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Locarno sutarties signatora i pasmerkė Vokietija
4

Hitleris daro nau-
jus grūmojimus

Galutiną sprendimą padarys tautų sąjun
gos taryba. Francija nepaliauja 
reikalauti demilitarizuoti Pareinį

LONDONAS, kovo 12.— Po 
visos dienos derėjimosi, Lo
carno sutarties signatorai — 
Francija, Anglija, Belgija ir 
Italija—pripažino, kad Vokie
tija yra neginčijamai sulaužiu
si 42 ir. 53 punktus Versallės 
taikos sutarties ir Locarno pak
tą, bet nustatyti ką daryti sii 
sutarčių laužytoju palikta tau
tų sąjungos tarybai, kuri su
sirinks Londone šį šeštadienį.

Locarno sutarties signatorai 
tai sutarė po to, kai Francija 
padavė esminį ultimatumą, kad 
Vokietija turi demilitarizuoti 
Pareinį ir ištraukti iš jo savo 
kariuomenę. Taipjau prigrū
mojo pradėti veikti savy sto
viai, jei Vokietija to nepadarys.

Hitleris atsako naujais 
grumojimias ; **

Hitleris Šiandie ^atvyko į Pa
reinį padaryti kariuomenės 
peržvalgą ir kalbėdamas Karl- 
sruhe dar sykį bandė pateisin
ti Vokietijos atginklavimą Pa- 
reinio ir kartu prigrūmojo, kad 
jei nepasiliaus kėsinimsais ant 
Vokietijos suveriniteto, tai Vo
kietija atšauksianti visus tai
kos pasiulymirs ir pasitrauk
sianti į “garbingą izoliaciją”.
Anglija galbūt rems Franciją

Baigiant pasitarimą Anglija 
pareiškė, kad ji galbūt bus pri
versta visomis jėgomis parem
ti Franciją. Tas jos pareiški
mas sujudino visą kontinentą. •

Anglija dėjo pastangas pri
eiti prie kokio nors kompromi
so. Tuo tikslu Eden turėjo pa
sitarimų su Vokietijos ambasa
dorium ir per jį bandė Hitlerį 
prikalbinti nors kiek sušvelnin
ti savo nusistatymą ir padary
ti Pareinio okupaciją tiktai 
“simboline”. Kartu bandė ir 
Franciją prikalbinti tokį “sim
bolinį” atginklavimą priimti.

Tečiaus iš Vokietijos nesu
laukta patenkinančio atsaky
mo. Vokietija atsisakė svars
tyti apie aprybojimą Vokietijos 
suvereniteto Pareiny, bet kad 
palengvinti susitarimą, tai Vo
kietija sutinkanti nebedidinti 
kariuomenės Pareiny ir jos’ ne
statyti prie pat Belgijos ir 
Franci jos sienų, jei tą patį pa
darys ir tos dvi šalys. Girdi, 
Hitleris iš pat pradžių taikęs, 
kad “atsteigimas suvereniteto” 
Pareiny ir jo atginklavimas 
butų tik “simboliškas”.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 26°.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 

6:53.

t Betgi kiek žinoma, Vokietija 
į Pareinį sutraukė labai didelę 
kariuomenę, atsigabeno ir savo 
didžiąsas kanuoles. Taipgi su
traukta ir didelės oro jėgos.

Bet Francija tokius neaiš
kius Vokietijos prižadus turėjo 
atmesti, ypač kad ir Hitleris 
pradėjo švaistytis naujais grū
mojimais, o be to Franciją prie 
griežtesnio žingsnio spiria ir 
jos sąjungininkai — mažosios 
valstybės. Jos bijosi Hitlerio 
įsigalėjimo ir jei Francija ne- 
įstengs Hitlerį suvaldyti ir jam 
nusileis, tai ir mažosioms vals
tybėms nieko kito neliks, kaip 
atsitraukti nuo Francijos ir, 
savo pačių saugumui, susidėti 
su Vokietija.

Bijodamosi prarasti savo są 
jungininkus, Francija ir turėjo 
užimti griežtą poziciją ir griež* 
tai reikalauti Vokietijos kariuo
menės pasitraukimo iš Parei
nio.

(Vakar ir Francijos senatas 
226 balsais prieš 48, ratifikavo 
Francijos sutartį su Rusija, ku
ri ir privedė prie Vokietijos at
metimo Locarno sutarties ir 
atginklavimo Pareinio).

Kėsinosi nužudy ti Is
panijos socialistų 

vadą
MADRIDAS, kovo 12. —Po- 

licijos sargas, kuris bandė jį 
apginti, liko nušautas laike pa
sikėsinimo nužudyti prof. Luis 
Jiminez Asua, vieną iš žymiau
sių Ispanijos socialistų vadų. 
Prof. Agua išliko nesužeistas.

Kova tarp kairiųjų ir deši
niųjų nuolatos aštrėja. Jau ke
li žmonės toj kovoj žuvo.

15 žmonių žuvo riaušėse
Padėtį blogina ir komunis

tai, kurie kelia nuolatines riau
šes, ypač pietinėje Istapinoje. 
Delei to teko paskelbti karo 
stovį Granada, kur susirėmi
muose tarp komunistų ir karei
vių žuvo mažiausia 15 žmoniij 
ir 60 žmonių liko sužeista. Ko
munistai ypač puolą bažnyčias 
ir vienuolynus, taipjau naikina 
viešuosius triobėsius.

Keliose provincijose prasidė
jo ir didelis žemdirbių judėji
mas, delei ko valdžia skubinasi 
pravesti žemės reformas, ku
rios buvo priimtos 1932 m., 
bet kurių dešiniųjų valdžia ne
vykino.

Prasidėjęs pietinėj Ispanijoj 
deginimas bažnyčių pamaži 
slenka linkui Madrido. Delei 
to valdžia stiprina gvardiją, 
kad neprileisti sumišimų ir 
sostinėje.

WASHINGTON, kovo 12. — 
Armija užsakė pas Wright Ae 
ronautical Go. pagaminti 512 
lėktuvų motorus, kurie kainuos 
$3,850,000.

New Yorko triobesių 
streikieriai susitarė
dėl arbitratoriaus

Bet nesutinka arbitruoti klau-
simo apie streikierių priėmi
mą į darbą. Nuomininkai 
skelbia streiką ,

NEW YORK, kovo 12.—Strei
kuojantys triobėsių aptarnauto 
jai .griežtai atmetė samdytojų 
pasiūlymą arbitruoti klausimą 
sugrąžinimo visų streikierių j 
darbą. “Kiekvienas žmogus tu- 
ir sugryšti į savo pirmesnes 
vietas. Mes to klausimo ne
galime ir svarstyti”, pareiškė 
unija.

Nežiūrint šio nususitaikymo, 
samdytojai, kurie ikišiol neno
rėjo su streikeiriais taikintis, 
dabar patys reiškia viltį grei
to susitaikymo, ypač kad jau 
susitarta ir dėl neutfalio ar 
bitratoriaus. Juo tapo parink
tas Ferdinad Sillcox, galva 
New Yorko miškų ir buvęs gal
va New Yorko spaustuvninkų.

Bet arbitracijos negali būti 
kol nebus išlyginti nesusiprati
mai dėl sugrąžinimo į darbą 
streikierių.

^ralaimėjųsieirj^ ^samdyto
jams vis dar delsiant, 4tiobėsių 
ir hotelių aptarnautojų strei
kas dar plečiasi. O dabar pra
sideda ir nuomininkų streikas, 
kuris gali skaudžiai paliesti 
samdytojų kišeniųs.

Daugiau kaip 1,000 nuomi
ninkų masiniame susirinkime, 
kuriame kalbėjo kongresmanas 
Marcantonio ir unijos vadas 
Bambrick, nutarė bemokėti 
nuomos iki streikas nebus su
taikintas streikieriams palan
kiomis sąlygomis.

Be to nuomininkai sutarė at
skaityti nuomą už visą streiko 
laiką ir pinigus atiduoti unijos 
iždan.

Austrija tęsia kovą 
su naciais

VIENNA, kovo 12. — Ne
žiūrint Hitlerio gerinimosi 
Austrijai ir siūlymo jai nepuo
limo sutarties, Austrijos poli 
ei j a nė kiek nemažina savo 
kampanijos prieš Austrijos na 
cius. Pastaromis dienomis ir
gi tapo areštuota keli desėtkai 
nacių.

PEORIA, III., kovo 12.-—100 
pėdų augštumo geležinis vėlia
vos stiebas, sveriąs apie toną, 
liko smarkaus vėjo nupūstas 
13 augštų į gatvę nu’o Com- 
mercial Merchants’ National 
Bank namo. Krisdamas stiebas 
sutruko į kelius šmotus ir vie
ną žmogų, W. L. Burroughs, 
52 m., užmušė, o du žmones 
sunkiai sužeidė.

BERLYNAS, kovo 12. — 
Naujasis Vokietijos Zeppelinas 
LZ-129, savo pirmą j ai kelionei 
į Pietų Ameriką, tarp pasažie 
rių pasiimsiąs ir vieną arklį. 
Prekių sandelis eąs tokis dide
lis, kad pasažieriai galį pasiim
ti ne tik automobilius, bet ir 
privatinius lėktuvus.

Į JUOS ATKREIPTOS PASAULIO AKYS

Keturi asmenys, į kuriuos atkreiptos viso pasaulio akys, 
yra: A. Hitleris, Vokietijos diktatorius; Francijos premjeras 
Serraut; Itaiijoš diktatorius Mussolini ir Anglijos užsienių rei
kalų ministeris, Anthony Edeų. Hitleris trumpą laiką atgal su
kėlė sumišimą Europoje okupuodamas demilitarizuotą Pareini.

Francija apskaičiuo
ja savo sąjunginin

kų karo jėgas
Francija bevelija kariauti da

bar, negu laukti pilno Vo
kietijos atsiginklavimo

PARYŽIUS, kovo 12. —Fran
cija pradeda linkti prie paskel
bimo karo Vokietijai dabar, 
kol Vokietija dar nėra pilnai 
pasiruošusi, negu vėliau susi
laukti dar smarkesnio karo, ka
da Hitleris karui jau bus pilnai 
pasiruošęs.

Francija apskaito, kad ji da
bar kartu su savo sąjunginin
kais gali pastatyti prieš vokie
čius 40,000,000 kareivių armi
jų- '

Savo sąjungininkais Francija 
numato Lenkiją, Rusiją ir ma
žąją entente—Rumuniją, če- 
choslovakiją ir Jugoslaviją.

Visos bendrai jos gali į 48 
valandas sumobilizuoti 8,000,- 
000 armiją. Be to atsargoj tu
ri virš, 31,000,000 1 kareivių. 
Lėktuvų irgi jos turi iki 8,000 
neskaitant daugybės karo lai
vų. ’ . '

Su Rusija yra bėdos. Nors 
ji turi labai didelę armiją, bet 
ji menkai apginkluota ir išla
vinta. Be to jai labai stokuoja 
išlavintų karininkų ir vadų.

Vokietija gi Pareiny turinti 
jau 90,000 kareivių, kuomet 
franeuzai pasieny turi 100,000 
kareivių.

Francija mano, kad karas 
vistiek turės kilti už poros me
tų. Tada karas bus tikrai di
delis ir pragaištingas. Tad esą 
geriau stoti* į mažesnį karą ir 
tuo išvengti. didesnio karo.

Senatas skiria 
$600,000,000 armi

jos išlaikymui
WASHINGTON, kovo 12. — 

Senato paskirimų komitetas 
nutarė paskirti armijos išlai
kymui didžiausią sumą taikos 
laiku, būtent net $600,000,000.

‘Senatas numato armiją pa
didinti iki 165,000 kareivių, 
kuomet atstovų butas buvo nu
matęs ją padidinti tik iki 150,- 
000 kreivių.

DUBUQUE, la., kovo 12. — 
Rodney Pace, 15 m? high school 
mokinys, prisipažino policijai 
nušovęs savo vyresnį broliuką 
Ogden, 18 m. ir peršovęs se
serį Thyrza, 11 m. Tai įvyko 
jų ūkio namuose, kur jo mo
tina užlaiko vištų ūkį ir tuo 
maitino savo penkis vaikus.

Tečiaus Minnesotoj sniegas 
pridarė didelės žalos, nes jis 
ten sutrukdė busų ir traukinių 
transportaciją. Iš Minneapolis 
visai paliovė vaigščioti traukiPERU, Ilk, kovo 12. —Zig 

mund Krogulski, 42 m. iš Spring 
Valley, buvęs pasaulinio karj 
veteranas, liko automobilio su
važinėtas ir užmuštas netoli 
nito čia. Automobilistas liko 
išteisintas.

KEWANEE, III., kovo 12. —
William Bodansky, 58 m., sa
vininkas kasyklų Geneseo, III., 
savo namuose krisdamas laip
tais nusilaužė sprandą ir pasi
mirė.

GOLUMBUS, O., kovo 12.— 
Elektros kėdėj liko nužudytas 
Norman Peacock, 22 m., kuris 
užmušė vyrą ir moterį, ban
dydamas iš jų pavogti čevery- 
kus.

“Naujienų” Redakto
rius išvažiuoja

į Rytus .
Prakalbų maršrutas

šį vakarą “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis išvažiuo-. 
ja į rytines valstijas pasakyti 
prakalbas keliose stambesnėse 
kolonijose.

Kovo mėn. 14 d. jisai kalbės 
Pittsburghe.

Kovo 15 d. (2 vai. po pietų) 
—Baltimore, Md.

Kovo 16 d., gal bufy Patter- 
son, N. J. (dar galutinai ne
nustatyta) .

Kovo 17 dj—Brooklyn, N. Y.
Kovo 18 d. — Waterbury, 

Gonn.
Kovo 19 d.— Binghamton, 

N. Y.
Kovo 20 d. — So. Boston, 

Mass. ;
Kovo 21 d.—Norwood, Mass.
Kovo 22 d.—Detroit, Mich.
Kovo 24 d.—Grand Rapids, 

Mich.
Daugumoje vietų prakalbas 

rengia Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopos, bet Waterbu- 
ryje—L. P. P. Kliubas kartu 
su ŠLA. 11 kuopa.

Paraguay fašistinė 
diktatūra

ASUNGION, Paraguay, kovo 
12.—Laikinis prezidentas pulk 
Franco, kuris nesenai nuvertė 
Dr. Ayala valdžią, dabar įstei
gė šalyje fašistišką diktatūrą.

Visos politinės partijos, iš
ėmus valdančiąją partiją, liko 
uždarytos vieniems metams. O 
visi politiniai ir socialiai klau 
simai, taipjau darbininkų gin
čai su samdytojais, turi būti 
pavedami spręsti vidaus reika
lų ministerijai.

Chicago vėl balta
CHICAGO.— Vakar Chicago 

pasiekė nenumatytas sniegas, 
kuris nubaltino žemę. Tempera
tūra irgi nukrito arti šalimo. 
Tečiuas nors sniegas tarpais 
ir buvo gana smarkus, o ir bu
vo smarkus vėjas, tečiaus snie
gas greitai tirpsta.

Šiandie busią jau vėl šilčiau.

niai ir busai į vakarus, nes dus. O nepriklausantys šiai 
keliai yra užpustyti iki 8 pė- draugijai negali valdyti ar dirb- 
dų gilumo pusnių. ti aptiekose.

NaujienųRadio Programai
...............  .III ............M

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

KAUNE POTVYNIS;
5,000 ŽMONIŲ
BE PASTOGĖS

Nemunas dėl ledų užsikimšimo 
pokilo 20 pėdų virš normalės 
lygmalės

KAUNAS, kovo 12. —Dau
giau kaip 5,000 žmonių liko be 
pastogės, Kaunui pergyvenus 
vieną iš didžiausių potvynių 
miesto istorijoje.

Nemunas užsikimšo ledais 
žemiau Kauno ir delei to van
duo upėj o pakilo 20 pėdų virš 
normalės lygmalės.

(Pavasariniai potvyniai Kau
no Senamiestyje, Nemuno ir 
Vilijos (Nėrio) santakoj, yra 
veik kasmetinis apsireiškimas. 
Tik kartais, jei nepasidaro le
dų užsikimšimas, potvynis bū
na mažesnis, bet jei Nėris pra
deda pirmiau eiti, tai pasidaro 
užsikimšimas ir tada potvynis 
pavirsta tikrai pragaištingu. 
Lietuvos armija bando kovoti 
potvynius, dinamitu sprogdin
dama ledo susigrudimus, te
čiaus ne visuomet pasiseka tuo 
budu ledus laiku praliuosuoti).

Voldemarienė “skur
sta”—priversta 

uždarbiauti
KAUNAS.—Nemažą sensa 

ei ją sukėlė pasirodęs Kauno 
dienraščiuose skelbimas: “Duo
du pamokas franeuzų ir vokie
čių kalbų—Voldemarienė”.

