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150,000 ARMIJA FRANCIJOS PASIENYJERusija Kursto 
Karą

Šiandie tautų sąjungos taryba turės nutar
ti kaip Vokietiją bausti už laužymą su
tarčių. Francijos nusistatymas griežtas

LONDONAS, kovo 13. —Iš ištikimų diplomatinių šaltinių 
patirta, kad Anglija atmetė Francijos pašildymą paskelbti Vo
kietijai ekonomines ir finansines sankcijas už sulaužymą. Locar- 
no sutarties ir atginklavimą demilitarizuoto Pareinio.

Tuo budu Locarno sutarties signatorai—Anglija, Belgija, 
Francija ir Italija—nesusitaiko dėl baudimo Vokietijos ir dėl 
bendrų pasiūlymų rytoj (šeštadieny) įvykstančiam čia tautų 
sąjungos tarybos susirinkimui, kuris turės galutinai nustatyti, 
ar Vokietija sulaužė sutartį ir jei taip, tai kaip ją bausti už 
sutarčių laužymą.

Graikija koncent
ruoja kariuomenę 
prieš Bulgariją

ATHENAI, kovo 12. — čia 
plačiai pasklydo gandai apie 
Graikijos koncentravimą ka
riuomenės Bulgarijos pasieny, 
Bulgarijai pradėjus grūmoti 
atmesti Neuilly taikos sutartį.

Graikijos valdininkai betgi 
greitai nuginčijo koncentravimą 
kariuomenės, o ir Bulgarijos 
legacija tiek pat greitai nugin
čijo Bulgarijos norą laužyti 
sutartį.

» Italija irgi priešinasi sank
cijoms

LONDONAS, kovo 12. —Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Italija griežtai atsisakė 
prisidėti prie paskelbimo sank 
cijų Vokietijai už sulaužymą 
Locarno sutarties. Tokiu būda 
Locarno signatoriai yra suski
lę ir neįstengia susitaikinti tarp 

>,savęs dėl bendro peikimo prie
Hitlerį. / b
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Italiją betgi galima pirkti
Tečiaus nors Italija atsisako 

prisidėti prie sankcijų, bet, 
kaip išrodo, ją galima nupirkti. 
Ji tik nori, kad pirmiau butų 
išspręstas jos karas su Ethio1 
pija ir kad butų panaikintos 
sankcijos prieš ją pačią. Ita
lai teisinasi, kad jie negalį sto
ti į karą už Angliją ir Franci 
ją, kuri juos pačius baudžia. 
Italija neprisidėsianti ir prie 
“naujos” Locarno sutarties, jei 
tokia butų sutarta, o be Itali 
jos tokia sutartis pasidarysian 
ti tiktai Francijos ir Anglijos 
sutartimi.
Fruncuzai atsisako nusileisti

Prancūzai betgi atsisako nors 
kiek nusileisti dėl savo reika
lavime, kad Vokietijos kariuo=- 
menė pasitrauktų iš demilita 
rizuoto Pareinio. Tai yra svar
biausias Francijos reikalavir 
mas, kuriuo ji atsisako daryti 
kompormisą.

Be to Francijos užsienio rei
kalų ministeris Flandin nusi
skundė, kad jo padėtis yra la
bai kebli. Girdi, “aš negaliu 
gryšti į Franci ją ir pasakyti 
Francijos žmonėms, kad jie ma
žiau reiškia už ethiopus. Kara 
rius Haile Selassie gali gauti 
tai, ko mes negalime gauti.”

Francijos nusistatymą remia 
ir Belgija.

Anglija bando taikinti
Nors jau pirmiau Vokietija 

pranešė, kad ji neištrauks sa-
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Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus; šilčiau1.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicago j e buvo 30°.
Saulė teka 7:05, leidžiasi

6:54. 

vo kariuomenės iš demilitari 
zuotos zonos ir atsisako pri* 
žadėti nedaryti joje fortifika
cijų, bet Anglija vis dar ban
do taikinti ir prikalbinėti Vo
kietiją nors kiek nusileisti, o 
Franciją tą Vokietijos kompro
misą priimti.

Eina gandų, kad Eden pada> 
vė Vokietijos ambasadoriui raš
tišką Anglijos, Francijos, Bei 
gijos ir Italijos prašymą, kad 
Hitleris padarytų kokį-nors tai
kų žingsnį, ar duotų kokių nau
jų pasiūlymų.

Tečiaus ikišiol iš Vokietijos 
nesulaukta jokią taikesnio žo
džio, o iš Hitlerio pasipylė dar 
nauji grūmojimai talkininkams.

Rusija siūlanti militarines 
sankcijas 

f 
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Naujoji Frandijds feą^ungi- 
ninkė—sovietų Rusija— kursto 
prie karo ir, kaip tvirtina ži
nios iš autoritetingų šaltinių, 
pasiūlė Franciai pilną Rusijos 
paramą ne tik dėl ekonominių 
ir finansinių sankcijų Vokieti
jai, bet ir dėl militarinių sank
cijų—pasiuntimo prieš Vokie! 
tiją kariuomenes. Reiškia, Ru 
sija stoja už karą, kad ginklu 
sutriuškinti Hitlerio užsispiri- 
mą.

Be to griežtą Francijos nu
sistatymą išvaryti Vokietijos 
kariuomenę iš Pareinio, remia 
ir kitos Francijos sąjunginin
kės—Lenkija ir ypač mažoji 
entente—Rumunija, čechoslo* 
vakija ir Jugoslavija.

“Pasitikėkime vokiečių 
kvailumu”

“Mes visuomet galime pasiti
kėti vokiečių kvailumu”, rami
na save francuzai, pasitikėda
mi, kad vokiečiai padarys nau
ją kvailystę ir tuo budu pagel 
bės Angliją išlaikyti prie Fran
cijos. Ir neabejojama, kad vo
kiečių atkaklumas ir arogantiš 
kūmas vistiek privers Angliją 
laikytis Francijos bloko ir pri
taikyti Vokietijai ekonomines 
sankcijas.

Anglija negali laikytis nuo
šaliai ir pasakyti, kad jos pa
sirašyta Locarno sutartis yra 
tik “skutas popieros”, kaip tą 
daro vokiečiai. O Locarno gi 
sutartis sako, kad jei tautų 
sąjungos taryba nuspręs, kad 
Vokietija tą sutarį sulaužė, tai 
Anglija turi teikti nukentėju
siai šaliai (Francijai) pagelbą.

O visi keturi signatorai, taip
gi ir Anglija su Italija, pripa->

Hitleriui pasiuntus 25,000 armiją į demilitarizuotą Pareinį, Francija sujudo ir tuojau pasiuntė 
kariuomerię į ’šavd pasienio fortus. Apškaičiu&j'&ma, kad' Francija sukoncentravo apie 150,000 
kareivių.. Spėkoms vadovauja gen. Gamelin. Kiti paveikslai parodo buri karių . operuojant anti- 
lėktuvinę kanuolę,' o apačioj — kareivius sėdant j traukinius, kurie juos nugabeno frontan.

Žino Vokietjią sulaužius tą su
tartį, tik dabar nesusitariama 
dėl bausmes. ' ‘

Karo nebusią
Jeigu gi bus sutartos sank

cijos, tai “didžiąjam vadui” 
Hitleriui nieko kito neliks, kaip 
nusileisti ir pasitraukti iš Pa
reinio—arba stoti karan.

Tečiaus niekas nemano, kad 
Hitleris drystų skelbti karą. 
Arba jei jis ir norėtų karo, kad 
jį leistų daugiau numatantis 
Vokietijos generalinis štabas. 
Nes prie susivienijusius talki
ninkus, ypač jei dar padeda 
Anglija, Vokietijai nėra ma
žiausios progos laimėti karą. 
. O ir dabar Vokietijos padėtis 
yra kebli. Nesenai Vokietija 
leido Lenkijai per pusę suma
žinti tranzitą per Lenkijos ko
ridorių, kad tik nereikėtų mo
kėti dar 2,000,000 markių į 
metus. Jei tokiai dideliai ša
liai svarbu pasilaikyti tik 2,- 
000,000 aukso markių, tai to
kia šalis yra visai susmukusi 
ir ilgai laikytis negalės.

Bet ir pasitraukti Hitleriui 
iš. Pareinio bus nepaprastai 
sunku, nes tada Hitlerio pres
tižas pačioje Vokietijoje nu
pultų ir gal visai susmuktų. 
Todėl tai franczai taip griež
tai ir spiriasi spausti Vokieti
ją, kad tuo pažeminti patį Hit
lerį ir gal priversti pačią ka
riuomenę sukilti ir pasiimti 
valdžią į savo rankas.

8 pasigendama lai
vui paskendus

SAN FRANCISCO, Cal., ko- 
vo 13.—Gautomis radio žinio
mis, laivas Marchingiano eks- 
plodavo ir paskendo Raudono
se jurose. 8 žmonių įgulos pa
sigendama. 10 sužeistų liko iš
gelbėta.

Daug sužeista žydu 
pogromuose Lenki- 

jos koridoriuje
VARŽA VA, kovo 13— De 

sėtkai sužeistų žydų atvyko į 
čia ir pranešė apie smarkius 
žydų pogromus Pamario dist- 
rikte (Danzigo koridoriuje), į- 
vykusius ten per pastarąsias 
dvi dienas.

Jie pranešė kaip Tuscola, Len
kijos koridoriuje, ginkluota ge
ležgaliais goveda užpuolė žydus 
turgavietėje mušti, bet policija 
bandė juos apginti.

Muštynes sustabdžius ir po
licijai prižadėjus juos apsaugo 
ti, žydai išėjo turgavietėn, bet 
govėda išnaujo užpuolė žydus 
ir apiplėšė jų būdas.

Panašus pogromai įvyko Neu- 
stadt, augštojoj koridoriaus da
ly, kur policija areštavo 20 
chuliganų.

Lindsborg miestely žydai 
perkupčiai liko išvaryti iš tur
gavietės ir įspėti apleisti mies
tą.

Nukentėj šieji kaltina, kad 
puolikai nebuvo vietiniai gy
ventojai, bet anti-semitų pa
samdyti mušeikos iš apielinkės 
miestelių.

Skleidžiami prieš žydus pla
katai Pamario distrikte labai 
primena Julius Streicher sklei
džiamus plakatus Vokietijoje. 
Po jais padėta parašas: “Leis
ta Lenkijos cenzūros”. -

Senate senatorius rabinas 
Schorr kaltino ,kad Przytyk 
miestelio žydams, kur įvyko 
smarkus pogromai pirmadieny, 
liko prigrūmota skerdynėmis, 
jei jie tuojaus nėišsikraustys iš 
to miestelio.

Daktaras pasmerk
tas mirčiai

MANCHESTER, Anglijoj, ko
vo 13.—Dr. Buck Ruxton, žy
mus Indėnų kilmės Lancaster 
gydytojas, liko pasmerktas mir 
čiai už nužudymą žmonos ir 
auklės. Tiesioginių įrodymų 
prieš jį nebuvo. Bet buvo įro
dyta, kad rastieji “Devil’s 
Beef-Tub” dauboje, už 80 my
lių nuo jo namų, supiaustyti 
lavonai yra jo žmonos ir auk
lės. Iš to išvesta, kad jis nu
žudė savo žmoną iš didelio pa
vydo ir įtarimo neištikimybe. 
Bet kad žmogžudystę matė ir 
auklė, tai ir ją nužudė. Abiejų 
lavonus supjaustė į mažus šmo
telius, kad apsunkint) identifi
kavimą ir tuos lavonų šmotus 
išmėtė po tą daubą. Kad apsun
kinti identifikavimą, jis nulu- 
pinėjo odą ir dagi dantis iš
traukė.

Nors Dr. Ruxton užsigynė, 
bet/įrodymai buvo gana aiškus 
ir jury jį rado kaltu, o teisėjas 
daktarą pasmerkė pakorimui.

Nubaudė komunistų 
literatūros pla

tintoją

KAUNAS. — S. Grinfeldas, 
šiaulietis, platinęs komunistinę 
literatūrą. Sausio 30 d. Ka
riuomenės teismas Kaune Grin- 
feldo bylą sprendė ir jį nubau
dė 3V^ metų sunk. t darbų ka
lėjimo.

Tą pačią dieną Kariuomenės 
teismas sprendė ir kauniečio 
Reingoldo bylą, kaltinamo taip 
pat už komunistiką darbą. Rein- 
goldas nubaustas 6 mėn. papr. 
kalėjimo.

Rusija džiaugiasi 
Francijos ratifika

vimu sutarties
MASKVA, kovo 13. — Ru 

sija džiaugiasi, kad Francija, 
pagalios, ratifikavo Francijos- 
Rusijos sutartį. Oficialis bol
ševikų atstovas pareiškė, kad 
tai yra pirmas įspėjimas Vo
kietijai paliauti “kardų žvan- 
ginimą’, nes Europos taikos 
draugai yra pasiryžę laikytis 
išvien.

Paneigdamas Hitlerio tvirti
nimą, kad ta sutartis yra^są- 
junga prieš Vokietiją, delei ko 
Vokietija sulaužė * ir Locarno 
sutartį, bolševikų atstovas sa
ko, kad Francijos ir Rusijos su
tartis yra tik branduolys kitų 
panašių sutarčių, į kurias bu
vo norima įtraukti ir Vokieti
ją.

Bankieriai padeda 
laužyti New Yorko 

streiką
NEW YORK, kovo 13. — 

Streikuojančių triobėsių aptar
nautojų vadai paskelbė, kad 
streiką laužyti padeda bankie
riai. Esą bankieriai, kurie pa
tys gauna'* pinigų iš federali
nės valdžios, atsisako duoti 
paskolas tiems triobėsaims, ku
rie bando taikytis su streikis- 
riais.

QUEBEC, Kanadoj, k. 13.— 
Quebec legislaturoj pasiūlytas 
įstatymas uždaryti žydų san
krovas sekmadieniais. Dabar 
jos gali būti atdaros sekmadie
niais, jei būna uždarytos šešta
dieniais.

TOKIO, kovo 13. — Nors 
naujas Japonijos kabinetas jau 
sudarytas ir nors mieste yra 
ramu, tečiaus karo stovis te
besitęsia.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vaL 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 Programus galimą 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

18 žmonių žuvo po
tvyniuose rytinėse 

valstijose
NĘW YORK, kovo 13. - 

Nupuolusi temperatūra keliose 
šiaurrytinėse valstijose ir piet
rytinėj Kanadoj, kur pasireiš
kė potvyniai, kiek pataisė pa
dėtį ir sumažino vandens kili
mą, tečiaus visgi potvyniuose 
rytinėse valstijose žuvo jau 18 
žmonių, o materialiai nuosto
liai siekia milionus dolerių.

Vien šiandie gautomis žinio
mis, žuvo devyni žmonės.

Keturi žmonės rasti negyvi 
namuose Kingston, Pa., sker
sai Susquehanna upę nuoWil- 
kes-Barre, Pa. Spėjama, kad 
jie nutroško nuo gaso, kuris 
pasileido vandeniui išardžius 
gaso pervadas.

Keturi nariai vienos šeimy
nos prigėrė St. Tites dės Caps, 
Quebec provincijoj, Kanadoj.

John Prentiss, 50 m., rastas 
prigėręs savo automobily ties 
Upton, Mass.

7 lėktuvai stovi paruošti tir 
ti patvynusią apielinkę ir, ku 
galima, gelbėti žmones.
'":j ~to stiprių motorinių valčių 
liko .-pasiųsta traukiniais ir 
trokais į potvynių šrytį apie 
Wilkes-Barre, Pa., kur 500 
šeimynų turėjo apleisti savo na
mus ir dar 1,500 šeimynų yra 
pasiruošusios evakuoti ir ieš
kotis saugesnės prieglaudos, jei 
vanduo nepaliaus kilęs.

Patvynusi Hudson upė laiko 
kaliniais penkis žmones ant nau
jos salos prie Rensselaer, N. 
Y., kur jie yra užsidarę maža
me name prie American Soil 
Co: dirbtuvės. Jie buvo pa
likti ten palaikyti ugnį dirbtu
vėj.

Toronto, Kanadoj, atšalęs 
oras sustabdė ledų susigrudi- 
mą ir leido vandeniui atslūgti. 
Trokai galėjo pristatyti maistą 
ir tuo išvengta bado. 300 žmo
nių, kurie buvo iškelti iš van
dens apsemtų namų>. šiandie su 
gryžo namo, vandeniui kiek at
slūgus.

23 žuvo dirbtuvėj
MACAO, Chinijoj, kuvo 13. 

—Visoj eilėj eksplozijų fejer
verkų dirbtuvė ant Taipa sa
los žuvo 23 chinietės moterys 
ir vaikai, kurie dirbo dirbtu
vėj. Be to daugelis kitų dar
bininkų liko sužeista. Tirštos 
miglos sutrukdė gelbėjimo dar
bą.
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Iš Lietuvos Įvykių Nervuotas-Susierzirvęs?
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? NUGA. 
TONE suteiks greitą pagclbą. Tai yra tie
sus nervų tinklui tonikas ir veikia akstinu 
vihai nervų sistemai. ‘ Nervingumas daro 
žmones erziais ir nemaloniais. Suvaldykit sa- 
vo ndrvue su NUGA -TONEr ir greitai už- 
.mirSit bSdas, NUGA-TONE neturi prasto sko
nio. Jis yi*& ' plokštelių formoje ir lengvas 
priimti. Paimkit viso mėnesio trytmentą už 
Vieną DolerJ. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir garan
tuoja visi aptiekoriai. NeatidSUokit—gaukit 
bonką šiandien.. Venkit pamainų. Reikalau
kit tikro NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idealų 
Liuosuotoją vidurių 26c ir 60c.

ką ir *S. Brusoką — po o 
metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo, P. Pečkį — 3 metus 
sun. ;d. kalėjimo, S. Kava v 
liauską, V* Kuncą, J. Buk- 
lerį — po 2 metus, A. .Buzą. 
Z. žiurlį ir J.L Zenkevičių — 
po pusantrų metų sunk.- d. 
kalėjimo. Kiti iš tos 22 ūki
ninkų grupės išteisinti.

