjo net pašaukti policiją. Bet didele dauguma balsų pa
ėmė viršų “vienybės” su' bimbiniais priešai. Iš seimo išmarša
vo Pruseika su 7 pakalikais? Po to įvyko smagi laimėjusių “sklo 
kininkų” vakarienė. (Daugiau žinių apie tuos įvykius žiur. 
šios dienos “Naujienų” korespondencijų skyriuje.)

Franci ja atsisako 
nuo derybų su 

Vokietija
PARYŽIUS, kox»4iU--Ang- 

lija atmetė Francijoš prašymą 
suteikti pagelbą išvdr^ti Vokie
tijos kariuomenę iš Pareinio ir 
Francijoš valdžia atsišaukė į 
tautų sąjungos narius paremti 
ją “kovoje už taiką”.

Užsienio reikalų ministeriiti jr Francijos jr parodė, kad buš
Flandin sušaukus Locarno su
tarties signatorų konferenciją 
ir jam derantis dėl Anglijos 
pagelbos, premieras Sarraut pa 
sakė kalbą atstovų bute, kad 
laimei (publikos pritarimą 
Francijoš nusistatymui.
Francija ginkluosis ir ieškosis 

sąjungininkų
Premieras Sarraut pareiškė, 

kad jei Hitleris gali laužyti 
Locarno sutartį, tai Francijai 
nieko kito nelieka, kaip pra 
dėti ginklavimosi lenktynes ir 
ieškotis karo sąjungininkų. Bei 
jis pats pripažino ,kad tas ke
lias tikrai prives prie karo. Te
čiaus tai ką darąs Hitleris ne
galinti pakęsti jokia valstybė.

Anglija siūlo derybas su 
Vokietija

Locarno sutarties • signatorai 
per tris valandas ginčijosi ir 
riejosi tarp savęs. Anglijos už
sienio reikalų ministeris Eden 
piršo nuodugniai apsvarstyti 
Hitlerio taikos pasiūlymus h 
pradėti su Vokietija derybas 
pirm darant kokį griežtą žings
nį tautų sąjungoje.

Tečiaus Francija griežtai at
sisakė nuo bent kokių derybų 
su Vokietija iki Vokietija nce 
ištrauks savo kariuomenę iš 
demilitarizuoto Pareinio.

Po ilgų derybų keturių vals

r\ riJyj
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe 

ratura Chfcagoj buvo
Saulė teka 7:19, 

6:51. .

60°.
leidžiasi

tybių konferuotojai sutarė ne
daryti jokio nuosprendžio iki 
tautų sąjungos tarybos susi
rinkimo.

Belgijos premieras’ Van Z& 
land pareiškė, kad Belgija rems 
‘iki pastaros” Franci jos reika. 
lavfmą, <kad Anglija ’ užimtų 
griežtesnę poziciją linkui Vo
kietijos. / -'■

Šis Locarno signatorų pasi
tarimas tik dar labiau padi
dino nesutikimus tarp Anglijos 

labai sunku abiejų šalių pusi* 
statymą' suderinti.

Kuomet Anglija nori užglos
tyti Vokietijos sulaužymą Lo- 
carno sutarties, tai Francija 
yra pasiryžusi reikalauti, kad 
tautų sąjunga paskelbtų V o 
kietijai, jei ne militarines, tai 
bent ekonomines ir finansines 
Sankcijas, kaipo nusikaltusiai 
valstybei. Tečiaus Anglija 
tąm nepritaria ir sankcijų vei’ 
kiausia nerems.

Neįstengiant susitarti ir kad 
neleisti talkininkams visai iš
krikti, liko sutarta išnaujo su
sirinkti Londone ketvirtadieny, 
o paskui ten pat šeštadieny at
laikyti ir tautų sąjungos tary
bos susirinkimą.
Kalbama, kad Anglija pasiū

liusi Franci j ai net ir “militari
nes gaamtijas”, jei Francija 
sutiks tartis su Vokietija. Bet 
Francija nuo derybų su Vokie 
tija - atsisako ir reikalauja 
griežto tautų sąjungos baudi
mo Vokietijos.

Franci jos poziciją buk pa
rėmė Belgija ir Italija. Pasta
roji tikisi tuo pasiliuosuoti nuo 
jai paskelbtų, sankcijų, nes san
kcijos prieš dvi dideles valsty
bes negalėtų būti sėkmingos.

2 žuvo žydų pogrome 
Lenkijoje

?>'• • ■ . ---- ——4? ,

VARŠAVA, kovo 10'. — 
Du’ žmonės liko užmušti ir ke 
Ii Sužeisti žydų pogrome Przy- 
tyk miestelyje, netoli Radom, 
kur liko sunaikinta 600 žydų 
sankrovų. ■

3,500 Varšuvos studentų, kų 
rie išmėtė žydus studentus, už 
sibąrikadavo Politcehnikume ir 
laikosi ten- nuo sekmadienio 
ryto, atsisakydami apleisti mo
kyklą/ iki bus nupiginta mo 
kestis už mokslą.

Šis paveikslas, radio keliu persiųstas Amerikon parodo Vokietijos kariuomenę, ' apsiginklavusią 
šautuvais ir plieno šalmais. Ji įžengia į Koelną, Pareinyje. Pareinio okupavimas sukėlė didžiau
sią triukšmą Europoje, apie kurio rezultatus tegalima spėlioti. Francija nori paskelbti .prieš 
Vokietiją sankcijas, bet Anglija Francijai nėra labai prielanki. 
/ z '. ,, _.,.
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Francija dabar pjau- 
ja tą ką pirmiau sėjo
Trukdė Anglijai bausti Italiją 

už puolimą Ethiopijos, tai 
dabar Anglija nepadeda fran- 
čuzams sudrausti vokiečius.

■ ' ■ ’■ i .

PARYŽIUS, kovo 10. — Ką 
Lavai pasėjo, t$ dabar francu- 
zai turi piauti. Anglija malda
vo Francijoš pagelbos pereitą 
rudenį, kada ji štengėsi sulai
kyti Italijos karą Afrikoje, bet 
Lavai atsisakė suteigti prašo 
mos pagelbos ir tud jis labai 
prastai pasitarnavo pačiai Fran
cijai. •. x ,

Tada išrodė, kad Anglija tik
rai rems Franci ją ir Vokietija 
niekad nebūtų drysusi daryti 
tai, ką ji padarė dabar.

Bet Francija visaip išsisuki
nėjo, delsė ir trukdė kiekvie
ną Anglijos žingsnį.

Tai užtęsė karą Afrikoje ii 
Anglijos visuomenė įsitikino, 
kad Francija veikia egoistiškai 
ir išsisukinėdama nuo savo par
eigų, kada iš to jai nėra jo
kios naudos.

Dabar Anglijos visuomenė 
yra nusigryžusi nuo Franci- 
jos ir todėl nenori, kad Angli
ja, vien dėl Francijoš labo, ki 
virčytųsi su Vokietija.

Prancūzai sakosi žiną, kad 
kapt. Eden butų pasiūlęs Fran-A 
cijai pilpą Anglijos'paramą, bet 
premieras - Baldwin paskutine 
minutę privertė Edeną pakeisti 
savo kalbą atstovų bute ir pri
žadėti pagelbą tik tuo atsitiki 
mu, jei yokietija ginklu pultų 
Franciją, ko bent dabar nesi1 
tikimą. Be to pacifistas lor 
das Halifax yra siunčiamaš 
kartu su Edenu į Berlyną, kaa 
veiktų kaipo stabdys, jei Eden 
norėtų perdaug griežtai užtarti 
Frandiją.
Gali prieiti prie, panaikiiiimo 

sankcijų Italijai *
Francija neskaito ■ Pareinio 

okupavimą karo aktu, kuris 
reikalautų karinių sankcijų, bet

vistiek ilori, kad Vokietijai pu- 
tų paskelbtos ekonominės sank 
cijos. Jeigu gi Anglija atsisa 
kytų nuo skelbimo sankcijų, 
tai Francija yra nusisprendu- 
si panaikinti ir visas sankcijas 
Italijai. Tai dar labiau Anglį 
ją atitolintų nuo Francijoš. O 
kaip tok to Vokietija ir trokš
ta. '
, Bet ir Anglija, sutikdama 
tartis su Vokietija dėl naujų 
sutarčių užtikrinimui taikos; 
ras, kad susitarimas su Vokie-: 
tija yra daug sunkesnis, negu 
dabar numatoma. Paties Hįt 
lerio kalba buvo labai miglota 
ir aiškiai davė suprasti, kad 
Vokietija siekiasi užkariauti 
naujus žemių plotus.

Jei' susitarimas Su Vokietija 
bus negalimas, tai Anglija ga
li dar labiau susiartinti su 
Francija ir prižadėti tikrą ka 
rinę pagelbą parėmimui Fran
ci jos. Bet visą tai7 yra tik 
spėliojimas.

(Reikšmingas yra prieš ke
lias dienas padarytas Illinois 
senatoriams James7 Hamiltop 
Lewis, kuris pernai lankėsi Eu 
ropoj, spėjimas, kad Vokietijoj 
ir Francijoš karas kils šių 
vasarą ir kad Anglija kariaus 
ne Francijoš, bet Vokietijos 
pūsėje. Franci ją gi gelbės Ru

Vokiečiai Lietuvai 
nesumoka tranzi

to mokesčio
Jau nekalbantKAUNAS. - 

apie privačių asmenų ‘įšalusią” 
valiutą, vokiečiai nesumoka ir 
valstybės iždui apie 200,000 lt 

.'f 

už tranzitą per Lietuvą. Musų 
atatinkamos įstaigoj jau ne 
kartą tuo reikalu kreipėsi įvo 
kiečius, siuly.dajnos atsiskaity
ti, bet vokiečių vyriausybė vįą 
delsia.

SIOUX CITY, la., kovo 9.— 
Jau arti 300' šeimynų liko be 
pastoges išsiliejus Floyd upei.;

: ' \ ■ ■ . ? - j ..

CeliūHozS i šiaur. 
Ameriką

KLAIPĖD A.—švedi j cįs-Ame • 
riks Meksikos linijos Išvedu 
“Korsliolmo” motorlaivis paėmė 
apie 1000 tonų Klaipėdos celiu
liozės fabriko gaminių ekspor 
tui į Šiaurės Ameriką. Pake1- 
liui motorlaivs sustos Švedijoj. 
Paskum plaukia stačiai į šiau
rės Amerikos uostus. Pažymė
tina, kad jau antras šiais me
tais didesnis celiuliozės trans
portas iš 'Klaipėdos į šiaurės 
Ameriką.

persimetė ir į 
taipgi teatrus ir

Nepriėmus arbitraci- 
jos, New Yorko 
streikas plečiasi
NEiv YORK, kovo 10. — 

Viltis greito užsibaigimo New 
Yorko triobėsių aptarnautojų 
streiko išnyko, samdytojams at 
sisakius nuo arbitracijos, kuo
met štreikieriai ją buvo jau 
priėmę. Neįvykus taikai, strei
kas išnaujo pradėjo plėstis ir 
dabar jis pradeda paliesti pa
čius didžiuosius dangoraižius.

'Streikas* 
Brooklyną, 
bankus.

Samdytojui bando kovoti 
streiką streiklaužiais, kuriuos 
stato operavimui elevatorių 
(keltuvų). Dabar ruošiamus: 
skelbti streiką ir departamen- 
(inių sankrovų aptarnautojų ii? 
keltuvų, operuotojų. . ,

Štreikieriai sako, , kad meras 
darė viską streiką sutaikinti, 
bet taikai kelią arogantiškai pa
stojo samdytojai. ’

Štreikieriai ketina bankus ko
voti ištraukiant iš jų savo pi' 
mgUsi kad . bankai negalėtų 
darbininkų pinigus, naudoti ko 
vai su darbininkais.

GUADALAJARA, Meksikoje, 
kovo 9.-— Trys pasažieriai liko 
užmušti ir keli sužeisti, maišti
ninkams užpuolus traukinį ties 
Atotonilco, Jalisco valst.

Vokietija yra paten
kinta valstybių 

' nusistatymu
Nemano, kad jos drystų daryti 

griežtesni žingsnį/ o Francr 
jos neboja. Veda derybas su 
Lietuva

BERLYNAS, kovo 10— Vo
kietija yra patenkinta valsty
bių nusistatymų į Vokietijos 
atginklavimą Pareinio? ir ypač 
Anglijos ir Franci jos neįsten 
girnų susitarti tarp savęs.

Vokiečiai nemano, kad butų 
paskelbtos ■ Vokietijai sapnei* 
jos, ar kad tautų sąjunga pa* 
darytų griežtesnį žingsnį.

Ypač vokiečiai yra patenkinti 
kapt. Eden kalba Anglijos at
stotų bute? Tas tiesa, kad jis 
pažadėjo Anglijos phgjplbą 
Francijai, jei - pastarąją užpul
tų Vokietija. Tečiaus tokis prp 
žadas didelės reikšmės neturį 
nes Vokietija ir nesiruošia da 
bar pulti Franci ją. , Bet ypač 
vokiečiams patinka Eden suti
kimas tartis su Vokietija dėl 
naujų sutarčių išlaikymui tai
kos.

Nors Francija ir atsisako nuo 
derybų iki nebus ištraukta iš 
Pareinio Vokieti  jos kariuomenėj 
bet Vokietija to neboja.. Ji sa
kosi niekad kariuomenės iš ten 
neištrauksianti ir jeigu Fran
cija nesutiks tartis, tai dery
bų su Francija ir nebus.

Dabar .Vokietijos naciai ruo
šiasi “plfebiscitui” kovo 29 d. 
ir jau steigiami propagandos 
biurai vesti nepaprastai smar-

NaujienųRadio Programai
fi i • .

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080'Kilocydes (5000 Watt8 Pajėgos).

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

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

■ Wl ■ ■ —M—M—■• ’

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

kią propagandą. Bet balsuotojų 
dabar bus mažiau, kadangi iš 
apie 2,000,000 žydų yra atim 
tos balsavimo teisės.
J^ ^JOĮeryb^Uetuva

-Vokietija kartu* stengiasi už 
lopyti ir kitą -pavojingą vietą, 
būtent nesusipratimus su Lie
tuva dėl Klaipėdos.

Derybos tarp abiejų šalių at
stovų jau vedamos, bet, sako
ma, kad jos daugiausia liečiv 
tik atsteigimą draugiškesnio to
no abiejų šalių spaudoje. Abi 
pusės pripažinusios tokį žings
nį pageidautiną ir prižadėjo jį 
kaip galima greičiausia įvykin
ti. Jei tai pasiseks padaryti, 
tai esą tada bus galima eiti 
prie tinkamesnio sureguliavimo 
santykių tarp abiejų šalių.

Italai paėjo dar ke
lias mylias Ethio- 

pijoj
ASMARA, Eritrea, kuvo 10. 

-—Nežiūrint pirmesnių praneši
mų, kad italai* bus sulaikę brkr 
vimąsi besiruošiant prie tai 
kos derybų, briovimąsis nebuvo 
sulaikytas nė vienai valandė 
lei ir italai briovimosi nemano 
sulaikyti iki nebus pilnai su 
sitarta dėl mūšių paliaubos.

Pastaromis 
paėjo prieky n 
frontu4, 
lėktuvai, kurie 
žvalgybos darbą, bet ir prista
tinėjo maistą maršuojantiems 
kareiviams, kur jų negalima 
buvo pasiekti vežimais.

dienomis italai 
visu šiauriniu 

Jiems daug gelbėjo 
atliko ne tik
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“SKLOKA”’ SUMUŠĖ BIMBINIUS

Bimbos-Pruseikos 
prakalbos .

BROOKLYN,.. N. Y, — Kovo 
6 d. buvo surengtos Prūseliai 
ir Bimbą! prokalbes, kad už
grudytų eilinius narius, kurie 
dar nesupranta visos jųjų “gu
driosios” politikos* Prakalbos 
įvyko Piliečių svetainėje, žmo
nių prisikimšo pilnutė svetai
nė, — kaip bačka silicių. Mat, 
visiems buvo įdomu išgirsti, 
kokia vienybė bus pasiūlyta su 
“Laisvės” dvąru. *

Pirmas kalbėjo Kuodis. Kal
bėjo labai lėtai, tarsi nenorė
damas. Paskui išėjo Antanas 
Bimba kalbėti. Pasirodė jis tik
ras džentelmonas. Kalbėjo tak
tingai, nieko nesmerkė, nieko 
neužgavo, — vien tik vięnybės 
klausimu. Baigdamas dar pri
dūrė: girdi, mes grumėmės, 
terliojomės, vieni kitiems lipo
me ąnt karnų, bet dabar jau 
atėjo metas tokios taktikos at
sižadėti. Mes visi — socialis
tai, sklofcininkai ir komunistai
— išsimirkykime savo kornus 
ir nupiaustykime, kad daugiau 
jų nębeužgautumėm©.