Tai žmona buvusio diktato
riaus Augustino Voldemaro, ku
ris dabar sėdi kalėjime. Vol
demarienė nesenai išsikėlė ’iš 
puošnaus buto į du kambarėlius 
šoninėj gatvėj. Konfiskavus 
Voldemarų dvarus, Voldemarie
nė tūlą laiką gyveno užlaiko
ma politinių Voldemaro drau
gų. Bet ir tie paliovė ja do
mėtis ir ji buvo priversta pati 
užsidirbti pragyvenimą uždar
biavimu pamokomis.

Naciai šalina žydus 
iš vaistinių

BERLYNAS, kovo 12—žy- 
dai ateityje negalės valdyti 
ir dirbti vaistinėse. Taip nuta
rė nacių kontroliuojama aptie- 
kininkų draugija. Ji nutarė pa 
šalinti iš draugijos visus žy



NAUJIENOS, Chicago, III
<u

PITTSBURGHO NAUJIENOS
■*?..... ■< * ;. . . ; c' ,■•■.■ ■■>■..•.

S?

“Laisvės” 25 Metų 
Jubiliejaus Va

karienė
N. S. PITTSBUĘGH, Pa.— 

Kovo 8 d. išgirdęs per Lietu
vių Radio programą praneši
mą, kad Liberty svetainėj yra 
rengiama “Laisvės” 25 metų 
jubiliejaus vakarienė, nusita
riau dalyvauti ir pasižiūrėti, 
kaip musų Pittsburgho “Lais
vės” draugai minės savo dien
raščio 25 metų jubiliejų.

Nuvykęs su draugu į minė
tą vakarienę, įgavau neperge
riausi įspūdį. Labai į akį kri
to sumažėjimas “Laisvės” 
draugų ir nupuolimas ūpo.

Atvirai reikia pasakyti, kad 
visos musų srovės ir laikraš
čiai negali pasigirti pasiseki 
mais ir augimu, — visi einam 
mažyn. Bet musų draugai ko
munistai nykimo progrese tu
ri užėmę vadovaujamą rolę.

šioje “Laisvės” vakarienėj 
nesimatė nė 5 -tos dalies vi
siems žinomų “L.” ir komuni
stų darbuotojų, kurie per tiek 
metų taip nuoširdžiai darba
vosi “Laisvei” ir komunizmui.

Dar jie nėra mirę ir nėra 
visiškai pasitraukę iš veikimo, 
bet jie jau nėra su “Laisve”. 
Ir kaip tenka girdėti, tai tie 
buvę laisviečiai atskirai orga
nizuojasi ir bandys veikti sa
varankiškai nepriklausomai nuo 
Centro Biuro.

To liūdno reiškinio priežas
tis komunistų judėjime, tur 
būt, bus tuose skilimuose ir 
“vienybėse”, kuriuos jau yra 
pergyvenus ir dabar gyvena 
komunistų partija. Mainymai 
principu ir taktikos kas keli 
mėnesiai pagal patvarkymą iš 
Maskvos taip pat neina į svei
katą komunistų veikimui.

Bent man išrodo, kad komu
nistų peršamas “bendras fron
tas” bus tasai graborius, ku
ris palaidos visą komunistinį 
veikimą.

Vakarienėj dalyvavo apie 56 
asmenų. Valgiai buvo gerai ir 
rūpestingai pagaminti. Laike 
vakarienės A. Pipiras, kaipo 
tvarkos vedėjas, pristatinėjo 
svečius, iš kurių vienas kitas 
trumpai kalbėjo.

Visi
mandagumo, 
“Laisvę 
kitų srovių laikraščių.

Prieš vakarienę ir po vaka
rienės Svetainėj kas norėjo, 
tai galėjo pasišokti. Muzika 
buvo sudaryta iš smuiko ir ar
monikos. Dėl neskaitlingos pu
blikos, to visai pakako.

— Svečias.

i fronto” draugijų sąryšio ko
mitetas, kuriame dalyvauja ir 
keli sklokininkai, irgi galėtų 
Stilsono reikalu pasidarbuoti.

Kaip išrodo/ tai “bendro 
fronto” komitetas yrą kontro
liuojamas Centro Biuro, 
nieko neveikia Stilsono 
lu.

Jei kiti nepradės veikti
burghe ' Stilsono išlaisvinimo 
reikalu, tai prisieis tiems žmo
nėms imtis darbo, kurie nie
ko bendro neturi nei su sklo 
kininkais nei su kitais, bet tik 
vadovaujasi žmoniškumo jaus
mais. -M“ Pašalinis.

jeigu 
reika

Pitts-

Nepamirškim P. Gri 
gaičio Prakalbų

Dar kartą primenanti Pitts
burgho lietuviams, kąd kitą 
šeštadienį, kovo 14 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj, 142 Orr St., 
Soho Pittsburgh, Pa., įvyksta 
P. Grigaičio, “Naujienų” re
daktoriaus prakalbos.

Pasinaudokim proga ir pasi
rūpinkime išgirsti vieną iš ge
riausių lietuvių kalbėtojų.

Ypač šiuo laiku, kada, visam 
pasaulyj yra didžijausi Nera
mumai, kada gręsia naujas pa
saulinis karas, kada Lietuvos 
nepriklausomybė atsidūrė did
žiausiame pavojuj.

Bus tikrai įdomu ■ girdėti 
drg. Grigaitį kalbant gyvaisiais 
šių dienų klausimais.

Todėl nepamirškim 
Grigaičio prakalbų ir 
kim, kam tik laikas 
kybės leis.

Įžangos jokios nebus.
S. Bakanas.

drg. P. 
visi bu, 
ir aplin-

Lietuviai Kandida

kalbėtojai prisilaikė 
kalbėdami apie 

vengė užgauliojimų

Pittsburgho Skloki- 
ninku Apsnūdimas

Pittsburghe yra keliolika 
“Naujosios Gadynės” draugų, 
bet jie jokiu veikimu nepasi
rodo. Ypatingai šiuo metu, ka
da visose lietuvių kolonijose 
yra organizuojami komitetai 
gelbėjimui J. V. Stilsono-But-’ 
kaus, tai pas mus Pittsburghe 
visai nieko negirdėti, kad kas 
butų daroma Stilsono išlaisvi
nimui.

Stilsonas Pittsburgho opozi
cionieriams yra gerai žinomas, 
nes jam buvo McKees Bocks, 
Pa., surengtos keletą kartų 
prakalbos.

Kiek tenka girdėti, tai Pitts
burghe yra pakankamai žmo
nių, kurie norėtų pagelbėti 
Stilsonui, bet tik gaila, kad 
niekas nepradeda darbo.

Iniciatyva priklauso patiems 
sklokininkams, — jie turėtų 
sudaryti komitetą. “Bendro

Antras kandidatas Joseph 
A. Noroski yra plačiai žinomas 
tarpe Pittsburgho Hetuvių kai? 
po Lietuvių Balsi/otojų Lygų 
sekretorius. Jis aktyviškai da
lyvauja politikoj. Be abejonės, 
Narauskas daugiau iš lietuvių 
paramos gaus, negu Mickui 
nas. i— Politikas.

N. S. Pittsburgh, Pa
Mirė Marijona Bart 

kuvienė

PITTSBURGH, Pa. — Kovo 
1Q d. buvo paskelbtas laikraš
čiuose sąrašas kandidatų į įvai
rias valdiškas vietas. Tie kan
didatai bus padėti ant baloto 
balandžio 28 d. nominacijose.

Kandidatų yra daugybė vi
sokiems urėdams. Visi jie yra 
įteikę peticijas su reikalauja
mu skaičių* piliečių parašų ir 
tikisi laimėti nominacijas, — 
vieni republikonų partijos, ki
ti demokratų.

Tarpe paskelbtų vardų teko 
pastebėti ir pora žinomų lietu
viškų pavardžių 6-tam legisla- 
tyviam distrikte. Jie kandida
tuoja į legislaturą. Būtent, 
John M. Mickunas, 2031 Sarah 
St., S. S., ir Joseph A. Noro- 
ski, 2327 Glen Avė.

6-tam legislatyviam distrik
te bus renkamas vienas atsto
vas į valstijos legislaturą; kan
didatų yra daugybė, vieni no
ri laimėti republikonų, kiti de
mokratų partijos nominacijas. 
Dpmokratų partijos ’ tikietu 
kandidatuoja abudu minėti lie
tuviai.

Vadinasi, lietuviai vos pra
dėdami eiti į politiką jau’ *.r 
tarpusavyj pradeda varyti kon
kurenciją. Taip veikdami, nei 
vienas nei antras nieko nelai
mės ir pasitarnaus lenkams ar 
airišiams. f

John M. Mickunas yra Mar
tyno Mickuno sūnūs -iš Bridge- 
ville, Pa. Iš jaunojo Mickuno 
buvo norima padaryti kunigas, 
bet jis kunigystę, tur būt, ne
labai mėgo, — sutikęs gražią 
merginą apsivedė ir apsigyve
no South Sides dalyje, nors 
tai ir buvo prieš jo tėvų va
lia.

John M. Mickunas nėra ki- 
įuT tarpe lietuvių žinomas, iš-, 
skiriant kun. Kazėno parapi
jų-

Kovo 2 d, mirė Marijona 
Bartkuvienė-Vismantaitė, 51 
metų ^mžiaus. Ji gyveno adre
su 1418 Hopkin St. Kovo 7 d. 
velionė buvo palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvėmis 
rivpinosi ir gražiai pątarnavo 
lietuvis graborius Adomas Mar- 
čiulaitis. x

Buvo palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis. Paskutinį pa
tarnavimą velionei Marijonai 
Bartkuvienei sūteikė lietuvių 
Į Dangų žengimo parapijos 
klebonas, kun. J. Misius.

Prieš 28 metus tasai pats 
kun. J. Misius ir toje pačioje 
lietuvių bažnyčioj Marijoną 
Vismantaitę surišo moterystės 
ryšiu su Modestu Bartkum.

Vadinasi, patarnavo vestu
vėse ir laidotuvėse.

Velionė Marijona Bartkuvie- 
nė prieš 30 metų apleido savo 
gimtą kraštą Lietuvą, Žarėnų 
parapiją, Telšių apskritį, ir at
vyko į New Yorko valstiją. 
Ten pabuvus apie porą metų 
persikėlė į N. S. Pittsburghą, 
kame išgyveno ikį mirties.

Velionė paliko didžiausiame 
nuliūdime savo *vyrą Modestą 
Bartkų, 4 dukteris Jr^vieną sū
nų, būtent, Pauliną, 27 metų; 
Stellą, 26 m.; Berthą, 24; Pet
rą, 20 m., ir Adeline, 17 m.

Paliko ir tolimesnių gimi
nių, — Chicagoj pusseseres Si 
rutaites ir NeW Yorko valsti
joj Lopetų šeimyną.

— Reporteris.

Carnegie, Pa

Iš visų produktų, kuriuos 
farmeriai suvežą, gana ne
brangiai parsiduoda veršiena. 
Tačiau veršis yra taip paruo
štas, jog tiesiog šlykštu į jį 
ir žiūrėti. Tai vič didelis fa**- 
merių apsileidimas ir nesuge
bėjimas. Jeigu jau patys jie 
nemoka tinkamai veršį papjau
ti ir paruošti, tai bent papra
šytų kitų, kurie apie tą dar
bą turi, daugiau’ supratimo. 
Kai pažiūri į mėpą, tai atrodo, 
jog veršio sergančio butą.

Kai kurie juokauja, jog far
meriai pasigauna veršį kur 
nors kieme, pasiguldo ant že
mės, šiaip taip jį nugalabija, 
o paskui drasko odą, Toks tik
rai įspūdis susidaro. Mėsa at
rodo sudraskyta ir tarsi ant 
purvinų grindų išvoliota.

Vienos; farmerkos paklau
siau, kur jie nuluptą veršį plau
sto. Farmerka atsakė, jog tam 
tikslui jie turį specialią vietą. 
Esą, jos vyras savo laiku dir
bęs Chicagos kažkokiame “bif- 
hauze”, tad nusimanąs, kaip 
reikia veršį paruošti, 
man atrodė, jog tas 
tas” veršį kapojo ne 
viu, bet su lopeta.

Apžiurėjau veršį iš visų pu
sių ir pagaliau nusitariau: nors 
mėsa ir apvalkiota, bet kelis 
svarus vis dėlto pirksiu*. Ma
nau sau, parsinešiu mėsą na
mon, tinkamai ją apvalysiu ir 
iškepsiu. Todėl parodžiau, ko
kią vietą iš veršio šlaunies at
pjauti. Sumokėjusi po penkio- 
liką centų už ^varą, parsine
šiau mėsą namo ir pradėjau 
ją ruošti. Pastebėjo mano sū
nūs ir sako: girdi, mama, ką 
čia parsinešei? Atsakiau, jog 
farmeriu markete pirkau švie
žią veršieną, 
vą ir sako:
gys?” Atsakau,’ kad visi, - 
tu, aš ir kiti,?yj 
pareiškia, jog

/Vėliau patyriau, jog ir su 
kitomis šeimininkėmis tas pat 
atsitinka. Tačiau jos dažniau
siai ateina į marketą, apžiūri 
paruoštus veršius ir pakrato 
galvą: vadinasi, taip paruoš
tos mėsos mes nenorime pirk
ti. Iš to nuostolį turi farme
riai, kurie priversti yra ver
šius vežti namo ir juos patys 
valgyti.

Miestas turi specialią komi
siją, kurios pareiga yra žiūrė
ti švąros. Komisijai yra mo
kama alga. Vienok atrodo, kad 
ji yra tiek pat apsileidusi, kaip, 
ir tie farmeriai. Vargu 
tur tokie dalykai butų 
jami.

Kadangi dirbtuvės
mieste jau baigia nykti, tai at
sirado labai daug visokios rų
šies biznierių, žinoma, čia dar 
nieko blogo. Tačiau* miestas 
visgi turėtų tuos biznius pri
žiūrėti, o ypač valgomų daik
tų krautuves.

Grįžo .Uršulė Sadulienė
Šiomis dienomis iš Woodwill 

kauntes ligoninės grįžo Uršu
lė Sadulienė. Senukei valdiš
kas “burdas” nelabai tepatin
ka; ji išsiilgo pažįstamų. Sa
ko,'jog geriau busią sėdėti ant 
savo lūšnelės slenksčio, šildy
tis saulėje ir laukti, 
tis, ateis.

Izidoriui Dolkui 
ant vidurių buvo
operacija. Jis taisosi. Manoma, 
kad netrukus galės ligoninę ap
leisti ir grįžti pas savo šeimą.

— E. K. šiurmaitienė.
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Musų jaunuolių kuopa laiko 

savo susirinkimus kiekvieno 
mėnesio pirmą nedėldienį Su-

kad .tikėjomės, nų Lietuvęs Svetainėj, 2 va
taip blogas. Tu-[landą po pietų.
tokio pasiseki- Butų labai gerai, kad musų 

Į jaunuoliai pasidarbuotų ir pa
sistengtų gauti naujų narių.

Ona Ivanauskaitė,
Sekretorė.

reikšmė musų

kur ki- 
toleruo-

musų

Tačiau 
“eksper- 
su kir-

tu vos Draugijos Svetainėj bu
vo Surengus balių.

Nors balius nebuvo tiek sėk
mingas, kaip 
bet nebuvo nė 
rėjom šiokio 
mo.

Svarbiausia
baliaus yra ta, kad mes pa
laikom šiokį tokį gyvumą tar
pe musų jaunuolių.

Pasinaudodama šia proga no 
riu pareikšti padėkos žodį vi
siems tiems musų draugams ir 
draugėms, kurie rėmė musų 
parengimą; ypatingos padėkos 
žodis priklauso Sūnų Lietuvos 
Draugijai už suteikimą nemo
kamai svetainės musų baliui.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb. ________ ___________
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

kol mir-

ligoninėje 
padaryta

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

Tel. Kenvood 5167
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredoi ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Namai: 6469 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Canal 6122
- Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonni Republic 9723

N. S. Pittsburgh, Pa
Vasario 25 d., S.L.A. Jau

nuolių 336 Kuopa, Sūnų Lie-

AKUŠERĖS
Mrs. Anęlia K. Jarusz

pitfrto 'gal
is ją . vai

Šalčiams praėjus
Dideli žiemos šalčiai jau pra

ėjo. Dienos pasidarė šiltesnės 
ir gamta pradeda 1 atgyti. At
rodo, kad turėsime ankstyvą 
pavasarį. Atsirado naujų gy
vūnėlių, kurie skelbia pavasa
rį.

Subruzdo ir daržų savinin
kai. Jie sodina kopūstų, sąlo- 
tų ir kitų daržovių rasodą. Mat, 
nori kaip galima greičiau su
silaukti šviežių daržovių iš sa
vo daržų.

Kaip ten bebūtų, bet pavą- 
saris tikrai daug džiaugsmo 
sukelia vargo žmonėse, — ne
bereikės jiems šalčio kęsti, ne
reikės krapštyti paskutinius 
centus anglims pirkti.