Redakcija.
(Bus daugiau)

punkto daboklėm Tuomet su
sirinko apie 60—100 ūkininkų 
ir pareikalavo, kad Večkį pa- 
liupsuotų, be to nedavė suareš
tuoti Zenkevičiaus ir kitų, pas 
kuriuos irgi įvykę tokie susi
rinkimai* . Kadangi Kriokialau- 
kic> policiją atsisakė paleisti 
Večkį, tai susirinkusi minia 
nudaužė daboklės spyną ir Več
kį paliuosąvo. Po to prasidėjo 
areštai dalyvavusių Večkio pa
leidime, daugelį komendantas 
nubaudė administraciniu budu 
po kelius ' mėnesius kalėjimo, 
o 22 ūkininkai bus teisiami va
sario 22 d. , kariuomenės teisme. 
Išdavikas Burneika Juozas iš 
Tumuliškių kaimo nešaukia
mas į teismą liudininku.

. i .

bylą,, bet toje£ Gražiškių-: by
loje, nebdvo išdaviko; čia gi, 
Kriokialaukio byloje,, buvo iš
davikas, ' būtent: Burneika Juo
zas iš > Tumu’liškių kaimo, ku
ris, sužinojęs ir* pats dalyva
vęs \ ūki ninku slaptuose susirin 
kimuose, nubėgo pas krista
linės /policijos Alytaus rajono 
viršininką Adolfą Šalkauską ir 
jam pranešė, kur, kuomet pas 
kokį ūkininką buvo slaptas su
sirinkimas ir kąs ten buvotnu* 
t arta*' būtent: i; kad butų . su
mažinti mokesčiai vienu1 treč
daliu; 2. sulaikyti varžytynes 
trims metams; 3. bankų įma
nius nuošimčius sumažinti; 4. 
sumažinti valdininkų, skaičių;
5. sumažinti saugumo policiją;
6. duoti miško ūkininkams be 
varžytynių; 7. skolas ir dalis 
pritaikyti pagal . žemės ūkio 
produktų., kainas; 8. panaikin
ti sindikatus; 9. papiginti vi 
sus pramonės gaminius; 10. 
aprūpinti bedarbius darbu4; 11. 
paliuosuoti politinius kalinius; 
12. panaikinti arba/ bent su 
mažinti muitus ir duoti lais
vai naudotis ūkininkams ūkiš
kąja literatūra* Tuose susirin
kimuose buvę nutarta taip pat 
ne vežti maisto produktų į mie
stus ir neparduętk savo gami: 
nių nuo 1935 m.; rugpiučio /20 
d. iki rugsėjo 20 d.<

Simno policijos nuovados 
viršininkas Bonifacas Naujo
kas tuojau nuvyko su šauliais 
pas vieną iš tų ūkininkų, pas 
kurį buvo slapti ūkininkų su* 
sirinkimai, būtent pas Večkį 
Joną ir jį suareštavo ir paso
dino Kriokialaukio/ policijos

mas Sergiejaus Eidukaičio: 
“Tu1 privalai atidaryti”. Už tai 
virš šimto ūkininkų buvo ad< 
ministratyviu budu nubąųstir o 
septyni virš pažymėti — gavo 1 
sunkiųjų darbų > kalėjimo- su 
teisių atėmimui

Tos bylos pasėkos: Tą pa
čią dieną, kada buvo suareš- 
tdotas Sergiejus Eidukaitis ii 
kiti, Gražiškių byloje kaltina
mi, susirinko vėl didelė^ žmo
nių minią, kurios priešakyje 
ėjo vienas4 iš trijų anksčiau pa- 
liuostfotojų, būtent Kazys Kaz? 
lauskas. Jis ėjo, kad paliuo-* 
suoti tuos suimtuosius, kurie 
buvo sulaikyti už tų trijų — 
Prano Eidukaičio, Kazio Kaz
lausko ir Stasio Subačiaus — 
paleidimą, būtent Sergiejaus 
Eidukaičio ir - kitų. TuP, metu 
policininkai vaišinosi ir gėrė, 
džiaugdamiesi, kad jiems pa
vyko sulaikyti tuos, kurie pa
leido tris jų Suimtuosius, Pa 
matę beginklę minią besiarti
nančią prie Gražiškių, jie greit 
išsirykiavo ir pradėjo šaudyti 
tiesiai, į minią viens kito klaus 
darni: “na, ar pataikysi?” Pa
sienio VI rajono eilinis polici
ninkas Kazakevičius, kuris tu
rėjo asmeninį pyktį prieš Kaz
lauską; Kazį,, pamatęs - jį šovė 
tiesiog į jį taikindamas. Kaz
lauskas tą pamatęs metėsi šo
nan ir kulipka pataikė paskui 
jo ėjusiam, 18 metų vaikinui 
Abramavičiui Jurgiui, ukinirn 
kui iš Liepalotų kaimo, Gra
žiškių valsčiaus, ir peršovę jam 
abi kojas. Jis krito ir pradėjo 
šaukti pagelbos. Tuomet kitas 
pasienio policininkas, Burokas, 
pribėgęs prie jo kirto jam buo
že per galvą.; Abramavičius mi
rė. Policija tuomet paleido virš 
50 šūvių. Datigybę ūkininkų 
sužalojo. Macijauskui Jonui iš 
Eistiškių kaimo peršauta ran
ka, kitam ranka (ir koja, ki
tam vėl paraližuota ranka. Vi
si sužeistieji tyli, nes bijo^ kad 
juos nepatrauktų atsakomybėn 
už dalyvavimą .minioje, kuri 
noręjo i)aliuosųotį| /suimttiosius. 
Kuomet policija feOOaudy- 
ti žmones, jie pasileido bėgti. 
Policija vijosi ir virš šimtj 
žmonių sulaikė. Nors policija 
ir aiškinasi, kad iš minios pir
mieji pradėjo, šaudyti, bet su
imtieji nebuvo perduoti teis
mui. Ji*‘os tiktai komendantas 
nubaudė po kelius mėnesius 
kalėjimo. /

Vasario 20 d. Kariuomenės 
teisme bus sprendžiama taip 
vadinama Kriokialaukio byla, 
kurioje kaltinami 22^ ūkininkai 
su Kovaliauskais priešakyje. 
Toji byla panaši ■ į Gražiškių

(Specialė korespondencija) • 
ninku suvažiavimą, kuris įvy
ko Kaune sausįo. mėnesį, Vi
daus Reikalų Ministeris pareiš
kė viešą padėką, žinoma, negi 
sakėj kad už • mušimą.

Išdavikas provokatorius pa
žymėtoje- Žvirono ir kitų., by
loje buvo Didžiokas Petras, 
kaltinamųjų kaimynas, buvęs 
draugas.. Kaip kvotos metu, taip 
ir kąro lauko teisine' pasisakė, 
kad jis su vienu iš kaltinamų
jų. padegęs klojimą vieno iš 
šnipų tautininkų. Nežiūrint į 
tdkj prisipažinimą, teisme jis 
figūravo tik kaipo liudininkas, 
bet ne kaipo kaltinamasis.

Sarpalio ir draugų karo lau
ko teismo byloje Sarpalis ir 
kiti buvę sunkiai sužaloti. Jų 
karo lauko teismas buvo Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime, 
labai slaptai. Su jais iki šiai« 
dienai niekas negali pasimatyt 
ti.’ Jie buvę kaltinami platinę 
atsišaukimus Vilkaviškio ap
skrityje Paežerių ir k. kai
muose. Policija ir šauliai juos 
apšaudė, o paskiri perdavė ka-i 
ro lauko teismui. Jūos teisė 
V-o pėst. pulko kariai.

Daugumą, virš, tukstanties, 
ūkininkų yra nubausti admi • 
nistratyviu budu: po mėnesį, 
po du ar tris mėnesius kalė
jimo. Kitiems sudarytos by
los: tai pavieniems asmenims, 
tai grupėms. Didžiosios tų by
lų šios: Gražiškių byla, kur bu4- 
vo kaltinami 14 ūkininkų su 
$tasiu Eidukaičiu priešakyje. 
Ją sprendė t kariuomenės - teis - 
mas š. m. sausio 8 iV 9 dienas 
Kaune. Septynius išteisino, 
septynius nubaudė, būtent: 
Sergiejų Eidukaitį — 5 me
tus sunk, darbų kalėjimo, Alek
sandrą Galecką, Juozą .Kochą 
ir Jurgį Kurselį — po 3 me
tus sunk. d. kalėjimo, Augus
tą Kolevą, Augustą Ginterį ir 
lįaną Oką —

Dabar

Niekuomet dar Lietuvos ka
lėjimai ir areštų namai nebu
vo taip sausakimšai prikimšti 
politiniais kaliniais, kaip • da
bar. Ūkininkų neramumų da
lyviai laikomi kartu su krimi
naliniais nusikaltėliais. Kalėji
mo tvarka labai griežta. Pasi
matymai apsunkinti,
prasidėjo ūkininkų neramumų 
bylų eilė. Daugumą bylų spren
džia kariuomenės teismas, kai 
kurias — karo lauko teismas, 
kur kaltinamieji negali turėti 
nei advokatų, nei liudininkų ir 
apie kurių sprendimus dažniau-! 
šiai sužinoma tik iš Eltos pra
nešimų kelintą dieną po teis
mo. Tardant ūkininkus varto
jami kankinimai. Taip byloje 
Žvirono ir kitų, kurią karo lau
ko teismas sprendė š. m. sair- 
sio 2/3 <Į. ir kuriam pirminin
kavo Panevėžio I divizijos va
do paskirtas pulkininkas Indri- 
šiunas, brolis Finansų vicemi- 
nisterio Indrišiuno, paaiškėjo, 
kad kai kurie kvočiamieji bu
vo kankinami, kad išduotų ki
tus. Kaltinamasis Rutkauskas 
Grigas, 17 metų vaikinas, Salų 
žemės ūkio mokyklos mokinys, 
teisme nusipasakojo; lapkričio 
21 d. 1935 m. naktį Utenos po
licijos nuovados viršininkas 
Barzda Petras ir Utenos sau
gumo policijos rajono viršinin
kas Lankauskas pasikvietė / jį 
iš daboklės į nuovados virši
ninko kabinetą ir išpradžių ge
ruoju, paskiri grasindami rei
kalavę pasakyti, kas platinęs 
ūkininkus kurstančius atsišau
kimus. Atsakęs nežinąs. Lan
kauskas liepęs- gulti ant grin
dų, o Barzda pradėjęs jį muš
ti su gumine lazda. Po kelio
likos smūgių, vėl pradėję “kvo
sti”. Nieko nepešę. Lankaus
kas liepęs nusiauti vieną batą, 
o Barzda metęs jį ant grindų, 
apžergęs ir mušęs per kojų „pa-.

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

pritaikyti pagal, žemės

&OS SAVAITĖS

Prierašas: vasario 21 d. 
kariuomenės teismas nubau
dė kriokialaukiškius ūkinin
kus sekamai: J. Kovaliaus- 

y

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12* 

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s, Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vynfc. Suvirfl metų laiko, turėjau bė
dok su nemalimu — ką, tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaitės atgal pamaliau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli,' ir nuo paties pir- 
mo'' paėmiino “nemaiimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas- . 
merktaįn Žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

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

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Wallace

£ ĮBMK—.................................. .. . . ......................  ..... .  . 1

u Joseph Triner Company, Chicago,

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Tel. Boulevard 1310.

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J; GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone i Reoublic 9723

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C.
Dentistas- 

4645 So. Ashland Av
. arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Z, Vezel’is

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

vak. Nedelioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Extra Baigėnai
RADID

S«19;5Q
Su short «,wave...

Duodam gerą nuolaidą 
už soną^/^tadio.

ROOSMI
FURNITOREra

2310Wfest 
i Roose velti Road

! Tel. Seeley 8760

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia Eu Jarus? Dr* T. Dundulis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

•f Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo, 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
• Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tek: — Hyde Park 3395

............... t Physical Therapy 
’....................................and Midvvife

'H 6630 S. Western
A ve., 2nd floor
Hčihlock 9252 

Patarnauju prie 
'' gimdymo namuo

; se‘ ar ligoninėse.
- • duodu massage 

electric t r e a t- 
^ent ir magne- 

\ tic Nankets ir tt.
Moterims irmer- 
ginomsi patari- 

I mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TĖVAS

REPublic 8340

Stpo pusantrų’

Gavęs* slaptų agentūros ži
nių valstybės saugumo polici
jos Mariampolės apygardos 
valdininkas Jonas Bąrniškis, 
kad Pranas Eidukaitis (tėvas 
nuteistojo) iš Bambinių kai
mo, Kazys Kazlauskas ir Sta
sys Subačius iš Beržinių kai 
mo, visi Gražiškių ; valsčiaus, 
kursto ūkininkus streikuoti ir 
platina jų tarpe atsišaukimus, 
Bąrniškis rugsėjo 21 d. 1935 
m. padarė pas juos kratas ir 
juos sulaikė patalpindamas į 
Gražiškių valsčiaus dabokle. 
Rugsėjo 22 d. penktą valan
dą ryto atėjo į Gražiškius mi
nia iš arti trijų šimtų žmo
nių, kurios priešakyje buvo 
Prano Eidukaičio sūnūs, Ser-^ 

paleisti’ 
ukinin- 

kad to- 
discipE- 
nedarė,’

j' ' •y* ■ Į-'V UlAkjC

pa.hą, Pąąkiu vėl kvotg. Psgą sunk. d. kalėjimo,
liau4 liepė nusiauti ir antrą kd** 
ją. Lankauskas pakėlęs koją, 
o Barzda savo gumine lazda 
mušęs per strienas kol jis pra
dėjęs ne savo balsu rėkti, tą 
riksmą užgirdo už keletos kam
barių budįs policininkas, kuris 
savo viršininkui pastebėjęs, 
kad negi galima taip kankin
ti jauną žmogų. Tuomet Barz
da dar smogė keletą kartų per 
pečius, liepė apsiauti ir nuve
dė saugumo policijon, kur jį 
vėl klausinėję, bet nieko neiš
gavę. Lapkričio 22 naktį iš. po
licijos daboklės jį nuvedė Ute
nos arešto naman. Lapkričio 
23 d. jis prašęs kalėjimo ad
ministraciją pakviesti gydyto
ją, bet, nors tą dieną kalėji
mo gydytojas buvo pas kitus 
kalinius, prie jo nebuvo pri
leistas. Tik praslinkus septy
niom dienom jis buvęs, apžiū
rėtas daktaro Palioko, kuris 
dar rado sumušimo žymes ir 
apie tai pažymėjo Utenos areš
to namo knygoje. Jis pfąšė 
teismą patraukti atsakomybėn 
Barzdą ir ■ Lankauską, bet pir
mininkas atsakęs, kad policiją 
galinti vartoti visas priemones, 
kad surasti teisybę. Jis, Rut
kauskas, buvo išteisintas ir dėl 
pažymėtojo mušimo padavė 

‘skundą Panevėžio ^apygardos 
teismo prokurorui. Toje pat by
loje laike kvotos buvo kanki
namas ir Raguotis Antanas, 
Kušneriukų kaimo, Ušpalių vai* 
sčiaus ūkininkas. Prieš pat su- 
laikymą jį buvo paėmę kariuo
menėn. Jį septynias dienas mu
šė ir įvairiai kankino pažymė
tieji Barzda ir kiti’ ir išlaikė 
jį vos gyvą saugumo policijoj. 
Nuo sunkių mušimų jis buvo 
visas sutinęs, pasidarė psichiš
kai nebesveikąs. Apgyd.ę kiek 
jį pristatė tiesiog dalin. Mora
liai esąs visai užmuštas, bega
lo įbaugintas, negali apie tai 
ir kalbėti, tik savo artimiems 
draugams nirsipasakojo.

Tiems mušeikoms, Barzdai 
ir kitiems, per apskričių virsi-

AKIU SPECIALISTAI
* A

Laidotuvių Direktoriai

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

I “NAUJIENOS”
.< > J ■■ ■ . - ». . A

giejus, ir pareikalavo 
neteisėtai suimtuosius 
kus. Byloje paaiškėjo, 
ji minia laikėsi labai 
nuotai, jokių ekscesų
rimtai bet griežtai reikalavo 
paleisti suimtuosius. Išsigandę 
nuovados viršininkas Juozas 
Staugaitis ir policininkas An
tanas Radževičius atidavė rak
tus nuo daboklės, o sargas Do 
natas Mickevičius atidarė da
boklę ir paliuosavo pažymėtuo
sius 3 tris ūkininkus. Visas 

i “smurtas”, kurį minia pada- 
, rė, tai. paėmimas už rankos 
sargo Mickevičiaus < ir pasaky-

PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INCOMETAX
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE

Užsisakyk 
Dabar! 