Bimba šį kartą tikrai vyriš
kai ir mandagiai kalbėjo, todėl 
ir publika jam smarkiai plojo.

Bet jei Bimba gerai kalbėjo, 
tai Paukštienė viską sugadino. 
Ji tuoj pareiškė, kąd eiliniai na
riai politikos nesuprantą^ Gir
di, aš jums pasakysiu, kad tarp 
musų yra tokia -politika, kaip 
tarp republikonų ir demokratų,
— kuris gabesnis ir turį^tvir-

Raše Frank Lavinskas .. * .
tegul eina po velnių, jei nenori 
vienybės.

“Naujajai Gadynei” Prusei
ka palinkėjo greito gąio, —, 
girdi, tegul jai’ bvna lengva 
šios šalies žemelė., , Vienybės 
priešams jiš palinkėjo laimingų 
dienų.

Kažin^ar Prųsęįįą įųrčjo gak 
voje tas “laimm^ąą dteąaą”, 
kuriąs dabar gyvena Stilsonas ?

Kai Pyųseika baigė kalbėtu 
tai ščyrieji labai karštai plojo. 
Mu&ra, kaip sakoma, delnus 
pąaipustydamas plojo, o jo vei
dą puošė pasitonkmįmo šypse
ną. Malonu jam buvo girdėti, 
kaip pruseika savo buvusius 
draugus siunčia po velnių,

Visai'kitokį įspūdį Pruseikos 
kalbą padarė į skloklninkus- 
veiduos©, šypsenos nesimatė, 
greičiau buvo galima pastebėti 
pasiryžimas kovoti iki galo.

Kitą idieną .; turėjo įvykti 
“Naujosios Gądynės” šėrininkų 
suvažiavimas. Vadinasi, prakal
bos btrio surengtos tam, kad 
jos “Užgrudytų” visus šėrinim- 
kus stoti į vienybės frontą.

“Naujosios Gadyhės” šėri- 
ninkų suvažiavimas

Kovo 7 dį 3 vai. po pietų, 
gausingai susirinko “Naujosios 
Gadynės” šėrininkai į klubo 
svetainę. Atvyko ir Pruseika 
su savo šalininkais. Jis užėmė 
strategišką vietą knygypej At
rodė gana patenkintas, būt, 
buyo įsitikinęs, kad jb šalininj- 
kai laimės. Bet likimas žaidžią 
žmogųmtM- Ir likimas Visai ne
malonų? triuką iškirto Prūsei- 
kąi* , , < . „A.•cW.-. • ...:• 7»mL4‘

NAUJIENOS, Ch|ag«h m.
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męs vl6į nęrime vjėnyhM Tą- Bet pįiTniejL^ąu^liai pasiro
dė f ęikįW6 P^fe
^aį , Petraity mes suėjome į 
vtę^bę su / 
tais. Draugiškai ir vieningai 
rąeą ąb jąią , veikiame, Socialiu 
tai pasėmus labai gęrąi gyvuo
ja ir dirba darbo klasės nau
dai. -

Kalba Merkis iš Philądelphi- 
jps, Jįąąi irgi pąsįsąko už vie
nybę. Išeina kalbėti menkas ir 
sudžiūvęs vyras. Tai Januška

,»iš Bostono. Ąš atvykau, sako 
Janušką, J>ąlai|cyti “Naująją 
Gadynę” . ir gelbėti Stilsoną, 
Kada musų Apšvietos draugija 
stengėsi gelbėti Stilsoną, tai 
vietos ščyrieji sabotažavo^ ken
kė tam darbui. Tai jie daro ir 
šiandien j ĄjškU* kad jų toks 
nusistatymas, yra žalingas.

Kalba Vilkelis iŠ Pa. Sako, 
vos xtik Spėjau atvykti j Brook- 
lyną, kaip tuoj , mane apniko 
klausinėti, koks esąs mano nu
sistatymas, -— prieš vienybę ai 
su vienybe? Informavo mane, 
kad “Naujoji Gadynė” jau baL 
gianti savą dienas. Vadinasi# 
atrodė taip, kad aš atvykau i 
šermenis ir turėsiu ant “Nau-' 
josios Gadynčs” kapo vainiką^ 
sudėtį, Tačiau vėliau patyriau, 
jog stų “Naujaja Gadyne” vis
kas tvarkoje ir grabas jai nėra 
reikalingas. Tad ir stoju už 
laikraščio palaikymą. •I

Susirinkusieji Sipariai pl.o 
ja. Kąi kurie juokiasi.

Stilsano laiškas iš kalėjimo
Skaitoma laiškai su 5 linkėji

mais “Naujajai Gadynei”. Pir
miausia perškaitbma Stifeono 
laiškas iš. kalėjimo. Nors sėdė
damas ir už storų sienų, bet 
Stilsonas linki “Naujajai Gady
nei” gyvuoti ir klestėti. Linki 
gyvuoti ir visai sktofcai. Vie
nybės klausimą^ . sako jis, bus 
galinga vėliau išspręsti.

■“-t —-r

4$ .Įkilo
ę suęjome i pirmininką sąsįrinkimui yęsti. 
draugais ąęėialisn $rėivMa& lab& Ščyras Prūsei- 

koa leitenantas, ^pašokęs iš vie-

iW£
kį išdaužo, Taip ir mos darėme. 
Žinote, komunistai turėjo 3u 
dienraščius ir savaitraštį “Tie
są”. Todėl jie skloką vis įveik
davo. “Naujoji Gadynė” nega
lėjo .prieš juos atsilaikyti. Ki
tas dalykas, — jie turėjo pep- 
kioliką kalbėtojų , o mes tik 
du. Ir tai tik po vieną tegalė
jome siųsti. Kovojame, vieni 
kitiems purvus mėtėme j akis, 
į veidą. Tačiau kovą visgi pra? 
laimėjome, todėl turime dabar 
pasiduoti ir eiti į bendrą fron
tą. Pamirškime praeitį ir vei
kime, kaip lygus su lygiu.

Paukštienei baigus kalbėti, 
buvo pristatytas pats sklokos 
“tėvas”; Pruseika. Nušluostęs 
lupas, tarsi ką tik butų blyną 
nurijęs, jis pradėjo iš notų 
Girdi, anądien sutikau vieną 
žmogų, kuris tuoj manęs pa
klausė: esą, kaip tau sekasi 
pakutavati pas ~Bimbą? Atsa
kiau, kad labai gerai.

Skundžiasi socialistų 
“pasiputimu”

Girdi, būdamas Chįcagoje 
kalbėjausi su Grigaičiu net pųs< 
antros valandos. Kalbėjausi vy? 
riausia vienybės klausimu. Gri
gaitis badar jau sukalbamas 
ir pritaria vienybei, tik vis daT 
nevierina Rusijai. Bet tai nie
kis, — ilgainiui pavierys.

Buvau atsilankęs ir pas Dr. 
Mbntvidą, buvusį pirmąjį “Lai* 
svūs” redaktorių. Priėmė jis 
mane labai mandagiai ir užsi
rašo /“Laisvę”. Jis irgi Vieny
bei pritaria. Visa bėdą esąnti 
tik su keliais socialistais, tyirie 
vadovauja LSS. Toji negyvuo
janti sąjunga turi kelias kub- 
peles ir kiekviena tų kuopsiu 
po kelis narius. Ir štai tie keli 
seni socialistai pučiasi ir rieČją 
nosį, tarsi jie 'atstovauja gau
singai organizacijai. Tačiau* 
esą, iŠ to pasiputimo nieko ne
išeisią. žiūrėkite, skloka.daug 
skaitlirigesnč, o vienybei pri
taria. Nepritaria tik tokie už
sispyrėliai, kaip Strazdas, Ste
ponavičius, Kraučukas, Katiliū
tė ir dar vienas kitas. Bet jie 
(Pruseika čia labai užraudo)

kas atidarė susirinkimą ir pa
kvietė kai kuriuos šėrininkus 
pareikšti savo nuomones. Pir
miausia atsistojo tolimos kolo
nijas atstovas, būtent, Mikas 
iŠ Detroito. Jis padaro pastabą, 
kad reikia Internacionalas su- 
dainuoti. Visi sustojo ir sudai
navo. Po fo Mikas sveikina ik
sus susirinkusius, Atrado, sakę 
jis, kad šį kartą padangė yrą 
labai apsiniaukusi. Tačiau juk

I’. **

bergždžias džiaugsmas. Girdi, 
opozicija amžinai negalėsianti 
gyvuoti, ir tatai visi turį įsidė
ti į;galvą.

Skiriama komisija balsams 
skaityti. Pruseikiniai pradeda 
nerihiti ir lėrmuoti, kad j’ų 
'žmonės ’ į komisiją neįeiną. EįėĮ 
Šventos ramybes; pirmininkas 
paskiria po du iš kiekvienos 
pusės. Pruseikiniai šiek tiek 
aprimsta; r - z '

tos paręjš^ią, kadj^ąs užkly
dęs • “Nąujienų’1 ’įe “Kelęiyip” 
reporteris, kdyis esąs ne Šėri- 
ninkas. Jis turįs būti pašalin
tas, Kiti prideda., pataisymą: 
reporteris turįs ’^rą, tik ne są- 
vo. Pruseikine CiįiUlskięnė rė
kia, kad ji norinti Lavinsko 
ščjfą pią^iųpmčtį Lą^iiiskas sąri 
lįąstišįąi ątąafeb, jog jis. esąs 
ženotas, todėl pesįduosįąS čiu
pinėjamas, nes jo. Žmonai tatai 
gali ^nepatikti. 0 Šųsirinkusiėji' 
j uoĮiiąsn ’Bęt CįD^jskięnė pa
rimsta, ir tiek. Gir^L jei “Nau- 
jien4” ir ^K^įvio” repurterį 
įsileidote, ^tąi Juodei “Ląįšveą” 
reporteriui nevalia čia būtį ?

Pirmininkas paprašo Matulį, 
fcad tasai pažiųpinėtų L^yius^o 
serą. Tąsąį priįfgą,pažiūrėti to 
Šero, o paskuj prlą estrados pri
bėgęs pareiškia, jog tas Šėras 
esąs dar šlapias; Svetainėje pa
sigirsta juokas.. Bet, Lavinskas 
parodo šefą if j sa^ kad tasai 
jo šėrąs yra toĮks j»U sausas, 
kaip Matulio ir s Cįbulskienės.

Burke išrenlųunąs pirmi- 
ninku !)3 balsais prieš 45
Pruseikiniai kandidatu į , pir

mininkus stato Kreivėną, o tik
rieji sklokįninkąį Burke’ą. Su- 
skąįtoma balsai^ Pasirodo, kad 
už Burke JbąĮsąoją ^3, o U^ 
Kreivėną 45. Pfuseikinių pra- 
laimėjimas aiškus. Pristatoma 
kandidatai į viee-pirmininkus, 
Kandidatuoja Januška Siūlo
mas .KręjvėnOs, bot tąsai' atsi
sako. Girdi, prakišau į pirmi
ninkus, tai nėra vilties patdkti 
į pagelbininkus. Tačiau draugų 
prašomas visgi apsiima. Januš
ka gauna 90 balsų, o Kreivė
nas 46. Vadinasi, Pruseįkos— 
Bimbos linija prakišo visu 
frontu. Jaučiasi jie labai nusi
minę. Bet, kaip pamatysite vė-' 

jie pralaipiėjo visai ne-’ 
sportiškai. '

Pirmininkas Burke / labai 
smulkus 'vyras, — labai prime
ną Joną Smelstorių. Pirmiausia 
jis paprašė visus rąmiąi elgtis 
ir nedaryti obstrukcijų. Skaito- 
hj| Įąilkąi iš kuopų su Jinkė j K 
-----i----------------------- ------------

<».!■.-ikj - —,Wjl>,i.Kl ■ j>r.»'■!<!.* * i

mais. Tie laiškai tikrai buvo 
netikėti. Daugumoje įąiŠkąi ne- 
tušti? —♦ juo$© - yra? penkinės. 
Dabartinei vadovybei kuopos 
.duodą patarimų. O tie patari
mai susivęda prie to, kad rei 
kią šjuptį, - laukan Pruseiką, 
Kuodį ir Paukštienę už panie
kinimą draugijos ir “Naujosios 
Gadynės” bei skleidimą šmeiž
tų per Informacijas. Tokių pa
tarimų pruseikiniai - tikrai ne
sitikėjo. Nieko tad, nuostabaus, 
kąd jie pradėjo nervintis.

Skaitomi raportai. KęmįtO^ų, 
komisijų raportai eina aklam j 
džiai. Pereito suvažiavimo pro
tokolas irgi jokių ginčų nesu
kelia. Bet tai. vis tyla prieš au
drą. Vos spėja administratorius 
išduoti raportą, kai pruseiKimai 
imą kelti lermą. Jie reikalauja, 
kad administratoriaus raportą 
išduotų Kuodis. Triukšmada
riams aiškinama, jog.Kuodis iš 
ądministratoriaus vietos rezig • 
nąvo ir todėl negali jokio ra
porto išduoti. Bet tai nieko nė*

Lermas ir baubimas
• Jiyla . didžiausias lermas ir

■ai; , ■, 1 Į|.W III,1,1111,1   u. I ,Į -a,

NEBŪKIT VARGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

‘ ‘ ' l ’
•♦Turiu padėkoti už Triner’ą Bitter 

Vyną. Suvlrft metų laike turėjau bė
dos ąu nemalimu — ką, tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir ’nuo paties pir
mo paėmimo nemallmaa dingo. Bu
rė taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam Žihogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau M. tik 
noriu. Su pagarba, Wąllace A. 
ęombs.’* ■■ -■ •
• Jei Jūs kenčiate nuo nemallmp, 
prasto apetito, nevirškinimo, gasd, 
galvos skaudėjimo, nervot.umo, nėra-? 
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną.; imkite re
guliariai, pilnų šaukštų prieš, valgi. 
.Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE >

Josęph Triner Company, Ohicago 
—.... . -... ..

Mrs,
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EKSKURSIJA I

LIETUVON

jį-
.... „ f

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

yra rengiama

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDA,

Kitos- ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus, > .

Kurią rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą,-kreipkitės 
tuojąus j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip .kada užtrunka po kelis :
menesius. . »

' ' ' ■ • • • ' ' ;■, j

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
a JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Trečiadienis, kovo llr;i93G1 ... r- įm' i'............................ ............. ....... ..... . .................................... ... ...................a.................................
■ ■ ■

baubimas.’ Pruseikiniai daro vi
sokias obstrukcijas ir neleidžia 
eiti prie balsavimo. Pirminiu' 
kas visokiais budąis stengiasi 
triukšmadariui nuraminti, bet 
nieko neišeina. Tada jis nutrau* 
kia susirinkimą ir pareiškia, 
jog jau esąs laikas vakarieniau
ti. Po i'vakarienės susirinkimas 
vėl busiąs athaujiptas.

Tai buvo 9:20 vai. vakaro. 
Po vakarienės- posėdis prasidė
jo 10 vai. vakaro. Pruseikiniai 
susibėgo į krūvą ir nutarė ręį- 
kalauti, ' kad butų įleisti pru
seika, Kuodis ir Paukštienė. Ir 
ne tik įleisti, bet ir turėtų pro* 
gos kalbėti.

Drauge su susirinkimo atsi-

b

žinoma, prasidėjo ir 
s. Labiausiai lermavo 

šalaviejus, Jusųs, 
eivčnas, Kazakevičius, Mer-
1 ir dar keli kiti. Kai kurie 
iuge tiesiog lyg kokie vilkąi. 
alaimėtojų dvasiai sustįprin- 
atėjo po vakarienės ir Miza-

Kadangi aišku buvo, jog ler- 
(Tasa puel. Š-čiam)

* ■> •

..Davidonis, M.D. 
0 S. Michigan Are. 
' Teį Keąwo<ri 5167 
NDOS: .
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 
šventadienio ir ketvirtadienio.