Carnegie ir apylinkės 
farmeriu biznis

Dar rudenį jie vienoje svar 
besniųjų gatvių paėmė nu’omon 
vieną didelį trobesį ir iškabi
no didelę iškabą “Farmer’s 
Market”. žiemos, metu, kai 
oras buvo labai šaltas, tai šeš
tadienio vakarais nors marke- 
tas ir būdavo atidaras, tačiau 
produktų ten visai mažai bu
vo. galima gauti. Visai kas ki 
ta dabar. Oras sušilo, tai ir 
farmeriai visokių produktų su
vežą, — mėsos, kiaušinių ir t. 
t. Vienok reikia pasakyti, jog 
tame markete kainos tokioą 
aukštos, kaip aptiekoje. Pavyz
džiui, už kiaušinių tuziną rei
kia mokėti 40 centų, sviesto 
svarui 45 centus, mėsa irgi 
brangi. Matyti, farmeriai ma
no, kad jų produktai yra ge- 

, riausios rųšies, todėl ir kainos 
pas juos labai aukštos.

raikas griežtą! 
wU)kios nuvalkio

tos mėsos jis nesutiksiąs val
gyti. Esą, jei* fąFmeriai suge
bėjo ją taip nuvalkioti, tai te 
gul jie ją ir valgo.

Atsitiko taip, kad ir kiti šei
mos nariai “farmerskos” mė
sos nepanorėjo Valgyti. Todėl 
turėjau tą mėsą įmesti į pe
čių ir sudeginti.

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572
,.l „I .1 ■<■*■■■■ .-d,!/ ■■ ^■■■1 ■■■!».■     ii   I ■■■ ■■■—■ ■I..I I M   ,1,-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

—r

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

' J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

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

J. F. ĖUDEIKIS
46Q5-07 S, Įlėrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf, 0727

, ■............ J .............. .......... .

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

. j. .j ■« i j. i,' j", j .ii.ii i. 1 .■ ! 1 ;i .iiįB-iii.iii ij.i i ■  ii.įnĮ i .Nį.iM,.', j. n ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds 1741-r-1742 
J. F. EUDEIKIS

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland A ve.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6ild8 

vak. Nedelioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ...

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

■Dr. T. Dundulis i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Į 4157 ARCHER AVENUE Į 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

DR. VAITUSH, OPf 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonai Brunawiclr 0597

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd SU 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 
Park 6755 ar Central 7464

Į ,1 »
Hyde

"■........................... t 1 11———.■■■h   ,(

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 1 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards_D994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12
Ręz. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-81M 
Nedaliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr, A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų, i
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KORESPONDENCIJOS
Ealtimore, Md.

Kalbės “Naujienų” re
daktorius, P. Grigaitis

Kovo mėn. 15 d., šį sekma
dienį, Baltimorėje kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai
tis. Rengia LSS. 14 kuopa.

Prakalbos įvyks 2 vai. po
piet, Lietuvių Svetainėje, 851 
Hollins Street. Įžanga nemoka
ma.

Kviečia Rengėjai.

Dr. Kvot.: J. S. Stanislo-
vaitis ........   3
A. Valybus ................... 1
M. J. Mikolainis .....    23

Manchester, Conn.
SLA rinkinių kregždės

SLA 207 kp.> Manchester, 
Conn., turėjo centro viršinin
kų rinkimus kovo 8-tą dieną. 
Fašistai ir sargybininkai labai 
norėjo užkariauti kuopą sau, 
bet be jokių pasekmių. Prieš 
rinkimus vietiniai veikėjai, — 
Birieta ir Tvaronaitis — rim
tai paaiškino visų kandidatų 
kvalifikacijas, ir pasekmės bu*- 
vo tokios:

Aišku, kad šiuose rinkimuo
se joki partija arba komite 
tas nediktavo, o daviniai pa
rodo, kad pažangieji kandida
tai turi nariuose pasitikėjimo, 
ir kad visokios sargybininkų 
agitacijos ne tik nepakenkė, 
bet pagelbėjo, štai nominacijo
se adv. Gugis gavo tiktai 5 
balsus, o dabar net 19, o sar
gybininkų remiamam s Mockus 
nominacijose gavo 29, o rinki
muose tiktai 16. Tik tiek ne
gerai, kad rinkimuose dalyva
vo tiktai 27 nariai, o nomina
cijose 35. Rinkimai yra svar 
besnis kaip nominacijos, ir na 
riai turėtų budėti.

Tvėrėjas.

Prez. Adv. F. J. Bagočius, 
(vienbalsiai) ......... 27

V. Prez. J. K. Mažukna .... 21
A. šalna ....................... 6

Sekr. M. Vinikas .......   21
Petronė Jurgeliutė .... 6

Iždininku: Adv. K. P. Gugis 19
J. Lopeta .................. 8

Iždo Glob.: E. Mikužiutė 25
S. Mockus . ... . 16
J. Miliauskas ....  8
A. Zalatorius .... ......... 5

KRAFT

The 7 
Kraft

Chęęse 
Spreads 

now in new-design 
Swankyswig glasses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’U want to collect a 
whole sėt* And while you’re doing
it, get acquainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

M. YČO KRIMINALE 
BYLA

KAUNAS. — (Musų specia- 
lio korespondento). — Kaune 
dabar svarstoma garsi preky
bos ir pramonės buvusio ban
ko byla, tikriau reiktų sakyti, 
tai Martyno Yčo kriminale by
la. Bet jau tikriau pasakius 
tik praeities dulkės sukeltos. 
Visi tos bylos įvykiai buvę dau
giau kaip dešimts metų atgal.

Mat, besikuriant Lietuvos 
valstybei, jai ekonomiškai be
sitvarkant, buvo įsikūręs pra
monės ir prekybos bankas, ku
rio vyriausiu direktorium bu
vo Martynas Yčas, ir jums 
Amerikoje žinomas asmuo.

Taigi šitas ponas tą banką 
tvarkė, kaip kokią savo nuo
savybę ir, žinoma, visą jam pa
tikėtą turtą naudojo savo rei
kalams. Pasėkoje bankas žlu
go, bet Martynas Yčas liko 
sveikas, gyvas ir pinigingas. 
Beje, tikras jis savo rųšies be
turtis, nes visą savo turtą dva
ro pavidale ir visokių akcijų 
perrašė savo žmonai. Marty
nas Yčas iki šiai dienai Kau
ne važinėjo puikiais arkliais, 
geru automobiliu, bet savo as-

meninių skolų niekam nemo
kėjo — mat, jis beturtis.

Vieną kartą teisme buvęs 
šioks labai įdomus pašnekesys. 
M. Yčas vienoje byloje turė
jęs įrodyti, kad jis neturys jo
kio turto, teisėjas pareikalavo 
neturto paliudymo. Į tai M. 
Yčas šiaip'atsakęs:

— Dovanokit, aš neturto liu- 
dymą dvare palikau; prašau 
palaukti, mano šoferis tuoj jį 
automobiliu parveš....

Beturtis su automobiliu 
ir šoferiu

Taigi tasai beturtis išlaiko 
šoferį ir .automobilį, ku’ris, ži
noma, ne jo, bet jo žmonos 
buvo...

šitos banko garsios bylos už
uomazga jau seniai sudaryta, 
dar tautininkams neįsigalėjus, 
bet ji vis buvo delsiama vie
šumon kelti. Pagalinus jau per
daug plačiai apie1 visa tai pra
dėta kalbėti, tai vis dėlto teis
mas ryžosi ją svarstyti.

Reikia turėti galvoje, kad 
Martynas Yčas yra senas tau
tininkas ir geras šių dienų 
tautininkų vadų bičiulis. Nors 
jis tautininkų tarpe nėra pra
radęs savo gero vardo, bet vis 
dėlto tautininkai nedrįso jam 
ditoti kokių nors atsakomingų 
pareigų eiti. Savo laiku- Lietu
vos advokatų taryba taip pat 
M. Yčo į savo tarpą neįsileido 
ir nedavė jam teisių užsiimti 
advokato praktika.

Byla tik istorinio 
pobūdžio

Taigi šita byla jau turi dau
giau istorinio pobūdžio ir kai
po tokia nesudaro didelių^ sen
sacijų, tik jei bent tiek, kad 
nupasakoja, kaip anuomet M. 
Yčo buvo šeimininkauta. Be 
to, šioje byloje figūruoja daug 
žymių asmenų: vieni jų liudi
ninkais, o kiti kaltinamais. Jos 
nagrinėjimas užtruks dar ke
letas dienų.

J ei M. Y ča^ ■ nebotų Jūrėj ęs 
šios bylos, dabar jis tautinin
kų tarpe, o kartu ir visos val
stybės gyvenime, butų neabe - 
jotinai stambi figūra.

Tai, mat, pas mus vis ko
kios naujienos.

Tik teismuose margaspalviai 
atspindi musų gyvenimas, o 
butų daug įdomiau, kad gy-

ycnimas patsai per save viso
je pilnumoje galėtų reikštis, 
turbūt, tuomet teismai mažiau 
darbo turėtų, o pats gyveni
mas sklandžiau eitų. Yčams

vietos nebūtų, panašių betur
čių neturėtume, o dabar jų 
gana daug yra.

Jūsų Keistas.
Vasario 21, d.

ATEIVIU DEPORTAVIMAS PRIKLAUSO 
NUO KONGRESO

Net 2,$62 ateiviai kovo me
nesio gal bus deportuoti. Dau
gis jų turi žmonas ir vaikus, 
kurie yra Amerikos piliečiai. 
Deportavimą galėtų sulaikyti 
tik kongresas. Tai toks darbo 
sekretorės raportas Atstovų 
Butui.

Jei Kongresas trumpoje at
eityje nieko nedarys, tai tie 
ateiviai paliks 6,389 artimus 
gimines, iš kurių 4,665 yra 
Amerikos piliečiai. Ir blogiau
sias dalykas yra tas, kad 3,- 
994 tų piliečių yra deportavi
mui skiriamų asmenų išlaiko
mi.

' Kol kas deportavimas yra 
sulaikytas. Tai padaryta tuo 
sumetimu, kad likusieji šeimos 
nariai ir giminės netaptų vi
suomeniška našta arba sunke
nybe.

Iš tos grupės 59 nuošimčiai 
Amerikoje yra išgyvenę dau
giau kaip 10 metų; 34 nuo
šimčiai per penkis metus, ir 
tik 7 nuošimčiai mažiau kaip 
penkis metus. 98 nuošimčiai 
yra susikūrę čia šeimas.

Visi jie į šią šalį įsigavo ne
legališkai. Tai vienatinis jų 
nusikaltimas, šiaip jie yra ge
ro charakterio žmonės. Krimi
nalistų tarpe jų visai nėra.

Darbo sekretorės raporte sa-

koma: “Kai kurie gali many
ti, jog geras charakteris nėra 
suderinamas su nelegalių įva
žiavimu. Tačiau musų teismai 
kitaip mano. Pirmiausia kas 
verčia žmogų nelegališkai įva
žiuoti? 'Aišku, noras pagerin
ti savo gyvenimą, atsikratyti 
nuo persekiojimų. Savaime ne- 
legališkas įvažiavimas nėra 
koks kriminališkas nusikalti
mas. Kas gali įžiūrėti ką nors 
blogo, jei motina pasiryžta at
vykti pas savo vaikus, nekreip
dama dėmesio į visokius sun
kumus? Pagaliau kas gali sa
kyti, kad tokia motina yra blo
ga moteris? Jei nelegališkai 
atvykęs asmuo šioje šalyje iš
gyveno eilę metų ir jo cha
rakteris yra visais atžvilgiais 
geras, tai kodėl jis negali vi
sam laikui pasilikti?”

Raportas pažymi tą faktą, 
kad didelis daugumas tų atei
vių pasidarė sau pragyvenimą. 
Ir ne tik sau, bet ir savo šei
moms. • Jei .tie ' žmonės bus iš- 
deportuoti, tai pašalpos pro
blema nė kiek nepalengvės. 
Faktiškai deportavimas tų at
eivių padidins skaičių žmonių, 
kuriuos reikės šelpti. O tai to
dėl, kad išdeportuotų šeimos 
neteks maitintojų.

Apie visų šeimų deportavi-

mą negali būti jokios kalbos. 
Kaip jau buvo fninėta, daugu
moje ' atsitikimų nelegališkai 
atvykusių ateivių žmonos yra 
Amerikos pilietės. Vaikai taip 
pat. Aišku, kad nei žmonų nei 
vaikų negalima deportuoti. Pa
galiau kitos šalys jų nė neįsi
leistų.

Pagaliau’ raportas pabrėžia 
tą faktą, jog beveik visi 2,862 
ateiviai, kurie nelegališkai at
vyko, po metų laiko vėl turės 
progos į šią šalį grįžti, nes jie 
turės kvotos pirmenybę. Tatai 
numato ir dabartiniai įstaty
mai apie šeimų perskyrimą. 
Todėl tas deportavimas butų 
tik nereikalingas pinigų eikvo
jimas. O be to, jis sudarytų 
baisiai daug visokių nemalo
numų.

Kaip dabar reikalai stovi, tai

deportavimą galėtų sulaikyti 
Kerr’o bilius, kuris yra įneš
tas į Kongresą, šitas bilius 
suteiktų Darbo sekretoriui tei
sę tam tikros rųšies nelegalių 
ateivių buvimą šioje šalyje le
galizuoti. Vadinasi, tie ateiviai 
nebūtų deportuojami. Visi tie 
2,862 ateiviai, kurie dabar yra 
skiriami deportavimu*!, galėtų 
pasilikti.

GERIAUSIA PIRKINĖTI
PAS “MIDWEST STORES” 

Puikiausias Maistas} Žemiausiomis Kainomis!

Išpardavimas Penkt. ir šešt., Kovo 13 ir 14
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“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖSOUICOTAC Padarytas iš TyrosUVlLulnU SMETONOS Sv. rolė y<J,^Į|

MILTAI 97c
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(
“Town Crier”

Geriausios Rūšies
24 svaru maišelis

“SWANS D0WN” KEKSŲ MILTAI ............... pak. 250
“CALUMET” BAKING POWDER ........... sv. ken. 210
Extra Puikios BLEAČHED RAZINKOS ....... . sv. Į30
“HORMEI7S” 4 naujos sriubos 2 ken. 27c 
“Reech-Nut” VIRTI ŠPAGĖTAI ........... 3 kenai 250

Velykoms Ceverykai
VISAI ŠEIMYNAI

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

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

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

, 3337 SO. HALSTED STREET

Stop c 
Itching 
Skin

Niežėjimo, išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
aut velnina iri tad J a nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos irltadjų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir 31. Visi vaistinin
kai užlaiko.

■ 'i.irrsassssg—Mxanc..'.;n   3

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vynų, Suvirti metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — kų tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau kų tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.’*

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vynų; imkite re
guliariai, pilnų SaukStų prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
RADIO

519.50
Su sliort wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT 
FURNITUREI

2310 West 
Roosevelt Rpad

Tel. Seeley 8760
Joseph Triner Company, Chicage

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtini*'

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

“MIDWEST” MUSTARDA ........... 10 unc. džiaras 90
“SILVER SKILLĖT”
CORNED BEEF HASH sv. kenai 2 už 25c
“BETTY’S BEST” FRUIT COCKTAIL No. 1 keltai 2 už 29c
“BIG~R”_GRAPEFRUIT~TUICE ............... 2~kenai 170
“DEL MONTE’’ PYČĖS ........   maži kenai 3 už 25<£
“LITTLE'BOY^IRNIAI No. 1 kenai ...........  2 už 150
“RĖGAL”~TOMAITĖŠ~No7“l~kenai   .................... 50
- . . -   Į_ ■- —. - — - ................................................— »l 11 ■ 

“MIDWEST” DRUSKA ...............  2 sv. pak. 2 pak. 15ę
OCEAN PERČH~be~kaūlų .. ...........  sv. 19c
PUIKUS W1SCONSIN BRICK CREAM CHEESE sv. 20c
“BLUE LABEL” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 15c
“Drexel Farms” SMOKED BUTTS................... sv. 290
“Manhattan” ROUND MINCED HAM ........... sv. 23C
“Davies” BOLO~GNA~DE§RA ..............................  sv. 17ę
Klauskite kaip gauti $1.25 tacą už 25c ir 2 laibelius
“EAGLE BRAND” 2 37C
“Campfire” MARSHMALLOWS     sv. pak. 17< 
“Sunshine” BŪTTĖlTCOOKIES ..................  2 pak. ;270
r'nnirTii'G! banana cream 17/»VVVJtklILO CHOC., MARSHMALLOW Svaras I • v 
PUIKIOS CALIFORNIJOŠ MORKOS 3 pund. 13įį 
U. S. 1 JONATHAN-OBUOLIAI ................... 4 sv. 19^
U. S. 1 VIRIMŪfOBUOLIAI ........................... 5 sv. 190
PALMOLIVĖ"MŪILAS .......................   4 už 19^
ŠUPER-SUDS ..........................  reg. pakeliai~3-iiž~26^
OCTAGON CLĖANŠER ..............................  2 kenai 9<
o .1—■■ ■■ I I r ■. II I Ji. . . ' I. I H - — . ■ .1 r--——— '■1 —

OCTAGON SOAP CHIPS Special Deal 4 pak. 26£ 
“Cleveland” WAŪLPAPER CLEANER 3 kenai 250 
ŽOLES SĖKLOS .................. 3 svarų maišeliai 530

lc IVORY MUILO IŠPARDAVIMAS 
Jus gausite dideli šmotą už lc kuomet jus pirksite 

1 dideli šmoto ir 2 vidutiniškus šmotus
IVORY MUILAS............. ........ Visi už 23c

DYKAI! $100.00 kas savaitę—taupykite 
______________ musų Kuponus___________

PIRK NUO IMIpWESti NES PIGIAU

3 MIDWEST® STORES
tJbtaar - - tumų

žemo
FOR SKIN IRRITftTlONS

PETER PEN

onStvou

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

BEWkLDERED 
AR.T1ST?