ILLINOIS NUT

• ^'■^■'TONĄ
tik tinkamos didžioŠios Anglys yra gerai persijotos ir kaip -----

Virtuvės Pečiams, Karšto Vandens ir šilto Oro!
Pašaukit Prospect 7960-61

ATLAS FUEL CO
4913-19 So, Paulina St.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ
42-44 East lQ8th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

4092 Archer Avenue
J. MULEVIČIUS >

Pbone Lafayette 8572

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempima, 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 sti 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.

A

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Dr* S; Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

P8319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street. Phone Canal 6174

&M.SKUDAS "
718 AVest > 18th Street 3 Phone Monroe 8877

l lį . » ... u t • *-i. J *i !. ... | L " <■ a » ■ ' • H • » • '”,i- *1 -. * •. ., ■ . '• „ . . .» . •.»

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

J* F. EUDEIKIS
4605-07 S.: Herniitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield Laf. 0727

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

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yarite 1829
\ Pritaiko Akinius 
\ Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijoj Nariai.

' A* Montvid, M. D.
f West Town State Bank BIdg. 

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brnnswick 0597

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

756 West 35th St.
1 Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 

NėdJliomh pagal sutarti.

Dr; Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAYt2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOIHH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedll. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tol Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku, Vaikų ir viii 
chroniiku ligų.

Ofisas 6850 Stbney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedfc 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų.
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TERRA INCOGNITA kuriuos diktatoriai turitojai, 
valdyti

NAPOLEONAS
KAUNE

Prancūzų persikėlimas 
per Nemunų

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos) .

Juros
Galite suprasti, kad laivas 

nevažiuoja ir nelekia. Jis ne
gali eiti, nes kojų neturi, ir 
negali joti, nes kur tokį gyvu
lį gausi, ant kurio kupros lai
vas galėtų užsižergti. 0 kad 
plaukti, tai reikia vandens. 
Neužtenka vieno viedro, negi 
vienos bačkos. Net viso šuli
nio ir prūdo neužtektų tokiam 
laivui. Upės jam butų per 
siauros, o ežeras negana gi 
lūs. Nors ir Nemunu plaukio
ja laivai, bet tai tik laivukai. 
Per kitas Lietuvos upes gali
ma perbristi kelines pasirai
tojus arba nusivilkus. Moterys 
pasikelia arba, kaip negramot- 
ni žmonės sako, atsiplėšia an- 
deroką ir brenda per musų tė
vynės upes. Nestebėtina, kad 
mtfsų poetai yra parašę daug 
gražios poezijos apie jas. Su
prantate, ne apie moteris, o 
apie upes. Ir apie moteris yra 
nemaža parašyta, tik jau ne 
apie per upę bridimą, o apie 
kitokius jų darbus ir kūno da
lis.

Jura yra platus ir gilus van 
denynas. Gali į ją spiauti, vem
ti ir bile ką daryti, jokios žy
mės nepasidaro. Ant jos pa' 
viršio įsitektų tūkstančiai lai
vų. Joje gali plaukioti milijo
nai lydekų, silkių ir kitokių 
žuvų, kurių nesuėstų visas 
krikščioniškas svietas,- nors pa
sninkas tęstųsi be galo. Tiek 
daug vandens, kiek jo yra ju
roj, neteko matyti niekur ki
tur. Neišgertų jo nei karvės, 
nei arkliai, nei kiti tokie gy
vuliai, kurie vandenį geria net 
viedrais.

Vanduo, supraskite, yra sky
stas. Plaukti jo paviršiu ga
lima, bet vaikščioti ne. Nors 
laivai plaukia, tačiaus tūli jų 
nuskęsta. Kada laivas skęsta, 
tai ir žmonės nuskęsta. Reiš
kia, būti pasažieriu ant laivo 
nėra pilnai saugu. Todėl laivo 
pašonėse kabo keli maži laive
liai pasažieriams gelbėtis, jei 
laivas skęstų. Kelios dešimtys 
žmonių į juos sutilptų. Sako 
ma, kad moterys ir vaikai pir
miausiai gelbstimi. Gal dėl to, 
kad didžiuma bobų yra labai 
sunkios ir jas nuo laivo pava
rius, jis gali išsigelbėti. Kodėl 
vaikai varomi sykiu su mote
rimis, jau kebliau suprasti. 
Mat, jie turi daryti taip, kaip 
suaugusiųjų yra nuspręsta. De-

Pasigelbėjimui nuo skendimo 
yra ir kitokių prietaisų, ku
riuos užsikabinęs ant pečių ga
li šokti į vandenį ir pluduruo- 
ti jo paviršiu. Tik velniava, 
kad ilgai bepluduruojant, žu
vys gali nukandžioti arba iš
badyti visus člonkus. Ir jeigu 
dar laivas imtų skęsti toli nuo 
Lietuve? kranto, ilgai imtų nu
plaukti į Klaipėdą ir raštai 
apie kelionę susivėluotų į spau
dą. Iš ko tuomet šviestųsi mu
sų tauta?

Kad nenukrypus nuo temos, 
ir vėl grįžtų prie juros.

Ji nerami: juda, kruta, ban
guoja. Kartais banga teškia į 
laivą tiek, kad vanduo aplieja 
laivo denį. Pataiko ir pasažie- 
riui tai šen, tai ten. Vienam 
redaktoriui kliuvo tiek ant ke
linių, kad ilgai ėmė suprasti 
pasažieriams, jog nieko kito ne
atsitiko. Ir kada juros van
dens į tyška kiek į bu*rną, gali 
numanyti, kad jis sūrūs. Gal 
todėl, kad pasažieriai jį pri- 
teršia. Iš to atžvilgio nebūtų 
saugu ir gardu jį gerti, o dar 
blogiau arbatai arba zupei var
toti.

(Galo niekad nebus)
Redaktoriaus p<astaba. — Ap- 

švietos komisijai, matyt, įky
rėjo cenzūros darbas, todėl ji 
nutilo ir ponas gerbiamas pi
nionzų ministeris šį sykį gavo 
progos laisvai išsireikšti.

Skaitytojas dėkoja. — Pi
nionzų ministerio raštas yra 
įdomus, kupinas visokių infor
macijų, patriotiškas ir musų 
dailiosios literatūros pažiba. 
Tik ar nevertėtų tą laivą pa
varyti plaukti sparčiau ir iš- 
lipdinti gerb. ministerį ant 
kranto, nes ir Lietuvos gali 
nelikti, kol jis ją pasieks.

Pinionzų ministerio žodis.— 
Ačiuoju skaitytojui už mano 
triūso įvertinimą tautos ir vai 
stybės labui. Laivas neplaukia 
taip jau lėtai, kai išrodo. Bet 
tinkamai aprašyti kelionę ima 
laiko.

Mažu į kelis mėnesius arba 
į kelis mėnesius pasibaigs ra
šymas apie kelionę laivu, tuo 
met pradėsiu apie kelionę saus- 
žemiu: kojomis, arkliais, dvi
račiais, automobiliais, trauki
niais ir t. t. Viską tą reikės 
smulkmeniškai ir tinkamai ap
rašyti. O paskui apie Lietuvos 
gyvulius, valdininkus ir, jei 
bus dar laiko, apie žmones.

Žemoje Fredoje ant kalno, 
kuris dabar vadinamas Napa- 
lepno vardu, stovėjo Prancūzi
jos Imperatorius su inžinerijos 
(generolu Gakso ir dairėsi ap
linkui, sumesdamas per Ne
muną persikėlimo planą. Pas
kui jis generolui Gakso įsakė 
naktį per Nemuną nutiesti tris 
tiltus: vieną žemiau ir du 
aukščiau Jėsios upės. Nusilei
dęs nuo kalno, liepė prie ke
lio ties Freda paruošti palapi
nes, o pats imperatorius su 
palydovais išjojo parinkti vie
tos* besiurbiančiai prancūzų 
kariuomenei sustoti. Staiga 
kiškis striktelėjo iš po Napa- 
leono arklio kojų ir dingo 
krūmuose. Pasibaidęs arklys, 
atsistojo piestu ir metėsi į ša
lį, o imperatorius Napaleonas 
išvirto iš balno ir nukrto ant 
žemes. Krisdamas, Napaleo
nas tik lengvai susižeidė. Ta
čiau šį įvykį daug kas palaikė 
busimu nepasisekimu pranašu. 
Kažin kas net sušuko: — Tai 
blogas ženklas. Romėnas 
grįžtų atgal, O štabo virši
ninkas Bortje buk pasakęs ge
nerolui Kelenkurui.

— Mes geriau padarytume, 
jei nesikeltum per Nemuną: 
šis kritimas blogas ženklas.

Pats Napaleonas grįžęs į pa
lapinę, buvęs niūrūs, nubudęs 
naramių minčių prislėgtas. 
Jis neturėjo žinių, ką daro 
rusai ir nerimavę dėl visiškos 
tylos bei tuštumo dešiniajame 
Nemuno krante. Pas impera
torių atvedė . tris kaimiečius
bet jie nusigandę nieko ne
galėjo .pasakyti.
koks žydas
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Tik kaž
mariampolietis,

grįžtąs iš Kauno pranešė, kad 
rusai nuima savo sargybas ir, 
matyti, ruošiasi pasitraukti iš 
Kauno.

— Tai jie renkasi ties Vil
nium, kur religiasi susiremti 
su mumis generalinėse kauty
nėse. — Suriko Napoleonas.

Paskui jis pasikvietė gene
rolą Kolenkurą ir ilgai su juo 
kalbėjosi. Atleidęs Kolenku
rą, Napaleonas įsakė ^avo ka
riuomenę ruoštis persikelti 
per Nemuną. Vykdyti persi
kėlimą buvo pavesta maršalui 
Davė, kurio korpusus, sute
mus, tankiomis voromis išsiri
kiavo ties Maža j a Freda. Kor
pusas dabojo tylos ir nekureno 
ugnių. Kairėje nuo Davii 
Korpuso stovėjo pirmas ir ant
ras Muralo kavalerijos korpu
sai. Toliau užpakalyje buvo 
maršalo Kildino antrojo kor
puso stovykla, o Nejaus tre
čiasis korpusas stovėjo ne toli 
Prienų. Iš viso tada ties Kau
nu buvo sutraukta apie 200,000 
prancūzų kariuomenės.

Trys voltekežų ir viena pio
nierių kuopa, paėmė Jėsios 
kaime valtis, tyliai persikėlė 
per Nemuną į Baidokų kaiiiią 
(ten dabar yra Kauno prie
miestis . Šančiai su 23,000 gy
ventojų). Buvo tamsu ir ty
lu. Staiga kažin kas sušla
mėjo krūmuose netoli nuo tos 
vietos, ties^ kuria buvo persi
kėlę voltežiriai. Nakties tam
soje pasirodė raitelių siluetai. 
Iš baltų sutanų buvo galima 
spėti, kad tai yra nišų gusa- 
rai.

— Kas ten? — prancūziškai 
paklausė vienas gusarų kari
ninkas.

— Pranzuzija — atsake vol- 
tezirų kuopos vadas.

— Ko jus čia norite? — vėl 
rusai paklausė.

— Tuojau parųatysite, — at
sakė prancūzas.

Rusai paleido keletą šūvių 
ir dingo; tamsoje. Voltežiraį

pradėjo stiprinti gynimąsi Bai
dokų kaimą. Baigę darbą, jie 
slinko pirmyn, prie pušy h o. 
Prie jų prijojo rusų kazokai, 
nesiislodami pradėjo šaudyti 
Ir vėl dingo miške. Daugiau 

Tuo metu ki
toje Nemuno pusėje Napoleo
no kariuomenės pionieriai ga
geno medžiagą ir, generolui 
Elbe Vadovaujant, pradėjo sta
tyti nukeliamuosius tiltus. 
Ant dabartinio Linksmakalnio 
(Veseluvos) stotyje prancūzų 
artilerijos 68 patrankos. Per 
naktį tiltai buvo pastatyti. 1812 
m. birželio 12 d. prancūzų 
kariuomenė pradėjo jais kel
tis per Nemuną. Persikėlimas 
baigėsi tik 15 dieną birželio 
mėn. ,

Ką galvodamas,, kokia nuo
taika Napoleonas įž 
Kauną? Be abejo, d 
prancūzų karo vado 
voje keitėsi tūkstančiai min-

Nekartą jam teko 
susirūpinti, ^susierzinti, nekar
tą jį slėgdavo > tamsios min
tys, iiuo kurių Napoleonas da
rydavosi rustus ir niūrūs.

rusu nesirodė.
u

gal-

1 PASISKUBINKITE!
ILGAI NETRUKUS

BUS IŠPAHDUOTI
Elektrikinės 
dirbtos po

ledaunės per-

49.50
Elektrikinės 
jos pereitų 
metų po ...
Didelo saizo $
PO ................... '

ledaunės nau-

72.50
87.50

Perkant dabar
f

čių.

mokratijos vaikams nepripažį 
stama. Jie skaitomi protiškai 
nesubrendusiais, necivilizuotais, 
kaip Lietuvos, Italijos, Vokie
tijos ir kelių kitų šalių gyven

Kasdien skaitydamiI 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų i 
žinių ir gerų pamo
kinimų. 1

Ant didžiųjų ledaunių 
taupysite nuo

$30.00 iki $45.00

su-

Autorizuoti pardavėjai 
nomų visame pasaulyje

Z1
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riuomenės paradą. Dvidešimts 
penkių kilometrų plote buvo 
išrikiuota jo kariuomenė. Na- 

J poleonas kareiviams pasakė 
j padrąsinančią kalbą ir paskai- 

o. į/č Rusijai karo paskelbimo 
- i aktą. Vadinasi, garsusis 1812 

'metų Rusijos-Prancuzijos ka
ras buvo paskelbtas Lietuvos 

r Vilkaviškyje. Na-

Prancūzija ties Vilkaviškiu 
paskelbė Rusijai Karą.

Į karą su Rusija Napoleonas > 
pradėjo ruoštis dar 1811 me
tais., Tai nujausdami rusai 
pradėjo spiesti savo karino-1 
menę. Napoleonas norėjo ir Į 
beveik buvo tikras, kad rusai 
neduos savo krašto alinti ir v 
pirmieji jį puls. Jis net buvo ŽCInėje ............ ...

kautynių * P°*c9no žodžiai karius pavei-

pirmą-

numatęs didžiųjų 
vietą ties Vilkaviškiu. Tačiau 
rusai tam žygiui nesiryžo. To
dėl Napoleonui teko 
jam pradėti karo veiksmus.
Vis dėl to jo didesnė kariuo
menės dalis buvo susispietusi 
Vilkaviškyje. Atvykęs iš Kara
liaučiaus į Vilkaviškį, Napole- 
nas ne viską rado tvarkoje. 
Kariuomenei truko maisto. Dėl 
to kareiviai ėmė reikšti nepa
sitenkinimo ir buvo nusiminę. 
Lietuvos gyventojai pranc'u* 
zams taip pat buvo nelabai 
prielankus, nes Napoleono ka
riuomenė juos negailestingai 
plėšė. Bet Nepoleonas buvo ne 
toks žmogus, kuris suklumpa, 
sutikęs pirmąją kliūtį. Viską 
suvokęs, jis įsakė suruošti k a-

kė. Jie džiaugsmingai sveikino 
savo
drąsiai su priešu kautis. Kai 
pakilo kariuomenės nuotaika, 
Napoleonas taip pat pasidarė 
linksmas ir sąmojingas.—Tsb.

'■ ■ ■■ "■ " ■>!■■■— ——, --------- -------------- ------------- -- M

imperatorių pasiryžę

---- DRESES-----
VYRU SIUTUS
TOP KAUTUS T Q

Išvalome ir Išprosinam ■ (į
Pins Apdr. nuo Ugnies B ’

ir Pavogimo, "
Extra kalnoH už aknomlnhtR, Plytuotus

Kalliaia pttdabinttiH riibtiH.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

RlJBAir»i*«0““ I
ATSIIMAM IR PRI8TATOM
CAPITOL CLEANERS 

159 N. STATK ST. KAMB. 133.1
-- DKARBORN 8740 __

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

lengvas užsirūkymas.

Oii

STRAKHTKENTU< 
HiURBOH

NATHAN
KANTER

Visose

Degtini*

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir

Mutual LiąuorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED”

TINKAMAS ISSISTOVEJIMAS 
■ l: 1 1 ' ' ■ ' . ' ' 1 " 1 ' .

Tabakas savo natūraliame stovyje yra šiurkštus 
ir stiprus. Nors augintojo “sutaisytas” pirm 
pardavimo, jis yra netinkamas naudojimui be 
tolesnio išsistovėjimo. Per šį išsistovėjimo laiko
tarpį (kuris traukiasi Lucky Strike atsitikime 
nuo iy2 iki 3 metų) įvyksta svarbios atmainos. 
Tos “Gamtinės” atmainos baigiasi daliniu 
“išlyginimu” lapo pirmykščių šiurkščių koky
bių. Mūsiškis gamybos procesas nuveda tuos 
pagerinimus daugeliu žingsnių toliau - nes kiek
vienas Lucky Strike Cigaretas pavyzdžiuoją: 
Lengva Užsirūkymą iš turiningo, brandaus-kūno 
tabako.

f r

General Electric Refrigeratorių, 
Kelvinator, Westinghouse, 

Crosley ir kitų.
Tik $1.00 depozito palaikys Jums Ledaunę 

iki bus reikalinga.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik, Ine
3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furnitūra Mari
VISKAS DEL NAMŲ 

3347-49 SO. HALSTED STREET
Leidžiame žymų radio programą iš WCFL stoties 

Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare.