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namue 
se ar ligoninėse, 
duodu mąsgage 
electric treatr 
ment ir magne- 
tįc Manketą ir |tį 
Moterims ir mer
ginoms patari
mui dovanai <■

Laidotuvių Direktoriai
■ ‘ - •• • • • •1 1 . . ‘ •

Nariai Chicagos, Cieeros Lietuviu
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR (NAKTĮ.
Turime Roplyčia^ Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ
42-11 East 1081h St. Tel. Pullnian 1270 arba Canal 2515

...................... .......................... ........ įnuj i t ,1 I > u. į "..'JI-1....... ;i " rM"'.-r<—."

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

’ S. p. MAŽEIKA
83X9 Utuanicą Aveniu Phone Yards 1188

.4---------—, r-.. -------------..........

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue • ~ Phone Boulevard 4189

. -—  ‘'—:lTf

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

< J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street ' • ; Phone C,ąnal*6174 

........ ‘>)rr. .. 't'i’•-FTTT- *-*-' .F, J "M M"’y; ■ . II I

SĮ.M.SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877
..   ............................................ ............................. .. ,r>m .i„.M i—įibumįi iip i wii«.>.i.Įi„i^RPil, II". , ;i II j N .m I    i

L J.
164$ Węst 4ėth Street Phones Boulevard 5203r84l3

I y .. ......... . , ,,1'niNi.i .i*-*,.!! ....... ................................ ...J; ‘

A;J..F.EUDEIK^ ■
46054)7 S. Hermitage Avėnae Phones Yards 1741-1742 
Brighton P-ark Skyrius, ■ 4447 S. Fhirfield, Laf. 0727 
...... I ., > , ,į i .'Hx>.!!7!JĄI>l!» .|l!j,7',<ĮI>l .!y»!.|!.. , .-■■■■■■ » Į/I'...,'VĮ! I .. . ! ,į(! Į K . J . Wl) .... J. ...y..., . , y      -..-v ■ -

' r. / ■- . LACHAWJCZ ir SŪNUS
2314 Węst 2£Įrd Placę Pliones Canal 2515—Cicero 5927,

-•"T
' 1 f— H.'——>■ ■   i y  t„|t ; ^1,1111..^  ;; ■ • w n' m

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

ADVOKATAI
K. P. G U GI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—137 N. Dearborn St 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-5 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandai vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais įr Sekoiądieniąis 

pagal sutarties.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
alundos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
val„ Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
■ Tel.: Boulevard 1401

Phone Canal 6122 
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.'
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki E 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas ReDublic 9600.
....... 'h H ii............ ..... r ......i

Telephone: Boulevard 280Q

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVEN1 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telęphon«: Renublic 9728 v

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas. visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 253
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vą 

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dęarborn 3984 
. Rezidencija

Loyve Avė. Tel. Yards 251

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir. nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas RepubUc 7868

10

3407

ADVOKATAS

111 W. Washington Si
Room 737

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

TeL Office Wentwoirth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

J)r. Sušauna Slakis 
Motera ir vaiką lįifą gydytoja 
6000 So, Halsted St 

balandos 1-t4 po pietą. 7—8 v. vok. 
išskyras seredomis ir lubatomi*.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas 

4645 So. Ashland A ve.
■ arti 47th Street . 

Valandos puo $ iki 8 vakaro. 
Seredoj nasrai sutartį.

...... .......................  11,1 ■■■*■4 ■!■■■■   ——i     ■«■■■

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVS. 

Ofiso vai.: Nąo 2 iki 4 fe nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj nasrai sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Praspect 1930 

■' '      •>i į■ ■■jn.rf.1!'"t'   i!""1!! '"MĮ"« i'yr"«l,'t"1* 11 "'■*!

Dr. T. Dundulis r 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia DQ36 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutari 
■' - ■ 11   V —' T' I -r- ■"   ■  -...............................

Kiti Lietuviai Daktarai.

Gyv. vieta 
namu Tel.

Crandon Avė, 
yde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI

UIUJUTAŪ

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akįą itempima. kur 

esti priežastimi galvos skaudėjim< 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuoti 
ino. skaudama ąkią karšti, atitais 
trumparegyste ir toliresryste. Prirei 
sria teisingai akinius. Visuose atsit 
kūnuose egzaminavimas daęomas s 
elektra, parodančia mažiausias kla
idas. Specialė -atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus, Kreivus akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kaino? pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
j Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

<____ TeL Yards 1829
' IHįk Pritaiko Akiniu*

. Kreivas Aki* 
Ištaiso.

AWą Dirbtuv* 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
• Valandos nuo 10^—4, nuo -6 iki 8; 
Nedčliomis nuo-10 iki ,12 vai. diena.

Ofiso valandos: 
Kasdien nąę 1-4 p. n. ir 7-9 V. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Constance A.OBritis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė. 
......... ■■■■■■ u,,.— .. ..... ■■■y m   p 1 mp 1 

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St, 

CHIGAGO. 1LL.

KITATAUČIAI
Dr.Herzman

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

, -B'"- «f'■ '''V ;*>«•" *4 «W*:« • • "

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

tel, Seeley 7330 
, Namu telefoną^ Brnnavick 0567

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Vfetory 2848 
Dr. Bertash

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

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

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs Rodytojai chi
rurgas ir akusens.

Gydo staigias ir chroniikas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku ' pagal nau
jausius metodus ir Jdtokiui
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 1Q—12 pietą įr 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 8HQ
. Rezidencijos telefonai: 

įlydė Park 6755 ar Central 7464
.''f ' ■'■■■"■."■Tį!" .1! ĮtM | J!..^.CT.tll , ...... įf..,į........................ .......

Dr. Charlęs Segal
OFISAS t

4729 So.AsMandAve.
2-ręe lubos

CHICAGO. ILL£ . v , 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. yytę, nud 2 iH 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: -
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piiete
7 iki 8 vaL Nedek nuo 10 iki 12

Rez. TelepJtone PLAZA 3406
....... ■ ė".................................  —711; ~ 1 'IIHI, JIU _ . --

Ofiso Tek Dorchester 5194
Rez. Tek ,Drexel 9191

. Dr. A.Roth
Ęusas Gydytojas Jr. Chirurgus 

Moterišku. Vyrišką. Vaiką ir viw 
chronišku ligą. v,’ • '

Ofisas 6850 Stoney ’ įsi and Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned6« 

liomis ir šventadieniai* 10—12 
diena.
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“Skloka”, sumušė 
bimbinius

(Tąsa iš pusi. 2?ro) 
mas nesiliaus, tai pirmininkas 
sutiko padaryti kompromisų, — 
Prušeikai, Kuodžiui ir Paukštie
nei leisti kalbėti po 10 minu
čių; Kalbėti naujais ir nebaig
tais reikalais. Sklutas stato ul
timatumų: administratoriaus
raportas • turi būti atmestas, o 
jo vietoje išklausytas Kuodžio 
rapoįrtas. Esu, jeigu to nebus 
padaryta, >tai ipes apleisime su
sirinkimų, , pareikšdami protes-r

Daugumu šėrininkų ploju 
taip, kad net sienos dreba. Va
dinasi, pruseikiniamš tarsi sa
kyte. sako: prašome, eikite 
lauk. !
Išmaršavo 38 pruseikiniai 

šėrininkai
Kilo didžiausias termas. Tik

rai atrodė, kad tai staugia vil
kų ruja. Sklutah ir šalaviejus 
atsistojo ir pareiškė: girdi, mes 
protestuodami eikime lauk. 
Skintas užsimauna kepurę ir 
užsivelka apsiaustų. Išeina visi 
komisarai, — Kuodis, Paukš-Kuodis, Paukš
tienė, Mizara, Pruseika ir kiti. 
Iš viso 38 šėrininkai. Svetainė
je pasilieka 112.

Kai pruseikiniai ' išmaršavo, 
tai svetainėje pasidarė puikiau
sia tvarka. Visi užsilikę reika
lai buvo baigti spręsti.

Jau buvo po vienuolikos, kai 
aš apleidau susirinkimų. Vadi
nasi, galo nesulaukiau. Tačiau 
iš kitų girdėjau, jog susirinki
mas pasibaigė labai sklandžiai,

. LDD seimas
Kitų dienų, t. y. kovo 8, pra

sidėjo LDD seimas, čia jau bu
vo įleidžiami reporteriai, sim
patijai ir šiaip svečiai. Tačiau 
į seimų susirinko kur kas ma
žiau žmonių, negu į “Naujo
sios Gadynės” šėritiinkų ^susi
rinkimų. r . ' .. <

Seimų atidarė Centro komite
to pirmininkus Jankauskas ir 
paskyrė komisijas.. Tikrinami 
delegatai. Delegatams prisega
ma raudoni ženkliukai. Komisi
ja tikrina iš toliau < atvykusių 
delegatų mandatus. Susirenka 
ir pabėgėliai. - Atfriorfera labai 
įkaitusi. Vieni. į kitus žiuri lyg 
kokie vilkai. O Visai dar nese
niai jie buvo\£ėri draugai. Da
bar pešasi “dėl vienybės ir var
dan vienybes*’.;. ;

Susirinkęs ir Visas “Laisvės” 
dvaras. Eina karšti pasitarimai^ 
Mizara - duoda paskutines in
strukcijas savo 'šalininkams, 
kaip jie turi elgtis ir ką daryti. 
Pruseika, Kuodis ir. Paukštiene 
taip pat rengiasi lemiamam mū
šiui. Truks-laikys, jie čia yra

pasiryžę viską ant kortos 
■tyti.. ‘ y- . . ;

Daug skundų prieš 
delegatus

Kada komisija . peržiurėjo 
mandatus, tai išdavė raportų. 
Iš raporto paaiškėjo, jog labai 
daug skundų paduota prieš de
legatus. Vieni kitus skuhdžia, 
kad nelegališkai išrinkti. Cent- 
ralinėje kuopoje irgi daug ne
tvarkos, ■— kai kurie delegatai 
esu duoklių nėužsimokėję.

Reikėjo gerojai laiko pa
švęsti, kol visi delegatai buvo 
išsijuoti. . : ,

Pirmininku išrinktas 
Steponavičius .

Tik 4 vai. po pietų einama 
prie pirmininko rinkimų. Dau
gumas balsuoja už Steponavi
čių. Kai paskelbiama, kad Ste
ponavičius yra išrinktas pirmi
ninku, tai kyla lermas. Atsiran
da ir baublių. Pruseika sėdi 
ant stalo ir dairosi. Kažkodėl, 
matyti, neramus. Pagaliau gal. 
jam aišku pasidarė, jog jis vis
ką prakišo. Tačiau * staugimas 
vis nesiliauja. •
’ « J. . . <

Policija atėjo baublius
■> raminti

Kadangi baubimas ir lermas 
vis nesilįovė, tai teko kreiptis 
į policijų. Keli poliemonai pasi
rodė viduje ir pradėjo sukti 
lazdas aplink galvų. Mizara nė
rė arčiau prie durų ir pasida
rė labai ramus. Užmiršo jis ir 
apie komandų. Kiti pruseikiniai 
irgi pasidarė labai švelnus. 
Skintas tik padarė pastabų, jog 
čia gegužinės tvarkos griebia
masi.

Mato, kad lermavimu daugiau 
nieko nebebus galima atsiekti, 
tad tariasi demonstratyviškai 
svetainę apleisti. Pruseika įgau
na drąsos ir visas išraudęs pa
silipa ant stalo. Jis vėl karto
ja maldelę apie vienybę. Polie
monai žiuri į pirmininkų. Vadi
nasi, laukia instrukcijų. Tačiau

šita-

INCOME TAX 
BLANKAS

ŠIOS SAVAITES

Extra Barge nai
. badio

SI 9.50
• Su sliort wave.

Duodam gera nuolaidą 
už (senų radio.

ROOSEVELT
FURNITURE1

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760
I ■ C * 1 ; „J, ‘

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
l LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 & Halsted St
CHICAGO, ILL.

Gerkit
H A « ■ • - « » • t . '

ir Reikalaukit

NAUJIENOS, Chicago,«

pirmininkas leidžia Pruseikai 
pakratyti pipirus.

Baigęs savo maldelę, Prusei
ka kviečia visus vienybės šali
ninkus apleisti svetainę. Išeina 
pats Pruseika, Kuodis, Paukš
tienė, Matulis ir kiti.

Astuoni pruseikiniai mar
guoja lauk

Pruseikos armija pasirodė 
labai mizerna,drauge su juo 
pačiu tik aštuoni iš svetainės 
išmaršavo; Daugumas delegatų 
pasiliko. Vadinasi, Pruseikos 
pučiamas - burbulas galutinai 
truko. Visiems dabar bus aiš-' 
ku, kad jo įtaka sklokoje visai 
susmuko.

Kai triukšmadariai pasišali
no, tai seimas pradėjo eiti 
sklandžiai.

Vienas delegatas atsistojo ir 
pareiškė, kad Pruseika Bimbai 
žadėjęs du trečdalius sklokinin- 
kų. Vadinasi, jis buvęs įsitiki
nęs, kad toks sklokininkų skai
čius eis drauge su jup ir puls 
Bimbai i glėbį. Žadėjo jis-taip 
pat “Naujųjų Gadynę” palaido
ti. Bet iš viso to išėjo piš. Jei
gu ščyrieji butų žinoję, kad 
taip-išeis, tai vargu jie butų 
susibičiuliavę su Pruseika. Da
bar su Pruseika jiems itikra be
da, — nežino, kur jį padėti. 
“Laisvei” jis nereikalingas, 
“Tiesai” nereikalingas. Kas iš 
jo, kada jis atėjo be “pasogos”. 
Dabar Pruseika gal vėl gailėsis 
už griekus ir prašysis, kad sklo- 
ka, jį vėl priimtų.

Aš manau, kad jis sudegino 
visus tiltus ir į sklokų nebega
lės grįžti. Sklokininkai dabar 
džiaugiasi, kad atsikratė tuo 
sabotažninku.

LDD seimas pasibaigė 8:20 
vai. vakaro. Paskui buvo links
ma vakarienė.

Rėksniai užgauliojo 
Stilsonienę

Beje, apleisdami seimų rėks
niai badė. Stilsonįenę kumščio-

, Nors. “Naujienose” jau esu 
rašęs, kad aš nieko bendro su 
.Uis “sargybin inkais” neturiu,i 
bet jos vis man netiki ir būti
nai. nori mane su tuo “Sargy
bos Komitetu” apvesdinti. Gal 
“Naujicmoš” galėtų paaiškinti, 
kodėl Bl- tai daro?\
. / Apie' slaptus susirinkimus, 
kuriuose btik aš dalyvavau— 
prašyčiau p. “Kokuse Dalyva
vusio” viešai pareikšti: kada

mis, kad, girdi, ? Stilsonas esąs 
kaltas dėl vienybes sugriovimo. 
Stilsonienės ‘akyse; net ašatoš 
pasirodė, ’kai ji susilaukė jokių 
“dovanų” iš sklokos draugų.’

Tokio tai “prėzėnto” sįisilati- 
kė iš pruseikinių. šMinitiš. kalė
jime Stilsonas. \ (

Pruseikiniai atvyko į šėri- 
ninku susirinkimų, kad galėtų 
sunaikinti “Naujųjų Gadynę”.. 
Jiems rūpėjo sklojcą visiškai sti-a .
naikinti. Tačiau tas triukas kurioję vietoję tie slapti su- 
jiems nepasisekė. “Laisvė” da-' sirinkimai įvyko, 
bar rėkia, kad skloka išgelbėjo dUlyyavdu?
socialistai. Tuo tarpų prieš 
lias dienas Pruseika viešai Į jį® - 
reiškė, kad soetalfetį nėra. Bet!-se susirinku, 
štai' dabar sjtaigą socialistai afi 
sirado ir įvarė Pruseikai ir jo 
pasekėjams tokį kylį, kad jiė 
nebežino.nė kų bedaryti iš de
speracijos. Bimba man asme
niškai pareiškė, kad socialistai 
esą dideli komunizmo išdavikai. 
Esą socialistai 'vyriausia sulai' 
kę sklokininkus nuo vienybes 
sU komunistais.1

• ' • ■ J:

ftoS” galėtų paaiškinti

ir jisai iškiliojo “melagium” 
tų asmenį, kuris jam tų prie
kaištų padare. ;

Bėję, kitais korespondentas 
mums dabar praneša iš New 
Yorko, kad P. Bajoras esąs 
vienas iš uoliausiųjų Sargybos 
Komiteto Tarnų
—>■»  L.-,, „į, ;------

- Red.)
1 -..Ą... . .......

iM

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

.  .'iiliiiriiŽ Ci—■ii III i—*

naikinti. kuriuose
To nė-

Velykoms Ceverykai
VISAI ŠEIMYNAI

Polemika ir Kritika
Atsakymas Kokuse Dali) 

vav nsiam

. “Naujienų” No. 42 tūlas 
“Kokuse Dalyvavęs’* parųšė 
straipsnį “Apie Sargybijiin- 
kus’*. • Tame rašiny ir manė 
vardas neigiamai minimas.