INCOME TAX 
BLANKAS

□ State of contentment
□ Tr ip on the ocean of 

dėiižht.

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

MARK X 
IN FRONT 
OP THE 
PLACEYDU 
WOULD LIKĘ 
TO VISIT 
AND MAIL. 
BALLOTTO 
NICKNICHOU 
%TH!S MPER 
P.ft IF YOU 
VVAKITA MAP 
SEND M4 IKI 
ŠTAMPE WITM 
YOLQ BALLOT

BALLOT
□ Unexplored country
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/ OF TUE
/LASJD OF^ 
Pust S’POSini'

BEftvA-noca.N' ® 
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^(GUBQOW CITY

W 77^7 1

Linjg

irt



NAUJIENOS, Chicago, HL^ Penktadienis, kovo 13į 1936

NAUJIENOS
The LHhuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kaina:

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Chicagoje — paštu:
Metams ................................... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams ...................  1.50
Vienam, mėnesiui .........................75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija .............   3c
Savaitei .... .......................    18c
Mėnesiui ................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
, v paštu:

Metaihs ...............     $5.00
Pusei metų ...'............................ 2.75
Trims mėnesiams ...................  1-50
Dvięm menesiams ................... 1-.00
Vienam mėnesiui ......... .............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............  $8.00
Pusei metų ...............................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PRIVATINIŲ TELEGRAMŲ SLAPTUMAS

Teismas Washingtone uždraudė senato komisijai 
reikalauti, kad telegrafo kompanijos išduotų jai tele
gramas, kurias j vairus valdžios priešai Washingtone 
yra gavę arba siuntę į kitus miestus per paskutinius de
šimt mėnesių. Iš šitų telegramų komisija norėjo patirti, 
kokiais budais Roosevelto priešai veda savą agitacijų 
prieš Naujųjų Dalybų ir josios sumanymus ir kas už jų 
užmoka.

Teismo draudimas (indžonkšenas”) sutrukdys ko
misijos veikimų, taip kad negalės būt iškelta aikštėn 
dalykai, su kuriais publikai butų gal labai naudinga su
sipažinti. Bet, antra vertus, abejotina, ar tokiam šnipi
nėjimui telegramose galima pritarti. Telegrama yra 
taip pat privatinis dalykas, kaip ir laiškas. Į kų butų 
panašų, jeigu senatas arba kita kuri valdžios įstaiga 
imtų šnipinėti žmonių laiškus, ieškodama savo priešų 
sekretų?

zijos valdžia “pasikvietė”, yra 
iš viso tuščias prasimanymą^ 
nes nieko panašaus nebuvo.

Bet komunistams da ir to ne 
gana. Jie pasakoja, kad Vokie
tijos socialdemokratų (“kauts 
kininkų”!) valdžia pasiuntusi 
vokiečių von der Gobio geleži
nę diviziją Suomijon ir ber
montininkus pasiuntusi Lietu
von. šitokių žioplų kaltinimų 
Vokietijos socialdemokratams 
dar iki šiol niekas nedarė. Juk,, 
pirmiausia, Suomijos sukilimas, 
kurį malšino yon der Golz’o ka
riuomenė, įvyko, kada dar Vo
kietiją valdė kaizeris. Lietuvos 
okupacija įvyko karo metu, ir 
kada karas pasibaigė, tai ne 
Vokietija, bet Santarvės vals
tybės įsakė vokiečių armijoms 
pasilikti Pabaltijo kraštuose ir 
saugoti juos nuo bolševikų įsi
veržime*. Tos armijos tenai te
rorizavo gyventojus; o Latviją 
jos bandė net užkariauti.

Savo laikų apie tai buvo 
smulkiai rašyta laikraščiuose, 
ir niekam nebuvo į gąlyą atėję 
sakyti, kad dėl bermontninkų 
siautimo Lietuvoje esą kalti so
cialdemokratai ir dagi “kąuts- 
kininkai”!

Labai prastas dalykas, kad 
komunistai dęl bolševizmo gar
bės nesidrovi fabrikuoti “fak
tus”. Kada jie atsižadės tos jė
zuitiškos taisyklės, kad “tiks
las pateisina priemones” ?

SENAS LAPĖ

David Lloyd George, buvęs 
Anglijos premjeras Pasaulio 
ikaro metu, ražo, kad Rusijon 
komunizmas kurstąs Franci ją 
prie karo su Hitleriu, — nes.

“Sovietų vadai žino”, sako 
jis, “kad jeigu jie gali su
mušti Vokietiją ir sunaikinti 
dabartinių jos vadų autorite- 

; tą, tai komunizmas paveldės 
griuvėsius. Tai butų neišven
giama (? — “N.” Red.) pa- 

' seka. J»ų žvilgsniu, karas su 
Vokietija sustiprintų progą 
pakeisti svastiką raudoną 
vėliava centralinėje Europo
je.”
Išeina, kad Rusiją tai pavo

jingiausia jėga dabartiniame 
Europos krizyje. O Hitleris 
nepavojingas, jo presityžas tu
rįs būti išgelbėtas.

Šitaip Lloyd George rašo dėl
to, kad. jisai stengiasi apsaugo
ti savo paties prestyžą. Juk tai 
jisai (kartu, su Franci jos Cle- 
menceąu) padiktavo Vęrsalėje 
tokią taikos sutartį, kad Euro
pa iki šiol negali nurimti. Ji
sai tada šaukė, kad reikia “pa
karti kaizerį” — o tuo pačiu 
laiku smaugė Vokietijos demo
kratinę respubliką. Bet dabąr 
jąm Vokieti jos gaila, kada ją 
(yra apsėdęs barbariškas “na- 
cizmąs”!

kultūrinių ir teatralių grupių, 
chorų, 
seimų ir tt.

Grupės ir pavieniai asmens, 
kurių paveikslai bus dedami 
į Albumą, turi prisiųsti klišių 
padarymo apmokėjimui seka
mai: pavienių asmenų klišių 
pagaminimui $5.00; grupių, už
imant ketvirtą dalį puslapio, 
$10.00, pusę puslapio — $15.00, 
visą puslapį — $25.00. Pavie
niams bus duodama po Albu
mą. Grupėms buą duodama Al
bumas u’ž kiekvienus $5.00, 
taip kad grupės, prisiuntusios 
$25.00, gaus penkis Albumus 
veltui.

Kiekvienas Gali Įsigyti 
Albumą

Visi tie, kurie norės turėti 
šį istorinį ir nepaprastą Albu
mą, dabar gali užsiprenume- 
ruot tik už $2.50 vieną egzem
pliorių. Išleidus Albumą, jo 
kaina bus mažiausiai $3.50. 
Užsiprenutneruoti Albumą rei
kia tuojau, kad žinotume, kiek 
jų spausdinti. Pasivėlavusieji

orkestrų, visuotinųjų
užsiprenumeruoti vėliau, kar
tais, negalės ir už pinigus gau
ti.

SLA. kuopos, grupės, profe
sionalai ir bendrai visi, kurie 
norite įsigyti- Albumą ir nori
te matyti savo, atvaizdus jame 
— įsitėmykite, kad laikas pa
keiksiu. prisiuatimui nustaty
tas iki gegužės 1 d., 1936 m. 
Vėliau prisiųstų paveikslų ne
bus galima patalpinti, nes Al- 
bųmąs. jau bus. paduotas spau
dai. ,

Kuopų organizatoriai, sukru- 
skitę prie darbo, nes labai ma
žai laiko beliko.

Visi suinteresuoti Albumo 
Reikalais, tuojau kreipkitės 
šiuo- antrašu;

SLA. Albumo Komisija,
> 307 W. 30-th Street,
| New York, N. Y.
5 SLA. JUBILIEJAUS KOMI
SIJA r

rai tik prakalba girdėti, orkes 
tras jau bent kiek silpniau, o 
|.dainos, ypač aukštieji balsai 
visai susiliejo. Bet oficialiuo
se sluksniuose šis Čikagos lie
tuvių žygis praėjo kažkaip silp
nai pastebimas, štai rytojaus 
dieną oficiozas Lietuvos. Aidas 

[net keliais- žodžiais dėl- tos- pro- 
l gramus nieko nepasakė. Kiti 
dienraščiai taip pat tik oficia- 
liais pranešimais pasitenkino. 
Galimas daiktas, kad gal vė
liau kaip ką parašys. Iš viso 
reikia pasakyti, kad po val- 

ktybinių visokių švenčių Lietu
vos spauda kelias dienas būva 

(labai vienoda, nes turi dėti ofi
cialių asmenų Iškilmių metu 
pasakytas kalbas. O kadangi 
tų kalbų būna daug ir jos il
gokos, tai kitiems reikalams 
maža vietos palieka. Per ke
letą dienų savo turiniu visi 
dienraščiai tampa visai vieno-

SLA. REIKALAI

Adv. F. J. Bagočius, 
Dr. M. J. Vimkas, 
S. E. Vitaitis, 
A. B. Strimaitis, 
S. Cibulskas.

(Musų specialaus korespondento)

KAS YRA BLOGA HITLERIO ŽYŽYJE 
.j Į, ’
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Amerika mažiau karščiuojasi dėl Hitlerio “maršo į 
Pareinę”, negu Europa. Visuomenės opinija čia yra lin
kusi Vokietijon diktatorių pateisinti, nes dauguma žmo
nių sako, kad savo teritorijoje Vokietija turi teisę lai
kyti armijų tenai, kur jai patinka.

Be to, Hitleris, nutardamas “remilitarizuoti” Reino 
provincijų, kartu paskelbė savo, pasiūlymų padaryti 
saugumo sutartis ilgiems metams ju Visais savo kaimy
nais Vakaruose ir Rytuose, neišimant ir Lietuvos, su 
kuria jisai visų laikų pykosi dėl Klaipėdos. Tai galėtų 
žymiai sustiprinti tarptautinę taikų.

Taigi už kų Vokietijos diktatūra yra smerkiama?
Už tai, kad ji eina sutarčių laužymo keliu.
Jeigu Vokietijos valdžiai butų rūpėjusi tarptautinė 

taika, tai ji butų pasiūliusi franeuzams, anglams ir ki
toms valstybėms, kurios yra pasirašiusios Locarno su
tarti, pradėti derybas dėl armijos siuntimo prie Reino. 
Nėra abejonės, kad ji šitų teisę butų laimėjusi, jeigu, 
kartu su šituo pasiulymu ji butų išreiškusi sutikimų 
garantuoti sienų saugumų savo kaimynams.

Bet, vietoje šitokios taikios procedūros, "nacių” va
das nutarė eiti ant žut-but, parodydamas pasauliui, kad 
jisai nieko nepaiso ir nieko nebijo. Jisai padarė demom 
stracijų savo diktatoriškam prestyžui sustiprinti.

Todėl Frakcija, Belgija ir kitos šalys ir nenori su 
juo tartis. Kokia prasmė daryti naujas sutartis su val
džia, kuri didžiuojasi tuo, kad ji sutarčių nesilaiko?

Europos taika priklauso nuo to, ar Vokietija ir ki
tos panašios neramios šalys bus priverstos suprasti, 
kad tarptautines sutartis laužyti neapsimoka.
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Kandidatė į SLA 
Sekretorius

O kai p-įė Jurgeliute rezig- 
' y

navo, tai Vitaitis su Gegužiu 
atsisakė įdėti “Tėvynėje” jos 
pareiškinią, dėl kokių priežas
čių ji buvo priversta pasitrauk
ti. (Bet tie patys žmonės dą- 
bar veidmainingai dejuoja, kac 
Susivienijime* esanti įvesta 
“cenzūra”!)

! Reikia p-l'^Jurgeliutę grąžin
ti į SLA. ceiitrą prie to dar
bo, kuriame ji parodė daugiau 
gabumo, neg& kuris kitas SLA 
sekretorius. - Todėl, rinkdąmi 
Pildomą Tarybą, balsuokime- už 
p-lę P. Jur^dliutę!

- Nepartinis.

- rir '■ J -.jt: - - i

Apžvalga
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PIGIAUSIA IR BRANGIAUSIA 
MIESTO ADMINISTRACIJA

Tarpe įvairių žinių, kurias 
skelbia per savo radio stotį 
Chicagos “Tribūne”, ji anądien 
pranešė, kad iš Amerikos did
miesčių brangiausiai kaštuoja 
(proporcionalįai miesto dydžiui 
ir gyventojų skaičiui) Pitts- 
burgho administracija, o pi
giausiai — Milwaukee.

Mihvaukee’s miestas jau per 
20 metų turi socialisitą merą 
Hoah. Jisai, be abejonės, šie,- 
met bus vėl išrinktas.

BANDO MELU ATREMTI 
TIESĄ

“Naujienoms” teko nurodyti, 
kad Europoje visos stambiosios 
valstybės yra laužiusios tarp
tautines sutartis, tarp jų ir so
vietų Rupija., kuri neteisėtai 
okupavo Gruziją po to, kai bu

vo padariusi su ja draugingu
mo ir nepuolimo sutartį (ir ap- 
sikeitusi ambasadoriais). Ko
munistams šitas faktas nepa
tinka, todėl jie bando atremti 
jį — melu.

Jie sako, kad Gruziją (Kau
kazo respubliką) buvo “paver
gę kautskininkai” ir pasikvietę 
Anglijos “imperialistų karines 
spėkas” pulti Sovietų Sąjungą. 
Todėl, girdi, liaudis “sukilo” ir 
Gruzijos valdžią nuvertė.

Biauriau pameluoti negalima. 
Gruzijos žmonės buvo visuoti
nu, lygiu ir slaptu balsavimu 
'(prie pilnos spaudos ir organi 
zacijų laisvęs) išrinkę steigia
mąjį seimą iš 150 atstovų. Iš 
jų buvo 125 socialdemokratai 
ir 25. buržuazinių partijų atsto
vai, o komunistų nė vieno. To 
seimo sudaryta socialdemokra
tinė valdžia, žinoma, negalėjo 
(Gruzijos žmonių pąvėrgti, nes 
ji ręprezentąvo milžinišką žmo
nių daugumą — kokios dar, 
tųr’but, nė viena valdžia netu
rėjo! parlamente.

O paskui apie Anglijos “ka- 
-riiies jėgas”, kurias buk Gru-

Petronėlė Jurgeliute
Ji yra gerai pažįstama 

SLA nariams, nes per daugelį 
metų tvarkė centralinę otgani- 
(zacijos raštinę, taip akuraitiš- 
kai ir skubiai atlikdama savo 
darbą, kad daugelis SLA. na
rių ir kuopų 'veikėjų da ir šian
die jos pasigenda.

P-lė Jurgeliute pradėjo eiti 
SLA sekretoriaus pareigas tuo 
laiku, kai Susivienijimo reikalai 
buvo pusėtinai pašliję. Ją pa
skyrė Bostono seimas, kuris 
turėjo pašalinti p. A. B. Stri
maitį dėlto,, kad jisai buvo su
gautas “beskymaujant” Pildo
mos Tarybos rinkimuose (tas 
žmogus dabar “runija” fašistų- 
tautininkų Sargybos kampani
ją)-

Užėmusį sekretoriaus vietą, 
p-lė Jurgeliute rado $12,000 de
ficitą lėšų fonde, organą “Tė
vynę” merdėjančiu 4 pusi, laik
raštėliu ir didžiausią netvarką 
centro rekorduose.

Savo darbštumu p-lė Jurge- 
liutė ne tik išlygino deficitą, 
bet 1929 m. lėšų fondas jau 
turėjo $61,066 perviršio. Skai
čius SLA. narių buvo pakilęs 
iki 20,000. Sekretoriaus pastan
gomis buvo užregistruotas SLA 
čarteris Massachusetts valsti
joje. .