M

Luckies yra mažiau rūgštūs
?!

RūgJtumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su Lucky Strike 
Cigarctaia

33 3į .1... i__ t -i....?.■■■ i , t...i....i—-—i—j
BALANCE_____________
Į LUCKY STRIKE

Į B R A N~P B"

B R A N D

2

&

I■
LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTUS!

Nesenai padaryti cheminiai bandymai | 
parodo*, jog kiti populiarus cigaretų | 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo a 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

ITS TOASTED'-Jūsų gerklės apsauga 
— prieš knitėįimus

Copyright 1938, The American Tobacco Company '

prieš kosulį
ĮntiATiiiii i if ............. .. .... .

I
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FAŠIZMO REKORDAS

Keturios valstybės, kurios yra pasirašiusios Locar- 
no sutartį — Britanija, Franci ja, Belgija ir Italija — 
vienbalsiai pasmerkė Vokietiją už jos sauvališką Reino 
provincijos remilitarizavimą. Tarpe valstybių, pasmer
kusių Hitlerio valdžią, matome ir Italiją.

Fašistiška valdžia turėjo prisidėti prie pasmerkimo 
kitos fašistiškos valdžios!

Nėra abejonės, kad Tautų Sąjungos taryba, kuri 
susirenka šiandie Londone, pripažins, jogei Vokietija 
yra tarptautinių sutarčių laužytoja.

Prieš keletą mėnesių pasaulis pasmerkė fašistišką 
Italiją dėl karo Etiopijoje. - .

Tokiu budu dvi stambiausios fašistiškos valdžios, 
Italija ir Vokietija, tapo pasmerktos, kaipo nenaudėlės, 
ardančios tarptautinę taiką. Tai paliks visiems laikams 
žmonijos istorijoje, kaipo rašizmo rekordas.

Britanija, Franci ja, Belgija ir Italija

LAISVOJI LIETUVOS SPAUDA

. Aną dieną “‘Naujienose” Jbųvp perspjausdintas “Tau
tos Vienybės Komiteto” atsišaukimas/ kuris buvo pa
skleistas Lietuvoje per nepriklausomybės sukaktuvių 
šventę. Dabar gavome dar tris panašius lapelius: vie
nas jų didelis, iš dvilinko popieros lakšto, kiti du ma
žesni.

žodžiai juose atspausdinti mimeografu. Rašalai 
nublukęs, popiera sučiupineta — matyt, ėjusi per dau
gelį rankų. O turinys 
gus ir valdžios sauvaliavimą ir žiaurumą.

Šitie sumurzinti, prastai atmušti lapeliai tai 
roji, laisvoji Lietuvos spauda dabartiniu laiku!

Legalius laikraščius valdžia ne tik cenzūruoja, bet 
prigrudžia savo raštais, kuriuos redaktoriai yra pri
versti talpinti, nors juose butų biauriausi melai. Toks 
dabar yrą spaudos “įstatymas” tautininkų valdomoje 
Lietuvoje, kad laikraščio redaktoriai turi dėti valdinin
kų parašytus straipsnius ir nežymėti, iš kur jie yra 
gauti.

Laisvoji Lietuvos spauda dabar susideda iš nelega
lių atsišaukimų, kurie tūkstančiais platinasi sodžiuje ir 
mieste ir nuo kurių valdžia gauna kinkų drebėjimą!

daugiausia apie ūkininkų var

tik

“Keleivis4’, kuris pirmas iškėlė sumanymą šaukti Cleve landė birželio mėnesyje dėtrio- kratijos gyninio -kongresą, nurodo “Laisvei”, kad tas kongresas neprivalo būt vaitoja- mas partinei reklamai ir todėl neprivAlo būt rišamas hu buvusiu “prieškariniii kongresu”. “Keleivis” pastebi:“Turime ‘Laisvei’ pasakyti, kad ‘Keleivio’ sumanymas • neturi nieko bendro su tuo K‘Amerikos Prieškariniu Kongresu’, kurį buvo sušaukę komunistai. Mes net ir Žinoti nežiriojom, kad lietuviai komunistai tame kongrese butų ką nors »panašaus kalbėję, nes jų nutarimų? miims niekas rieprisiuntė, o ^Laisve’ mes matom labai retai (ji mums neina) ir ne visuomet žinom ką ji rašo.“Mintis šaukti Amerikos lietuvių kongresą Lietuvos demokratijai ginti pas mus gimė skaitant ‘Naujienų’ straipsnį apie Lietuvos nepriklausomybę.“šitokiam kongrese, musų supratimu, galėtų ir turėtų dalyvauti visos Amerikos lietuvių 6iįganizacijos, kurioms tik rupi, Lietuvos žmonių laisvė. Tačiau nevalia šitokį rimtą visuomenės ‘ reikalą naudoti partiniams savo tikslams ir girtis, kad, štai, mes esanie tie veikėjai, kurie pirmutiniai tokį kongresą sugalvojom.“Jeigu komunistai norės tokį kongresą naudot savo partijos rėkiamai, tai jie pakenks netik kongresui, bet ir patys sau,.nes visi nuo jų atsisuks. ;“Tokio kongreso reikalaur ja sukruvintą Lietuvos liau- ’ dis, todėl jokia Srovė ir jo? kia partija negali iš jo daryti politinio kapitalo.” Iš tiešų, partijos (kurios Stoja už demokratiją) turėtų tą kongreso sumanymą remti ir už jį agituoti, bet nesistengti kongresą paimti į savo kontrolę. Tuomet butų išvengta ir pragaištirigų vafžytinių “viešpatavimo” kongrese.

Ir prisaikdinotona buvo paskelbtas prezidentu (nors jisai gavo mažiau, kaip pusę seimo atstovų balsų!). .Taigi perversmas buvo padarytas su klerikalų pagelba — dėl to iiegali būti jokios abejonės. ■i-iv. ■*•■*šimutis mėgina perversmininkus pateisinti tuo, kad liau- dininkų-socialdemokratų kabineto narius ir respublikos prezidentą jie “užtiko miegant lo- voses”. Bet juk tas užpuolimas ant ministerių ir prezidento įvyko naktį — tai kame gi jie turėjo būti, jeigu ne namie ir ne lovose?!Tačiau p. šimutis savo išpažintyje nesisarmatija ir tiesiog per akis meluoti. Jisai sako, kad socialistai “savo laiku” patarė saviemsiems “nė cento 
Lietuvai neduoti”. Seniai visi žino, kad tai yra melas, bet “Draugo” redaktorius vistiek jį kartoja ir gana. Taip jisai praktikuoja “krikščionišką dorą”. Ar jisai supranta, kad, šitaip elgdamasis, jisai labai pundo vardą tos srovės, kurią jisai atstovauja?
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Nugalėję Pruseiką ir jo talkininkus iš centro biuro, opoziciniai komunistai (“sklokinin- kai”) pareiškia, kad jie stoja “už komunistinių spėkų vienybę”, bet ta vienybė turinti būti įvykinta susitarimo keliu ir ‘ ‘partinės demokrati  j os1grindų. I Be to, sako jie savo rezoliucijoje, “mes norim vienybės ir tautine ir tarptautine plotme”, nes yra suskaldyti ne tik lietuviai, bet visas tarptautinis komunistų judėjimas, žodžiu, jie reikalauja, kad Maskva tartųsi su tarptautine komunistų opozicija.O Maskva tą opoziciją visai ignoruoja. Jį nesiūlo jai net “bendro fronto”, kaip socialistams. Abejotina, ar opozicionie- riai susilauks, kad komintįprnas to savo nusistatymo atsižadėtų. Kiekviena sekta savo “hereti- kų” neapkenčia labiau,
turi

negu “bedievių”. O niaskvinis korriu- hizmas seniai yra įgijęs visas 
religinės sektos ypatybes: jisai “neklaidingą” popiežių(Staliną), “šventraštį” (Lenino raštds, kuriiiose tiek pat prieštaravimų, kaip biblijoje); dogmas, į kurias Viši “tikri” komunistai turi aklai tikėti, ir tt.

Apie Ką Kaunas Kalba

Aną dieną nurodėme, kad iš Ispanijos ateina labai 
mažai žinių ir tos, kurios ateina, praneša tik apie nei
giamus dalykus — susirėmimus tarpe politinių priešų, 
bažnyčių ir vienuolynų padegimus ir t. t. Minėjome, kad 
net apie rezultatus papildomų rinkimų į parlamentą, 
kurie įvyko kovo mėn. 1 d., telegramų agentūros dar 
iki šiol nieko nepraneša.

Po to žinių iš Ispanijos pradėjo pasirodyti daugiau, 
bet jų turinys ne geresnis. Vis pranešama apie susišau
dymus, pasikėsinimus, užmušimus ir sužeidimus. Susi
daro įspūdis, kad dabar toje respublikoje siaučia visiš
ka anarchija. Bet ar tai tiesa, sunku pasakyti. Gal būt, 
kad emigrantai, kurie dabar būriais dumia iš Ispanijos, 
(perdeda arba prasimano, pasakodami apie baisenybes 
krašto viduje.

Tie pabėgėliai tai daugiausia įvairių rųšių miny- 
kai, dvarininkai ir kitokie tamsus gaivalai, kurie įsipy
ko žmonėms reakcijos viešpatavimo metais.

Kada vienas Amerikos korespondentas paklausė 
ministerj pirmininką Azana, ar tiesa tai, ką jisai girdė
jo apie riaušes vienoje vietoje, kur buvę daug žmonių 
užmušta ir sužeista, tai ministeris jam atsakė: “Tai tu
rėjo būti Etiopijoje!”

Tačiau galima neabejoti, kad Ispanijoje neramumų 
yra. Vis labiau aiškėja, kad juos stengiasi išprovokuoti 
fašistai ir klerikalai, štai, šiomis dienomis fašistų gau
ja kėsinosi užmušti socialistų vadą Ispanijos parlamen
te, Luis Jiminez Asua. Piktadariai į jį šovė, bet pataikė 
ne į jį, o į jo sargą, kuris krito vietoje, peršautas kė
liais šoviniais. Suimta septyni užpuolikai, visi fašistai.

Fašistai, klerikalai ir dvarininkų pasamdyti gengs- 
teriai, noip iššaukti civilinį karą Ispanijoje tikslu dis
kredituoti respublikos valdžią. Reikia tikėtis, kad Ispa
nijos darbininkai toms provokacijoms nąpasiduos.

“Draugo” redaktorius L. šimutis daro viėšą išpažinti, norėdamas išsiginti komunistę priekaišto, kad jisai esąs “fašistas”. Bet jo išpažintis yra kreiva. Jeigu tokiu pat budu jisai išpažins ir savo asmeniškus gr.iekus, eidamas velykinės?, tai Kipšas pekloje šokinės iš džiaugsmo.štai, p. šimutis bando pasij- aiškinti, delko jisai pritarė 1926 m. gruodžio perversmui, ir sako, kad lįaudininkų-socialdemo- kratų valdžią nuvertė “kariuo* menė, bet ne kas kitas”. Tai tik dalis tiesos; kitą dalį “D.” redaktorius paslepia. ,Juk per- versmas tai nėra tik valdžios pašalinimas, bet — vienos valdžios pašalinimas ir kitos sudarymas. Naują valdžią po naktinio “pučo” sudarė ne kariuoP menė* bet tautininkiai su krik^ čionims demokratais. Vos tik jiaudihinkų-sociAldemokratų kabinetas (kartu su prezidentu Grinium) buvo jėga nuverstas, kaip klerikalų vadai, kun. Krupavičiaus lupomis,k 'viešai pasiūlė perversminihkhms savo “bė. sąlygią piąrakią” — ir už tai klerikalų šulai gavo keletą vie-i tų tautininkų valdžioje!Be to, klerikalai ' balsavo už Smetoną, kad jisai butų išrinktas prezidentu, ir tie rinkimai buvo taip “sufiksinti” iš kalno, kad dar balsavimas nebuvo pasibaigęs, o jau arkivyskupas

(Musų specialaus korespondento)likti. Taipgi kova su stambiąja buržuazija Lietuvoje eitų daug lengvesniu keliu negu kur nors kitur. Socialižacijos gyvenimas Čia daug spartešniu tempu žengtų negu kitose valstybėse. Bet kad visa tai galėtų įvykti politinė valdžia turi atsidurti* demokratijos rankose.Tokia vyriausybė susidarius pirmoje eilėje tai atpalaidotų pradžios; mokyklos mokytojus riūo politikos, į kurią jie dabar tautininkų yra įkinkyti ir turi tos organizacijos pareigūnų pareigas atlikti. Mokytojai sugrąžinti į mokyklas galėtų pilnai atšidėję darbą mokytojo, auklėtojo dirbti ir tikrai kaimą šviešti. Mokytoji- jos medžiaga yra gera, savo pareigoms visai tinka, tik dabar be mokyklos turi daug pašalinio jiems darbo primesto ir dėl to mokyklos darbas daug nukenčia. Agronomai, kurių jau yra nemaža thip pat dabar verčiami tautininkų visokias pareigas eiti, tai jų tiesioginis darbas, kaipo agronomų taip pat daug nukenčia. Jie turėtų tuomet eiti žemes Ūkio švietėjų pareigas. Tai žemes ūkis turėtų sparčiai kilti. Lietuvos ūkininkas nėra toks didelis apsileidėlis ir jei tik jis iš šalies sulauktų paspirties ir pritarimo neabejotinai jis darytų didelę pažangą. Miestuose taip pat gyvenimas staiga atgytų, nes čia, žmonės tuomet galėtų didesnės savo iniciatyvos parodyti ir jų Veikla nepriklausytų nuo kieno nors sutrūnėjusios Valios. Valdininkija yra pusėtinai dabar stibitirbkratėjtisi, bet kitai dvasiai pūstelėjus jie tuoj atsigautų, nes daugumoje tai vis dar jauni vyrai , kurie dar gali Savo dvasioje atgimti. Žinoma, daug kas iš jų nenorėtų pasiduoti; mat, dabar kaip kas pasijuto labai aukštai pakilę ir visą gyveniihą tvarko, bet tokiėms ponams tektų tlioj pasitraukti, arba teisingiau tarus jie būtų išprašyti savas vietas apleisti.Lietuvoje politinių partijų uždarymas palietė taip pat jų niaterialį turt^. Skaudžiausiai čia bus nukentėję liaudininkai, o ypač jų jaunimo sąjunga. Mat, jaunimo sąjunga kaime daugelyje vietų turėjo savo gražius knygynėlius, o kaip kur net savus namus. Dabar višas tas jų turtas nusavinamas. Tai kas daugiau

Dabar daug kas suka galvą, kada ir kokia tvarka bus sušaukta Lietuvos atstovybė. Busimai Lietuvos valstybės atstovybei, arba parlamentui daug kas vilčių nededa ir daug gero nelaukiu, nes netiki, kad tautininkai ,bufų tiek nuoširdus ir demokratišku budu šauktų parlamentą, kad jie parodytų noro su kitų pažiūrų žmonėmis, bendradarbiauti.Jei tik Lietuvos vidaus gyvenime butų išgyvendinta da- j bar esama santvarka, tai per 5—10 metų Lietuvą sunku butų pažinti. Ji tokia padarytų pažangą, kad tikriausiai prilygtų kulturirigiauisiems kraštams. Lietuvoje yra daug paslėptų kūrybinių pajėgų. Štai ir dabar tikrai tose sunkiose politinėse gyveninio^ sąlygose vis dėlto nebūtų galima sakyti, kad Lietuvos ūkio ir kultūros gyvenimas \ nedaro pažangos. Be to, patšai Lietuvos gyvenimas turi daug galimumų daryti šuoliais pažangą ir demokratėti, jei taip ga- liiiįa išsireikšti.Lietuva neturi stambių kapitalistų; ji turi tik alkanų I persisunkusių egoizmo dvašia ir užsimojusių greit tapti milijonieriais. ■ šioki alkani milijonieriai” visuomet yra biau- ! rbšni, nes jie žiauriau kitus išnaudoja. Bet demokratiškai vyriausybei įsigalėjus šiuos alkanuosius “milijonierius,’ la- ‘ bai * butų lengva pažaboti ir jiems tinkanįą' vietą nurodyti. Čia netektų sunkiai su jais kovoti. Mat, Lietuvoje privataus didelio susikoncentra- vusio vienose rankose kapitalo taip kaip nėra. Stambiausias finansistas yra pati VaL stybė. Lietuvos bankas visus kitus visai ihenkus baiikus tvarko. Beje, kurių yra tik du ir trečias taip vadinamas žydų centraliriis bankas daugiau yra visuomeninis, nes jis sudarytas kooperacijoms remti. Bet visi tie bankai veik išimtinai priklauso nuo Lietuvos valstybės baųjco. Taigi finansinėje srityje alkanus “milijonierius” butų visai lengva suvaldyti. žemės ūkio srityje labai yra įsigalėjus kooperacija, taigi ir visuomeniška organizacija, į kurią“ tektų tik daugiau tikrų darbo ūkininkų įtraukti, o jie jau tariamuosius dvarininkus tuoj suvaldytų. ' Miestuose ypač Kaune kooperacija tarpe vartotojų thip pat galėtų žymų .vaidmenį at-