•/neš aš slaptuo
se, šušitipkįmuose, kaip p. 
Koktisė Dalyvavęs”, nelandžio- 
ju), žinosiu, kad yra dar vie
nas melagis, kuris mane tiks
liai įtaria, v

Kaslink straipsnių, kuriuos 
buk aš rašau' laikraščiuose ir 
“rėkiu iiž tai, kad man skau
da” bei kų ' tai niekinti — ga
lėtų jau ne tik p. “kokuse Da
lyvavęs”, bet ir “Naujienos’* 
.įrodyti: kurįaipe laikrašty tie 
niano straipsniai tilpo, ‘neš 
straipsniai yra jau viešas da
lykas ir “Naujienos**, kaip lai
kraštis, galėtų tai labai gerai 
žinoti. Prąsaii įrodyti!

P. Bajoras.
i '• ■

; (P-ųo Bajoro straipsnyje, 
kuris buvo įdėtas “Naujieno
se'*'sausio 3 d., p. Bajoras 
skundėsi,; kad įtarimas, jog 
jisai padedąs, sargybinin- 
kams, jam “kenkia moraliai”, 

I -M • . i • 4. . • ■ * ■*. ” ‘ ■

>• ■ . .. •<■ .*
Į1 !'»«Į.«'*rwĮ ■■ I-r-’T1 ........ .................... *

Musų krautuvėje rasite didžiausį 
pasirinkimų moderniškų, stiprių ir 
tinkamai pritaikintų ČEVERYKŲ 

r VELYKOMS. Pirkdami da
bar galite sutaupyti nuo $1 
iki $1.50 ant kiekvienos poros 

įversal Shoe Store
A. ZALECKIS ,ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

DULR JUS IŠGARSINS ePer Draugijų Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa- 

— — — ~ šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų B IT T R 
kreipkis j 17 U Ii 11 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

Keliaukit Smagiai
■T' ..

.iJj

Visose Alinis*
Mutual Trijų
Žvaigždžio• f

Kentuek^
Bonrbon

Ir ' ■
Lietuvi ikoa

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual. LiquorCo.
4707 So. Halsted SL

TėL YARDS 0803

.NUO '
20 „„ 50 

nuolaidos už jūsų se
ną radio. Be naujo, ra- 
dio negalima gerai 
gauti programą. Da
bar laikas išmainyti 
jūsų seną radio ant 
naujo:

RADIONO, 
PHILCO, 
RCA VICTOR, 
GENERAL Electric 
ir STROMBERG 
CARLSON.

RADIJŲ TU- 
CUU ri BŪTI IŠ
PARDUOTA DABAR

Jos.F.Budrik
i - ' • • • 4 • I

INCORPORAT1ED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

BUDRIK 
FURNITURE MART 
3347-49 S. Halsted St. 
WCFL Lietuvių programai. 
Nepraleiskite Nedėliomis 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.

... viehiiitelis karas žemos

PAGARSĖJUSIU KNEE-ACTION PASIVAŽINĖJIMU*
. f a • ‘

Taip pat svarbu yra, kad jus keliautumet 
i patogiai' ir smagiai, kaip svarbu, kad jus .

Dėl ekonomiškos •• '' , | ’
transpoijtacijos važiuotumėt greitai ir ekonomiškai. *

Ir 1936 metų Chevrolet pasilaiko sau garbę turinti VIE

NINTELĮ PILNA ŽEMOS-KAINOS KARĄ, kuris esąs vie

nintelis : šios rųšies karas su pagarsėjusiu Knee-Action 

' Glotniu Pasivažinėjimu*—patogiausias koks yra žinomas.
,  h  .............. ■■ ■ ll I !■■■ •■■■I..  ...................... M

• « : • ■ . . ■

Jūsų Chevrolet deąleris mano, kad “vienas pasivažinėji- 

mąs yra vertas tūkstančio žodžių.” Jis kviečia jus pasiva

žinėti naujame Chevrolete, patogiu jums laiku. Kad jus ži- 

notumete kaip daug patogiau jame yra važiuoti ant' bile 
' -A •’ • i > . .A • ’ • . *

kelio ir bile kokiu greitumu, f

Tas pats pasivažinėjimas jums įrodys, kad 1936 metų 

Chevrolet yra SAUGESNIS, daug GREITESNIS ir daug
, i * j.

s. -i

SMAGESNIS važiuoti, negu kuris kitas taupus karas.
r*. \ \ -.••/. A ■ f « f . . ‘ . *

Kadangi Chevrolet yra vienintelis šios kainos karas su
— ........ > , » 

Naujais; Pagerintais Hydraulic Stabdžiais, Tvirtu Vieno 

šmoto Plieniniu Turret Viršų, Aukšto Spaudimo Valve-
■'............................ . , ■ - ...................

In-Head Inžinu ir daugeliu kitų svarbių ypatybių. Todėl 

pamatykit ir pasivažinėkit šiame kare—ŠIANDIEN!

CHEVROLET: MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH.

^ApJl>}PATDBUX^W.j k 
IIYDRAULIC STABDŽIAI

saugesni it švelnesni kada . ribis1 
išplėtoti.

TVIRTAS ■ vieno šntoteį ■ 
PLIENINIS TURRET 

VIRŠUS
tai glrožio karūna—saugumo tvirlovė

AUGŠTO SPAUDIMO /. 
VALVE-IN-HEAD INŽINAS

duodantys geresnį išpildymą tu 
mažiau1 gazo ir aigvoS.■ //

i - , i • ■ ■ ■ A L i i ,

. • »_ * y. - j ' . į-.

Naujas Pinigus-TaupinUntiš .

hvU IŠMOKĖJIMO 
v * PLANAS.
Palyginkit žemas Cheveąiėt j kiimiit Ir 

žemas mėnesines mokestis- ;. ■

kainos laukė su

IŠTOBULINTAS GLOTNUS 
knee-Action 

PASIVAŽINĖJIMAS* 
' švelniausias, saugiausias iš visų.

TIKRA FISHER NO fDRAFT 
VENTILIACIJA

NAUJOSE TUBRET VIRŠUM 
BODIES

gražiausi ir patogiausi bodies kada 
nors pabudavoti žemos-kainos kare.

SHOCKPROOF
VAIRAVIMAS*

padaro vairavimą saugesniu it leng
vesniu negu pirmiau.

VISOS ŠIOS YPATYBES Už 
CHEVROLET ŽEMAS-KAINAS

f* IR VIRS. Lieto kaina 
>1 Naujo Standard Cotįoe

F/int, Michigan. Su 
• bumpenais, a t s k iru

tairu ir spyna, lieto kaina yra $20 
daugiau. ^Knie-Actiori Maeter Mode
liai tiktai $20 brangiau. Kainoe pa
žymėtos šiame skelbime yra sulig lie
to Flint, Mich. ir gali būt pamainy
tos be lokio pranešima.

General Motors Vertybė.

Vienintelis užbaigtas žemos-kainos karas
CHEVROLETU'. 1
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SflftMriBtipn RątMĮ
Į8.D0 per year in Canada
85.00 per year outeida of~ Chicago

• 18.00 per year In Chicago 
3c per cąpy.

Entered M Stcoud Gan Maita 
Hardi fth 1814 lt tha Port Otffai 

SL te" te «?. <*

Sanitarai etai lian, MkHrtad

z vrftMdfrBo kitan
Ghicagoje — pMtu:

Metam. ■ -- , »8.00
Pusei met, te
Trims 2.00
Dviem mėnesiams ■ 1.50
Vienam mtaesiul .75

Ghicągol per ilnešiotojns: 
vte fete fc

Savaitei ........... —..............  18c
Monetini 76c

Suvienytose VaiatiloML no ChtaM^L ,v ’ »* - ’ '* *' * *
Metams — u ■■<■■■•!—bu........................................... S5*0C|
Plis 6 i metu —«www— 2»7q 
Trims ąjtoesiamŠ -----  1.60
Dvl«p> «»eųeej«ms ----------- l-0Q
Vienam. mOne^m
Uetnvon ir kitur užsieniuose 

UtPįslntnt
Metams ... ..Trr

Trims mtaęsf

vieną aišku, kąd ; įvykį atkaklus sUsįremimas su po-
Hciją. 1 ./'i, ; ' ■'

“Viena vietos policija nerimstančių ūkininkų 
numalšinti nepajėgė, tai atėjo į pagelią pasienio 
sargyba. Buta, kaip dera tokiais atsitikimais, su
žeistų, sumuštų ir, žinoma, nukenčia labiau tįe, 
rie( ginklų ųetųri. ■

"i "Pąbąr tąipypąf .niaj yr^įą^g $ųiųitų i^>

Tai tokie dalykai dedasj Įaętųvpję — jos ne
priklausomybės metais.

■

T
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HITLERIS GĄr IŠGELBĖJO NŲSSOLĮNI

Krizįs, kurį Europpje. iššaukė Vokietijos sulaužą 
ipas Locarno ąųtąrties, (įayč ptogos Italijos diktatoriuj 
staigiai pakeisti savo frontą. Jisai sutiko “principė,? 
tartis dėl taikos. Etiopijoje ir kartu pasisiūlė Francijai 
į talką prieš Hitlerį,’ jeigu Franci ja, sutiks atšauktu 
“sankcijas” prieš Italiją. 4

Tokiu budu Mussolini, gal būt, galės “su 
išsikivinklioti iš savo Afrikos avantiūros.

PADeTIŠ ISPANIJOJE NEAIŠKI
• »>> mm. t'’*-

.......... . '■*

garbę”

Amerikos žinių agentūros elgiasi taip, lyg kad jps 
butų padariusios “tylėjimo sąmokslą” Ji*ieš Ispaniją.

Tiesa, jos kartkartėmis paduoda šiokiu tokių žinu
čių iš tos šalies, bet daugiausia apie tai, kad vienur ar
ba kitur įvyko riaušės, kad buvo keli1 žmonės ųžjpušti 
arba sužeisti, kad būrys Itopiųnistų sųsįstųn|^ė su buriu 
fašistų, ir t. t.

Tuo gi tarpu apie svarbesnius dalykus nepraneša
ma nieko> porjs’yra aišku, kad Ispanijoje dąbąr dę^l 
daug įdomaus, apie ką ir Amerikos publikai žįi|; 
geidu patirti. Neseniai Ispanijos valdžią perėmę pažan
gus respublikos šalininkai, laimėję rinkimus kartų ąų 
socialistais. Ši valdžia,} be abejonės, vykina įvąįrį§§ re
formas, apvalydama valstybę nuo' klerikališko ir fašis
tiško šlamšto;.

Tačiau apie tai niekė-hęprąnešama. žįnįų agentū
ros nepaduoda net rezultatų iš papildomųjų parlamento 
rinkimų, kurie įvyko daugiau kaip savaitė laiko atgal 
(kovo* 1 d.).

Tur būt, Ispanijoje dalykai eina tąĮp, ĄBP14- 
kos kapitalistams nėra kuo pasidžiaugei. Todėl |iųįi| 
agentūros tyli. . ' • *

JUDĖJIMAS LIETUVOJE

ant socialistų, patys gerai žino? 
darni, kad socialistai. nieko blo
go organizacijai neveli j a.

Tie “tėvynainiai” veidmai
niauja, kada jie kitiems pri
kaišioja “bendrus frontus’^ o 
paltys juos organizuoja. Kas 
ęisjlfii0, sietas konfe
rencijas ip 4$ry|i planus apie 
socialistų ir kitų pažangių SLA 
veikėjų “šlavimą” iš Susivieni
jimo vadovybės -r- ar ne sanda
riečiai su fašistais?

Kas pradėjo siuntinėti po 
kuopas visokių šmeižiančią lite
ratūrų prieš prezidentą Bągo- 
čių, iždininką Gugį ir kitus 
SLA. viršininkus - 
dariečių ir fašistų 
Komitetas”?

Komunistai šiandie pripažįsta 
demokratijų Susivienijime. Jie 
pripąžįsta ją ir Lietuvoje. O 
fašistai da ir dabar iš demo
kratijos nuolatos tyčiojasi.. Bet 
sandariečiai, kurie vadina save 
“demokratais”, susidėjo su fa
šistais. Tai kurie gi veidmai
niauja?

A j

ų kultūringą šeimą, reikia gi 
legaliau už durų kaliošus pe
ikti ir visuomet kišenėje no

sinėlę turėti... Vidaus padėtis 
taip pat tokia, kad reikia kas 
nprs daryti.

IXĮ
Lietuvos prekybinis gyveni- 

■7:7 sų užsįĮepių bųVę-s labai 
gyvąs dajiąr vėl bent kiek ap
rimo. Njerą kur padėtį mė
sos produktų. Berods pusėti
nai kiaulįends kasdien išveža- 
ma į SSSR., o pavasarį į 
SSSR, bus perkamos veislinės 
ciaulės, regis, koks šimtas 
tūkstančių jų, o taip pat ir ra- 
guogiu mulių vęislęi tinka- 
mų, ypač karvių.
, Smagiai į užsienį eina tik 
kiaušiniai ir pieno produktai, 
bet jų kaina labai maža. Be 
to, žiemos metu šių produktų 
ir Lietuvoje mažiau būva, 
lors, jau ūkininkai įpranta 
:aip tą ūkio šaką vesti, kad ir 
žiemos metu ji bųtų pelninga.

Šia žiema tiek ūkininkams 
niepaLan^į kad duoda gyvus 
nuostolius. Mat, nesant rogių 
Uclip negali miške su arkliais 
uždarbiauti, o tąip pat sau 
tiek padarinio, tiek kurui ?niš- 
ko suvežįi. Beje, šiaurės Lie
tuvoje, kad ir vėlokai, bet vis 
dė|fq sųii43rė ^ipks tp'ks ro-

IV
Vis dar tebelaukiam naujų 

ūkininkams bylų už neramu-

mas s

mus sudarant. Dabar jau 
apie karo lauko teismus ne
girdėti, bet tie kaltininkai dau
gumoje atsidurs kariuomenes 
teismuose. Tai jau lengviau, 
nes čia liudininkai dalyvauj a, 
be to, gali turėti savo gynėjus 
ir tokio tęįsmo spreųdimu ne- 
pateųkiųti gali skystis į aukš
tesnį įeisjną. r 
bylų ia>u paskirtos, bet 3^1 ^I.aV 
galo ųęnjątytį,

‘ Garsioji J. Lapeno byla taip 
pat netrukus bus sprendžiama. 
Žinovai mena, kad byla daug 
sensacijų nesukelsianti ir dar 
sunku pasakyti, kuo ji baigsis. 
Mat, kaip kas spėja, kad po 
^•.11.; ... » _ 1 _ _ - _ • _ . ji  

tikrų ašmenų grumtynės.