Bet susidariusi po Gegužio 
vadovybe diktatoriška klika 
ėmė taip šeimininkauti, kąd> 
SLA. yėl pradėjo finansiškąi 
silpnėti. Ta klika bandė ant 
'jos galvos suversti kaltę už 
blogus investmentus. Ir kada 
p-lė Jurgeliutė tam pasiprieši
no, tai prądėta prieš ją vartoti 
teroras. Ji buvo net sumušta 
centro raštinėj. Pagalios, nepa- 
kęsdama smurto ir intrigų, ji 
turėjo rezignuoti.

SLA. JUBILIEJAUS 
ALBUMAS

Kaunas visuomet puošniai 
sutinka vasario šešioliktąją 
dieną. Visi valstybiniai namai 
skoningai vakare iliuminuoti, 
papuošti. Privačių įstaigų taip 
•pat namai įvairiai puošiasi ir 
nesigaili elektros energijos, ku
rios lemputės margaspalviai 
sužiba namų sienos. Visos 
krautuvės savo vitrinas kaip 
įmanydamos ir mokėdamos pa- 
rėdo. žodžiu, vakare Kauno, 
gatves praeivio akį veria, ir 
smagiai jį nuteikia. Nenuosta
bu, kad vakare tuomet žmonių 
kimštinai' prikimštos gatvės; 
,mat, visjį^ einą pažiūrėti, kaip. 
Kaunas yra pasipuošiąs. Viso
se salėse1, teatre ruošiamos 
įvairios paskaitos. Vasario še
šioliktoji dar Vis nėra tikro 
džiaugsmo diena, bet dar ko
vos šūkis vyrauja.

šioji šventė dabąr turi dau
giau oficialaus pobūdžio, bet 
ne masinio žmonių šventadie
niško džiaugsmo. Mat, dabar
tiniai Lietuvos gyvenimo vai
ruotojai yra monopolizavę vi- gražiai nuteikė, nors buvo ge-
.................................. 'i i ~7,,l 1 l n t 11 ,, a,į,-L“ r r-; šiais: metais Susįvięnijimųl 

Lietuvių Amerikoje sueina 5(X 
metų nuo jo įsikūrimo. Tąi 
yra pirmutinis Amerikos lietu
vių gyvenimo istorijoj įvykis, 
kad organizacija, kuri tiek 
daug atsižymėjo savo darbais 
lietuvių reikaluose, jau sulau
kė 50 metų.

Pildomoji Taryba jau praei
tais metais pradėjo rūpintis, 
kad tas sukaktuves paminėti 
koiškilmingiausiai. Apart kito
kių tos šventės atžymėjiriių— 
nutarta išleisti istorinis SLA. 
Albumas.

Tam reikalui yra išrinktą 
Jųbįljejaus Komisija, kuri jąu 
kartą buvo įšsiun,tinę jusi SLA. 
kiVopoms tam tikrus atsišauki
mus su plačiais paaiškinimais, 
kviesdama kuopas prisidėti prie 
šio Albumo išleidimo su dar
bu. Tinkamiausiai butų paves
ti kuopų organizatoriams pa
gelbėti surinkti medžiagą, pa
rinkti prenumeratų Albumui ir 
gauti profesionalų ir biznierių, 
atvaizdus į Albumą su nusta
tytu atlyginimu? už atvaizdų 
klišių padarymą.

1. Labiausiai yra reikalingi 
SLA. kuopų valdybų ar ge
riausiai visų kuopų narių gru
bių paveikslai. Tad, kurips kuo
pos dar nesate pagaminę savo 
paveikslų, esate prašomos ko- 
greičiausiai pasirūpinti juos 
pagaminai ir prisiųsti į SLA. 
Centro raštinę. *

• 2, Reikalingi paveikslai Amę< 
rikoą lietuvių įstaigų, kliūtų, 
bankų, svetainių ir tt.; Ame
rikos lietuvių visuomenės vei 
kėjų,: profesionalų, biznierių;

Bet kas keistoka, kad trans
liuotoje iš Lietuvos radio pro
gramoje nei vienu žodžiu ne
prasitarta ir nieko nepaąaky- 
įta Lietuvos išeiviams, kuifie 
visuose, pasaulio kampuose,

W y • O ><• !•! ■ •• kampeliuose šią programą ga-Vasario bėsioliktoji Diena °es jirbe.s-' rikos buvo transliuojama di-
1^ dėsnių Europos valstybių radio
Ivatllie I stočių.

į Tiesa, ta radio programa bu- 
tvo daugiau taikoma kitatau-

są visuomeninį gyvenimą, tik l čiams, bet Vis dėlto nebūtų 
jie vieni ruošią paskaitas, jip. niekam nusidėta, jei butų bu- 
vieni dalyvauja visose tpsel vę keletas žodžių tarta lietu- 
iškilose, visų kitų pažiūrų žmp-| vi9'ixis išeiviams. Bet musų gy
nės yra visame nustumti.

Vasario šešioliktosios dienos 
aktas, kuriuo buvo paskelbta Lug v.ga| negaila prąsiverš- 
Lietuvos valstybės atstatymas 
pasirašytas visą politinių sro
vių žmonių. Tuomet visi ga- gioiįktosios šventės proga daug 
Įėjo sutilpti prie- vieno stato tas apdovanojami įvairiais or- 
ir tą aktą pasirašyti, šiandien (jenajs jr kajp ij kalėjimu 
aštuoniolikai metų praslinkus paieicižjami.
mes turime visai kitą, vaizdą. Nuteistieji Klaipėdos hitleri- 
— politinės partijos socialde ninkai dar ne visi, iš kalėjimo 
mokratų, krikščionių demokra- paleistu bet tik jų dalelė. Ki
tų, liaudininkų uždarytos, tik reįkįa laukti ir bus netru- 
vieni tautininkai kaipo politi- kl/s iš kalgjimo išleisti.
nė organizacija veikia, __ Koresįi

Tokiose gyvenimo apystovo- 
se aiškų, kad vasario, šešiolik- 
tojji, Lietuvoje neturi tor ą.uo- 

‘širdaus, vieningo džiaugsmo, 
bet praeiąa šąltpkai.
net tautininkų tarpe gero ūpo 
ąesukeldąma.

Transliacija 
mos iš Čikagos

venimas tiek dabar yra subiu- 
rokrafejęs, kad visuomenišku
mui pro to biurokratizmo varž-

ti.
Kaip paprastai, vasario še-

Vasario 17 d.

oficialiai;

progrą-radio 
daug ką tikrai

Reikalaukite “NAUJIENAS-’’ 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delst

BANDĖ PABĖGTI Iš KALĖJIMO: TRYS UŽMUŠTI

SIOUX FĄLLS, S. DAK. — Kalėjimo viršininkas, Eugene Railey, 72 m. (kairėj) ir kiti du as
menys žuvo, kai vienas kalinys su brolio pagalba bando pabėgti iš vietos kalėjimo. Viduryj, 
Harold Carrier, brolis, kuris bandė pagelbėti kaliniui Claude Carrier (dešinėj), pabėgti. Vir
šuj, kalėjimo paveikslas.
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Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

Kontesto Eiga
... ..I ........................ Iii................... I »

LAIPSNIS ANTRAS REIKIA 2,800 BALSŲ

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 

Tel. Canal 8500 
Turi 4907 balsų

5

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,W BALSŲ

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 2432 balsų

Jau 23 kontestantai pra
dėjo smarkiau darbuotis ir 
turi neblogas pasekmes. O 
dabar, orui atšilus, galima 
tikėtis, kad neužilgo visi iš
lips iš “Non Gradtis” sky* 
riaus. štai J. Mačiuliai iš 
Waukegano ir H. Labanau
skui iš Kenosha jau visai 
mažai trūksta balsų, kad 
persikelti į pirmą laipsni

Stanley Baitasius, 131 
Adams st*, WestviHe, Ilk, 
sako, kad dar negalėjo pra
dėti darbuotis dėl stokos 
laiko U kitokių priežasčių, 
bet yra pasiryžęs padirbti 
taip, kąd We$tvillėj neliktu 
be “Naujienų” nė vieno lię* 
tuvio.

; Draugas. Bąrtašius. yra 
gana senas Westvilles gy
ventojas ir nuoširdus vei
kėjas, tad Westvittės drau
gai jam pasitikės ir pagel
bės užrašyti “Naujienas”.

Dar yra apie 25 kbntes- 
tąntai, kuriems 
kliūtys iki šiolei 
nieko veikti, bet 
žada pasirodyti.

< Štai J. Alikonis

(ųėra galimybės- užsisakyti. Įdot 
mu, kad tie, kurie turėjo pro
gos “Naujienas” skaityti kurį , 
laiką, tai jau tie ir nenori skii*- ! 
tis su jomis.

Aį taitygį “NaiiioiieiW” mybu 
kaipo plačių pažiūrų Mkrkštį ir 
bb to,, “Naųjifenoso” matosi ga
na gabių korespondentų straip
snių,, kas padaro
be galo įdomias. Tai geriausio 
pasisekimo “Naųiiienoms” ir vi-, 
sami jų štabui.

J., .ieknbynas.
■ i w* u-1-1 '-"r <• 1 •<■>«

Bhse Islande auto- 
moHIfo užmuštas

A. Daids

laime- įvyko prie We%terb 
avemte S Orchard Street, Blu-e 
Islande,.

Chicago vėl sulindo į 
paltus ir galiošus

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

J. MAČIULIS

906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi 1004 balsų

H.
LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 842 balsų

SINKUS

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 615 balsų

A. L.
SKIRMONTA^ 

15723 Lathrop 
Avė. Harvey, III. 
Turi 560 halsų

VINCAS
■ BHBVIBIS 

4094—9th St. 
Eęorse, Mich. 
Turi 480 balsų

F. KAMINSKAS 
« 4619» South 
Hernritage Avė. 

. Tel. Yards 0093
Turi 280; balsų
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Islando. lietuvi#. A, 
53,. 12828 S. Lincoln

, Biue
DaniSi

’s-L, buvo' 185-rt.a automobilių 
auka šiais metais, Cook aps
krityje..

Jį mirtinai suvažinėjo. Dri, 
įKugene A. Thaer, 7855 South 
.Halst-ed streęt, dantistas. Ne- 
i

.   ~         "I. ■■■.'■""I.lt"I.. Į.*- 1 .. B

Trumpam laikui išsivadavusi 
iš filtrų ir galiošų, Chicago va
kar vėl turėjo į juos skubiai 
sulysti. Diena prieš tai lijo, 
o apsiniaukęs, dangus nieko ge- 
To nepranašavo ir sekančiai 
'dienai.
‘ Nuo pat ryto vakar ėmė 
kristi sunkus, šląpas sniegas, 
•kiuris kaip matant nubaltino 
■visą miestą ir pusėtinai nu- 
puldė temperatūrą.

Kelias dienas pasidžiaugę 
‘pavasarišku oru, chicagiečiai 
vėl gavo paragauti žiemos.

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

visokios 
neleido 

neužilgo

iš John- 
€itX> IB., Ftank Bace

vičia iš Chicagos, Dr. Bal
trušaitienė iš Pittsburgho, 
Andr. Dėdinas iš Green- 
field, Mass., John Ivanaus
kas iš Chicagos, Zenonas 
Jucaitis iš Ciidahy, Wis., A. 
Ražaitis iš Chicagos, G. 
Krikščiūnas iš Lake Zurick, 
III., A. Krušinas iš Melrose 
Park, Joe Maksvytis, Ham- 
moud, Ind., K. Raczaitis iš 
Springf ield, Ill.,( Domini
kos Riauką?H!ęihiton, Ind., 
J. Stankus, Rhinelander, 
Wis. ir dar daug kitų pasi
ryžusių šiame konteste pa
sidarbuoti. Tikiuosi, kad 
netolimoje, ateityje visi pa
sirodys su savo darbo vai
siais.

Prie progos noriu praneš
ti visiems kontestantams, 
kad gautus.. pinigus už pre
numeratas j i priduotų nevė
liais trečiadienio ryto, jei
gu nori, kad jų balsai tilp
tų “Naujienose” penktadie- 
iiio laidoje. /

T. RYPKEVIČIA.

jjo pŲvektą. ąpšvietos: darbuos 
■tė> ka>Be ui ii-
; Marie Marcei* gyv., 3416. S, 
Wallace Str. davė skelbimų 
savo užeigos- antram mėnesiui. 
'.Jos High Life Inu iižeigoje vi
sados galima rasti gėrimai ir 
mandagus' patarnavimas. Ne- 

!pamirškite apsilankyti.
X Janulis, 2724 S. Emerald 

Avė* yra senas ^Nauj-tenų^ 
‘skaitytojas ir rėmėjas. Už
laiko. taverną,, kur prie pro
gos' nepamirškite apsilankyti.

A. Mikulėnas, 4631 S. Pau- 
sliįna Sdr.. yra sehas “Naujienų” 
,skatyt°jas ir labai draugiškas 
•žmogus. Nesenai atidarė nau
ją Tavernų*. Užeiga išpuošta 
,ir geras patarnavimas.

Martha Zolelis. ir A. Bau- 
žis, 135 E. 107tk 3t, draugiški 
žmonės. Užlaiko aludę, kur 

i visuomet galima rasti gėri g«-. 
rimai ir patarnavimas.

A. Kraujelis, 2014 Canal-
port Avė., užlaiko aludę. Čįa|; 
be gėrimų galima gauti ir ge
ros užkandos, o penktadieniais : 
ir žuvies. j

Paradise Tavern, 2710 Westl 
59th Str. gražiai išpuošta už- • 
eiga. Čia kada tik užeisi sa- i 
vininkuš, pp. Budrius, visuor j 
met rasi linksimus ir malonu i 
patarnavimą.

Visi aukščiau išvardytieji į 
darė biznį per Seną Petrą, tor Į 
dėl, tariu širdingą ačių.
Ateikit Senam Petrui talkon

Prie progos pastebiu, kad 
reikalui priėjus “Nau j ienas” 
ątnaujinti, ar naujai užsirašy
ti, o, taip pat, ir skelbimus pa
duoti, nepamirškite pašaukti 

}Canal 8500 arba parašyti liaišr 
!ku į “Naujienas”.

Be to, norintieji įsirašyti į 
Chicagos Lietuvių Draugiją, 
irgi nepamirškite paremti Se
ną P^trą jo narių prirašymo 
darkei Konkurso laikas j;au 
baigiasi; o^Seno Petro kvota 
dar nesibaigė. Dar reikalinga 
apie 50 narių. į

Pasitikėdamas jūsų para
mos,, iš anksto tariu širdingą 
ačiū. Senas Petrą#.

darbeli'

K. G. Urnėžis 
Praneša:

BOSTON SHOE STORE
• 3435 SO. HALSTED STREET

į Jūsų Pasirinkimui Puikiausių

Pavasarinių Ceverykų
98

virs.

pas
COLONIALS
SANDAL STRAPS 
GREY SUEDES 
NAUJAUSI RUDI

DYDIS 
5 iki 12

IR 
, VIRŠ.

Vj&KŲ
POLL PARROT 

LR
STAR RRAND 

ČEVERYKAI 
GARANTUOTI 
ČEVERYKAI 

: KURIE ILGIAU 
DEVtSIS

Reguliariai ir nauji 
bukais galais 
VISOKIOM KULNIM. DYDIS,

...............................    ■ ....................... . I p 

VYRAMS^^g|Rg^I IR

PLOTIS AAAA IKI EEE

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

SHOLTEMAN 
6456 • South 

JAMĘS 
Maplewood Avė. 

Prospect 1695 
Chicago. 

Turi 240 balsų

K. URNEŽIS 
4607 S. Talinan 
Avė., Chicago 
Turi. 240 balsų

MRS., D. ŽUKAS

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

Tel.

West
. Blvd. 

III.
8416 

240 balsu

r
Turi 237 balsų

MRS. M.
ROVAITIENfi

700 S. 9th St 
Herrin, III.

170 balsų

Seno Petro Biznis 
“Naujieną” Kon

teste

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 160 balsu

Turi 160 balsu

K. SKIRKO
713 Wisconsin St 
Port Washing- 

toir, Wis.

' Y. YOKUBYNAS

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada

, Turi 150 balsų

*82' Cravvford St.
Toronto, Canada

Turi 90 balsų

MRS. F.
EDKINS

1418 Muskegon 
' Grand Rapids,

Miqh.
Turi 120 balsų

17

ss
' M. J. MATU-

LIAUSKAS

į ST. MOCKUS

1224 Herrick Av

Racine, Wis,

80 balsu
MRS. E.

NORGAILIENĖ 
4454 South 

.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago, III.
80 balsu

3. SUGĮHNIS 
2 E. Clark St 
V. Frankfort, 

Illinois
Turi 40 balsu

> 1519 W. Lom- 
bard St.,

' Baltimore, Md.
? Turi 80 balsų

i ' '5
i ' :L ' . ;
i ' V

' T. Daučiunas,- gyv. 4300 S. 
Western- Avė., užsirašo “Nau
jienas” 15 mėnesių. P-nai 
Daučiunai yra savininkai gra
žiai išpuoštos aludės, kur vi,1 
suomei gulima rasti didelis de
gtinės ir kitko pasirinkimas.