kaip per dešimts metų buvo krauta, taupyta štai, dabar į svetimų rankas turi atitekti. Krikščionys materialiai mažiausia nukenčia, nes jų pavasarininkai neuždaryti, kurie taip pat daug turto turi pavidale knygynėlių, savo namų ir taip toliau.Socialdemokratai čia tokių nuostolių mažiausia šiuo metu turi, nes jaunimo kuopos provincijoje jau nuo sehesnių laikų viėiia po kitai buvo uždarytos ir jų turtas nusavintas.Liaudininkų ir krikščionių demokratų laikraščiai eina kaip tebėjo seniau; mat, tie dienraščiai ne partijų vardu buvo leidžiami.Socialdemokratų Darbo Visuomenė toliau nebegalės eiti, nes ją leido partija. Labai galimas daiktas, kad vis dėlto marksistų 'krypties koks nors mėnesinis laikraštis išeis.Darbo visuomenėj suvis buvo leidžiama prasitarti daus reikalais.kraštis rašė tik iš užsienio litikos ir darbininkų judėjimo, bet net apie užsienio dar-, bininkų reikalus ne visuomet galėjo viską pasakyti. Nors liaudininkų ir krikščionių demokratų laikraščiai eina, bet jie turi svetimoms idėjoms pa- , tarnauti.kad tuose laikraščiuose pasirodė žinutė buk Seimo laikais gudriau ir nereikia rašyti, nes išeikvojimo, negu dabar tautininkams be seimo valdant. Tas pranešimas labai jau negudriai parašytas, bet juk jo gudriau r nereikia rąšyti, nes jo autoriai puikiai žino, kad jis visviena privalomai turės būti spaudos paskelbtas kaipo tokio niekas negalės kritikuoti.Teisybę tarus jo rimtai visai netenka kritikuoti, jis kaip kuriais atsitikimais gali kitu galu patarnauti. Štai jau dabar kaip kas tą pranešimą perskaitęs taria sau: Seimo laikai būvo geri laikai, bent visuomenė pati visokius visuomeninio ir valstybinio turto eikvotojus gaudė, o dabar bylos mažėja, reiškia, ir kontrolė mažėja, daugiau vagia ir nėra kasėjuos gaudo.Taip skaitytojas tokia žinią paskaitęs samprotauja, bet iš esmės ir dabar bus daugiau išeikvojmų, daugiau bylų, bet jų butų dar^daugiau, jei pati visuomenė galėtų atviriau pasisakyti, jei ji butų lygioje padėtyje su valdininkais pastatyta.Nėra reikalo čia man apie tai plačiai tašyti, čia suminėjau tik vieną faktą, kuris parodo kokioje būklėje dabar yra atsidūrusi Lietuvos spauda. Butų galima visa eilė tokių pratiešimų suminėti, kurie privalomai turi būti dedami į laikraščius ir kurie negali būti kritikuotini.Ir vis dėlto visų laukiama ir kalbama, kad taip ilgai negalės tęstis, todėl į šitų diehų tuos visus “patogumus” žiūrima, kaipo į laikiną priemonę, apie ką ateityje teks labai linksmai prisiminti.Toks jau visų kietas įsitikinimas, kad sparčiais žingsniais žengiama į gražesnį, skaistesnį rytojų.Visuomet kiečiausios priemones paskubintai artina ga-
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Nesirgau nė vie-sustojau Pary- išbuvau penkias lėktuvu skridau

Štai ar ne keista,
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Turėdamas kiek laiko, aš parašysiu jums apie savo kelionę ir įspūdžius. Kaip žinote, aš išvykau iš New Yorko sausio *30 ’ d. ’ Plaukiau laivu 11 e d e France. Kelionė per jurą buvo labai gera: nors oras pasitaikė kiek šaltokas, bet jura buvo rami, nos dienos, t j .Pirmiausia žiu j e, kame dienas. Paskuiį Kauną. Pasitaikė, kad kaip tik tuo metu Lietuvą užklupo pusėtini šalčiai. Man, per paskutinius kelis metus gyvenusiam Kalifornijoje, tai buvo nepaprasta. Kaune sustojau “Lietuvos” viešbutyje, kame kambariai švarus ir šilti.Per tris dienas iš viešbučio niekur neišėjau. Mat, nelaimei, su savim šiltų drabužių nepasiėmiau; o kai temperatūra laikėsi apie 20 laipsnių žemiau nulio, tai neparanku buvo išeiti į gatvę. Į ketvirtą dieną oras šiek tiek atšilo. Tad nusisamdžiau taksį ir nuvažiavau į savo tėviškę <apie 95 kilometrus iš Kauno). Tačiau tėviškėje praleidau tik dvi dienas. Nepalankus oras ir kitos aplinkybės vertė mane grįžti į Kauną. ■a.isUiiAprūpinęs dovanomis tėvelį, brolį, sesutę ir kitus gimines, grįžau vėl į Kauną, kame praleidau* dar tris dienas. Per tas tris dienas teko sutikti daug karininkų, valdininkų, pirklių ir šiaip laisvos profesijos Žmonių. Iš kai kurių jų turėjau progos kiek plačiau patirti apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje, žinoma, kiek tai buvo galima padaryti per tokį trumpą lai-Pasinaudojau proga pamatyti ir įžymesnės vietas Kaune. Būtent, Karo Muziejų, Kūno Kultūros Rumus ir t. t. PasL važinėjau* ir šiaip po Kauną. Turiu pasakyti, jog miestas padarė man labai gerą įspūdį. Kai kuriąis atžvilgiais Kaunas pralenkia Amerikos miestus.Kadangi laiko turėjau visai mažai, tai vasario 22 d. jau turėjau Lietuvą apleisti. Lėktuvu vėl grįžau į Paryžių. Prancūzijoje pasiliksiu iki ko- Vo 11 d. Paskui laivu S. S. Paris vėl plauksiu į New Yorką. Tokiu budu Ameriką manau pasiekti kovo 18 d. Svečiuotis New Yorke ilgai neteks: tuoj turėsiu važiuoti į Mon- treal, Kanadą, ir jau balandžio 1 d. surengti ten imtynes. To reikalauja mano pasirašytas kontraktas. Tas kontraktas suteikė man teisės per septynerius metus rengti imtynes aštuoniolikoje Kanados miestų. Mano buveinė bus Montreale.Tai tiek šį kartą apie savo kelionę ir įspūdžius. Kai sutvarkysiu savo. reikalus ir turėsiu daugiau laiko, tai parašysiu jums plačiau apie tai, ką aš per tą trumpą laiką mačiau ir girdėjau Lietuvoje.
— Jack Ganson-Karabinas.

Turėkime vilties, kad ateityje bus geriau.
— Korės p.

Reikalaukite “NAUJIENAS 
ant hiie k&npo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas Jai- 
kraščiųbUs gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delet

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

KULTŪRA
•SAUSIS. 1936 

Joti atėjo!
šis naujas ir tik ka iš Lietuvos gau

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

Didysis vėžys Morinos ežere — J. 
Baldauskas.

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

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisvės Alėjos — 

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

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

chailoVas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima pjauti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

K.



šeštadienis, kovo 14, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III

Užkariavimų Bepra- 
smingumas

yra visai mažai žaliavų, kurios 
butų išimtinai tam tikroj vie
noj apygardoj ir kurių kainos 
nebūtų nustatomos pasaulinės 
rinkos. /

Visos kolonijos, kurias dar

Rytoj lenkai stato 
Moniuškos operą, 

“Halka” (

Rašo NATHANIEL PEFFER

Kas nėra girdėjęs apie reika
lingumą Italijai ekspansijos 
(plėtimosi) ? Italai sako, kad 
jų reikalai verčia juos kariauti 
už jsigijimą naujų žemių. Ang
lai sako, kad Italijos troškimas 
ekspansijos yra teisėtas, bet 
tai esą nepateisina stvėrimosi 
ginklo. Bet dar niekas nepasa
kė, kokis yra tas reikalas eks
pansijos ir niekas dar neklau
sė, ar išviso turi tai kokią nors 
reikšmę. Ar ištikrųjų nors vie
na šalis yra reikalinga ekspan
sijos?

Pripažinkime, kad niekurios 
valstybės turi daugiau gyven
tojų, negu jos gali išmaitinti 
iš savo išteklių. Ką tokia šalis 
turi daryti? Aiškus atsakymas 
—plėstis. Bet kaip? Ekspansi
ja gali priimti tik tris formas: 
ji gali užgriebti retai apgyven
tas šalis, kad pasiųsti į jas sa
vo gyventojų pervirši; arba ji 
gali užgriebti neišvystytas te
ritorijas, kaipo marketą eks
portui; arba užgriebti teritori
jas, kuriose yra nenaudojamų 
žalių medžiagų.

Imkime pirmiausia iškėlimą 
gyventojų perviršio, čia yra la
bai iškalbingi Italijos patyri
mai. Per 50 metų ji dėjo pa
stangas ir eikvojo savo turtą 
sukurti imperiją, neva suma
žinti gyventojų susigrūdimą. Ji 
prisidėjo prie kovų dėl kolonijų 
Afrikoj po 1880 m. ir kariavo 
prieš Abisiniją (Ethiopiją) ir 
Tripoli. Bet 1914 m. visose ko
lonijose, kurias ji laimėjo Af
rikoj, buvo tik apie 8,000 ita
lų. 50 sykių daugiau italų gy
vena vien New Yorko valsti
joje.

Imkime, pavyzdžiui, Vokieti
ją. Norėdama laimėti imperiją, 
Vokietija pasipriešino Anglijos 
jurų galybei ir iššaukė pasauli
nį karą. O 1914 m., pradžioj 
karo, kuris kilo dėl troškimo 
kolonijų, visose Vokietijos ko
lonijose Afrikoj, kurios siekė 
apie 900,000 ketvirtainių mylių 
plotą, buvo apie 22,000 vokiečių 
ir dar apie 2,000 vokiečių viso
se Vokietijos kolonijose kitose 
pasaulio dalyse. Daugiau negu 
tiek vokiečių gyvena vien tik 
tarp 80-tos ir 90-tos gatvių 
Manhattan saloj, New Yorke.

Kitas nuolatos rodomas pa
vyzdys perdaug didelio gyven
tojų susigrūdimo yra Japonija. 
1905 m., paaukodama apie 300,- 
000 savo žmonių, Japonija at
kariavo nuo Rusijos pietinę 
Mandžuriją. O ir dabar Japoni
ja žengia prie karo su sovietų 
Rusija, ar su Jungt. Valstijo
mis, o gal ir su abiem šiom 
valstybėm, kad galėtų pasigrob
ti Chiniją. Ji turi plėstis, sako 
Japonijos teisintojai; nes gy
ventojų prieauglis šią gentkar
tę siekia nuo 600,000 iki 1,000,- 
000 per metus. Bet 1930 m., už 
25 metų po užkariavimo pieti
nės Mandžurijos, ten buvo ap
sigyvenę tik 200,000 japonų — 
taigi daug mažiau negu japonų 
žuvo to krašto užkariavime. 
Vien Californijos valstijoje gy
vena du syk daugiau japonų.

Taigi argumentas už imperi
ją, paremtas gyventojų tirštu
mų, yra labai silpnas, vien tai
komas sukurstymui patriotinių 
aistrų. Skaitlinės gi parodo, 
kad jei gyventojai emigruoja, 
tai jie emigruoja ne į savo ša
lies kolonijas, bet i kitas ne
priklausomas, jau apgyventas, 
valstybes. Tai vyksta dėl tos 
svarbios priežasties, kad veik 
visos teritorijos, kurios sudaro 
kolonialę imperiją, yra netin
kamos baltiems žmonėms gy
venti.

Dėl praktiškų priežasčių, vie
nintelis vietos užkariavimui per 
pastaruosius 100 metų tėra li
kę tik tos pasaulio dalys, ku
rios yra apgyventos silpnų ir

atsilikusių, tautų. Tokios šalys 
yra Afrikoj ir Azijoj. Tokios 
gi tų vietų, kurios nėra tirštai 
apgyventos čiabuvių gyventojų, 
kaip Indija ir Chinija, yra Vi
siškai netinkamos baltajai civi
lizacijai. Kiek italų gali atlai
kyti rytinės Afrikos pakraščių 
klimatą? Europos valstybė, ku
ri mano esanti perdaug tirštai 
apgyventa, gali pasiimti viso 
pasaulio kolonijas ir nuo to jos 
gyventojų tirštumas nė kiek ne
sumažės.

Toliaus reikia pastebėti, kad 
tos valstybės, kurios daugiausia 
šaukia apie savo gyventojų per
viršį, kartu daro kultą iš dau
ginimo gyventojų. Mussolini 
per daugelį metų skelbia reika
lą Italijos moteris daugiau gim
dyti ir net skiria dovanas už 
veislumą. Dabar, kada jo atsi7 
šaukimai paveikė — jei tikrai 
paveikė — jis vėl šaukia, kad 
reikia kolonijų iškelti gyvento
jų perteklių. Tad jei puolimas 
bandoma pateisinti gyventojų 
perkėlimui, tai tas pateisini
mas ne tik nėra nuoširdus, bet 
ir beprasmis.

Yra da ir ryškesnių įrodymų 
prieš politiką teritorijų grobi
mui tikslu įsigyti marketus 
eksportui. Štai imkime Angliją. 
Jokia šalis negali tikėtis turė
ti didesnių ir turtingesnių ko
lonijų. Indija, turinti 350,000.- 
000 gyventojų, yra Anglijos 
kolonija. Bet kokia šalis dabar 
pasigauna tą marketą? Ne Ang
lija, bet Japonija. Malay ,pu- 
siausalis priklauso Anglijai. 
Bet ne Anglija, o Japonija ten 
pardavinėja savo prekes. Buvu
sios Vokietijos kolonijos dabar 
yra valdomos Anglijos. Bet 99 
nuoš. dirbtinio šilko, kuri im
portuoja Tanganyika yra dirb
tas Japonijoj, o ant kiekvieno 
masto Anglijos ,audinių, impor
tuojamų i Kenya, išpuola šeši 
mastai Japonijos audinių.

Tokią pat padėtį galima už
tikti ir kitų šalių kolonijose. 
Java ir Sumatra salos priklau
so Holandijai. Bet Japonijos 
prekyba su Java ir .Sumatra 
yra daug didesnė, negu Holan- 
dijos. Italija gali pavergti ir 
pasigrobti Ethiopiją, bet Japo
nija — ar Vokietija, ar Jungt. 
Valstijos — pasigaus didžiumą 
prekybos su Ethiopiją.

žodžiu, įsigijimas kolonialės 
teritorijos jau nebeužtikrina ir 
ekonominių teisių prie jos. Pre
kyba jau nebeseką paskui vė
liavą, nežiūrint muitų, kreditų 
kontrolės ir pinigų manipulia
cijos. Prekyba dabar tenka 
tiksliausiam gamintojui, nežiū
rint jo tautybės; gamintojui, 
kuris gali pasiūlyti lygios ko
kybės prekes už žemiausią kai
ną. • ■

Ekspansija, kad prieiti prie 
žaliavos šaltinių, vis dar turi 
šiokio tokio pagrindo. Įsigiji
mas monopolio geležies, anglių, 
aliejaus, aukso, vario, gumos ir 
cino tam tikroj apygardoj yra

galima įsigyti užkariavimu, 
mažai atneš naudos Italijai ir 
Vokietijai. O kai dėl Japonijos, 
užkariavimas Chinijos gali jai 
tiek daug brangiau kainuoti, 
negu Japonijai tektų mokėti už 
Chinijos žaliavą normaliais pre
kybos keliais, kad Japonijai ga
li tekti bankrutuoti. Kolonijų 
užkariavimas yra ne tik bran
gus dalykas, bet ir netikras. 
Pelnas iš tų kolonijų vistiek 
teks labiau industriniai išvys
tytai šaliai.

Tai ką teikia ekspansija? 
Dabar madoj yra teorija, kad 
karo pavojus paeina iš pasaulio 
pasidalinimo i pasitenkinusias 
šalis ir nepatenkintąsias šalis, 
prie kurių vyriausia priklauso 
Vokietija, Italija ir Japonija. 
Tvirtinama, kad- nepatenkinto
sios bandys suardyti balansą, 
todėl karas darosi neišvengia
mas. Gudri, gerai Apgalvota te
orija, bet ji neparemta faktais.

Net ir paviršutiniai žvilgte
rėjus į pasitenkinusias šalis, jų 
pasitenkinimas neišrodys labai 
patenkinantis. Kuri šalis yra 
labiau pertekusi už Angliją vi
su tuo, kas turėtų teikti jos 
gyventojams turtų ir galią? O 
kaip dabar Anglija bujoja? 
Kaip stipri yra jos imperija ir 
kaip patvarus yra jos ekono
minis organizmas ? Sakysime, 
jei Vokietijai ar neit Italijai pa
sisektų užimti Anglijos vietą, 
sudarant tokią pat didelę, kaip 
Anglijos, imperiją: ką jos lai
mėtų? O didesnės imperijos už 
Angliją jokia šalis negali tikė
tis. Ir neišrodo, kad kuri šalis 
galės būti tuo, kuo buvo Ang
lija 1900 m., net dagi pati Ang
lija. Tegul nepatenkintosios ša
lys pasiima visas Anglijos ko
lonijas ir dar daugiau: jų rei
kalai vistiek nebus patenkinti.

Dalykas tas, kad 20-tame 
Šimtmety* mažai yra naudos 
iš imperijos.

žinoma, iš to neseka, kad 
valstybes nesisieks imperijos. 
Valstybes ginkluosis, darys Vie
na prieš kitą sąjungas, bandys 
grobti ir neabejotinai įpuls i 
naują karą. Bet reikia pabrėž
ti, kad jos tai darys tikslu gau
ti tai, ko vistiek neturės, kai jį 
įsigys.