Kai kuriuos tų

•-»- r/ ’ >.*'« Ji jTTm iį

prieš juo? »H;
fflB praąte B 

pereikate* sftu, W M Rp^iję.- 
o Vk te 

■teJtSHJe'birtii
l&S teį?ps su; kitais nąriąis. 
tfa, o, ifai nųątątų ii- SLĄ.
stitųpiją, ■

Jeigu kalbėti apie “veidmai
nius”, tai jie randasi kaip tik 
tarpe tų -“tėvynainių”, > kurie 
stęhgiąsi vienus ŠLA. narius 
demagogiškai sukurstyti prieš 
kitus. Tie “tėvynainiai” veid- 
jpainiaųja, kada jie šunis karia

ar nesan- 
“Sargybos

Vi

NORMAN THQMAS AP9T- 
■'■ŠKANDALiNU ’ ■

“New Leader”, ąoęiąlistų są7 
vait^aštįs, einąs Nęxy 
praneša,
^kąiripjd spąrpp” v^dą^ ąoęįą; 
lįstų Gijoje-. w
i d^jpę, l^ąd čĮąč
bįąųti. ĮįftW Xqj.-ko Tammąny 
Rali organe “Ejer Tąg” |^ydų 
^enyąžtyje). '

“Neų;. Ląadpr” įdėjo fptograe 
fijų “Der Tag” seklbirgo su 
Thpmąs’o paveiksiu. Skelbime 
tas New Yprko demokratų ma
šinos* organas praneša, kad 
Norman Thomas' ruošia jam 
seriją straipsųių, kuriuose bus 
aiškinta skirtumas tarpe sočią- 
li(5tų ir koihunistą, kodėl kilo 
ginčai socialistų partijoje, kuo 
skiriasi “kovingųjų” socialistų 
pozicija nuo “senosios gvardi
jos”-, ką ąocialistai darylę pa

i i?
t.'t. • .' ■ ’ . ■ . i

tyĮąssąchusetts valstijos so- 
cialistų partijos centro komite
tas jąu iškėlė ^įežt^ patęstą 
pri<3» Thpmąs’o fe>^^WWavi- 
lųa tame Tammąny įĮąll gjfea- 
ųą. Taip pąį :|ĮOWį^' 
gejjs atskirų

Taigi ganą' sątįgšpfe
pą^ixpdė..T«°IW’ct. :

tam malte »:

MM; j

te tew i

. viekas “teteis' Tteite, 
;te’? tete o

gj ir kitus pą|a^ąjiį, §LA: 
rių •remiamus kandidatu^ į Eįį. 
Tarybą, tai, girdi, “vinis į"SLA 
grabą”. Baisįausią^ dalybas 
ste te te tetetei • % te 
munistai remia tuos pačius

.• .. k- Jį,’<■ .■-ri,’ HM,

“Juk socialistų susidėjimas 
su komunistais « SLA. reika- 
lirose!?, šąųkįą • tąsai Pus. 
'Pą$įųįpkas, šlykščiau- 
šią Ąmerikos lietuviuose, 
veidmainyste, kokia kada 

■ yra buvusi! Jų ‘bendras 
įroptąs’ padąrp, socialistų 
I? - tetutei} yridmai- 
nius;”
Kame, gi čia yri^&ainiavi. 

te?- spitei te?* viškų politikų Susivienijime ne- 
’ varinėj d ir hevaririėj a. Jie yį- 
tuomet rėmė, ir dąbar remia 
■te ku’
rie, jų npgipoĮją, ištikimiausiai 
ir nuosakiausiai dirba SLA.• ■ ■

? 7 •
SLA. yrą ne tik pašalpoą 

draugija, ' bet ir kultūros bei 
apsviltos organizacija? Kaipo 
tokia, jisai yra laisva, pažangi 
ir .’ demokratinė organizacija. 
Taigi kas už šituos principus, 
.Suąivįąąijte t.Hfts sočia 
w te10--
kraitizmo principams SusivienU 
me grasino payoj us is komu- 
ipisty, tar soęialiątai prieš ko
munistus kpvojo. Šitą faktą vi-(

Bet komunistai šiandie “už*
gysiteiiite • rsite-

W .S4BĮW teffe'taa- 
įernalę opg^ižąciją $.VĄ§tį- 
partijos įrankiu negalima. To-

Skaitytojai vakar '‘Naujieupsę^- rngtę Vie
nybės Komiteto” atsišaukimą, kuris buvę paskleistas 
Lietuvoje nepriklausomybės sukąktįjyiiį 
tas “Tautos Vienybės Kopąįtetąs^, . įęžįęgjgg, w 
atsišaukimo kalbos galima numanyti, kad tai ne kairių
jų partijų organizacija.

Tai/greičiausia bųą komitetas, sudarytas iš įyąĮrių 
vidurinių srovių. Atsišaukime reiškiama simpatija ūki
ninkams ir armijos karininkams, taip pąt — buvųsįęiųs 
respublikos prezidentams ir ministeriams pirmininkams, 
kurių vieni buvę krįkščionys demokratąi,. kiti vai. liau
dininkai arbą liberalą!. .

Musų koresppndęntas dabar praneša, kad atsišau
kimų {prie$ Smetonos vąldžią Lietuvoje pasirodo jau ne 
tik sodžiuje, bet ir miestuose. Apie Vasario 16-tą jisai 
paduoda dar tokių žįfliij: ; ’

“Kai kur susirinkę žmonės salėse klausę rąiųiąi
(apie m M M W

rodė jaunalietuviai arba jų .vyresnieji ideologai, 
tautininkų šulai, tąi. susirinkę žpionės apleido sales 
ir jose pasiliko tik keletas tautininkų.

“Sepiąjl Šitų^įų dalykų nebūdavo. Jei jau kas 
eidavę, klausydavo visų pranešimų iki Pat sMpt 
Vis tai reikšminga.”

. . . vw , » •

ŪKININKŲ SUSIRĖMIMAS SU POMCIJA
, ŠAKIUOSE ' •

buvusias

pi^žį^iąs siĮjp^ijnas Vasario 16-įą įv^o ^iug- 
se, kur policija buvo spa^eštavusf kelis ūkininkus, q 
paskui kiti ūkininkai ėjo juos paliuosuoti iš kalėjimo ii- 
susirėmė sų pęiįęįją. MUSM korespondentas rašo:.''

“Štai jąu vėl, regis, turėsim naują įdomią bylą.
“Vasario šešioliktą dieną nepriklausomybės 

švente paminėti: daug žmonių susirinko Zanavykų 
sostinėje — Šakiuose. Ir čia bųta suimtų ūkininkų. 
Žodis pft žodžio ir pąaįškėjpr įad jię ąųįmtį yisai 
dėl menkų dalykui

“Užsigeista reikalauti . sųimtupsiųs Ę^ęistį. 
Kaip tikrai tenais buyp? ką§ (jįąhąr tą$ yįsą§ §mųĮįc- 
menas atpasakos — (pagaliau, tai ir nesvarbu. Tik

Šakiuose. Ir čia bųta suimtų ūkininkų

IMPERFECT IN ORIGINAL

• ' '■ ■ ..a .

Lietuvon Gyvęniino 
įvairenybės

s,., .i. Air ^/. M-

(ĄJusų spęciąląus į:ę;r^pppdęntoj|

Vokiečių pasisiūlymas pra
dėti prekybinias derybas be
veik nieko nenustebino. Lietu
va ęjąifę visokias galimas nuo- 
}laį$as; kad tik nesųpykinus 
savo kaimyno, kuris berods į 
tas visas nuolaidas ilgai ne
kreipė jokio dėmesio.

Bet anglai griežtai tarė sa
vo žodį, kad 1 jie ginkluojasi, 
k0(J jie pritarta' SSSR, ir 
prancūzų sutarčiai. Vadinasi, 
^vokiečiai lieka kaip ir izoliuo- 
jąipi. Nėra jokios abejonės, 
Jcąfį ąngjaį ttę Mtfjpr.asiniai da- 

suprasti vokiečiams, kad 
yįą (įęlto laikas jiems butų su- 

su Lietuva. Ir kaip 
įO pačiu mėtų lenkų ko- 
įįfeiųjg žymiai n sumažintas 
■įįS|p^^;anzitas; mat, vokie- 
jčįą| įįępąįęgia lenkams sumo- 

ųr ^ąū^ojimąsi gelžkelių 
ir likusios Vo-j
Tai«i visa tai 

.ąįjųiętųV vpyęčiai pasisiūlė 
įlįęįųyįąins p^ą.cleti tartis dėl 
g^myįlįų užmęgąti artimes- 
pips ’ p^ekyį>ipiųs santykius. 
Jei šitąs pasiplymas butų bu- 
įvęs padarytas daug ankščiau, 
tai, nėra, ąbęjpnes, kad daug 
kas butų džiaugęsis, bet da
bar jis lyg pavėluotas. Daly- 
ką^ tas, kąd Lietuva jau turi 
sudariusi kitas savo ūkio pro- 

rinkas- Prekybiniai 
'ryšiai jau sumegsti su dauge
liu kitų valstybių. Be to, vo
kiečiai nėra finansiniai pajė
gus pirkti tik vien sau maisto 

įie.-7teUj, gorėtų 
taip pat pąrduoti Lietuvoje 
savo pramonės gaminius. Lie
tuvos įpirkimo galia taip pat. 
yra ribota. Atseit, jei net 
Lietuva turėtų begales maisto 
produktų parduoti, bet pati 
3aug nepajėgdama kitur pirk
ti, savo prekių taip >• pat ne
gali iškišti. Jii|c dabar, visur 
preicyįa eina lygiomis. Taį 
iš šitų vokiečių pasiūlymų 
niekas daug nelaukia, be to, 
visr tai supranta, kad ten de- 

’Eybos turi' ^daugiau politinių’

necialsocia- 
lįstų iŠ Lietuvos kalėjimo pa
leidimą vokiečiai žada pirkti 

ž>fl&TO.e> turėda^ 
n»i;ga}v<ae, _ kag neva 
'ko.’IįgKiBia •8UgXX1$jRp8 Pa- 
lengvins Klaipėdpn eksporlu°t 
tf dar didesnėje dozoje hitle
riškos dvasius. * Reikia' dar ir 
tai nepamiršti, kad Vokietijoj 
je yrą daugiau kaip devyni mi< 
lįjonąį įšalusio Lietųyps kapi* 

' !Hl°t . W F vokiečial 
pirmoje eilėje uz tą sumą su- 

jĮiks pirkti produktų. Bet rei-į 
kįa žinoti ir tai,'kad Lietuvoję 
‘tam tikruos sluogsniuos yokiej 
įįai turį simpatijų, kai kas la-

' . / ■ ■■ . z ' -A"'“

bai abejingai žiuri į Lietuvos 
artėjimą su prancūzais, o ypač 
su SSSR. Voldemarininkų 
grupė visuomet buvo vokiečių 
politikos šalininkai, o jie nė
ra dingę.

Bet vis dėlto kaip tenais ne
būtų, jau šioks vokiečių pasi
siūlymas sunormuoti santykius 
Lietuvą išveda iš to lermuo- 
jančio stovio, kokiame ji da? 
bar buvo. Juk pąsienis buvo 
neramus...

II
Pągal naujų draugijų įstąty- 

mą socialdemokratų' sferose 
aiškus ir griežtas nusistatymas 
nesiregistruoti ir laukti iki 

‘patgąj g^vęųįmag įtrauk par
tiją i M|į W s°r 
ciaidenioktfltU PMUįft Wusi 
nup pirųių diepų Lįetųvo? 
va|stybę§ alsĮątynjo legalią 
paEfils MĮB 
je būklėje. Kokiaįs keĮiaią 
eis. j,qs ąetojiiųpjp ąfeityįp gy- 
venipiąs, da|>ąy ą»afcK' 
fojfc tik vieną Mm 
;ti> keliai it

hjįj^įį iškteli- ftaus 
kartų jį iųiyq iiąėgitna. uįda- 
p-ytfi ’161'
•to tiek' ąsši gajumo ęąęodė, 
kad tų bėdų “laimingai” iš; 
eidavo.
i Nereikia pamiršti, kad so: 
cialdeniokralai koks trisde
šimts įliptų ątgaį pirmieji yrą 

ueMiklft“: 
įsoniybėš obaląį ir tuomet jį 
■buvo. nelegali, rusų žandąrų 
'persekiojąma?
i. Ąr re^istrųpsis. liąu<Ji»inl$.ąij 

pas^ą 
;nps tarp jų dar vienodus ®ąo: 
nionės nėra, kaip kaą (|ąĮ 
jruoja, bent jų jaunimo sąjunį- 
goję ūpas gpięžtęspįą tenais 

į vyrauja ta nuęiponę, kad nėr 
dera nąų(tp|įs naujuoju drau
gijų įstątyinų, nęą eąą yisvien 
veikti nebus gąlima.

: Krikščionys deinokrąar grei
čiausia, ! kad naujuoju įstatys 
mu mėgins, pasinaudoti. Maį, 
jie. turi lyg ię Sipkią pA- 
ląnĮfUipo. Štai, jų payasarį- 
:iiipkąį
kai taip pat dievo garbei pa-, 
plikti.
' Ląbąį galionas daiktas, Laįį 
!W Misi tąįkytį, .

toliau, o dabar vis labiau i£ 
labiau tvirtinama, k.atį tautoj 
atstovybės įstatymas greit buą 
Paskplb|ąs,. 
stovybės”;
vardu pąrtmnentąs norima pą-

’ , . f.* .■< •*< . i . i • . • ž* •

šios bylos priedanga eina tam 
Vis 

dėlto tai byla, apie kurią da
bar daug kalbama ir kuri turi 
daug gandų. Lauksim teis- 

nių ir tikresnių žinių.
Ūkininkų sąjungos milioni- 

i)ė bylą taip pat pavasarį bus 
sprendžiu. Ji, kaip jau anuo
met minėjau, turi daug poli
tinių motyvų, ir gali atidengti 
krikščionių demokratų laikų 
šeimininkavimą Lietuvoje.

Tad Lįętuvpje pavasaris 
bųą gąusipgas ganą įdomiomis 
byįpmis. Sensacijų mėgė
jams Čia bus daug darbo.

Tiek, tuo įąrpu.
— Koresp. 

Vasario 12 d.

Iš tenąįs gausim tiksles-

'i
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(SLA. RBIKALAU."I
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Lai skaitlinės kalba

Beręitame seime, kuris įvy
ko Detroit, Mich, 1934 m. iž- 
do globėjas S. Mockus ir J. 
Januškevičius reportuoja, kad 
1932 mętųose išmokėta buvo: 
“Prezidentui S. Gegu

žiui ...............  $1,826.66
Vice Prez. A. Miką-

lauskuį ..... .............
Iždininkui K. P. Gu-

giūi ............. .
Iždo Globėjams: 

Ąf. A. Raginskui .......
•ir -w‘ v v * • v • • . •»

333.04

2,409.59

6J6.47
L Januškevičiui,’Jr. .... 856.99
S. Mockui ................. 76.90”

Ghicagos į New Yorką ir vie
na turėjo peržiūrėti iždininko 
knygas, nesieks tos sumos. O 
juk nė Mockus, nė Januškevi
čius atsiektu mokslu su ja ne- 
pasilygins.

Bet tai menkniekis. Kas ki
ta, kąda imame žiūrėti įf p. 
Gegužio it ‘ p. ’Gtigič ' Sumas. 
Atėmus aktuales algas, ponas 
Gegužis išleido $267.41 dau
giau negu iždininkas.

Visai, nenoriina išmėtinėti, 
kad sumos yra dideles ir kad 
tai bųyo, SLA. turto eikvoji
mas. Bęt kada sandariečiai ir 
fašistai perša savo kandidątus 
ir prikaišioja pažangiesiems 
Pild. Tarybos nariams, buk jie 
brangiai atsieina organizacijai, 
jų pa^ių skaitinės parodo, 
kad tautiškai nusiteikusieji 
žmonės prie pinigų yra smal
sesni negu pažangieji. Jeigu 
pp. (gegužiui, Moękui ir Janu
škevičiui butų reikėję važinėti 
įį CĮiicagos New- Yo^kan į 
Pild. Tarybos pp^ėdžius, kaip 
reikia Gųgiui ir Ąlikužiutei, jų 
išlaidos butų padvigubėjusios.

P. S. Kadangi kalbu skait
linėmis iš raporto seimui, nė- 
yą reikalo pavardę pasirašyti.

SLA, narys.