Tony Lukošius, 2555 W. 43 
Str. yra? patyręs siuvėjas. Kas 
kartą yra davęs drabužius siū
ti, tas amžinai lieka jo kostu- 
mieriu. Jis siuva naujus ir 
taiso senus,, o. taip pat h’ valo 
vyriškus ir moteriškus drabu
žius. Kainos prieinamos.

Drg. Lukošius, reikia paste
bėti, yra geras tautietis ir ap
švietus darbuotės rėmėjas. 
Skaitykite jo mėnesinį skelbi
mą, kuris telpd “Naujenose”, 
o reikalui- priėjus nepami^ški- 

Tony siuvyklos. .
Salutarus Bitter and Clieihi* 

jcali Co., 639 West 18th, Str. tai 
sena įstaiga, o jų išdirbamos 
vidurių gyduolės, Salutarą.s 
Bitters yra plačai vartojamas 
ir kiekvienoje vaistynėje galL 
ma jas nusipirkti. Jas gali
ma vartoti' su degtine ir be 
jos. Tėmykite tos įstaigos 
skelbimą, kuris eina visą mė- 
'•nesį “Naujenose”.

Mrs. M. Darsin iš Bucha- 
nan, Mieli,, prisiuntė prenume
ratą laišku* Mrs. Darsin 
yra pavyzdinga ūkininkė.

P. B. Balchikonis iš Bingh-

A. Katukewicz, 4250 West 
63rd Street, atsinaujino laik
raštį 15 mėnesių. Jis turi kriąų- 
čių .šapą ir yra patyręs savo 
amate. Apielinkės gyventojai 
malonėkite duoti išvalyti savo 
drapanas Katųkewicziui.

Simonas Bacevičia, 6759i So/ 
Ėlizabeth Street, yra nuolatih 
nis “Naujienų” patriotas. “IJIaųr 
j ienas” skaito per daug merijų. 
Laikraštį atsinaujino 15 mene
sių. ‘

; Visiems, kurie darėte per 
mane biznį, tariu širdingai dė
kų. —K. G. Urijėžis, 4607* Sa 
Talman avė.

am ton, N. „Y. prisiuntė prenu
meratą irgi laišku. Apie ,p. 
^ąlęhikoi.iįjkalb.eti nereikia^.

Iš Port Washin 
' , Wisconsin

Antanas Skirka iš Port Wa- 
shinton, Wis„ prisiųsdamas 
pluoštą prenumeratų,, rašo, kad 
“Djrbu sunkiai ir negalėjau la
bai daug gauti skaitytojų,, bet 
tikiuosi vėliaus gauti daugiaus. 
:Mes esame pirmutiniai “Nau- 
Jieųų” skąitytojai Port Wa- 
shingtpne, Wis. Darysiu kaip 
geriausiai galėsiu, kad gauti 
•“Naujienų” skaitytojų.

“Ačiū u£, jūsų radio prųgra- 
mus, kuriuos duodate šeštądie- 
niais, kurių mes ir daugelis ki
tų klausomės su pasigerėjimu.”

Antanas Skirka.,

Iš Canados
Gerbiamasis:- Čia įdedu “Mb 

nėy Orderį” dėl. keleto prenų 
meratų ir prašau siuntinėt 
jiemg. ^Naujienas” kaip til

PANČIAKŲ SPECIALS
I VĖLIAUSIU PAVASARINIU SPALVŲ. MADINGOS T* MC 
į SIEK CHIFFON. ..... ............ ................................ ........

NUSIPIRKIT SAU ČEVERYKUS PAS BOSTONAS

BOSTON SHOE STORE
' 3435 So. Halsted St.

* I ■ III ■III—

■.■■ii.ii.n .i. .... -į.
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myli žmones skaityti, bet kati 
labai prasti laikai, tai kitiems

EKSKURSIJA
LIETUVON

i •

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

yra rengiama

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

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

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

» *

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

____________________ _______



NAUJIENOS, Chicago, III.
|- .,1... p.,.  ....        . ...... ........ Į. ■ ,

Penktadienis, kovo 13, 1936
♦

Prakalbos Roselan- 
de Butkaus-Stilsono 

gynimo reikalu
Įvyksta šįvakar Roselande Lie

tuvių svetainėje; kalba Dr. 
Montvidas, kiti 

%

ROSELAND.—šįvakar Rose
lande įvyksta Lietuvių Laisva
manių kuopos mitingas J. But
kaus-Stilsono gelbėjimo reika
lu.

Mitingas įvyks svetainėje, ad
resu, 10413 South Michigan 
avenue, 7:30 v. v. Kalbės Dr. 
A. Montvidas, T. Kučinskas ir 
J. K. šarkiunas. Be to, dainuos 
Roselando “Aido”-choras, kurį 
veda p. Elena Pečiųkaitė, ir 
“Naujos Gadynės“ choras. Jo 
vedėjas yra Jurgis Steponavi
čius.

Rengėjai kviečia visus pažan
gius lietuvius ateiti ir pagelbėti 
išlaisvinti draugą Butkų-Stilso* 
ną, kuris nesenai buvo suimtas 
ir įkalintas už tai, kad Didžio
jo Karo metu atspausdino prieš
karinius lapelius.

Įžanga visiems veltui.
Kviečia Komitetas.

Kandidatuoja į Miesto 
Teisėjus

Tarp demokratų grupės 
kandidatų į municipialius tei
sėjus yra Milton J. Sabath. Jis 
yra gerai žinomas 18-tos apic- 
linkės gyventojams, kaipo ad
vokatas.

Tarp kandidatų į teisėjus 
yra ir lietuvis, adv. J. T. Zu- 
ris, kurį visi lietuviai remia.

drąsios, kad geriau jau nuta
rė stovėti!

Jauna panelė pavasarininke 
atidaro susirinkimą su giesme. 
Visi turėjo sustoti ir tą gies
mę giedoti. Prasideda įvairių 
reikalų svarstomas. Pasirodo, 
kad pereitame susirinkime pir
mininkė pakėlusi “revoliuciją“, 
išgainiojusi nares ir nebaigtą 
susirinkimą uždariusi.

Aišku, kad tokia pirminin
kė užsitarnauja papeikimo. Bet 
čia kitaip galvojama. Kunigė
lis įneša, kad ta smarkipji pir
mininkė butų išrinkta garbės 
nare! Girdi, ji organizacijai 
esanti labai daug gero pada
riusi.

štai reikia balsuoti. Dvasios 
vadas kartkartėmis aiškina, 
kaip reikia balsuoti. Bet vis 
dėlto nepataiko. Ypač su mo
terimis daug vargo: jos bal
suoja po devynis sykius ir ke
lia abi rankas.

savo tėvynės užmiršti.
R. šniukas.

Tą pačią \dieną man pasitai
kė ir į kleboniją užsukti. Be
sikalbėdamas su kunigu ir kL 
tais pavasarininkų veikėjais, 
ant stalo pastebėjau kelis be
dieviškus laikraščius. Netru
kus gąspadine .pakvietė kunigą 
ir mane pietų. Dar prie stalo 
besėdint, įėjo policijos nuova* 
dos viršininko žmona su jau
na žydelkaite ir pasiūlė pirk
ti bilietų į rengiamą koncer
tą. ' . ■ !v :

Kuhjgėlis ir klebonas pash 
juto įžeisti. Mat, kaip gali 
“šventą“ kleboniją teršti žy- 
delkaitė! Jie savo įniršimo vi
sai neslėpė ir žydelkaitės adre
su pasiuntė kelis labai įžūlius 
komplimentus.

Kai su jais daugiau išsikal
bėjau, tai jie labai įdomavo 
si Amerika ir jos gyvenimu, 
entuziastiškai kalbėjo apie 
Amerikos techniką, Amerikos 
lietuvius, kurie; girdi, neturį jų tarpe ne tik negali tinka

mai gydytis, bet dar užkrečia 
sveikuosius. Tsb.

SUSTIPRINS KOVĄ 
SU DŽIOVA

PAAIŠKINO, KA GA 
LIMA MUŠT IR 

KO NE.

Akc. B-ves “Maisto“ didelis 
transportas mėsų dėl A. S. 
Trečioko, Newark, N. J., Ame
rikos Lietuvių Vaizbos Buto, 
Pittsburgh, Pa., Marijanapoli? 
Kolegijos, Thompson, Conn 
P. V. Jurgėlos, Brooklyn,

ir
N.

Draugija kovai šu tuberku- 
HUozu pradėjo vesti derybas su 
Kauno miesto savivaldybe, kad 
Kaune butų pašaihdyta apie 70 
gailestingųjų seserų ir felče
rių, kurie lankytų sergančiuo
sius džiova ir juos slaugytų. 
Tam sumanymui įvykdyti rei
kėtų apie 35,000 litų per me
tus. , '

Draugija kovai su tuberku- 
liuozu šį sumanymą nori įvyk
dyti dėl to, kad dabar Kaune 
esą apie porą tūkstančių džio
va sergančiųjų. Visus sergan
čius džiova nėra galimumo li
goninėse gydyti. . Džiovininkai 
būdami be priežiūros, sveikų-

Maletų kleb. Lajauskas 
sakyklos pasakė pamokslą, 
kuriame pasakė, kad daug kas 
per išpažiptį klausia ar gali-? 
ma kunigą mušt ar he? Taigi 
paaiškino, kad kunigo, kaipo 
mokyto ir švento žmogaus, 
mušt negalima. O prastą 
žmogelį esą galima mušt.

Toki pamokslai primena 
baudžiavą, kuomet ponai pra
stus žmonelius kankindavo ir 
plakdavo.

iš
Dalis atsiųsto produkto 

muitinės jau išimta ir skubiai 
vietos lietuvių tarpe skleidžia
ma.

Produktas visais atžvilgiais 
yra tinkamas ir vartotojų mė
giamas.

• v 
1S

Šilas.

DIDELIS TRANSPOR
TAS MfiSU Iš LIE

TUVOS
šiomis dienomis atėjo iš

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos banki

IŠ LIETUVOS 
KLAIPĖDOS MIESTO

GYVENTOJU 
STATISTIKA

Pagal paskutinį gyventojų 
provizorinį suskaitimą šių me
tų sausio 1 d. buvo iš viso 
47,412 gyvetuoju Klaipėdos 
mieste. Pernai tuo pačiu lai
ku buvo 45,000, 1934 m. — 
44,000 ir 1932 — 42,000. Vidu
tiniškai pastaruoju laiku gy
ventojų skaičius per metus 
priauga 2,000—1,500. ,”<■

Prieškariniais laikais, 1914 
m., Klaipėdos mieste buvo tik 
20,000 gyvetnojų. Tačiaus į 
šį skaičių neįskaityta apie 8000 
gyventojų iš kelių premies- 
čių, kurie 1918 m. buvo pri
jungti prie Klaipėdos miesto. 
Tada gyventojų skaičius pasie
kė 29,000. Pasibaigus didžia
jam karui ir likviduojantis 
vokiečių kariuomenei, Klaipė
dos miesto gyventojų skai
čius staiga padideėjo. Mat, de- 
mabilizuojamos rytų fronto 
kariuomenės žymi dalis pali
ko gyventi Klaipėdos mieste. 
Todėl 1922 m. gyventojų skai
čius buvo pašokęs iki 35,000. 
Nuo 1932 m. gyventojų skai
čius palaipsniui didėjo, 1924 
metais buvo pasiekę 37,000 
gyventojų. Tik 1925 me
tais sumažėjo apie 2,000 
dėl to, kad tais metais baigėsi 
terminas optuoti Vokietijos 
pilietybę ir žymi optantų da
lis išvyko gyventi į Vokietiją. 
Po to tik 1929 m. pradėjo vėl 
didėti gyventojų skaičius ir pa
siekė 38,000.

Savaime aišku, kad tokių 
pat tempu didės gyventojų 
skaičius ir ateityje. Tuo bil
du kitais metais Klaipėdos 
miestas pasieksiąs 50,000 gy- 
vehtojų. Gyventojų skaičiaus 
didėjimas aiškinamas tuo, kad 
•kraštui prisijungus prie Did. 
Lietuvos, Klaipėdos mieste 
pramonė vis didėja: kas me
tai steigiamos naujos įmonės 
ir vietos 
kanka, 
mų.

Miesto
skaičiaus didėjimą mažai te
kreipia dėmėsio< mokyklų 
naujų nestato ir pigių namų 
statybai nerodo gerų norų. Tai 
buvo matyti iš miesto valdy
bos nusistatymo “Statybos” 
bendrovės atžvilgiu.

Tsb.

darbininkų jau nepa- 
Jų atvyksta iš kai-

valdyba į gyventojų

K PATYRIMŲ 
LIETUVOJE

Vieną sekmadienį po pietų 
parapijos salėje įvyksta pava
sarininkų ir moterų katalikių 
organizacijų susirinkimas. Įė
jęs radau jau nemažai susi
rinkusių žmonių, daugiausia 
moterėlių ir jaunų merginų. 
Biškį keistoka atrodė,! kad vy
rai sėdėjo eilėmis ant suolų, 
o moterys užpakalyje turėjo 
stovėti. O tuo tarpu vietų prie
šakyje dar dau‘g buvo. Tiesa, 
dvasios vadas keliais atvejais 
prašė moteris, kad atsisėstų. 
Bet jos tokios kuklios ir ne-

"Naujojo Gulivero” 
Didvyris

GONSUMERS
Vyno ir Degtinės 

Krautuvė
2022 W. 35th Street

YRA PAGARSĖJUS DIDE- 
LIU IR ĮVAIRIU 

PASIRINKIMU
Vyno ir Degtinės

MEISTER BRAU ' 
PRIMA-PABST ir ALE ALUS

Mes parduodam ir 1/8 bačkutes
Telefoiiuokit LAFayette 0151

Metropolitan Life
t - ■ . ■

Insurance Company
Palisininkai

yra užinter esuot i šiuo Metiniu Raportu
/"'• ALIMA suprasti, jog šie palisininkai išėmė 
Vėsavo apdraudą pilnu* supratimu atsakomin- 

i-.' i' ■ / • '■.'■■■ i . ' ■ •’ . .■ ■ ; ■ ■ ’

gurno tiems, kurių gerbūviu ir apsauga jie yra 
užinteresuoti.

Kai jie užsimoka už savo premijas, tuomet jau ; 
puola atsakomybė ant Apdraudos Kompanijos

• u- ' • • < "• • w ‘ •
užmokėti uz pareikalavimus ir parūpinti atatm-
kamus fondus ateities obligacijoms padengti.

žemiau paduotos skaitlinės parodo sumas, ku
rias Kompanija išmokėjo už pareikalavimus pe
reitais metais. Jos taipgi parodo, kaip tinkamai 

‘ Kompanija^ yra prisirengus sutikti atsakomy
bes ateityje.

Skaičiuje palisų ir sumoje veiklos apdraudos at
spindi Suvienytų Valstijų ir Kanados žmonių pa
sitikėjimas Kompanija.

Raportas už Metus Pasibaigusius Gruodžio 3l d., 1935
(Sulyg metinės atskaitos [teiktos Neit) Yprkfrvalstijos Insurance Departamentui)

i >' <•> •.. ■>
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VEIKIANTI APDRAUDA

Gyvenimo apdraudos:
Paprastos . .
Industrialės . .
Grupinės . . .

$10,483,415,421.00
6,829,500,380.00
2,956,433,775.00

'Z.''.,:''-.' ’ ■ . ' ■

1935 METŲ APYVARTA (METINĖS SKAITLINĖS) 

Naujos Gyvenimo Apdraudos išrašyta
Paprastos . . . . . . . .
Industrialės ...... .
Grupinės . .................................

$1,116,686,662.00
. 1,016,825,103.00
. 172,083,462.00

$20,269,349,576.00Viso .......
Nelaim. Atsitikimų ir Sveikatos

Savaitinio atlyginimo . .
Palisų:

Gyvenimo (Įskaitant 1,670,041 Grupinių 
Certifikatų)............................... 42,165,146

Nelaim. Atsit. ir Sveikatos (Įskaitant 
865,981 Grupinių Certifikatų) . . 1,082,250

$15,650,772.00

Viso .. . . . .♦ • . ,
Atsinaujino ir Pasidaugino . .

Išmokėta Pomirtinės
ir Palisininkams:
Pomirtinės . . ... .
Kiti išmokėjimai palisininkams

$2,305,595,227.00
$813,312,899.00

. $157,889,172.69

. .$377,362,411.32

Viso išmokėta $535,251,584.01

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

Chapmanand Co.j Ine.
135 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

TŲRTĄS IR ATSAKOMYBES
. . . . . . . . . $4,234,802,511.49Turtas

Atsakomybės:
Statuto Rezervas palisams . . . 3,689,776,768.00
Dividendų išmoketinų palisininkams

1936 metams . .
Kitos Atsakomybės .
Nepermatomas Rezervas

95,994,851.00 
. 144,221,171.70 

. 45,000,000.00

1935 M. APYVARTA (KASDIEN VIDUTINIŠKAI)

18,242

2,280

Viso Atsakomybes
į* ■* ’ i '' ' '

Nepaskirti Fondai (Surplus)
*• . i ■ ■

$3,974,992,790.70
$259,809,720.79

Apdraudos palisų išrašoma ir atnaujinama 
kasdien .................... ...........................