Ekspansija yra netekusi sa
vo prasmės, šiandien kelias į 
imperiją gali privesti tik 
prie 1 mirties ir sunaikinimo. 
Išeiti iš desperatiškos ekono
minės painiavos, Visos indust
rinės šalys turėtų apsidairyti 
aplink save. Neginčyj anias 
faktas yra, kad vakarų pa
saulis jaučia depresiją delei 
praradimto marketų pirmiau 
buvusiose labiau atsilikusiose 
šalyse,, kurios dabar pradėjo 
industrializuotis ir pačios sau 
gaminti prekes. Nauji marke- 
tai turi būti surasti reorgani- 
zuojanties namie —padarant 
galimu neturtingiems namiš
kiams įsigyti tų prekių, už 
kurias ikišiol turėjo mokėti 
labiau atsilikusios šalys.

Helena Lipowska
Chicagos Civic Operos rū

muose rytoj vakare lenkų mu- 
zikales organizacijos stato vil
niečio kompozitoriaus, Stanislo
vo Moniuškos operų, “Halka”. 
Perstatymui 'tos- organizacijos 
persitraukė iš Lenkijos kelis 
Varšuvos operos dainininkus, 
tarp jų Helena Lipowska, so
prano.

Dainuos šie solistai: W. Fi- 
ganiak, Golebiwski, Karlasz, 
Krenz-Glowacka, Laskowski ir 
Warchalowski. Choras susidės 
iš 90 parinktų dainininkų. Or
kestrą. ves Herzy Bojanowski.

(Sp.)

mano pasakos”, H. Griciūtė, 
soprano; Mikita, liaudies dai
na, Kvartetas; Dvi gitaros, Or
kestras; Ak, kaip linksmu, 
kvartetas; Mano karžygiš, H. 
Griciūtė, soprano; Makalai; 
Volgos laivininkų daina, Or
kestras; Ar skauda man širdį, 
Kvartetas; Siuntė mane moti
nėlė, Kvartetas; Kariška pol
ka, Orkestras. —X.

Gražus Radio Progra 
mas

Progress FurnitiiTe Compa- 
ny Krautuvė rengiasi palinks 
minti savo radio klausytojus 
smagiu ir įdėmiu rsidio progra
mų, kuris bus transliuojamas 
rytoj, nfedėldienį, i 1-tą valandą 
prieš piėt, iš stoties W.G.E.S.

Patirta, kad programa išpil
dyme dalyvaus žymus daininin
kai, muzikai ir kalbėtojai, ku
rie 1 pateiks daug ko įdomaus 
ir gražaus. Tcidel reikia ne
pamiršti pasiklausyti.—-X.

WCFL Laivas 
Linksmybės

Ryt dieną Chicagos ir kitų 
miestų lietuviai turės progos 
visą valandą! pasigerėti pui
kiu radio prdgramu iš stoties 
WCFL, nud b iki 6 vai. vaka
re. Programas susidės iš 
musų gfažių)!. liaudies dainų, 
Makalų gyvenimo istorijos ir 
didžiulės BuVlriko radio or
kestrus, kuri visados nepap
rastai šauniai groja, šiuos 
programūs leidžia ir finan
suoja Jos. F. Budrike radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 ir 
3347 So. .Haįsled St., bei Bud
rike Jewelry 'krautuvė, adre
su 3343 'So. Halsted st Chi- 
cagoje.

Linksmas variakalvjs, Mar
šas, Budrike Radio orkestras; 
Mes daug pasaulio matėme 
kraštų, Radio Kvartetas; Uba
gų kaimas, Polka, Orkestras; 
Olympijos arija iš op. Hoff-

DON’T
NEGLECT

L A COLO
Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterble nėra VIEN TIK

“Alceste” Gluck-Sgambati
(b) Polonaise in E 

major LIszt
Josef Hohmann

VI. Overture to “Rienzi”
Wagner

General Motors Symphony
Orchestra

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG l KLAIPĖDĄ

LAIVO NKMAINANT

r

""H

Pianistas Josef 
Hof mann per 
Radio

Garsus lenkų kilmės pianis- 
tas, Josepf Hofmann, rytoj da
lyvauja General Motors Sim
fonijos programe, kurį trans
liuoja N.B.C. tinklas.

Jis bus solistas su radio sim-< 
fonijos orkestru, kuriam vado
vaus Erno Rapee.

Chicago valanda pasieks per; 
WMA, nuo 10 iki 11-tos nau
juoju laiku.

PROGRAMAS
I. “Huldigung’s Mareli” from 

“Sigurd Jorsalfar” Grieg
Gieneral Motors Symphony 

Orchestra
II. (a) Ballade ir F. major

Chopin
(b) Waltz in D-flat major 

Chopin 
Josef Hofmanu

III. (a) “Danše Bohemianne” 
from “La Jolie Fille de

Perth”
(b) “Two 

Sketches”
1. Nocturne
2. March.

Auoiįdui^s SJO)OJ\[ pu.9U9f) 
u.iąs9ųoj()

IV. First Movement from 
“Pathetiųue” Symphony

Tsch*aikowsky
General Motors Symphony 

Orchestra
V. (a) Melody from

Bizet
American

Griselle

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM 
Ilgio, 575 pėdų: pločio, 74 pėdos: IR,000 tonų rcg. tonažas: 23,000 tonų įtalpos | 

IŠPLAUKIA IA NEW YORKO

Gegnžes-May 29 d., 1936 m., 11 vai. ryto 
•Via Gothenburg

I Klaipėdą atplauks birželio 10 d., 1 vai. po piet

Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge
ra ventiliacija. Skanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramogų: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti. Erdvios salės. Platus 
deniai įvairiems sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jurų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės.

Ekskursija užglrta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., “NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street," Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWEDISH

iff

Velykoms

DABAR PIRKDAMI SUTAUPYSITE 
NUO $10.00 IR DAUGIAU.

NUSIPIRKIT SIUTĄ 
ARBA TAPKAUTI

Musų krautuvėj dabar rasite tūks
tančius puikiausių siutų ir tapkau-
čių. Naujausios mados ir puikiau- 
šių materiolų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 SO. HLSTED ST CHICAGO

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANUUSi

masinanti priežastis užkariavi
mui,1 kadangi tos ir kitos žalia
vos yra reikalingos industrijos 
gamybai. Įsigijimas kolonijų 
duoda pirmenybę prie tokių 
gamtos turtų; bet tas dar ne
suteikia monopoliaus. Dėl prak
tiškų sumetimų jokia šalis ne
gali įsigyti monopoli visų jos 
kontroliuojamų turtų, nes tas 
iššauktų pasipriešinimą kitų 
šalių. Anglija kontroliuoja Ma
lay gumą, bet ji turėjo taikin
tis su Jungt. Valstijomis, vy
riausiu gumos suvartotoj u. Pri
ėjimas prie žaliavos teikia m& 
žą naudą, jei tuo pačiu laiku 
nekontroliuojama ir marketų, 
kas betgi priklauso nuo tikslaus 
sutvarkymo industrijos. O jei
gu šalis turi tokią gerai su
tvarkytą industriją, ji gali pir
kimu gauti visą jai reikalingą 
žaliavą. Net dagi veikiausia ne
reikės mokėti ir premijos, nes

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

mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir
vaistininku.

GARSINKITE
. NAUJIENOSE

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių ; • 
Pagal Direct Reductioh Planą

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI; -SU AUGšC.I AUSIU '•••<.
PELNU, PAGAL, DAYTON PEANĄ. ; '

KEISTUTIS LOflN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1 

840 West 33rd Street 
. MEMČĖR '

F E DERA L HOME L O A N dl A N K,.: • 
" OF . CHICAGO .J \ ‘ ‘ '•

Miegamųjų Setai po $47.50 ir aukščiau

Seklyčios Setai po $47.50 ir aukščiau

Musų lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių.

Viši žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimamo palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisi t daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau
pyk?-

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM

z 40 melų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimyninkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

COHEN BROS
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedaliomis.
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Senatvės Pensijų 
blankos jau yra 

dalinamos
Pensijas gali gauti seneliai 65 

metų amžiaus; blankas iš
duoda pašalpos stotys.

Cook apskričio Piliečių Gero
vės biuras vakar pradėjo dalin
ti senatvės pensijų blankas. 
Tas blankas galima gauti mies
to rotušėje arba visose stotyse, 
kurios telefonų knygose yra su
žymėtos po antrašte “Cook 
County — Bureau of Public 
Wclfare” (išskyrus Lincoln 
Park, Boseland ir Stock Yards 
ofisus. Jie buvo uždaryti.)

Seneliai ten nuėję gali blan
kas gauti. Vienoje blankos pu
sėje yra sužymėtos taisyklės, 
pagal kurias pensijos gauna
mos, o kitoje klausimai, ku
riuos aplikantas turi atsakyti.

Kad pensiją gauti, senelis 
turi būti nemažiau 65 metų 
amžiaus. Taipgi turi būti išgy
venęs bent penkis iš praeitų 
devynių metų Illinois valstijos 
ribose. Jeigu aplikantas uždir
ba $30 ar mažiau į mėnesį, jam 
bus duodama dalina pensija. 
Pensijas gaus ir tie, kurių vai
kai gali senelius aprūpinti, bet 
valstija iš tų vaikų ims tam 
tikrą atlyginimą.

Chicagoje yra 25,000 senelių, 
kuriems pensijos priklauso pa
gal įstatymo patvarkymus.

Dr. Graičiunas kal
bės apie Dr. Šliupą
Bytoj, kovo 15, Tautiškos 

bažnyčios svetainje, prie 35tos 
ir Union Avė., Dr. A. L. Grai
čiunas sakys paskaitą temoje, 
“Kiek Dr. Jonas šliupas Pri
sidėjo Kultūroje Pakelti Lietu
vius Amerikoje”.

šįmet sukanka dr. šliupui 75 
metai amžiaus. Taigi, minėtose 
prakalbose dažinosite, ką dr. 
šliupas nuveikė per 50 metų sa
vo darbuotės mokindamas lietu
vius. Taipgi dažinosite, kiek 
Romos katalikų bažnyčia pasi
darbavo tamsinimui ir ištauti- 
nimui lietuvių.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžangos nebus. Kviečia Rengė 
jai.

Suėjus penkiems
metams

Rytoj Dainuoja Koncerte bar karo kalėjimas) neužilgo 
pasiekėme vingiuojančio Nemu
no slėny j gulinčius Petrašiū
nus!; Pervažiavę Petrašiūnus, iš 
lėto į kalną kylančiu plentu 
artinomės prie Pažaislio.

Gražioj, vaizdingoj apylin
kėj, ant stataus Nemuno kran
to, apsuptas iš yisų pusių mū
rais, tarp tamsių žaliuojančių 
pušių, lyg pasislėpęs nuo pa
saulio triukšmo, stovi šis di
dingas XVII amžiaus pastatas. 
Įvažiuoja musų automobilis į 
pakylančią apušių alėją. Jos 
gale matosi gražus aukšti mu
ro vartai. Sustojo automobilis 
prie vartų ir visi išlipę įėjome 
į didelį stačiakampį kiemą.

(Tęsinys pirmadienį)

J. Urbonas tebeguli 
ligoninėje

Alexian Brothers ligoninėje

Perskaičius viena lietuvaitė 
labai užsigavo ir pasipiktinusi 
štai kaip ji sako: “Turbūt ne
apsiriksiu manydama, kad dum
damas šiuos straipsnius skai
tyti, buvai blogos nuomonės 
apie mane. Man labai nemalo
nų įspūdį padarė, ir davė pro 
gos pasipiktinti amerikiečių 
biauriais elgesiais ir šlykščiais 
išsireiškimais. Tiesiog reikia 
užsimerkti, tokie raštai tokius 
vaizdus stato”. —Grinorius.

AR SUNKU STARDUOTI KARĄ?
BARGENAS SU GARANTIJA

Grind & Reface Valves, Clean Carbon — Adjust Points, Check 
Oil, Check Vacuum Tanks, Clean Carburator Drain Vacuum Sediment, 
Tighten Water Pump, Tighten Fan Beit, Oil Generator and Starters, 
Tune Motor (Gaskets extra).

4 Cyl.—$3.95—6 Cyl.—$4.95—8 Cyl. car,—$6.85—V-8’s—,$8.00 
Brakes adjusted — 50c — Battery rechanged — 50c 

(Atsiveškite šį apgarsinimą) 
Mes taisome refrigeratorius,- pampas ir motorus. 

ARCHER AUTO SERVICE
PETER STUKAS. Mer.

3972 Archer Avenue, Phone Lafayette 4206
CHICAGO, ILL.

KASDIEN...

Anelė Steponavičienė, žymi Chicagos Lietuvių dainininkė, 
kuri rytoj dainuoja Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street. Ten rytoj įvyks metinis Steponavičių šeimynos 
koncertas. Be dainininkės, dalyvaus Kazys Steponavičius, smui
kininkas, ir Jurgis Steponavičius, pianistas. Jiems asistuos 
“Pirmyn”, “Naujos Gadynes” ir Chicagos Lietuvių Vyrų cho
rai ir Lietuvių simfonijos orkestras.

LIETUVON!
„„■■■■■■Rašo. Vanda Byanskienė—■ ■-

(Tęsinys)
“Siela taip ilgis.
Taip iš krutinės sprukti nori,
Ten, už tų baltųjų jūrių.
Kur gaudžia miškai didžiagirės. 
Kur ant javų dirvos, veverselio dainos 
Sveikina gemančiaia Aušra.”

Krėvės Raštai.

Man kartu su drauge bepie- 
taujant jaukiam Tautininkų 
Klubo restorane, visai netikė
tai susidarė įvairi kompanija, 
kada prie musų stalo priėjo pa
žįstamas daktaras amerikietis 
ir supažindino mudvi su vienu 
Kauno miesto policijos virši
ninku ir dviem žurnalistais iš 
užsienio.

Vienas iš tų reporterių buvo 
iš Anglijos, o kitas net iš Ka
nados (Abudu atvažiavę į Lie
tuvą, atstovaudami savo laik
raščius Klaipėdos Krašto rinki
muose. Klaipėdos klausimas su- 
'domino visą pasaulį praeitą 
vasarą ir čia suvažiavo daugy
bė reporterių. Visos tautos ma
nė, kad iš nesusipratimo tarp 
Vokietijos ir Lietuvos kils ki-

Sprendžiant iš kalbos, jie bu
vo sužavėti Lietuva, o ypatin
gai lietuvių nuoširdumu, kuris 
juos tiesiog stebino. Sako, kad 
jie daug kur važinėjo po visą

tas karas. Bet rinkimai praėjo 
ramiai). Šie du reporteriai bu
vo pakviesti policijos viršinin 
ko atlankyti Kauną ir tokiu 
budu mudviem teko juos sutik
ti.

pasaulį, bet niekur nesutiko 
vaišingesnių žmonių kaip Lie
tuvoje. Jie neabejojo, kad šis 
suvažiavimas visų tautų žurna
listų pakeis nuomonę apie Lie
tuvą daugeliui užsieniečių ki
tataučių žurnalistų, kurie per 
mažai žinodami apie Lietuvą ir 
jos žmonių savytąs, kartais 
piešė juos klaidingomis spalvo
mis.

Ir taip šnekučiuojant, dali- 
nanties įspūdžiais nejučiomis 
prabėgo pietų metas. Policijos 
viršininkas primine svečiams, 
kad jau laikas eiti, jeigu jie 
nori pamatyti Kauno apielin- 
kes. Viršininkas, turėdamas di
delį automobilį pakvietė ir mu
dvi važiuoti kartu, žinoma, su 
mielu noru sutikom. Išėjį lau
kan įsisėdom į automobilį ir 
nutarėm pirma - aplankyti gra
žiausi XVII amžiaus Lietuvos 
architektūros paminklą, Pažais
lio bažnyčią.

Diena buvo labai šilta ir va
žiuodami visi gėrėjomės gra
žiais gamtos vaizdais. Važia
vom apie1 šešis kilometrus į ry
tus nuo Kauno, geru plentu, 
kuris sekė vingiuotąjį Nemuną. 
Už Panemunės, žaviais miškų 
pakraščiais, pro VI fortą (da-

tebeguli geras naujienietis, J. 
Urbonąs, 4501 Sduth Fairfield 
avenue. Jis buvo sužeistas sa
nitarinio distrikto tunelio spro
gime, kuris įvyko kiek laiko at
gal netoli Cicero avenue. Lin
kime jam greit apleisti “dak
tarų nevalią”.

KA ŽMONES MANO
Dr. Kaškiaučiaus lyties 

aiškinimai Lietuvoje 
nepatinka

Neseniai teko skaityti 
“Vilnyje” kaip viena moteris, 
turėdama šeimyną ir gyvenda
ma su vyru4, įsimylėjo į pašali 
nį vyriškį. Jis pas ją gyveno. 
Kuomet jo neteko, tai pasida
rė tiesiog meilės kankinė.

Kitoj vietoj, vedęs vyras ir 
gyvendamas su'^žmona, turi pa
našius negerumus ir rūpesčius 
lyties reikaluose^ ir klausia gy
dytojo žinovo, kad duotų pata
rimą kas daryti. Man teko ke 
lėtą iškarpų parsivežti į Lietu
vą ir duoti kaimo žmonėms 
pasiskaityti. '

--------------------------------------------------——■■—-— --------------- -—

F. VIZGaRDAS
' savininkas

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

& LIQU0R CO
Lietuvių didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnes kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtu, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

GERB. Naujienų skaityto-' 
jos ir skaitytojai /prašomi 

‘ pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

-............- -- J

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J.1 Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 48th STREET (ARTI W00D ST.)