S. Mockui ..................
Neatsinjępp, }caį fęp buvo 

SĮJ iždo globėjais. Ęojdos, S. 
Mockus tapo paskintas tik me
tų, pabąigbj. Vienok tauįįš- 
į^eji iždo globėjai 1932 m. Su
sivienijimui kaštavo $1550.36. 
Yįsi jię gyvepp ą^ti New Yor- 
įcp ir va^inęįįmąą į flįd. Ta
rybos posėdž'us atsieidavo tik 
bp teis t?pWte

Pąžyęlgldlflp ij į p. G.eg^i<| 
§ųmą. Algos j airi mokėję 
SjpA. $600 inęįųoąę ir jo steno- 
gęafistęi $5^0 — yį§p $į,120. 
Jis da gavo $706.66 visokiom^ 
iąįaidoms. ■

alga tais 
metais, rodos, buvo $85, kas 
§udare. $1,020 metuose. Jo 
paštininkei įųyft sfcięta $15 
savaitėj ar^ $780 mętams. 
Sudėjus kruvpp pasjidaro 
•$1,8,00. Apąęt šįtos sumos iž- 
idinij^ąĮ <}ą, gąyo $pfl9 $u cenT 
įais kelionėiųs Pild. Tąfybo^ 
posėdžius, pašto ženklams ir 
ii. t. Gu^is važinėjo iš Chi- 
cagos į New Yojrką ir turi iš
siųsti dešimtimis laiškų kas 
dienų, Vięų^ jis ątsįėjų vįn 
šįmtu doleriu įĮ^įau, nęgu ar- 
iti New Yorko1 gyvenantis p. 
gegužis.
I Pąžyęjgkųųę į tų pačių iždų 
įjodobp|ų s»įį4|bbęs ir už 1933 
Betų$:
bfręąta. S. ^ęgųžzįui $2,359.95 
Vice Prez. Ą. Mika-

lauskui .... ...... ...'..1..... 273.40
■I|d. K. P. Gugiui .... 2,772.54
J. Jąnuškęvičiui (iždo

- giob.) .... 419.75
^ Mockui (iždo gįob.) 543.00 

dviejų metų iždo 
išlaidas ęasįdaro 

įęękvięnąių po, 

jai, ypač kad New Yorkas 
jiems prie pat nosįes. Galimą, 
garantuoti, kąd dąbąi’tinės iž- 

gteči^. Ę? WteiMttės ri- 
laidos, kuri turi važinėti iš

y

i

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Ęalandžio 
mėn. 1936 

UŽ JUOS PADĖKITE * KRYŽIUKUS! ” 
Prezidentaė ADV. F. J. RAGOŽIUS 
Vi*r-pmr<Į. r* K. MažuKNA 
asas.
IŽdo Globėjai:' 
* r E. MIKŲŽĮUTĖ

Dr.-Kvotejas,
JT. MILIAUSKAS
, J. S. STANISLOVAITIS

“‘w‘oS,ay 
mat, rodos, tokių

... > ■ /’

mo laikus. Tais, seįmojąįkąįą 
šių dienų vairininkai vis dar
^kailiai ųisirugsltu ’ žipą-
'“Wi 5W? ?au tftip.
ir 4Š1 !a«19s at-:
htafeės.. bet kaip, nori užeiti

i Sudėjus 
globėjų 
^2,513,11. v ,,
$l,25pį55. Tąi nępįgųs g^ę-į

f
ĖSTOS

I';-'

KULTŪRA
SAUSIS. 1936 

Jau atėjo!
šis naujas ir tik ka iš Lietuvos irau- 

tąs Sausio, 1936 numeris turinin
gas ir įdomus. Jo turinys kaip 
seka:

Didysis vėžys Motinos ežere — J. 
Baldauskas.

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

P. Leonas.
Bernaitis iŠ Laisvės Alėjos — K. 

Barauskas Nendrė.
S. O. S. —- F. NeVeravičius.
Apie dailininkus — Pi Cvirka.
Musų dramos teatro 15 metu — 

Sį Kąphys.
Miesčipnui — Antanas Rūkas (eilės).
Miegas ir jo fiziologija — A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima gauti z

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.



Trečiadienis, Kov§ 11, 1&86
fi
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MUSŲ SKAITYTOJAI
*........ .

Raštai skiriami | ši skyrių turi būti adresuojami MMueų Skaitytojais”. 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

LIETUVĖS KATALIKES BALSAS■ » ’ * ■ s ’ 
pat jautė, a$,

Bet paklausuą vienp-kito at- 
šalėlia ir JaisVąmanio, kad ei-i 
tų klausyti* misijų, man tuo
jau atšaudavo, “Kad Nutauti
nimo lizde negali klausyti kor 
kio ten tauzijimo apie Dievą 
ir meilę artimų.” Ir kaip mąn 
skaudžiai širdį užgaudavo to
lus laisvamąųio atšovimas, 
kad net paraukdavau kaip 
virtas vėžys. Bet Jo atsakymas 
buvo labai teisįngas ir logiš
kas, nes, ištikrųjų, kokia ten 
gali būti meilė artimo moki
nama, kur yra lietuvybė nai
kinama, ir lietuvių’ kalba nie
kinama?

Labai daug sykių skaičiau 
“Naujienose” raštij reikale 
angliškų pamokslų Amerikos 
lietuvių Rymo katalikų . haž;- 
nyčiose. Išrodo, kad tai buvo 
vis vyrų darbas. Taip ar ne, 
bet šiuo sykiu tegu bus žino
mą* kad ir moteriškė rašo. 
Mes moterys nekenčiame tų 
ąngliškų pamokslų, nemažiau, 
kaip vyrai.

Ir paskutinis pusgalvis pri
pažins, kad tie angliški pamo
kslai veda musų jaunimą prie 
nutautinimo. Bet ne vienas 
gal pasakys, kad jei tuomi 
Tautybė pralaimi, tai Katali
kybė laimi. Jei taip butų, tai 
butų šiek tiek suraminimo. 
Bet ar Tautybės skriauda gali 
nešti Katalikybei naudą? Ne- 
žaiskime žodžiais, o eikime 
prie gyvenimo. Tegu pats gy
venimas tą klausim^ riša.

klausyti aųgHškų Pamokslų?, 
. Jeigu taip, tai nęųžįlgd iš

girsime, kad visi tie klebonai, 
kurią pahąikinp lietuvių kalbą 
pamokslus ir giesmes, bus ap
dovanoti Gedimino ordenais. 
Tai tiesiog pasityčlojmas . iš 
lietuvių katalikų, ir jų patrio
tinių jausmų. Tai tiesiog įžei
dimas visų tų veikėjų/ kurie 
per metų eiles dirba ir triūsia 
labui “Tautybės ir Lietuvys
tės”, o ’ pagerbimas tų, kurie 
tą Lietuvystę ir Tautystę nie
kina Ir, naįkiną, taip greitaį 
kaip tiktai yra galima, Tai, 
jeigu tokiems yra Gediminų 
pydepąi dalinami už Lietuvy
bės nąjkinimą, tai tie, kurie 
gavo' ordenus už pasidarbavi
mą ĘięĮiuyystei tupėtų visus 
tuos ordenus grąžinti atgal,

—Lietuvė Katalikė.

Fotografijų Studija
Jau puo sęniąį p. Goprad 

turį įsteigęs ntpd^pįšką foto
grafijų studiją/ 4^0 Q3pd

Ęelį wn.e$iąi atgal buvo ki
lęs gaisrą^ kum pridarė j ari) 
4ąti| Ręt dabar
studiją papjąi pertaisyta 
ir moderniškai įrengta. Šako, 
kad \ tai yra viena moderniš
kiausių foįogrąfįjų ętudi j ą 
Chicagoje/ . ,/ '

Conrad Photo Studijos skel
bimas telpa kasdien “Naujie
nose”. P. Conrad sako, kad 
fotografija yra amžina ir 
brangi atmintis. Taigi, kuomet 
jums bus reikalinga nusiimti 
fotografiją, nuvažiuokite į 
modernišką Conrad 
Studiją.

šeš-

tąipgi geras “N.” rėmėjas ir 
Seno Petro talkininkas.

— Seną# Petras.

M.

TARP MUSŲ

Photo

Į-

Misionierius Bružikas

Andai, praėjusį menesį mes 
Bridgeporte turėjome misijas, 
kurias vedė Jėzuitas Bružikas. 
Jisai iš anksto prieš misijas 
per “Draugą” ragino mus ruo
štis, prirengti jam dirvą, iš
garsinti jo misijas, pakalbinti 
nuo tikėjimo atšalusius lanky
ti jo misijas, ir grįžti prie baž
nyčios.

Kai misijos prasidėjo, ir kai 
mažai žmonių rinkosi, tai mi
sionierius ėmė smarkauti, 
bauginti, švento Rašto žod
žiais primindamas, kaip ve: 
“jie turi ausis, o negirdi; turi 
akis, o nemato; tyri galvų, o 
nesupranta.” Ragino pagelbėti 
jam misionierįauti, judinti at
šalėlius ir vesti juos , bažny
čion. Aš turėjau galimybės ir 
noro tai daryti, ir tikiu, kad 
desėtkai moterų ir vyrų, taip

i x

ŽINOTINA
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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 
popiet Po to pagal susitariu,

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujųosą, pašto rūmuose), T?l. 
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.

♦ ♦ ♦
CHJCAGOS CITY HALL—Rotušė— 

Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, munįcipaUs ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentą^, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Vist apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ * f
CHICACOS POMCIJA, Uth ir State 

gatvės. Telefonas WAĘash 4747, 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 

v 1313.
GAISRUI KILUS, reikia' lankti 

'FIRe 1313. .1
♦ .♦ ,♦

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100.
/Valandos, 9;Q0 ryto įki 6 p. p.

♦ ♦ ♦ . ■

IMMIGRANTS PROTEGTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Kuli 

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

COOK APSKRIČIO LIGONINI W. 
Harrigoų įr _So. Wood kampas. 
Telefonas SĖEley 8500.

“Atsikimškite ausis...” • • ' •
Ir todėl, kol angliški pamok

slai lietuvių bąžnyčiose bus 
sakomi, tol mes misionieriams 
ir apskritai katalikybei talkos 
negalime duoti. Viršminėtus 
šv. Rašto žodžius, gražinamų 
kunigąiųs.- Jus ątsikimškįte 
ausis, prasikrapštykite. akis, įr 
pašalinkite voratinklius iš sa
vo (galvų. Tąsyk angliški pa
mokslai ir kiti jūsų, netikę pa
sielgimai link Lietuvybės pą- 
sirodys kitokioje šviesoje.

Taip pat aš pilnai pritariu 
sumanymui iškulti angliškų 
pamokslų klausimą Vakarinių 
•Valstijų Ęatalikų Konferenci
joje, kuri įvyksta kovo 22 d., 
Ręselande, Chicagoje. Reikia 
peatbutinai musų katalikam^ 
veikėjams subrusti pakol dar 
nevėlu ir griežtai kovoti už 
sugrąžinmą lietuvių kalbos į 
musų katalikiškas bažnyčias. 
O griežtą ir rimtą nutarimą 
kaip tik ir gali tarti tokia kon
ferencija, kaip kad dabar yra 
šaukiama. Juk senovėje Ro- 
fnėnai sakydavo, kad “Žmo
nių balsas, tai yra Dievo bal
sas.” Dėlto lietuviai katalikai, 
nesiduokite lengvai būti per
kalbami išsigimėlių kunigų, 
kurie pataikaudami airių vy
skupui nori/ visus musų vai
kelius paversti ąirįšiukais. 
Dėlto jie ir angliškus pamok
slus įvedė ir lietuviškąs gies
mes panaikino, kad greičiąu 
užmigdyti musų jąunimo Lie
tuvybę ir padaryti Juos neva 
airišiais.

Gedimino Ordenas

> Taip pat negaliu iškęsti ne- 
priminus vieno dalyko, kurį 
patėmijau “Draugo” kovo 6 d., 
1936 m. Ten rašo, tarp dau* 
gybės apdovanotų Gedimino 
oędenais, esąs ir Jo malonybė 
pralotas M. L. Krušas. Na, čią 
tai jau kas hors yra negera su 
ta Lietuvoj valdžią. Juk ro
dos Gedimino ordenai yra da
linami už pasidarbavimą Lie
tuvai arba Lietuvybei, Bęt 
man norėtųsi žinoti už kokį 
pasidarbavimą Lietuvai arba 
Lietuvybei turėjo teisę gauti 
Gedimino ordeną kun. M. L, 
Krušas? Ar už tai, kad jisai 
pirmutinis Chicagoje įvedė 
angliškus pamokslus šv. Jur
gio bažnyčioje, ir panaikino 
seną /lietuvių giesmę “Pulkim 
ant kelių”? Ar už tai, kad 
jisai 1935 metais vasarą bu
bamas Lietuvoje Kaune, iškil
mingai' prisiekė platinti Lie
tuvybę p*er bažnyčią ir moky
klą, rengiant paskaitas ir sa
kant pamokslus, lietuvių kal
boje, bet sugrįžęs j Chicagą, 
lengva širdimi tuos sąyę due
tus prižadus taip iškilmingai 
Pasauliniam Lietuvių Kongre
se Kaune, tuojau' sulaužė ir 
pamynė po kojom? Ar už tai, 
kad jisai sako tėvams, “Leis
kite vaikus į lietuvių parapi
jinę mokyklą’?. Tenais jie, 
girdi, apart tikėjimo išmoks 
ir lietuvių kalbos, bet kada 
tie vaikučiai ateina J bažny
čią šventadienį, lai juos verčia

Boston Shoe Store
batų 
kuri

Viena iš didžiausių 
krautuvių Bridgeporte, 
užlaiko vėliausios mados če* 
verykus dėl vyrų? vaikų, pa
nelių ir moterų dabar jau yra 
pilnai prisirengus su pilniau- 
Ifiii pasirinkimu pavasžrinių 
tavorų.

Bostoif Shoe Store, $435 Sol 
Halsted St./ langai, visuomet 
yra patraukiančiai įrengti taip 
kaijįi didmiesčio krautuvių; 
Taipgi ir kainos atrodo labai 
prieinamos. 

.............. '■1 . ... '■'■ — ■'■■T

Bernice Dress Shop 
3437 S. Halsted St.

Vienintelė moteriškų rūbų 
krautuvė Brįdgeportą, kurią 
lietuvės ; moterys, iv panelės 
daugiausia. Jankų,, tai yra Ęąr- 
nice Dress Shop. Mat, tėję 
krautuvėje yra galima gauti 
toks pat didelis pasirinkimas 
Visokių dresių ir kojinių, kąip 
pačiame dAdmieątyje, tiktai už 
daug žemesnę kainą, Prie to, 
Bernice Dress Shop labai ge- 
rąi pažįsta musų lietuvaičių 
skonį ir gąji tinkamai pritai
kyti gražią suknelę bde dyd
žiui, Ąlsilankįus į krautuvę 
turi jaustis, kad pavasaris jau 
atėjo, nes kur tik pažvelgsi, 
tąį Yiep tik pavasariu spalvos 
akis žavėja.

Alfons ir Al ar t ha 
Masiuliai ilsisi po 
sunkaus darbo

Sako, Bargenų
Greit Nebebus

I f \ •..

John F. Ewąld, 840 W

ras' vNaujį4nų7 ir Seno Petro 
rėmėjas. ;

• ’ .- - -i \' '

Penktadieniais—žuvis; 
tadienįąis—vištiena, o visomis
kitomis dienomis < “buterbro- 
tai”. Taip savo taverno lanky- 
tęjus vąišiną p. Bella Sadu- 
nienė, 13301 South Western 
ąve., Bįue Išland> Ill.<

Pefoitiį męt^ gegužės 21 d., 
Još vyrįs žuvo ^automobilio 
i'efaiinėje. ‘Nors ir palikusi 
pati viena/ p. - Saduiiienė ne
nuleido rankų, bet darbuojasi 
ir varo biznį toliau.

Ji sako, “Dirbki Senas Pet
rai, nenuilsdamas/ p aš ir 
mano draugai tave paremki
me Kontestę, taip kad laipiė- 
tum pirmą dovaną.” Ąčiu p. 
Sadunięnei už žadamą pagal
bą.

33rd 
St., turi įsteigę^ ofisą Keistu
čio Skęljųipio iyBųdavojimo 
Bendrovės name. Ponas Ėwal- 
das skolina pinigus dėl pirmų 
morgiėių, Taipgi apckaųdžia 
pno gaisro/ • audros: automo- 
.biiius, namus, rakandus ir tt. 

Šįmet žmonės pirks .daugiau 
namų, nes naujų Chicagoje 
jau trūksta. Kainos pradės kil 
ti, Bargenų greit nebebus. Už
tai kas nuo seniai planuoja 
įsigyti sau namą, dabar yra 
patogiausias laikas.

Jei jums trūksta pinigų nu
sipirkimui ■ namo, tai kreipki
tės prie p. Ewąldo, jis malo
niai jums paskolins pinigų dėl 
pirmų morgičių.

Reikia dąr priminti, jogei p. 
EWaldas jaU,ryra seniai tame 
biznyje įr j įs .,teįkia malonų ir 
gerą patąrnąyiip^,

( ^Ęiznio, Žvalgas. 
' i. .

Tarp Tayęrninkv
■ '.‘I ' ■<

per daug 'metų Westsidėje 
užlaiko alinę, pp, A. šturmai 
2462 Blųe Išland avenue. xAli- 
nė gražiai įrengta nuosavame 
p. štųripųf name.

Po dviejų dienų sunkaus 
darbo vadinamo “grandope- 
nipg” pereitą šeštadienį ir 
sekmadienį, pp. Masiuliai, ku
rie atidarė taverną antrašu 
4171 So. Halsted St., dabar 
pasimainydami • ilsisi. Mat, 
drūčiai nuvargo. Teko patirti, 
kad jie turėjo labai pasek
mingą atidarymą. Linkėtina 
pasisekimo. —V.B.A.