' ...
Pareikalavimų išmokama kasdien . . .
Gyvenimo apdraudos išrašoma, atnaujinama,

ir pasidaugina kasdien.....................$10,327,510.00
Pomirtinės ir palisininkams išmokama 

kasdien ir priedas kasdienio rezervo
Turtas pasidaugina kasdien ant . .

$2,330,620.00
$674,485.00

Sonotone teatre, prie Van 
Buren ir Wabash gatvių yra 
rodomas nepaprastai įdomus 
filmas, “Naujasis Guliveras”. 
Veikalas gamintas sovietų Ru
sijoje. Skaitomas vienų ge
riausių tos šalies flmų bendro
vių produktų. Klišėj, viršuj, 
filmo herojaus, Gulivero, at
vaizdas. X

aNeeksDentzu

n
UOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
1.: 8:30 iki 8:30 v.' vak.
’EL. HARRISON 0751

326 S STATE ST
Opposite Davis Store, 2<i F'loor

Metropolitan kompanija yra savitarpinė organizacija. Jos turtas yra laikomas palisininkų 
naudai, ir visas padalintas perviršis yra sugrąiinčtmas palisininkams dividendų pavidale.

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
FREDERICK H.*ECKER

Prezidentas
NEW YORK LEROY A. LINCOLN

Vice-Prezidentas ir Generalis Patarėjas
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“Du Ubagu”

Morning Star Kliubas 
Persikėlė Naujon 
Vieton.

NORTH SIDE. — Moming 
Star Kliubas nesenai persikė
lė naujon vieton, antrašu 2007 
Mihvaukee Avė. prie kampo 
Damen Avė. antrame augšte.

Pažymėjimui įkurtuvių, kliu
bas rengia šaunų lietuviškų 
atidarymų savo naujos paran
kios buveinės. Atidarymo va
karas įvyks kliube šeštadieny, 
kovo 14 d. Pradžia apie 8 vai, 
vak., o pabaiga—kada kas no
rės. Bus tikrai linksmas va
karas pas momingiečius.

—Bus svečias.

tuviškai dainuoti, kalbėti, ir, 
su p-lės M. Miknevičiutes- 
Meck, pagalba, ir šokti.

Kovo 22 d., vaikai rengia 
vakarėlį. Tie jaunuoliai, ku
rie nepriklauso prie draugijė
lės, o norėtų vakarėlio progra- 
me dalyvauti, yra prašomi vy
toj susirinkti pp. Bardauskų 
svetainėje, 4558 S. Talman 
avė., kur kiekvienų šeštadienį 
įvyksta pamokos. Suprasda
mi jaunimo lavinimo reikalo 
svarbų, pp. Bardąuskai sutei
kia svetainę veltui.

Vaikų vakarėlis įvyks kovo 
22 d., Liberty Grove svetainė
je, 4614 S. Mozart street,

A. M-nė.

Bruno Bruknis, bendradar
bis, ir Bruno Ray Mathews, 
LYS. vice-pirmininkas, yra “du 
ubagu”, kurie renka aukas dėl 
“Bunco Party”, rengiamos fi
nansavimui didžiulės lietuvių

meno ir rankdarbių parodos, 
Mandel Brothers krautuvėje.

(Sp.)

sįlaikydavo nuo geresnio ipaisto 
valgymo? ‘ '

Į visus minėtus klausimus 
atsakymų duos kovo 16 dienų 
T. J. Kučinskas. Jis skaitys 
paąkąitų apie gavėnių “Vilnies” 
svetainėje, 8 Vai. vakare. Vi
siems įžanga vęltut

Paskaitų rengia Literatūros 
Draugijos 19-ta kuopa.

•^Komisija.

Geresnis Patarna
vimas!

—- —tt-.
Kiekvienas kas verčiasi prekyba 

žino, kad publikai reikia duoti pa
tenkinantį ir patildama patarnavimų. 
Bet pųtųrnavimąs nereiškia vien tik
tai mandagų pirkėjų priiminėjimų, 
čia gi įeina žemos kainos., prekių ge
rumas ir pačios prekės.

Kiekvienas krautuvininkas, kuris

Vyrai Nori Supliekti 
Moteris

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo narės-moterys 
pasiryžo supliekti narius-vy- 
ru’s, suruošdamos Bunco party 
kovo (March) 15 dienų, 1936 
m., Hollyvood svetainėje, 2417 
W. 43rd Street, 4 vai. po pietų. 
Įžanga 25c. Prizai, užkandžiai 
ir šauni muzika šokiams.

Sekmadienį, kovo (March) 8 
d., 1936 viršminėtas Kliubas 
turėjo reguliarį mėnesinį susi
rinkimų, kuriame išrinkta net 
12 darbininkų dėl minėtos par
ty. Valio joniškietės moterys, 
dirbkit ir mes vyrai busim su 
jumis. Mes busime tikri vyrai, 
kitaip tariant, jums nepavydė- 
sime pasekmių.

—Dėdė B. Vaitekūnas.

“Sweet Sixteen”
Lietuvių Moterų Piliečių Ly

ga rengia nepaprastų vakarėlį, 
kuriame dominuos gražios ir 
puošnios “Sweet Sixteen”.

.Visos Lygos narės, nežiūrint 
amžiaus, turės pasirėdyti to
kiais rūbais, kokius jos dėvė
davo būdamos šešiolikos me
tų amžiaus, ir susirinkti Uni- 
versal Kliube, 814 W. 33rd 
Street, sekm. kovo 15 d. Ten 
įvyks “šešiolikinių Balills,,.

Pasirėdžiusios kostiumais 
įžangos turės mokėti 16c.,o pu
blika be kostiumų 35c. Bus 
užkandžiai ir šokiai. Visus 
kviečia

Renginio Komisija.

L.Y.S. Pasiryžus Lie
tuvius Iškelti Meno

Parodoje
Pinigų sukėlimui rengia 

“Bunco Purty”

Brighton Parko 
Vaikučiai
Darbuojasi

BRIGHTON — Čia gyvuoja 
vaikų draugijėlė, kuriai vado- 
*vauja p. A. Zabukienė, daini
ninkė. Ji mokina 44 jaunus 
lietuviukus ir lietuvaites lie-

ŽINOTINA Į
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 

, ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

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

♦ ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

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

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

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

vi 1746.

t CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatves. Čia 

‘ randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin*3000.

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

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

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

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Heleri Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
, Harrison ir So. Wood kampas. 

Telefonas SEEley 8500. •

Cicero biznio, politi
kos, Draugijų, 

kitos žinios
Nauja proga . 
liuoslaikiui 
praleisti

CICERO. — Praeitų šešta
dienį vaikai turėjo progos daug 
“aiskrimo” pavalgyti. Mat, at
sidarė po adresu 1409 S. 49th 
Ct. nauja, pirmos ' rųšies, Ice 
Cream ir saldainių pąrduotiA- 
vė.

Tos parduotuvės savininkai,
J. Nagreckis ir J. M. Kava
liauskai yra patyrę biznieriai 
ir, reikia manyti; kad jiems 
seksis. Taigi, bus vieta kur su
augusiems ir jauniems liuos- 
laikio valandėlę praleisti.

Suėjo į bendrą 
bizni

A. J. Lutkus, dviejų biznių 
valdytojas, susilaukė partnerio 
— p. Jablonskienė stojo tal
kon. Ji sugeba visiems man
dagiai patarnauti.

Jų biznio vieta randasi prie 
1412 S. 49th Avė.

• . . ,. f ’ -

Palaidotas
K. Gulbinas

Praeitų šeštadienį, dalyvau
jant vietos gyventojų ir sve^ 
čių skaitlingam palydovų bu
ri iri, palydėjome į amžinastį 
K. Gulbinų. Laidotuvėms pa
tarnavo ir gražių tvarkų ve
dė Laid. Direkt. A. Petkus.

K. Gulbinas buvo SLA. 301 
Kuopos narys.

» » »
Pereitų penktadienį įvyko 

Raudonos Rožės Kliubo susi
rinkimas. Tuo metu įstojo trys 
nauji nariai, jų tarpe ir E. Ka- 
wal-Kavaliauskas, kuris kandi
datuoja į miesto asesorius.

Sekantis kliubo susirinkimas 
bus šaukiamas atvirutėmis 
svarbiems reikalams apsvar
styti. Būtinai visi dalyvauki
te.

Priima i narius 
ir 60 metų 
amžiaus

SLA. 301 kuopa neteko drau 
go, K. Gulbino, bet jo vieta 
jau užpildė p. Norich, vietos 
siuvėjas.

Pagal nauja tvarka SLA.

L.Y.S. (Lietuvių Jaunimo 
Draugija) rengia didelę lietu
vių meno parodų Mandel Bros, 
krautuvėje, prie “world’s bu- 
siest corner”, State ir Madison 
gatvių, per dvi savaiti Gegužes 
(May) mėnesį.

Draugija jau ilgai rengėsi 
dėl šios parodos—buvo prisi- 
ruošusi ja atidaryti Fair krau
tuvėje pereitų gruodžio mene
sį, bet buvo sukliudyta, šįkart 
vieta yra užtikrinta ir nieks, 
kas jis butų, nesukliudys. Liet-

kuopon priimami net iki 60 
metų amžiaus.

jau 
sali-

Politikos virdulys čia 
pilnai verda. Demokratų 
ninkai yra labai susirūpinę. 
Nors t ir .vaišinami demokratų, 
visi kalba palankiai Ū2 
blikonus.. p.

Policistas Winsku- 
nas sužeistas skva- 
do autobuso nelaimėj
Nukentėjo kitas policistas ir

Lietuvis policistas Alfonsas 
Winskunas ir kiti du asmenys 
nukentėjo, kai vakar anksti 
rytų keleivinis automoblis su
sidūrė su autobusu.

Nelaimė įvyko ties 5448 
Washington Bulvaro. Kliudęs 
mažų keleivinį automobilį, 
dviejų aukštų b ūsas atsimu
šė į šviesos stulpų ir nuo jo 
puolė per tvorų į namų, aukš
čiau paduotu adresu.

Be Winskuno, tarp sužeistų 
buvo, policistas Charles < Ža
vus, 35, 2214 W. 23rd' Street, 
su kuriuo Winskunas važiavo. 
Koja nulaužta buso šoferiui 
William Underwood, 4000 W. 
Wasliington b lyd.

Winskunas tarnauja Mar- 
ąuette park nuovadoje ir gy
vena adresu, 2136 W. 24th 
Place.

Šeimyna serga škarla 
tina, o mirė tėvas

Visa Nelsonų šeimyna, 3519 
W. 58th Street, išskyrus tėvų, 
sunkiai serga skarlatina. Nors 
šeimynai o ne tėvui gręse mir-

veda “Midwest Store” žino, kų jis 
privalo daryti, kad duoti pirkėjams 
toki patarnavimų, kokio jie pagei
dauja. štai delko jie visi priklauso 
prie Midwest Grocery Company, ku
ri yra kooperatyvas ir užlaiko nuo
savus didelius sandėlius tųm, kad 
aptarnauti “Midwest Storės” kas- 
(dien reikalaujamomis prekėmis.

Dėlto, kad ue Krautuvininkai turi 
savo sandėli, jie gali gauti prekes 
žemesniomis kainomis, nes visos 
prekės yra perkamos tiesiog iš dirb
tuvių ir gamintojų labai dideliais 
kiekiais bei kroviniais.

Be to, visos prekės yra pačios ge
riausios rūšies, kokios begalima gau
ti už ta pinigų. Prekės yra perka
mos iš geriausiai žinomų dirbtuvių 
ir nuolat prižiūrimos bei ekzaminuo- 
jamos, kad jos pasilaikytu geroje 
rūšyje. Kas reiškia, kad pirkėjas 
turi dvigubų užtikrinimų, kad pre
kės yra grynos, sveikos ir pilno svo
rio.

Kasdien, prekės yra pristatomos iš 
sandėlio į krautuves, kas reiškia, kad 
pirkėjas yra užtikrintas, jog jie gau
na šviežįas prekes ir tai, kas jam 
reikalinga, nes šių krautuvių san
dėlis yra visuomet pilnas.

Tūkstančiai šeimininkių, kurios

perkasi kasdien “MHwest Stores” 
žino, kad jos gauna geresni patar
navimų. Jos ne tik gauna gera pre
kių ruši, jos, tai pat, turi galimybę 
ir sutaupyti. Kaip žemų kainų pa
vyzdys, duodamu “Midwes]t Stores”, 
telpa skelbimas šios dienos “Nau
jienų” laidoje. (Ąpskelb.).

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki vldurnakdo 

“4-ta ir Paskutinė Savaitė”
25o iki 2 vai. Kūdikiams

PO piet. 15e visada
‘•IŠKILMINGA SOVIETU SATYRA” 

N Y 0MME8

“THE HEW GULLIVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chlcaąoje I

tu vos. konsulas,. Antanas Kal
vaitis, duoda parodai teisę pa- 
sivadint, “ofiąiale lietuvių me
no paroda”. ‘

Rengia Bunco Party
Išlaidų, žinoma, bus. Di

džiausias draugijos rūpestis yra 
meno kuriniai, kurie bus at
siusti iš tolimų meistų. Ar
tistai negali savo menkomis lė 
šomis užmokėti kurinių trans 
portacijas, tad, tam reikalui 
L.Y.S. rengia Bunco Party ki
tų mėnesį ir kreipiasi prie 
biznierių paramos su aukomis. 
Bruno Brooks ir Ray Mathews 
ateinančių savaitę aplankys žy
mesnius biznierius ir prašys jų 
paremti tų kilnų darbų. Prisi
dėkit kiek galite, nors ir ma
žai. - -•

Jacąues Grandmesnil.

lis, bet ligoniai tebegyveno, o 
tėvas jau inirų/,' Jis mirtinai 
susižeidė nupuolęs nuo , antro 
aukšto į pirifių laiptais.

kur gavėnia atsi-
•■t f

Visi atsimename, kad ^Lietu
voj per septynias savaites tek
davo gy^enfe, bulvėmis ir ža
liais barščiais. Jei gaudavome 
kur silkę ar ~ žuvies, tai būda
vo balius. Net ir Amerikoj 
daugelis .žmonių tam tikromis 
dienomis gyventos metu susi
laiko nuo mėsos bei pieniškų 
valgių. Taigi; svarbu, kodėl 
gavėnios būna, iš kur jos at
sirado, ar visuomet žmonės su-

ADOMAS ŠIMĖNAS
Persiskyrė- su šiuo pasauliu 

kovo 11 diena, 10:00 valanda 
vak. 1936 m., sulaukęs 43 me
tu amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr., čikėnų parap., Liepšių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusbroli Pranciškų Šimėną ir ' 
draugus, o Lietuvoj du bro
lius Justina ir Juozapa.

Priklausė v organizocijoj Unį- 
ty Pašelpos įp.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage.

Laidotuvės, įvyks pirmadieni 
kovo 16 diena, 8:00 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios i švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adomo Šimėno 
giminės, draugai, ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis ir draugai;

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

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
. ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišąukį -

840 West 33rd Street
? TELEFONAS: YĄRds 2790 arba 2791. '

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE i/.

iimjiii iiįiiijyi i.iji u mii iįu i. u nu i .i

SUSIRINKIMAI
—-—■■------------------—.»........

ŠIANDIEN

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai_____

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vietą South Sidėj. Atva
žiavę i Brighton Parka, nenraeikite 
pro šalį, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no: taingi gaminame kasdieną iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
nietus ir sąndvičius.

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

Tel. Lafayette 2235

Kriaučių Lokalų 269 A. C. W. of A. susirinkimas (penkt. kovo 
13), Ąjnalgamated Centro rūmuose, 333 So. Ashland 
avenue, 7:30 vai. v. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
šiame susirinkime V. B. Ambrose kalkės einamais gyve
nimo klausimais.—Valdyba.

S

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

.. .w . ~ v i SavininkaiPolitiškas ir Pašelpims Kliubas 12- 701 W. 21st Place. LTeĮ. CanaI 7522

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo Amerikoje mėnesinis susirin
kimas (sekm., kovo 15) Jono Garbuzo svetainėje, 3749 
S. Halsted Street, 1 
ir užsimokėti skolas 
raštininkas.