Mr. and Mrs. Mike Tarutis 
šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Gentury Ta ve r n
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

Šios įstaigos kostumeriai pasako savo draugams 
“MANO BANKAS

greičiau suteiks paskolą negu ras reikalingu ją
atmesti.” įt

• BILE BIZNIERIUS
kuris veda savo biznį ant tvirto pamato, drąsiai 
gali kreiptis dėl paskolos į

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED STREET prie 19th PLACE
Nariai

FEDERAL RESERVE SYSTEMOS
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJA

Mes Duodame Paskolas 
dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Taip pigiai kaip .

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovehill 1900

A tyda!

CICERO
VANDENS

šiandien sueina penki metai 
kaip Dr. A. J. Gussen apsigy
veno Ciceroj. Prieš penkis me
tus jis praktikavo dentisteriją 
Chicagoje. Dabar Dr. Gussen 
turi moderniškai, su X-Ray 
aparatais įrengtą ofisą, adresu, 
4847 W. 14th St.

Jaunas Dr. Gussen iš Lietu
vos atvyko Amerikon ir įsto
jęs į Loyola universitetą studi
javo dentisteriją. Baigęs uni
versitetą dar per porą metų 
mokėsi McCary kolegijoj,

Dabar atliekamu laiku Dr. 
Gussen rašo dentisterijos moks
lo knygą, 
leista.

Dr. A. 
riečiams,
viams yra žinomas, kaipo pa
sekmingas profesionalas ir ga
bus veikėjas lietuvių kultūri
niam darbe.—F. Bulaw.

kuri neužligo bus iš-

J. Gussen taip cice- 
taip Chicagos lietu-

ADV. J. T. ZURIS 
Demokratų Kandidatas į 

Miesto Teisėjus

Visiems lietuviams 
piliečiams nominuo
ti j Miesto Teisėjus 
Demokratą kandi
datą

ADVOKATĄ

J.T.ZURĮ
Jis yra geras lietu
vis ir geras žmogus.

Nominacijos įvyks 
ANTRADIENY,

Bal-April 14, ’36
KUCHINSKAI BROLIAI

SAVININKAI
NEW PROCESS BAKING COMPANY

■■ n* ■

Visi geria ir mėgsta AMBROSI/ 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yri 
padarytas iš geriausios rųšies pro 
dūktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas- NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

VARTOTOJAI!
Virš 2,000,000 galionų vandens 
kasdien Cicero išleidžiama nie
kais dėl netikusių plumbingų.

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

" " "įįfe.

JOHN P. EWALD
■ LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morįičio;. arba į ' 
ajpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: 5 ^0 

. , . ' 840 West 33rd Street /" 
S' ■■■ TELEFONAS: ¥ARdsj2790 arba 2791, 

"-j':-..'j y? j

H
Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.
Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.FRANK J. BROZ, 

Superintendent of Water, Town of Cicero.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Draugijų Žinios
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Ch. Liet D-ja
Klausimą galutinai. 
išris kovo. 22.

CICERO. — Vakarinės žvai
gždės Kliubas jau eina prie 
galutino susivienijimo nutari
mo.

Praeitą antradienį turėjo sa
vo nepaprastą susirinkimą. Iš* 
klausyta daug įvairių praneši
mų, pareiškė savo prielankią 
nuomonę apie vienijimąsi ir; 
atsilankę Apšvietos Draugijos 
atstovai, žodžiu, viskas rišosi 
teigiama prasme. Mat, kas svar
sto tas ir mato, kad šiandien 
mažoms draugijoms ar kliu- 
bams nėra galimybės išsilaiky
ti. Taip, tad, daugumos mintis 
buvo pareikšta, kad reikia ei
ti prie Chicagos Liet. Draugi
jos. Jeigu taip nutars, klaidos 
nepadarys.

Galutinam nutarimui, visuo
tinas susirinkimas renkasi 22 
d. šio mėnesio, 2 vai. po pietų, 
Liet. Liuosybės Svetainėje. Na
rius kvies laiškais.

Kareivių Dr-tė. rengia 
išvažiavimą.

; Draugystė Lietuvių Kareivių 
turės savo susirinkimą 15 ko*-’ 
voi lt vai. po pietų, Lįutosybės 
Svet. Draugai atsilankykite 
skaitlingai ir> atsiveskite nau-i 
jų narių. Susirinkimas yra 
svarbus. Be to, kas ligi šio! 
dar nemokėjote mokesčių pa< 
sistengkite tai- tuoj padaryti, 
kad neliktumėte suspenduoti..

Bus, taipgi, ir raportų ko
misijos pranešimas apie išva
žiavimą. Vieta jau numatyta. 
Tad, reikia rengtis prie tų va
saros iškilmių. — D.

Neffo svetainėje, 2345 S. Lea
vitt »street.'

Rytoj repeticija bus svar
bi, nes vakare choras dainuos 
Steponavičių koncerte, kuris 
įvykštą Chicagos Lietuvių. Au
ditorijoje. Bė, to, choras turi 
ir daug kitų užkvietimų; tad 
reikia gerai prisiruošti. Pra
šomi atsilankyti visi nariai ir, 
visi žiliai ir plikiai, kurie nori, 
dainuoti.

organizacijose. P-or Kareivos 
brolis., turi ūkį Texas valstijoje*

Šiandien iš Floridos 
grįžta Justinas. Mac

kevičius

Lietuvių Tautiškų Kapiniųį 25 Metui Jubi 
liejaus ir Istorijos Knygą

f Mes Padarom Gerą 
DARBA PIGIAI! <
Galite ateiti visados (

* Permanents musą J 
Specialybei 1

Ideal! Beauty Shop,
Charles Stones, Vedėjas

1747 SO. HALSTED STREET
Atdara vakarais

—4----------------------------------------------- ----------------------------------

Rytoj' Joniškiečių 
Kliubo Vakarėlis

Gerbiamieji!
Lįet. Tautiškų Kapinių Valdyba ir Koipisija ragina Tams-' 

tas ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Eile 
metų jau prabėgo, kaip gyvuoja Chicagos Lietuvių Tautiškos 
Kapinės. Jų pergyventos dienus mums daug ko pasako. O dar 
labiau atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gražus 
vaisiai, kuomet parašysite savo atsiminimus ir įspūdžius apie 
Lietuvių Tautiškas Kapines. įdomiai parašyti straipsniai bus 
talpinami į Istorijos Knygą, taippat ir reikšmingi., atvaizdai. 
Laukiame Tamstų raštų ir fotografijų.

Sekr. R. šniukas, 4208 So. Washtenaw Avė., Chicago.

Gydytojų protekcijos 
su paveikslais 

Ciceroj
Kovo 17 dieną .

ko

Ieško energijos 
Hot Springs, Ark.

P. G. Miliauskienė šiomis 
dienomis leidžia laiką Hot 
Springs, Arkansas, maudynėse. 
Sako, tenai esančios labai svei
kos maudynės ir daug žmonių’ 
suvažiuoja.

P-ia Miliauskienė irgi nori 
pasitaisyti energiją, nes vasa
rai atėjus, prasidės piknikai ir 
teks darbuotis. P-ai Miliauskai 
užlaiko gražų ąžuolyno daržą 
prie Kean Avė. ir 87 St. Rei
kalui esant, kreipkitės šiuo ad- 

H resu: A. Miliauskas, 18Š7 S. 
’ ?49th Ct. -------

ŽINOTINA j
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofisio 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 BurenSt. 
(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 
1746.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 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, WĄBash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p,, p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 8Ž4 South Halsted Street (Hull 

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

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So, Wood kampas. 
Telefoną* SEEley 8500.

CICERO. — Antradienį, 
vo 17 dieną, parapijos salėje 
įvyksta, dvi lietuvių gydytojų 
iliustruotos paskaitos.

Dr. J; U Simonaitis kalbės 
apie širdies ligas. Ta liga yra 
skaitoma viena ‘ iš daugiausia 
išsiplatinusių Amerikoje.

Tą pačią dieną, ten pat, Dr. 
P. Atkočiūnas skaitys paskai
tą apie: “Maistą ir jo Svar
bą”. čia taipgi svarbus - klau
simas, nes maistas juk> tai 
svarbiausias žmogaus gyvybės 
palaikymui dalykas.

Kovo 18 dieną
Trečiadienį, vėl toje pačioje 

salėje įvyksta j Dr. St. Biežio 
prelėkcija. Jo tema: “Cancer- 
Vėžys”.

Antra tos dienos paskaita 
bus Dr. A. J. Gusseno. Jis kal
bės apie “Pyorrhea Aloeola- 
ris”.

Taigi, kaip matote, visos pa
minėtos paskaitos yra įdomios 
ir svarbiais mums klausimais. 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga vėl-- 
tui. J* K.

Rytoj vakare Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, 
lihksminsis Joniškiečiai. Pas 
juos į talką kviečiami žagarie- 
čiai, kruopiškiai, gruzdiečiai, 
skaisgiriečiai ir visi kiti geri 
žmonės, ktirie mėgsta links-* 
mai laiką praleisti ir pasisve
čiuoti su joniškiečiais.

Svetainėje įvyks Joniškie
čių * Labdaringo ir. Kultūros 
klįubo Bunco ’ Party, kur bu
sią daug dovanų, pinaklio lo
šimus, užkandžiai, muzika šo
kiams ir visa kita, kas pada
ro vakarą linksmu ir geru, 
Kai kurios dovanos, sako, net 
iš Joniškio pertrauktos.

Pradžią 4 vai. po piet, o 
įžangą 25c. Kviečia visus,

Rengimo Komitetas.

H. Kareivienė Texas 
Valstijoje

i'

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki vidurnak&o 

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

,, po piet.* ISe visada
•‘ISKBLMINOA SOVIETŲ SATYRA”

N. Y. TIMES

“THE NEW GULLIVER”
Sis paveikslas nebus rodomas Jokiame 

kitame teatre Chlcasroje t

S U S IRIN KIM AI | Tavernos

Chicagietė H. Kareivienė, 
4644 South ♦Pauliną Street, da
bartiniu laiku vieši Hio Hondo 
apįelinkėje, Texas valstijoje, 
Kurį laiką, ji buvo netolimoje 
Meksikoje ir apvažinėjo. didelę 
dalį to įdomaus krašto.,

Kareivienė yra žmona Wm. 
J. Kareivos, “Green Valley” 
sviesto ir kiaušinių firmos sa-į 
vininko ir darbuotojo ; įvairiose

Praleidęs kelias savaites ato
stogų Floridoje, šiandien Ghi- 
cagon grįžta Justinas Macke
vičius. Kelias dienas atgal jis 
su p. Mackevičiene apleido St. 
Petersburg, Fla., ir pradėjo ke
lionę namo.

Parudavęs nuo kaitros pieti
nių valstijų saulės ir pailsėjęs, 
p. Mackevičius vėl pradės eiti 
skaitlingas pareigas, kurios 
jam tenka įvairiose organizaci
jose. Jis yra'prezidentu Stan
dard Federal Loan and Savings 
Assn., 2334 South Leavitt St., 

, taipgi pirmininkų ■ J. T. Zuris 
Boosters, kur darbuojasi lietu
vio advokato kandidatūros nau
dai.—C« ’

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Brighton Parką, nepraeikite 
pro šalt, bet užeikite išsigerti ska-
_ ____ i gaminame kasdieną iš
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

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

• Tel. Lafayette 2235

apt-

Raginą Apsidrausti 
Susivienijime. L. A. ■ ' I " »Mes turim savo gyvastį 
drausti, o kad -taį padarius—
tai geriausia yra prisirašyti į 
Susivieni j imą Lietuvių Ameri-, 
koje—vienintelę lietuvių ap- 
draudos ir pašelpos organiza-Į 
ciją. Į ją gali prigulėti, vyrat 
ir moterys—be skirtumo poli
tinių bei religinių-įsitikinimų.’ 
‘ Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje — tai nėra kokia pa
prasta draugystė, bet frater- 
nalė apdraudos organzacija, 
kuri gyvuoja • Amerikoje jau 
per 50 met ir turi savo kuo
pų ’ visose lietuvių kolonijose.

Brolau lietuvi, pamąstyk 
apie savo ateitį. Ar esi aprūpi
nęs save ir savo šeimynos nat
rius, kad nelaimei ištikus ga
lėtum gauti pagclbą? SLA. 
yra pagelbcjųsi tūkstančiams 
lietuvių , pašalpą ligoje bei 
posmertinę. Neatidėlipk,/prisi
rašyk'prie SLA.\

SLA; kuopos randasi visose 
lietuvių kolonijose, tąip^ kad 
kiekvienam yra patogu ’ir tap
ti nariu didžiausios irc. turtin
giausios lietuvių organizacijos 
Susivienijimo^ Lietuvių Ameri
koje gali1 prigulėti ( vyrai ir 
moterys, nuo : 2< iki 60. metų 
amžiaus ir gali pasiskirti sky
rių pagal .savo išgalės, nuo 
vieno šimto* * ($100.00)' ik. pen*- 
kių tųkstančių ($5,000,00) ,

Tėmykit. tolimesnių praneši
mų apie SLA. •

—Franh .Rgiįą,
■ .į, -—

■■ ' i ■ •

Visi i Reikalingi — 
žiliai ar Plikiai

Nežiūrint — ar jus žilis ar 
plikis, jeigu tik mėgstate dai
nuoti, tąi ateikite ir įstokite į 
Chicagos' Lietuvių Vyrų cho
rų. Repeticijos jvykhta kas 
sekmadienį,; 10 vai, ryto Wi

Kaip žuvis be vau- 
dens, taip geras 
lietuvisbe “Naujie
nų” neturėtų būti

r
i- ? ■ ■ V ■ ♦ ' < ................... .*.* i ........., .. *......

P A R E N GIM A1*JONAS PIEKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

1:45 valandą

Lietuviu Piliečių Brolybės i Kliubo Amerikoje mėnesinis susirin
kimas (sekm., kovo 15) Jono Garbuzo svetainėje, 37491 naus Budweiser alaus, deginėsį ir vy- 
S. Halsted street, 1 v. p.p. Nariai kviečiami atsilankyti 
ir užsimokėti skolas ir mėnesines mokestis. V. Didžiulis 
raštininkas.

Amerikos.; Lietuvių Piliečių Politiškai ir Pašelpinis Kliubas 12- 
tam Warde—mėnesinis susirinkimas (sekm; kovo 15) į v. 
p. pp. Hollywood svetainėje, 2417 West 48rd street. Paul 
J. Petraitis, rast.

Marųuette Parko Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas (sekm.
kovol5). Visi šios kolonijos lietuviai yra kviečiami atsi
lankyti ir prisirašyti prie kliubo. Mokestis į metus tik 
5Qc. vyrams, 25c.—moterims. Mu P.

13-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo susirinkimas (sekm.
kovo 15) Gim. Pan. šv. parapijos salėje. Svarbus raportai 
ir įvairus pranešimai. Visi nariai būtinai kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą. Povilas šaltimieras, rast. >

Lietuvos Ūkininko Draugijos svarbus susirinkimas Wėstside 
svetainėje, 2244 West 23rd Place, 1 v. p.p; Šiame susi
rinkime raportas vas. 22 d., “Rožių balius 
prašomi atsilankyti, o atsilankę su mokesčiais atsitėiskite. j 
J. žurkąuskas, pirm. Ieva Lukošiūtė, finu rast.

Draugystes Lietuvių Kareivių, \ Cicero, mehesinis susirinkimas
(sekm. kovo 15) Lietuvių Liuosybės svetainėje, 1 v. p.p.
Raportai apie išvažiavimą; Nariai prašomi atsilyginti 
su mokesčiais, kad* išvengus suspendavimo. Sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro repeticija (sekm. 15 kovo), 10 
vai. ryto, Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt street. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, nes turėsime dalyvauti Ste
ponavičių koncerte, taipgi yra daug kitų užkvietimų

1 Valdyba.
.i'■ .

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Btuck-Wiesner Rėc. Co
Incorporatea 

819 W, 35th Street 
Chicago. III .

Visi nariai

21st Place Tavern & 
Restaurant

_____  porčepai ir ° kiti šilti valgiai. 
Bišmark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

Stekai,

i

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

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

QUEENS TAVERN
Geriausios vušies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musą užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir

I
a kovo 12 dieną,.
. po piet 1936 m., sulaukęsj pu
psės amžiaus, gimęs Salintai, 
v Kretinga, Kauno redyba.
h ' Amerikoj išgyveno

Paliko dideliame
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas ______
1823 Canalport Avė.. Chicago, 
Illinois. .

i Laidotuvės ivyks pirmadienį 
kovo 16 dieną, 8 vai. ryte iš 

-namu i Dievo Apveizdos para- 
r-pi jos bažnyčią. 18 St, ir So. 
U Union Avė., kurioje atsibus 

gedulingos pamaldos už vėjio- 
nib siėlą, o iš ten bus nulyde-

* tas i šv. Kazimiero kapines.
‘ Visi a. a. Jono Piėkauš gl
uminės, draugai ir pažystami 

esat nuoširdžiai kviečiami da->' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutini * patarnavimą ir.

j atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.