Kiek laiko atgal du jauni 
vyrukai, F. Kailelis ir Chas 
kilaitis suėjo į daikkl«

Sako, jkad kai dų graikai 
sueina į daiktą, tai jie atidaro 
valgyklą:rO šie du jauni lie
tuviai tuęjau dayė pradžii 
alinei. Ji randasi adresu, 5858 
South Ashland avejuie. Vienas 
jų, Frapąs Kąirelią užlaiko 
iy kitą alinę, adręsu, 6746 
Ashland ąvehue. Jis yra geras 
tautieti^, < SLA. Cbicagos Lie
tuvių Draugijos narys ir ge- \ ' • -  ---- ;---- r—-—-y —rrr*.

Pavasaris jau čia—
Kiekvieną pavasarį beveik 

visoa namų ŠefeinJąkės apva
lo visą savo fląbl-. nuplauna 
sjeųąs ąrbn naujus popierius 
uždeda; išplauna visas grin
dis ir kampus. Apžiūri visus: 
rakandus. Jęj reikia, išmaino 
senus rakandus į naujus.

Kuomet jums bus reikalingą 
mainyti senus rakandus į nau
jus arba dapirkti, naujų ra
kandu, ; tai pasižiūrėkite į 
“Naujienų” skelbimus. Pąvyz- 
;džiui,, “Naujienose’? telpa kas* 
jdięu skelbimas JRooseyeĮt b^urk 
nitufė- Co., 2310 W. Roosevelt

. *.* V ■* f

Rd. Šios įstaigos krautuvė yrą 
moderniška. Rakandu pasirin
kimas didelis, o parior setus 
jie palys savo dirbtuvėje iš
dirba. z /

Renikite tuos biznierius, ku
rie garsinasi “Naujienose.”

A.f A.
PETRONI£l.Ė kIMSYJCIENS 

(Po tavais Jarecjcojtė)
Persiskyrė šu šiuo pasauliu 

, kąvo 8. diena, 10:14 valanda 
vakare 1935 m., sulaukus PU- . 
sės amžiaus,, gimus Lietuvoj, 
Panevėžio apskr., Naujamjcsb 
čio parap., Gutęniu kaime. x ,

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuUudipie 

vyra Baltramiejų, 4 dukteria 
Petronėle ir žentą Juozapa Poš
kus, Saviera, Modesta ir Kris
tina, 4, sąnus Jdąrtina, Stanis-.' 
lova, Kazimiera ir marčia Ju
zefą ir anūkę Arienę. Antaną 
ir marčia, Therė#ą* brolį Anta- 
lią Jarečką; 3 Švogerius Kazi
miera, Vincentą ir Petrą Kile- 
vicįųs, gimines Kazimiera Pa
lioniene, Antaną Rimkuną, 
Pranciškų, Juozapą dr Stanislo
vą Žilvičius, Mykolą Praąiąs- 
ką iii daug kitu giminiu Ame
rikoj. Lietuvoj 2 seseris ir gi- ■■ 
jmines,-/ • .*

Priklausė organizacijose šv. 
Petronėlės « ir Apaštalystės 
MaMps, ■ .. .

Kūnas pašarvotas randasi 
3353 So. Union Ave.v Telefo
nas Boulevard. 7Į27.

Laidotuvės ivyks. ketvirtadie- . 
ni kovo 12 dieną, 8 vai. iš 
ryto jš namu i šv, Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sierą. O’iŠ.ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero ka
pines, '

* Visi a. a. Petronėlės Kllevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir, 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisvnikinima.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, dukterys, šunai.

Patarnauja ilaldotuviu direk
torius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139.'

Prisiminus velionį 
Povilą Pilkį!

■- —....... »>■!■■■

Mirė lygiai 4 metus agtal, 
kovo 11, 1932

namuose, 2607 W. 69 g-vė, su
sirinks pp. Zutkai, V. Briedis, 
ir kiti giminės ir draugai ir 
bus- vaišinami 4 metų sukaktu 
vių progą^—Draugas.

Yra tavernų visokiais var- 
dais,4 Yra “Anne’s Tavern”, 
yra ‘IMargie’s Tavern”, yrą 
“Pete’s Tavern”. Dabar atsi
rado įr “Cbaries Tayerp”. Ją, 
adresu, 336J South Halsted 
St., užlaiko pp. Kasiliauskai. 
Gero vyno, degtinės, alaus,, 
cigarų, cįgąretų—visko Vaši 
pas Kasiliauską; Jis yrą inteli
gentiškas, draugiškas žmogus;

šiandleu, ; kovų 1J d., suėjo 
lygiai 4 metai kaip atsiskyrė 
iŠ musų tarpo geras ir nuošir
dus musų draugas, Povilas Pil
kis. Jis maloniai santaikoje 
gyvendamas su žmona, Josephi- 
ne, išauklėjo dvi gražias <įuk* 
reles, Helena-Isabela (kuri da
bar jąų yra vedus) ir Kristy- 
ną. Pįripoji baigė universite
tą, pasiekus vaistininkės profe
sijos, antroji dar tebelanko uni-' 
versitetą. A.a. Povilo žmona 
p. Pilkiene gyvena su mo
tina, p. Lebrikiene. Jos tėve
lis, p, Lebrikas ir-gi mirė, kiek 
yėįiau po jos vyro. Mirė taip
gi ir sesutė Briedienė.

Nežiūrint šių skaudžių įvy
kių, p. J. Pilkįeriė turėdama 
miolatinį užsiėmimą (darbuojas 
vienoj rūbų krautuvėj Už par
davėją), Užlaiko savo šeimyną 
ir gražiai gyvena, šiandien jos

kių, p. J. Pilkienė

r.jru;

su
f' ’ r r ! ' . ■ ’ < ’ <'» *
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ŠIANDIEN^

Statybos kontraktą 
skaičius pakilo

Thomas S. Holden, New 
York, vice prezidentas Dodgc 
korporacijos skelbia, kad ry
tinėse 37 valstybėse per pra
eitą 60 dienų laikotarpį staty
bos ir įnžinierystės kontraktų 
•skaičius- pakilo iki $346,843,- 
000. . /

1935 metais per tą patį lai
kotarpį buvo tik $174,821,000.

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki viduraakSo 

Paskutinios 2 Dienos
2Se vai. Kudlkiama

po' pjet. ISe visada
“IŠKILMINGA 80VIKTŲ SATYRA“

N. Y. TIMES

“THE NEW GUHIVER”
šis paveikslas nebus rodomas jokiame

kitame teatre ChicMOjet
........ . ................. ...............................................................................................

.     iiiii ęi«"- I |«> iii   nu »■ linus I IS..I-SU »

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Siriith’s Palm Garden
Gražiausia vietą South. Sidėj. Atva
žiavę i Bri^hton Parką, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Ęudweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SM1TH, Savi 
4177' Archer Ave„ kamp. Richmond 

Tel. Lafayętte 2285

Bridgėport Palaimintos Lietuvos Dr-stė — mėnesiniu susirinki- 
mas (treč. kovo 11) Chįcągos Lietuvių Auditorijoje 
3133 S. Halsted st., 8 v. v. Per 1936 m. vaikinai ir mer
ginos nuo Į8 iki 25 m, priimami be įstojimo mokesčio. 
Valdyba*

Lietuvių Teatrališka Draugystė Rūtos *No. 1 — mėnesinis susi
rinkimas (treč., kovo 11), Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd street, 7:30 v. v. Nariai kviečiami atsilankyti 
ir užsimokėti skolas ir mėnesines mokestis. Taipgi atsi - 
Veskite naujų narių. Frąnk Opulskas, rast.

D-Jos šv. Petronėlės ekstra susirinkimas (treč., kovo 11) šv. 
Jurgio parapijos salėje, 7:30 v. v. Mitingas šaukiamas 
dėl mirties narės, Petronėlės Kelevičienės. Narės malo-

> nėįite susirinkti ketverge, 8 v. ryto, prie velionės namų, 
3353-S. Union avenue. Suteikite jai paskutinį patarna
vimą* O. Kliučinskaitė, rašt.

Cicero Lietuvių Vien/bės Kliubo susirinkimas (treč. kovo 11) 
yiefos parapijos mokyklos 8-to skyriaus kambaryje, šia
me susirinkime bus ašikinama kaip lietuviams laikytis 
ateinančiais rinkimais. Taipgi bus aptarta daug svarbių 
reikalų. Lietuviai kviečiami atsilankyti ir prisirašyti. 
Pradžia 7:8Q v. v. Valdyba.

o1 i1 i.1 j < v 1 i  '    . tt1 i*^1 '7“1: \
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Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lynch Roona — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

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

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
• ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 2Ut Place. Tel. Canal 7522

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chjle.
PETER KAZVVELL, Sav. 

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

■ -V;—”1 - —... ...............................................   " -

jKOVO 15 — Joniškiečių labdarybės ir Kultūros Kliubo Bunco 
Party Ho.llywo.Qd Inn svetainėje, 2417 W,est 43rd Street, 
4 vai. pq pietų. Įžanga 25c. Gražus prizai, užkandžiai ir 

z muziką šokiams. • . /
KOVO 13,—Roselando Liet. Laisvamanių kuopos Masinis Mi- 

,, tingas J. Stilsonę-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų 
svetainėje, 1041$ Michigan avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidas, J. šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 
“Pirmyn” ir aĄido” choras. Įžanga visiems veltui.

STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai- 

. smuikininkas; Chica-

Kovo J5 t

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistąmus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas, 
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallące St.
Tel. Boulevard 3489.

nininkė, ir Kazys Steponavičius
gos Lietūvų Vyrų choras, “Prmyn”, ^‘Naujos Gadynės’ 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15--Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, J vai., pp. Įžanga veltui. 

, Rengia Roąeląpdo Laisvamanių Kp.
Kovo 15 —• ŠLA 129-tos Kuopos 30 faųtų jubiliejaus. Vakarie

nė, GeO. M. Chernaucko svetainėj,1 1900 S. Union avė., 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, jokiai.

ĘįQVO 15—Lietuvių Moterų Piliečių Lygos “šešiolikinių Vaka
rėlis” S’andaros svetainėje, 814 ^V(?33rd St. 5 v .v. Visos 
prąšomos pasipuošti taip kaip vilkėjbt būdamos 16 me
tų amž. Įžąnga: su kostiumais 16 c. ypatai, be kostiumų— 
35c. Užkandžiai ir programas.

KOVO 18—L T. Ząris Boosters Komiteto ^Ęu’nco” ir Kortų La*‘ 
r Šimo Vakaras Lietuvių Auditorijoj/didžiojoj salėj, 3133

< S. HaĮsted St. JDovapos, durų prizaį. Pradžia 7 v.v. Įžan
ga—25^ Dalyvaus kandidatas į mUnicipialius teisėjus ady. 
J. T. įSuris. • .

KOVO 21—SLA. 226 Kuopos JubiUejiu^^Bankįotaš, 1250 Mil- 
waukęe avenue, 7:30 vai. vakare. ^Uietai-**$1.50.

Kovo ?9 — “Naujos Gadynės” choras Btarto operetę, “Vogtas 
čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 Sęuth Kedzie avė,

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Busters Komiteto Mąss 
Mitingas. Įvairus programas ir kalbėtojai, tarp jų kam 
didatas J. T. Zuris. . ,

QUEEN’S TAVERN
Geriausios rūšies degtinė, vynas 
gchlita alus ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi grąžąs 
kambarys su stalais dėl motėm ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. v Prašome visus kaip buHte 
South sidėj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALU$K įr ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

SPRING INN
Musu užeigoje visados Keros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir • 
skanus- užkandžiai Platforma dėl 
šokią veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir marėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Ave. WilIoF Snrings

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, • 
0 šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ii< sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

MBS. MARTBA GRIGAS. Sav.
6556 S. State St. Tel. Englęvood 2792

I .... 'i ,», ■ i,......... .......... ...................... .......

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi re- 
ros, rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus Patarnavimas. 
Taipgi yrą svetainė dėl mitingų, ve- 

*”fstuviu, parių ar kitų parengimu. Sta
lai dėl moterų ar merkiau, gražiausi 
barai Chicagoje. už kuriuos gavo p r- 
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1898 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUPA, 6101 So. State St.



CLASSIFIEDADS

Įvyksta jų Metinis Koncertas
I • 1 * • (

bau

PolitiKa

išrinkti

CLASSIFIEDADS
tuo Automobiles'

Šitam jaunam lietu

COAL

Tėvo Planai Pasikeičia
hoųrinacijbš, ba

Educational

Gavo visus balsus SLA. Pildo 
mosios Tarybos rinkimuose

Sumokėjo pajamų 
mokesčių $1,693,642

Ir Moterys Eina 
Talkon - Horneriui

darbuojasi 
; 50-tam—

Ligoninėje Guli 
j. Benekaitis

21 metų sulaukęs Jonas Lato 
ža jau savarankis lakūnas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.. i Wanted—Malė 

arbininkų reikia

501 Ąborovicz Antela
502 Blazis Joseph
504 Dovidąuskui Simonui
509 Janichevich P.
515 Margiewicz F.,
520 Rokošzi Valentine

IEŠKAU bilė kokio darbo 
patyrusi užeigose 
So. Halsted St. 
kaly.

kambariu 
važiuoja į 
Avė. •

L i e t u vis paskendo 
chemikalų dirbtuves

18 Apielinkes Alinėj 
Pašovė - Lietuvį 
Juozą Kurpalį

Crane Coal Co
5332 S. Long Ąve, 

TeL Republic 8402

viui pranašauja 
didelę ateitį

Pagavo valdininką kurs 
išsislapstė 4 metus ■

Pasukos ir riešutai ilgi 
na kunigo amžių

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

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

' Smulkesni $7.05 tonas

Vagis pasiėmė $20. 
bet neapsižiurėjęs 

prakišo $300

PARDAVIMUI pigiai geri restau 
ranto fikčėjriai.

. 3310«So. Lituanica Avė.

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą____

MĄRQUĖTtfe’ 
laiku politika 1 
interesavo ’
lietuvės. T 
Wardo Lietumi!

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis. •.. •

buvusi Al Ca-
Buvo teistas 

dieną už nepa-

TAVERN pardavimui ąrba_priim 
siu pusininkų, gėfa vieta. 
SIS vianfti
Kreipkitės 4180 Archer Avė,

Apiplėšė lietuvio J. Pikelio ru 
’ bų krautuvę Bridgeporte

Mine Run 
Lump .....
Egg ........
Screen ....

$2.00 .per ton truckers charge

Phone, Day or Nith - 
KEDZIE 3882

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Gyventi vietoje. 
M. Krenshaw, 2114 N. Kedzie Avė

MOTERIS, patyrus prie sortavi- 
mo skuduru. Fairfield Iron & Metai 
Co., 1140 So. Fairfield Avė.

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

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

Hemlock 0800

cottage
Central 63931 Lietuva. 3314

Kalbant apie lietuvius, ku
rie garsina lietuvių vardą sve
timtaučių tarpe, gal bus ne 
prošalį pažymėti musų jau
nuolį, kuris ateityje gal suloš 
nemenkesnę rolę kaip musų 
didvyriai Darius ir Girėnas 
arba antrojo skridimo lakū
nas, F. Vaitkus.

Tai Jonas Latoža, kuris ne
seniai gavo leidimą iš Depart
ment of Commėrse kaipo sa
varankis lakūnas. O pastaruo
ju laiku pastangomis p. Ėl- 
kins Floyd, American Airlines 
piloto, likosi įrašytas į Bird- 
men organizaciją, kurioje pri
klauso suvirš 300,000 lakūnų. 
•P. Elkins Floyd musų Jonui 
numato šviesią ateitį iš dviejų 
amatų. Vieną, kaipo oro trane 
porto pilotas, ir antrą, kaipo 
gabus laikraščių reporteris.

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

Kovo 15 d. Steponą 
vičių Šeimynos “Kar 

tas į Metus”

Marųuette Parko 
Moterys Politikoje

VYRAS atsakomingas dėl sutvar
kymo automobilių ir nelaimingų at
sitikimų pareikalavimu jūsų distrik- 
te. Apdraudos patyrimas nereika
lingas. Pardavinėti nereikia. Ra- 
gylat ASSOCIATED ADJUSTERS 
Box 767, Milwaukee, Wis.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Iki Balandžio 30 
Dienai

Help Wanted—Male-Female 
________ --------------------------------------

PATYRĘ operatoriai moterų kau
lams siūti. Vyrai ar moterys. D. 
T. Garment Co., 1231 N. Ashland 
Avė.