Amerikos Lietuvių Piliečių
tam Warde—mėnesinis susirinkimas (sekm. kovo 15) į v.
p. pp. Hollywood svetainėje, 2417 West 43rd Street. Paul
J. Petraitis, rašt. L

z I < Fics H i tyri wr. v TeatraMarąuette Parko Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas (sekm, Tavern Pale Alus Stiklais. Imnor- 
kovol5). Visi šios kolonijos lietuviai yra kviečiami atsi- tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 
lankyti ir prisirašyti prie kliubo, Mokestis j metus tik PETER KAZWELL, Sav.
50c. vyrams, 25c.—moterims. M. P. L . ,,6334 r,^tcrilJuve* n tu

13-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo susirinkimas (sekm.--------------------------------------
• kovo 15) Gim. Pan. šv. parapijos salėje. Svarbus raportai QUEENS TAVERN 

ir įvairus pranešimai. Visi nariai būtinai kviečiami at- Gausios vūšies degtinė, vynas
• ‘ silankyti į šį susirinkimų. Povilas Šaltimieras, rast. | Schlitz alus ir cigarai musų užei- 

Lietuvos Ūkininko Draugijos svarbus susirinkimas

v. p.p. Nariai kviečiami atsilankyti 
ir mėnesines mokestis. V. Didžiulis

Visi nariai būtinai kviečiami at- ^^03 Bllšies dcgtinė.

V/ocfai visados randasi, taipgi gražus
vvesisicie kambarys sii stalais dėl moterų ir 

^Yptaįnūje, 2244 West 23rd Pląęe, ljv.tp,p. Šiame susi- jaunimo' išsigerti ir svetaine pasi- 
*1 v • - - šokti. Prašome visus kaip busiterinkime raportas vas. 22 d., “Rožių balius”. \isi nariai South gidėj atsilankyti i musu už

prašomi atsilankyti, o atsilankę su mokesčiais atsiteiskite. gga. . AT1?V DIT„rno
J. žurkauskas, pirm. Ieva Lukošiūte, fin. rast. Savininkai

6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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

................... . v „ ........ , Šokių veltui, draugijoiųs, iŠvažiavi- 
.... , ...  ......... .....................................................mams ir narėms. Savininkai

KOVO 13,—Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos Masinis Mi- KUCHINSKAI 
tingas J. Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų'82th and Kean Ave* WllIow sPrin-s 
svetainėje, 10413 Michigan avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidas, J. šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 
“Aido” choras. Įžanga visiems veltui.

PARENGIMAI
X • ■ ■ .

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan- 

KOVO 15 — Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo Bunco džiai — penktadieniais veltui žuvis, • * 1 o šeštadieniais muzika, linksmas ir
2___  _____  __ > Neužmirš

kite ansilankyti ir sueit i nažintį su 
našliuke moteria. 

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuviu 16556 s'Stote st~ Tel~ En«lewo<><12792 

Auditorijoje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur- BISMARK TAVERN 
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai- Mano užeigoje visados randasi ge- 
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica- Sj’Jg’ „IndaisBp™a?navim“: 
gos Lietuvių Vyrų choras, “Pirmyn”, “Naujos Gadynės” Taingi yra svetainė dėl mitingų, ve- 
• j, stuvių, narių ar kitų parengimų. Sta-IT Lietuvių Simfonijos orkestras. lai dėl moterų ar merginų, gražiausi

KOVO 15-Paskaita, “Pasaulinis Laisvamani, Judėjimas ir Jo
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų | rodoje Chicągoie. 1893 m. Neuž- 

JOS. KIAUDA. 6101 So. State' St.

Party Hollywood Inn svetainėje, 2417 West 43rd Street, | mandagus patarnavimas’.
4 vai. po pietų. Įžanga 25c. Gražus prizai, užkandžiai ir 
muziką, šokiams.

Kovo 15

svet, 10413 Michigan avenuė, 1 vai., pp. Įžanga veltui• HoikitKiAUDAnkfiiniPa4nnqStite%t 
Rengia Roaelando Laisvamanių Kp. —-----------------------------------------

Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Metų JubiUejaua Vakarie- T Tl?l? INN
ne, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė

» 6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, Šokiai.
KOVO 15—Lietuvių Moterų Piliečių Lygos “šešiolikinių Vaka-1

rėtis” Sandaros svetainėje, 814 W. 33rd St. 5 v ,v. Visos 
prašomos pasipuošti taip kaip vilkėjo! būdamos 16 me
tų amž. Įžanga su kostiumais 16 c. ypatai, be kostiumų— 
35c. Užkandžiai ir programas.

KOVOl—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto ‘Bunco’ ir Kortų
Lošimo Vakaras Lietuvių Auditorijoj, didžiojoj salėj, 3133
S. Halsted St. Dovanos, durų prizai. Pradžia 7 v.v. Įžan
ga—25c. Dalyvaus kandidatas į mu'nicipialius teisėjus adv.
J. T. Zuris.

KOVO 21—SLA, 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 
waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50.

KOVO 22—A. Zabukienės Mokinių Vakaras, Liberty Grove
Hali, 4615 S, Mozart Street, 2 vai. po pietų. Su pro
gramų ir šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių kvartetas, I
šokėjų trupė po vadovyste M. Miknevičiutčs-Meck.

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

BALANDŽIO 3—Moterų J. T, £uris Boosters Komiteto Mass
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. ‘ Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris. I

BALANDŽIO 12—J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland
Boulevard, Programas, kalbos, šokiai. Įžanga $1.00.
Bilietus galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinūje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvienų J. T. Zurio rėmėjų.

” Kviečiu visus draugus ir pažįstar^us 
1 atsilankyti i mano užeigų. • Visados 
randasi geriausios rūšies degtine, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 Sr Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

U«« only on« level h 
spoonfal to • eup of >ift«<l If 

flour for most rteipes. ' Įf

aBAKING/
POWDERĮ 

Šame price Today | 
a$45yearsago I 

25 ounces for254 II
Manufactuc^d by baking p«wder If 
•padaliau who makt nptking būt |M 
baltina powdtr—undar tuparvitipn I■ 

i of oapart aktmiitt of nailonai Ha 
I rapulation. ___ JĮf

įMILJLlOflS OE POUNPS HAVfc BEU| 
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Penktadienis, kovo 13, 1936

Steponavičių Šeimy
nos Metinis Koncer

tas Jau Čia Pat
šį sekmadienį, Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje

šį sekmadienį, kovo 15 d., 
įvyksta musų nenuilstamų vei
kėjų koncertas, šią žiemą jie 
davė mums daug visokių links
mi) perstatymų su gražiomis 
dainelėmis, o mes, atlygindami 
jiems, susirinkime visi kovo 15 
d. į Chicagos Lietuvių Audito
riją ir parodykime, kad mo
kam įvertinti jų darbus.

O Steponavičiai, iš savo pu
sės, stengsis tą vakarą padary
ti kuo linksmiausiu. Aš apie tai 
neabejoju.

Smuiką tenai gros Kazys Ste
ponavičius. Anelė Steponavičie
nė, jo gražioji žmona, dainuos, 
o Jurgis Steponavičius — skam
bins pianu. Paskui dar dainuos 
ir trys chorai: “Pirmyn” ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, kuriuos veda K. Stepona
vičius; “Naujoji Gadynė”, ku
rį mokina Jurgis Steponavičius. 
Gros ir Chicagos Lietuvių sim
fonijos orkestras.

Visi bukim Steponavičių kon
certe ir parodykim, kad mes 
dėkingi už jų darbus ir kad 
jucs branginame kaipo musų 
darbuotojus musų muzikos gy
venime.

Pradžia 6 v. v. Įžanga — 50c.
Sena Suzana.

Lietuvaitė išrinkta 
Universiteto Stu
dentų Tarybon

Jauna lietuvaitė, Rūta Kar- 
tanaitė, šiomis dienomis bu-
vo išrinkta į studentų tarybą 
Y. M. C. A. kolegijoje. Toji 
taryba tvarko studentų veiki
mą ir vadovauja jų įvairiems 
užsimojimams.

Jaunoji studentė taipgi yra 
tos kolegijos mergaičių orga
nizacijos, Sigma Alpha Delta ja.—V.

Smuikininkas

Kazys Steponavičius, “Pir
myn” ir Chicagos Lietuvių Vy
rų chorų ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestro vedėjas, 
kuris sekmadienį pasirodys 
smuikininko rolėje. Jis yra vie
nas iš trijų Steponavičių, kurie 
dalyvauja metiniame Stepona
vičių koncerte. Parengimas 
įvyksta užporyt Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Namų Savininkų 
atydai!

Cook apskričio rinkimų ta
ryba vakar išleido sekamą 
persergėjimą:

Visi namų savininkai, kurie 
turi išnuomavę butus ar kam
barius, turi padaryt nuominin
kų sąrašą ir jį įteikti rinkimų 
tarybai nevėliau kovo 18d.

Taryba išleido patvarkymą, 
tikėdama, kad tokiu budu bus 
galima pravesti teisingesnes 
nominacijas ir rinkimus. Nuo
mininkų sąrašai duosią gali
mybę rinkimų tarybai atskirti 
teisingai balsuojančius nuo 
apgavikų.

Už neišpildymą įsakymo, 
namų savininkai gali būti nu
bausti iki $100 pinigais. Be 
to, j e gali būti baudžiami ir 
už trukdymą pravesti teisin
gus rnkimus.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street. CLASSIFIEDADSi

Sorority, prezidentė. Pernai 
ji buvo vice-prezidentė.

P-lė Kartanaitė yra duktė 
p. A. Kartanų, kurie užlaiko 
vaistinę Marquette Parke, 
2555 West 69th Street. A. Kar
tūnas yra žinomas kaipo Įeit. 
F. Vaitkaus skridimo sąjun
gos, ALTASS prezidentas.

B.

Šįvakar “Pirmyn” 
choro repeticija

šįvakar, penktadienį, kovo 13 
d., įvyksta “Pirmyn” choro re
peticija, V. Neffo svetainėje, 
2343 South Leavitt Street. Vi
si nariai yra prašomi susirink
ti.

Kai kur skelbia, kad choras 
dainuos šįvakar Roselande, bet 
tai neatatinka tikrenybei. Cho
ras nebuvo kviestas dalyvauti. 
Nariai yra persergiami, važiuo
ti į repeticiją, o ne Roselan- 
dan, nes choras ten nedainuo-

Bal. 5 d., SLA. Rinkimai 
122 Kuopoje

Balandžio 5 d., įvyks svar
bus SLA. 122 kuopos, Town 
of Lake, susirinkimas, kuria
me nariai rinks naują SLA. 
Pildomąją Tarybą, taipgi de
legatus į SLA. seimą. Susi
rinkimų vieta yra J. Dimbelio 
svetainė, 452o S. Wood streėt.

_ p.

Dar viena šalčių 
auka

Vakar mirė bučeris, Felik
sas Schledas, 55, 1108 North 
Ashland avenue. Jis yra dar 
viena Chicagoj buvusios šal
čių bangos auka. Laike spei
go Schledas nušalo kojas. Ne
trukus gavo gangreną ir nuo 
jos mirė.

Rekomenduoja Šeimi
ninkėms Avieną ir 

Veršieną
Chicagos mėsos rinkos biu

ras praneša, kad šeiminin
kėms šiandien ir ryt geriausia

•T

Jaunas ir gabuš pianistas, 
Jurgis Steponavičius, kuris ves 
“Naujos Gadynės” chorą ir 
akompanuos visiems daininin
kams ir smuikininkui Stepona
vičių koncertą, Parengimas 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 15 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje. J. Steponavičius taipgi 
yra vedėjas Stephens Revelers 
orkestro, kuris gros šokiams ta
me parengime.

pirkti avieną ir veršieną, 
“foreąuarter of lamb” ir 
“shoulder of veal”. Be to, 
pigi esanti ir jautiena.

Mergaičių Trio ‘Nau
jienų Radio 
Programe

Rytoj rytą iš-stoties WCBD 
(1018 kc.) bus transliuojamas 
“Naujienų” rytinis programas. 
Jame šį kartą dalyvaus mergai 
čių trio, kurį štidaro daininin
kės, p-lės Stuparaitė, Trilikaitė 
ir Rimkaitė.

Programas tęsiasi pusę valan-’ 
dos, nuo 9:30 rjPto* iki 10, nau> 
juoju Chicagos l&iku. Be dai- 
nų, bus vėliausią žinių iš pa
saulio ir Chicagos, ir prane
šimai.: VedėjasJ,i A. Rypkevi- 
čius visus kviečfe pasiklausyti.

5 VIEŽI A S kaip lik ką pamelžtas pienas!

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė;; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S; Independence BL; Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitž, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais;* R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

menesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Holiyvvood Inu svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
Žolinas, 2931 So. Ėmerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway. A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Ąrtesian Avė.; Org. 
J. Bertulis, 1348 So. Avers Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Berniėe Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas, 2950 
W. 38th St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas. 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek-

Iki Balandžio 30 
’ Dienai

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. HumboJdt 
3245; Stanley Euneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; J. RaceviČia, vice 
pirm., 8326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Placė; 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas. 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687. 
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai. diena.

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

Dabartinis savininkas Svilainis Grove
83 ir Kean Avė., Willow Springs

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biteriu ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St., Chicago,1 III.

Financial
Fina nsai -Paskolos

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FINTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PLAYER PIANAS su 50 rolėm, 
parduosiu pigiai. Mrs. Lee, 5700 
Maryland Avė

Mrs.
1 lubos.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS paieško darbo už gas- 
padine, ir prižiūrėti namus, kad bu
tu gyvenimas ant vietos. 3121 So. 
Morgan St. Boulevard 1605.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGA degtinės pardavh 
netoju. Roseland ir Pullman. Gera 
apielinkė. Daug pirmenybių. Žydu
kas, 4707 So. Halsted St. Yards 
0803.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS dėl abelno namų dar
bo. Nuosavas kambarys. Gyventi 
vietoje. Pašaukit Dearborn 0490, 
arba Rodgers Park 3353. 

—o—

MOTERIS AR MERGINA. Prižiū
rėti namus ir kūdikius. Motina dir
ba, atsišaukit tiktai nedėlioj. A. 
Gregaites. 6740 S. Campbell Avė.

—O—

© P. Lorlllard Co.Jnc.

VIDUJINIS cellophane

2 E,ilės Cellophane Užtikrina 

Rinktinio Derliaus “Labiau- 
Sušvelninttj” Old Golds 

Tabako ŠVIEŽUMĄ

IŠLAUKINIS cellophane
VIRŠELIS atsidaro iš apačios

VIRŠELIS atsidaro iš viršaus

DVIGUBAI-PINIGUS-GRĄŽINAM 
PASIULIJIMAS

padarytas rūkytojams nuo Spalio 6,1935
Bukite sportu ir nusipirkite pakelį LABIAU-SU- 
ŠVELNINTŲ Old Golds. Surūkykite pusę pakelio. 
Jeigu jus nepasakysite, kad tai yna puikiausi ciga-

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

(Pasirašo) P. LORILLARD COMPANY 
Įsteigta 1760

119 West 40th Street, New York City

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

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Business Service
Biznio Patarnavimas

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
340G S. Halsted Street

Phone Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam 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

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

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iau šiuo adresu viri 

50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Gillmer, 7052 Greenview Avė. 
Sheldrake 7392.

JAUNA MERGINA prie lengvaus 
namu darbo. Geri namai. Nuo
savas kambarys. Rockwell 4914.

Business Chances
Pardavimui Bizniai. 

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.

PARSIDUODA ruiminghause su 
35 kambariais,, pigiai, geroje apy
linkėje. Visi ruimai išrenduoti.

6317 So. Normai Blvd.

PARSIDUODA saldainiu krautuvė 
— Geroje vietoje. Atsišaukite. 
4409 So. Fairfield Avė. Telefonas 
Lafayette 0098.

PARSIDUODA arba randuoju vie
na iš dvieju grosernių. Pirkėjas 
galės pasirinkti katras jam patiks. 
Anna Ribenas, 3244 So. Morgan St. 
Boulevard 7357.

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

PARSIDUODA Tavern — su sve
taine, biznis išdirbtas gerai — Ap
gyventa skirtingomis tautomis — 
Pardavimo priežastis — Viena mo
teris ir liga. Box 406„ Naujienos 
1739 So. Halsted St.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma keturios de
šimts akerių. Priežastis pardavimo, 
aš viena moteris negaliu apsidirbti. 
Atsišaukit per laiškų, aš plačiau pra
nešiu. Rašykit Mrs. Antonia Ale- 
kas, Brethren, Mich.

COAL Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

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

Mine Run ................ $3.75 per ton
Lump ................. $4.00 per ton
Egg ............................. $4.00 per ton
Screen .................. $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtą 2 aukštų murini 6x6.

4315 S. Rockwell St.

Educational
Mokyklos

PARSIDUODA šešių kambariu 
cottage. Savininkas važiuoja i
Lietuva. 3314 So. Union Avė.

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 knygeles. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus

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

DVIEJU FLATU namas pardavi
mui arba mainymui; 4-ios nuomos. 
Agentai gali kreiptis.

1613 Morgan St.

2 AUGŠTŲ mūrinis. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į bizni —' Ta
verna srazo stoti arba taip pana
šiai. Tel. Wentworth 2144, klauskit 
Niek. , ,