PATYRĘ SHEARMONAI dirbti 
geležų atkarpų yarde. Pohn. Iron & 
Metai Co. Ž241- So. Loomis St.

Kunigas, kuris tiki ir tebe- 
skelbią, kad žemė plokščia 
kaip blynas, mipi šiandien sa
vo 66 metų gimtadienį. Jis 
yta Wilbdr Glenn Vdliva, Zion 
Krikščionių Bažnyčios valdo
vas. Valgąs riešutus ir ge
riąs pasukąs, todėl, esąs užsi
tikrinęs, kad jis sulauksiąs ir 
102 metų.

Bagočius, Mažukna 
ir Gugis jvienbalsiai 

išrinkti SLA. 55 
kuopoje.

Jonas Latožą gyvena su sa
vo tėveliais, po antrašu, 5839 
Kolmar Avė., Chicago. Šių 
metų koyo 15 d., Jonui su-

Vidaus pyjamų kolektorius 
Jąrrisbn paskelbė, kad į Chi- 

eagoą ofisą iki šiandien jau 
suplaukė mokesčių nuo .paja
mų sumoje $1^693,642. Pasku
tinė diena tiems mokesčiams 
mokėti yra kovo 16 d.

Praeitais metais buyo sumo
kėta iš viso $941,852.

Teisia Stickney pre 
zidentą už prasi

žengimus

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠ
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugeįavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatąm i' namus ir groserj. 

Pašaukit.

Majoras Kelly 
Kovon , ,

Adv. F. J. Bagočius, adv. K. 
P. Gugis, J. Mažukna gavo vi
sus balsus SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimuose; kurie 
sekmadienį įvyko SLA. 55 
kuopoje, West Pullmane.

Kiekvienas iš jų gavo po 
25 balsus, o kiti kandidatai į 
P. T. nei vieno. 3 . ,

Pilni rezultafai yra tokie:

Buvo areštuotas keturis me
tus išsislapstęs, Oswald Obel- 
dobel.

Jis yra buvęs Riverdale mies
telio valdininku. Išeikvojęs 
$37,000 visuomenės pinigų.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________<mww*/w^****vww»*^a^^^*^***

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.

Trukumas pas Will 
apskrities iždininką

, f z... . ' , jr '

Auditoriui Joseph G. Dingle 
patikrinus Will apskrities iž
dininko Herbert R. Jonės, Ma- 
nhttan, III. knygas, rasta tru
kumai sumoje $175,866. Audi
torius ypatingai nusistebėjo 
dėl to, kad jau 1933 metais 
nivę trukumo sumoj $138,000.

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade .Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM -

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

laukdamas pabėgo 
buvę nežinia.

Viena kulka Kurpaliui kliu
dė koją, antroji šoną. Nors 
sužeistas jis pajėgė išsigauti 
laukan. Gatvėj pašautą Kur
palį pastebėjęs jam pagalbą 
suteikė Eddie Cross, 2133 So. 
Halsted St.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY f

Vai.: '8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

BRIDGEPORT.—Jaunas, ko
kių 25 metų vagilis pirmadienį 
vakare apiplėšė ; lietuvių krau
tuvę Bridgeporte ir pasiėmė 
$20.00/ Bet neapsižiurėjęs 
pražiopsojo $300.00/

Jau po šešių jis įėjo į J. Pi
kelio rūbų krautuvę adresu, 
3344 South Halsted strėet. At- 
kišęs revolverį į beginklį sa
vininką, privertė jį atidaryti 
registerji Iš jo išsiėmė $20 pi
nigais ir atbulas ėmė artintis 
prie durų. ;

Tuo laiku krautuVėn įėjo tū
las C. Seidel, urmo sandėlio* 
salesmonas. • Tas, pamatęs, kad 
kratuvėje vagis, labai nusigan
do. Bet vagis jo nekliudė ir 
spruko laukan.

Kažin ką vagis būt daręs, jei 
būt žinojęs, kad salesmonas 
Seidel prie savęs turėjo apie 
$300 už sąskaitas sukolektuotų 
pinigų?

< Po apiplėšimo ^ pašaukta po
licija bandė vagį surasti, bet 
veltui.

.LIETUVAITĖ, patyrus, ieško dar
bo, ofise. ., Gprai rašo rašoma ma
šinėle. Turi puikius liudijimus. Jo- 
sephine Dyokas, 2014 "S. Union Avė 
Canąl 2670.

Esu
Ričenkas. 3233 

antros Jub. užpa-

REIKALINGAS porteris prie road 
hoUse — Valgis ir guolis ant vie
tos — Primokestis.

5900 We§t 111 St.

Paleidęs į jį kelis suvius ne 
* žinomas policistas pabėgo

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Garsioji Steponavičių šeimy
na,' kuri vadovaudama kelioms 
Chicagos lietuvių muzikos orga
nizacijoms surengia daug įvai
rių parengimų, kas sezoną tu
ri ir “savo kartą į metus”.

Kiekvienais metais apie kovo 
mėnesį jie' surengia savo meti-

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar

. BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

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

MOLER SYSTEM 
59 E. Monroe St.

PARSIDUODA šešių 
Savininkas 

So. Union

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus name 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. .

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

’ 50 met

Delegatai K. Pocius 
Statkus.

Delegatais’ į seimą
K. Pocius ir A.x Statkus. Buvo 
išrinkti ir du alternatai, jei 
kartais vienas ar abu delega
tai negalėtų išvažiuoti.

Susirinkime buvo iškeltas 
ir Albumo klausimas. Komisi
jos -pranešimu, teko sunkiai 
padirbėti, bet rezultatai bųyę 
maži. Tik valdyba ir kelt- na
riai nusiėmė paveikslus.

Kadangi kuopa nėra turtin
ga, tai delegatams kelionei 
paskyrė mažą sumą pinigų. 
Yra kalbama apie parengimą, 
vienok komisijos nebuvo, to
dėl nežinia kas daroma tuo 
reikalu. Jau artinasi pavasa
ris ir butų gerai kokį nors 
vakarą surengti.. (

—Korespondentas.

kaipo solistai. • \
Kazys Steponayičius, atidėjęs 

į šalį yedėjo lazdelę, ims į ran 
kas smuiką; Anelė Steponavi
čienė, Jo žmona, palikusi mo
kinius ir įvairias roles operose 
ir operetėse, išeis prieš kritiš, 
ką publiką su keliais parinktais 
numeriais kaipo koncertinė so
listė., Prie piano rasis trečia 
sis Steponavičius, Jurgis, “Nau
jos Gadynės” choro vedėjas ii 
Stephens Revelers šokių orkest 
ro dirigentas. '. ; ;

Steponavičių koncertas šįmet 
įvyksta Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje šį sekmadienį, t. y. 
kovo 15 d. Jau kelintą savaitę 
jie ruošia specialius numerius, 
tarp kurių bus Mandelssohno 
smuiko concerto ir pirmą kar
tą lietuvių kalboj dainuojama 
įdomj “Darbo Daina”.

Steponavičiams programą pil
dyti asistuos trys eliorai, “Nau
joji Gadynė”, “Pirmyn” ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, taipgi. simfonijos orkest
ras. Rengėjai tikisi, kad į jų 
parengimą atsilankys visi lietu
viai, kurie keliais atvejais tu
rėjo; daug smagumo atsilankę 
į parengimus, kuriems Stepo
navičiai vadovauja. /

Bilietai parduodanti iš anksto 
ir jų kaina yra 50c. Pų kon 
certo bus šokiai, kuriems gros 
Stephens Revelefs orkestras. 
Vakaro pradžia—6 v. v.—B.'

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Maža šeimyna. Nuosavus 
kambarys. $5 dėl pradžios. Su 
paliudijimais. Sheldrake 2966,

NAUJIENOS; Chicago, UI.
dorius pasielgiantis . ir gemble- 
ryštę . vakarų priefrriesčiįvose.

> pastebėtina tai, kad Leofflci 
yra to miestelio- prezidentas 
nuo 1933 m. balandžio mčh. 
1935 metais pi'trihktas: Tarny
bos laikas baigiasi sekančiais 
metais. Dabar jis ypa kandida
tu. į to distrikto demokratų'va
dus ateinantiems rinkiūianyB.

Jani gręsią pašalinimu iš tar
nybos ir $10,000 piniginė

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te 
gul nueina į vyriausįjj paštu 
(Canal ir yan Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
škaba “Advertised Window” 

.klausia laiškų.

Penki šimtai: Chicagos mo
terų susirinko La Šalie vieš
butyje pirmadiehį vakare ir 
įsteigė, “Horner Womens Or- 
ganizatiori of Cook County”. 
Jos žada darbuotis gtib. Hor- 
nerio kandidaturdš naudai ir 
sako, jog į menesį laiko turės 
apie 100,000 narių.

Pirmininke išrinkta Mrs. 
George V. Mclntyre iš 48-to 
Wardo, tęisejo Mclntyre našlė. 
Ji yra žinoma Chicagos mote
rų organizacijose. '

kanka 21 metai amžiaus, tad 
tąja/proga, jo tėveliai sūnaus 
pagerbimui buvo manę nupir
kti orlaivį, bet nelaimei, vieną 
gražią dieną sunūs savo tėve
lį nusivedė į MunicipalAir- 
portą’, įsisodind į* orlaivį ir iš
kėlęs’ į padanges—taip sakant 
dar ir pazbitRavo. Tad, kai 
nusileido, senis Latoža taip 
Įtūžo, kad suardė viso pirki
nio planą ir vietoje x orlaivio 
nupirko naujutėlį Dodge au
tomobilį.

Aš tikiuos, kad pasiseks prip
rašyti LatoŽų visą šeimyną 
prie SLA., o tai be galo svar
bu turėti musų organizacijoj 
tarp daugybės skirtingų ama
tų narių, dar-vieną lakūną. 
Tad, gerh. Latožai, mes lauk
sime' jūsų įstojant į Lietuvių 
milioninę organizaciją,- t. y. 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, ypač šiemet, auksinio 
jubiliejaus metais. J. T.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir UndefaUlted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

REIKALINGI Torch Man ir Shear 
Man —dirbti Scrap Yarde.

2463 So. Loomis St.

Paskutiniu 
markiai susi- 

Mąįcjųętte Parko 
Susišpi^tūsibs į 13-to 
r ’ '* *Lj Demokratų 

Kliubą jos Ten^iįi vakarėlius, 
varo agitaciją ir baūdo suor
ganizuoti kuo daūgiausiai ša
lininkų savo! parinktiems kan- 
didatamš. „ j, 

49-tam prėciriRte 
p.^Ona Jūozaitiėhė 
pp. Zekienė, Vyšniauskienė ir 
M. 6himkus; 48-tam: pp. M. 
Rakauskas, E. Jagminas, Mu
rauskas, A. Birgelis ir H. Mar
tišius. ’;

Sekrh., kovo 1 d., beųdrai 
su talkininkais, J, Juraška, 
A. Gudėnu, S. CįbUlskiu, P. 
Gailiu ir J. Juozaičių surengė 
vakarą, kuriame buvo pasta* 
tytas scenos veikalėlis, “Ne- 
laimingas čhrysleris.”

—Marguetteparkietis.

Tvirtindamas^ kad jisai “vi
sa širdžiarir stela dirbs už 
Roosevelto pęrrįnkdm^ prezi
dentu,” Chi'caį|os majoras 
Kejly vakar išėjo kovon už 
demokratų regulįarius parti
jos kandidatus miesto ir vals
tijos urėdams,

Pirmoje rinkiminėje kalbo
je, kurią pasakė 48 ir 49-tam 
wardubse, majoras pasmerkė 
Hornerį kaipo “nesumanų ir 
negabų žmogų ! atšakomingai 
gubernatoriaus vietai0 ir šau
kė balsuotojus išeiti už Dr. 
Bundeseną, rėguliąrį partijos 
kandidatą.

Iki ateis 
lapdžio 7 d., majoras žada ii 
išrėžti po kalbą visuose Chi 
cagos warduose.

* 18‘ APIELINKE — Nežino
mas policistas laike ginčo 18 
apielinkes alinėje* vakar va
kare apie 7:15 P. M. pašovė 
23 metų lietutį Juozą Kurpalį.

Sunkiai sužeistas jaunuolis 
buvo nuvežtas į Cook apskri
čio ligoninę, o policija 
tarpu ieškp savo kolegos 
licisto; kuris po pašovimo 
bėgo ir pasislėpė.

Šis kruvinas įvykis atsitiko 
lietuvės Doros Paplauskienės 
alinėje, adresu, 716 West Cėr- 
mak Road.

Juozas Kurpalis sėdėjo prie 
baro kalbėdamas su mergina. 
Netrukus įėjo policistas ir po 
kelių žodžių, su Kurpaliu įsi
vėlė į: ginčą — dėl merginos.

Įsikarščiavęs, policistas išsi
traukė iš holterio revolverį ir 
paleido kelis šuvius. Pašovęs 
lietuvį, policistas nieko ne-

Kas iis

St. Elizabęth ligoninėje, 
Winchester ir Lė Moyne guli 
po sunkios operacijos, Jonas 
Renękaitis, 2252 Ąinslie strect. 
Kiek laiko atgal jis sunkiai 
susižeidė.

• Ligonis
No. 261.

Antradienį prasidėjo termas 
William C. Loeffler, Stiękney 
miestelio 'prezidento. Jis yra 
kaltinamas už piktadarystes, ku? 
rias papildė savo tarnybos par
eigas eidamas. . ,

Leoffler yra 45 ipetų am
žiaus, gyv. po adresu 4137 S. 
Wenonah avė., 
pone vaitystė.
lapkričio pirmą

ALAUS trokas — su visais prf- 
rengimaįs parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties kito biznio. Atsišaukite, 
10419 So. State St. Antros lubos.

43 metų lietuvis darbinin
kas, Jurgis Kundrotas, vakar 
paskendo Calumet dirbtuvės 
prūde. •

Nelaimė įvyko Central Che
mical Company žemėse, prie 
Lincoln avenue, Calumet City., 
kur eina Michigan Central ge
ležinkelio bėgės.

Kundrotas gyveno adresu, 
1128 Cleveland avenue, Ham- 
mond, Ind.

Esu na- 
persunku užlaikyti

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtų 2 aukštu murini 6x6. 

4315 S. Rockwell St

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius Jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinii|, kultūros Draugija. 
Pašalpa Jtijų skyrių: $6, $10, 
$16 per šaVHit|: Pomirtine 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpų ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau-

yra kambaryje
—V. M.

na lengvesnėms sąlygoms — 
gaupa dykai tikietą į Draugijos 
Įnicijacįjos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba . atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidarąs kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus. -• s

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

Chicagos Rietuvių Draugija, 
1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

f bet

Skausmų Pačiuota ar Sustirusių 
Muskulų Praialinimui 

SeUcalaukit visame pasauly? 
pagarsėjusio ■ \

Į prezidentus— adv. F. J. 
Bagočius—25; kiti—0.

Į vice-prez.—J. K. Mažukna 
—25; kiti—0.

J sekretorius 
25; kiti—0.

Į iždininkus — adv. K. P 
Gugis—25; kiti—0.

Į iždo globėjus: E. Mikužiu- 
te—24; J. Miliauskas—20; A 
Mockus—5; A. Zalatorius—1.

Į Dr.-Kvotėjus—Dr. J. Sta- 
neslow—25; kiti—0.

KAS NORITE pirkti tai nepra
leiskite tos progos —« GrosemS. 
kendžiu ir ice cream Storas, seniai 
išdirbtas .biznis.

3246 So. Emerald Avė. ’

Real Estate For Sale 
Namat-Žemg Pardavlmci

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITU & COMPANY 

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

Business Service 
_______Biznio Patarnavimas______  

K. ČEPŪKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina,, taipgi taisau visokios , 
) ruŠięs namus.

Tel. Brunswick 9131

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio 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 pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė St. CALumet 5269.

REIKALINGA patyrusiu presmanu 
dirbti ant elektros preso popieriams 
raištyti, Nuolatinis darbas. Fein- 
berg. 1144 So. Fairfield.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusiu moterų 
skudurams sortuoti. 1144 S. Fair
field Avė., J. Steinberg.

Financial 
Finansai-Paskolos

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

32 6 S. STAT-E ST.
Opposite Davis Store, 2d Floor

JOHNP/EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ^nt inrmo Morgičio, arba 
;U)draudos nuo ugnies, vėjo. (‘te., atsišauk:

840 West 33i d Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
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