Giminės ir draugai.
Patarnauja laidotuvių direk- 

-* torius Simonas M. Skudas, 
T Tėl; Monroe 3377/ V*

gimęs Salintai,
22 metu, 
nuliudime

randasi

>•

P ' ADOMAS ŠIMĖNAS
Persiskyrė* su šiuo pasauliu 

C'kovo 11 ;dieną, 10:00 valandą 
vak. 1936 m^ sulaukęs 43 mė- 

Ttų amžiaus Atgimęs Švenčionių 
capskr.; čikėnų parap., Liepšių 

kaime.
Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

opusbroli’ Pranciškų Šimėną ir 
c draugus, o Lietuvoj- du bro

lius Justiną ir Juozapą.
* Priklausė ‘ organizocijoj Uni- 

ty Pašelpos Kl.
Kūnas pašarvotas randasi 

4605 So. Hernlitage.
p Laidotuvės ivyks pirmadieni 
pkovo 16 dieną, 8:00 vai. ryte 
p iš Kūdeikio • koplyčios i Švento 

J r Kryžiaus parapijos bažnyčią, BU kurioje atsibus gedulingos pa-
■ maldos už velionio sielą, o iš 
B^ten bus nulydėtas i šv. Kaži-- 
B n miero kapines. ‘

Visi a. a. Adomo šimepo
■ . giminės, draugai ir pažystami'
■ esat nuoširdžiai kviečiami da- 
Į- lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Brfįjam paskutiųi > patarnavimą ir Bu atsisveikinimą.
Bji, Nuliūdę • liekame,
B| , Pusbrolis/ir draugai.■j Patarnauja laidotuvių direk- 
Bntorius J.’ F. Eudeįkis, Telefo-
■ rjnas .Yards 1741.

KOVO 15

Kovo

Kovo 15
ne, Geo. M. Chernaucko svetainėj,

ai

, „ .- - 1 . i h .. ...-i..
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jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musų už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

šokti.
eigą.

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

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė.' Willow Springs

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

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

Kazimieras Makutėnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 15 dieną, 1934 metais,, su

laukęs 53 metu. Gimęs Lietuvoj, Rokiškio apskričio, Jūžintų pa
rapijos, Nelubiskės kaime. Amerikoj išgyveno 24 metus.- Paliko * 
dideliame nuliudime moterį Marijoną po tėvais Diciučią, sūnų Joną, 
dukterį Anną. Jau praslinko du metai kaip nerriielaširdinga mirtis 
ištraukė Tave iš musų tarpo. Paliko neužgydomas' žaizdas, o 
namuose neužpildomą tuštybę. Dienos ilgos, liųdnos, tamsios, be 
Tavęs, brąngus vyre ir r ” 
santis veidas. Brangų 
bet niūsu laukimas vejtii 
gus pasiliksi musų minty; 
kas valandą, kada tu žii . , .
sųgryžšį/ bet daug valandų prabėgo, 
širdis plyšta, kodėl aš neklausiau tavi

tėveli. Tik musų akyse rodos Tave šip- 
js tėveli, mes tavę laukiam sugryžtant, 
ji. Visi - jau pamiršo, bet tu musų bran- 
„se ir širdyse visada. Aš negaliu užmiršti, 
iuri į laikrodi ir sakai vper puse valandos 

„ , o tu nebėsugryšti. Mano 
Bumo piysvo,, ..vn^u^cU tavę, kur.tų yažįubji ir Į kokią
vietą, gar aš bučiau'sužinojus* tavo nelaimę. :Kas - tavo gyvybę . * M ... -<u*. . • O W W • 1 •atėmė.
• — r- 7^ — r — - — x   ~ ~ " r - • - - —
skausmus, kentėti nuo žmonių liežuvių.

bairb. Stačią! mari šircįį perveria kaip "su peiliu, 
mes žinom, , kad pas mUs nebeateisi, mes pas Ta

fe ■

Ašk bučiau ■ tave neleidus vieną važiuoti. Butų Tavo gal
vos nesudaužę, kokįę nepprietelįai. Butų maų nereikėję širdies 
skausmus, kentėti'nuo žmonių liežuvių. Aš negaliu toj vietoj 
būti kur tu vaikščiodavai, aš nuvažiuoju, bet Tavęs nerandu už 
bari). Stačiai man širdį perveria kaip su peiliu. Mylintis musų 
mes žinom, , kad pas mds nebeateisi, mes pas Tavę nueisime. Il
sėkis šaltoj žemelėj,, Tautiškose kapinėse. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę liekame, ■ 1 1V-/
Moteris, supus ir duktė.

* * ž r. ’ ■
Tą vieną atmindami *29 kovo kai palaidojome.
Ilsėkis 'šaltoj .žemelėj, <

f

Joniškiečių. Labdarybės ir Kultūros Kliubo Bunco 
Party HolĮywood Inn svetainėje, 2417 West 43rd Street, 
4 vai. po pietų. Įžanga 25c. Gražus prizai, užkandžiai ir 
muzika; šokiams.
15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuvių k / ■ t : -v !' į 1
Auditorijoje, 3133 South Halsted street; Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai- 
nininkė, ir Kazys Steponavičius —- smuikininkas; Chica
gos Lietuvių Vyrų choras, “Pirmyn”, “Naujos Gadynės” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Joj 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.

SLA 129-tos Kuopos 30 Mertų Jubiliejaus Vakarie-
1900 S, Union avė.,

6:80 v. v; Įžanga — $1.00. Vakarienė, šokiai.
KOVO 15—Lietuvių Moterų Piliečių Lygos “šešiolikinių Vaka

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

KOVO ’ 17-18—Keturios Paskaitos sveikatos klausimais parapi
jos svetainėje: Kovo 17: Dr. Simonaitis, “širdies Liga”; 
Dr. Atkočiūnas—“Maistas ir Jo Svarba”. Kovo 18—Dr. 
Biežis—“Vėžys”; Dr. Gussen—“Pyorrhea Aloeolaris”. 
Pradžia 8 v. v. Įžanga j veltui.

KOVO 18—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 mifnicipialius teisėjus adv. 

; J. T. Zuris.
KOVO 21—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai

nėje, 2436 S. Leavitt št. Pradžia 8- v.v.
KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejiniu Bankietas, 1250 Mil- 

waukee avenue, 7:30 vai, vakare. Bilietai—$1.50.
KOVO 22—A.xZabukienęs Mokinių Vakaras, Liberty Grove 

Hali, 4615 Š? Mozart street, 2 vai. po pietų. Su pro- 
i gramu ir šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių' kvartetas, 
i šokėjų trupė po vadovyste M. Miknevičiutės-Meck.
Kovo . 29— “Naujos Gadynės”1 choras starto operetę, “Vogtas 

čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie ave.^
BALANDŽIO 3—Moterų J* T. Zuris Boosters Komiteto Mass 

Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris. *

BALANDŽIO ' 12—Jj T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Įžanga $1.00. 

» Bilietus galima gauti j “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinė j e Dem. raštinėje, Morrison viešbu- 

p ty j e ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

“Naujos Gadynes”'choras starto operetę, “Vogtas
v * * ' ’ ■ j ,JM

y l/Sl

u. '
* ' . V ' ■ v v. . . . . i.'.-.- i ■ . . - ‘ • - t -V- - . , • 4> * i— ” 'f• '

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

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

patarnavimas.

Buy gloves with what
I

it savęs
M«r« reikalo morttl BOe ar 
daugiau, gautvrra daatą 
kolei*. Metertae Tooth Paete, 
lUteUB - tat>a« parridaoda < 
BM Jl Tklo lr apeauro dag
tie Be tor taute eutauptatt 
•8. ai kurtooe raMte aualplrk- a41*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25?

Be tat raute futaupĮati
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šeštadienis, kovo 14, 1936
mRytoj Steponavičių 

Koncertas Chi. Lie
tuvių Auditorijoj

Dalyvaus Kazys, Anelė ir Jur
gis Steponavičiai, trys chorai 
ir orkestras.

Turtingas programų, turtin 
gas dalyviais, rytoj įvyksta 
Steponavičių metinis koncertas. 
Rengėjai tiki, kad šimtai jų 
draugų ir jų vadovaujamų or
ganizacijų rėmėjų sutrauks j 
Chicagos Lietuvių Auditoriją 
ir praleis įdomų ir malonų va
karą.

įdomu todėl, kad Steponavi
čiai ne vien dalyvaus koncerte 
vedėjų rolėse, bet pasirodys ir 
solistais. Pav., Kazys Stepona
vičius, “Pirmyn” ir Vyrų cho
ro vedėjas, išeis prieš publiką 
kaipo smuikininkas. Anelę Ste
ponavičienę atsilankę matys ne 
operos ar operetės gražuolės 
rolėje, bet kaipo koncertinę so
listę. Jurgis Steponavičius bus 
prie piano.

Be Steponavičių, koncerte 
dalyvauja šios grupės: “Pir
myn” choras, “Naujos Gady
nės” choras ir Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras. Be to, daly
vaus ir Chicagos Lietuvių Sim
fonijos orkestras, kuri ves ir 
Kazys Steponavičius ir žymus 
American Conservatory of Mu- 
sic mokytojas, Mr. Herbert; 
Butler. Jam vadovaujant, Ka
zys Steponavičius sugros garsų 
Mendelssohno Concerto smui
kai.

Koncertas prasidės 6 v. v. Po; 
programo jvyks šokiai. Jiems 
gros G. Stephens Revelers. V.

95,000 bedarbių šei
mynoms Chicagoje 

gręsia evikcija 
t . ' —;ilfr.il..>, t • J ■ ■.

Nagaudami pinigų iš šelpimo 
įstaigų namų savininkai žada 
šeimynas išmesti gatvėn.

Jeigu namų savininkai įvy
kins gąsdinimus, kuriais švais
tosi H. H. Haylett, Chicagos 
Real Estate Board vedėjas, tai 
95,000 bedarbių šeimynų ne
trukus atsiras gatvėje.

Haylett pareiškė, kad namų 
savininkai duos bedarbių šei
mynoms “penkių dienų notice” 
išsikraustyti, jeigu jie negaus 
pinigų už nuomas.

Kebli situacija susidarė, kai 
šelpimo įstaiga, Illinois Emer- 
gency Relief Commission, pa
skelbė, kad ji neturinti pinigu 
apmokėti šelpiamųjų šeimų 
nuomas kovo mėnesiui.

Krizis paliečia 95,000 šeimy
nas Chicagoje, bet kitose vals
tijos dalyse tokių šeimynų bus 
100,000.

SLA 129 KUOPOS 30 METŲ 
JUBILIEJUS

18-tos apielinkės SLA 129 
kuopa rytoj švenčia 30 metų 
jubiliejų. Įvykio pažymėjimui 
yra rengiama vakarienė G. 
Chernaucko svetainėje, 1900 S. 
Union avė., kur kalbės SLA 
Centro iždininkas, adv. K. P. 
Gugis.

Kuopos valdyba ragina visus 
narius dalyvauti vakarienėje. 
Sako, nariai net “privalo ten 
būti, ries greit kito tokio įvy
kio organizacija nesulauks”.

Yra kviečiami ir visi kuopos 
veteranai veikėjai ir steigėjai, 
kurie per daugelį metų pasi
šventusiai ir nenuilstančiai 
kuopai darbavosi.

Valdyba praneša, kad visi 
nariai, kurie turi pasiėmę bi
lietų pardavimui, susižinotų su 
rengimo komisija apie pirmą 
valandą po pietų sekmadienį, 
kad butų galima prirengti už
tektinai valgių. Reikia kreiptis 
ypatiškai, arba per telefoną. 
Numeris CANal 2138. Vakarie
nės pradžia 6:80 v. v. (Sp)

Septyni užsidarę 
bankai atmoka 

depozitoriams
Ėdward Barrett, valstijos 

auditorius skelbia, kad septyni 
užsidarę valstijiniai bankai ne
trukus atmokės $478,147.49 
41,000 depozitorių.'

Tie bankai yra: Crawford 
State Bank, Dės Plaines, State 
Bank, Forest Park Trust and 
Savlngs Bank, Marshall Sųuare 
State Bank, South Shore State 
Bank, State Bank of Beverly 
Hills ir West Town State Bank.

Pirmadienį paskuti
nė diena Income 
Taksų sumokėjimui

Pirmadienį, kovo 16. d. pasi
baigia laikas sumokėjimui 1935 
metų income taksų federalei 
valdžiai. Iki tos dienos 7 vai. 
vakaro gyventojai privalo išpil
dyti formas ir sumokėti 2% 
mokesčių.

Blankas pildo nevedusieji, 
kurie pelnė daugiau $1,000 per 
1935 metus, ir vedę, kurių įp
laukos siekė daugiau $2,500.

Income taksų blankas galima 
išpildyti “Naujienų” ofise. Jas 
reikia pasiųsti Internal Re- 
venue Collector, Carter Harri- 
son, U. S. Čouthouse, Chicago.

Ir garsioji Maxwell 
Street organizuojasi

Maxwell Street. Kas iš chica- 
giečių apie tą gatvę nėra girdė
jęs? Daugelis ten nueina dėl 
įdomumo, o kiti perkasi maistą 
ir rubus ir kitus reikmenis.

Nežiūrint to, kad Maxwell 
gatvės biznieriai daug kam la
bai kastai atrodo, vienok jie 
mato reikalą panašiai elgtis 
kaip ir jų normališkiau gyveną 
sėbrai. Nesenai susiorganizavo 
Maxwell Street Business Men’s 
Association.

Ta organizacija yra susirūpi
nusi, kad narių būvį gerinti, iš
kovoti daugiau teisių ir nenu
stoti tų, kurias turi. Organiza
cija, tarp kito ko, bandys Max- 
well gatvę apvalyti.

Jos viršininkai yra: A. Skar, 
J. Robinson, L. Chavin ir H. 
Lieberman. (Sp)

Apsvaigino, užpuolė 
merginą. '

Policija areštavo vedusį vy
rą ir mažo vaiko tėvą, kuris 
vakar rytą vaistais apsvaigino 
merginą ir bandė ją išgėdinti. 
Suimtasis yra William Nelson, 
28, 2926 Pine Grove avė. Už
pultoji mergina dabar guli 
Lake View ligoninėje. Ji yra 
Muriel Kaiser.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
' » _____  ■»__________ •

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. IR PAS. Kliubo Valdyba 
193.6 metams: A. Walskis, pirm., 
3341 Evergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; • A. Lungevičius, pirm, nag., 
1814 ' Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedžie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Gaila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė*, Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. M a rimą c 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas menesi 

pirma ketvirtadieni, 2007 North Avė. 
ant antru lubu 8 vai. vakare.

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
BRID.GEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m. .‘Vincas Stankus —> pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas
3129 Lituanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut; raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas, 
3144 S. Walace St.; Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas, 3400 
S. Uniqn Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5658 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka,
3130 S. Halsted St.

Sykį Gyvenime Pasitaikanti Proga
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAUJAI ĮCrYTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE. J *
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit i 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. '■
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikrą Automo
bilių Finansavimo Kompanija. ■
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra mūsų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mėkanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
HUPMOBILE visai naujas 1935 

metų DeLuxe Sėdan 
NIEKAD NEVARTOTAS. Kai
navo $1,450. Musų SAAfZ 
kaina tiktai . .. “f

OLDSMOBILE naujausias'1936. Tai 
irgi yra VISAI NAUJAS J<A- 
ras. Turi 6 ratus, ibu- 
davota tronką, saugius stik
lus. heateris. Tikrai labai gra
žus. Kainavo $1075, taipgi 
1934 Sedan kaip naujas. Mu- 
su kaina $425
tiktai ...........................

............................................................... ■ w—

BUICK paskiausis 1935 DeLuxe 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo. Turi “Kriėe Action”. 
Saugius stiklus, heaterj. Taip
gi gražus 1984 $450

AUBURN Paskiausis 1932 Sedan. 
šis karas duos daugelio metų 
ekonomiška patarnavimą. Yra 
naujas visais at- £9CE 
žvilgiais. Tiktai . faUv

FORD 1935 Sedan. Labai 
puikus karas ir mekaniškai 
kaip naujas. Taipgi SIOE 
1932 Sedan kaip naujas ■ v w

CHRYSLER pats paskiausis
1934 DeLuxe Sedan. šis ka
ras beveik nevartotas. Taipgi 
1932 Sedan, kaip
naujas. Tiktai .... tvv

90 dienu raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienų karu. t
lai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bergenu.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) 

Atsiminkit musų numerj.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams p 
P. Yenkauskis, pirmininkas. 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt.. 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas į Naujienų 
Bendrove Ž, Klibienė. 10718 
Prairie Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jūšiiiskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas. 
3508 Gunderson Avė., __ _
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N./-Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas antrą ne-

Bemvyn, šoknj. •i ' mnc

dėldienį Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr„ — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet.. 4535 South 
Rockwell St.

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. Califomia 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 BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. —• kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., Ą. Drigotaš — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai ivyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn 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. Kilis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 8510 
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. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. ‘ Avers Avė.

“LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas —
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo
seph Balakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas — kasierius: 
Eris Reksnis ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — lide- 
riš; Joseph Keturakis — pagelb. 

PLYMOUTH 1935 DeLuxe Sedan. 
Puikus kaip (įiena kai apleido 
dirbtuve. Išrengtas su Knee 
Action, Saugiais Stiklais, hea- 
teriu, Air Wheels, taipgi 1933 
Dodge DeLuxe Sedan £9 4 C 
kaip naujas. Tiktai,.. -’P

............................ .... ....... ..I ■ —................. ..

CHEVROLET naujausias 1935 De- 
Luxe Sedan. Išskirtinai eko
nomiškas karas. Garantuotas 
kaip naujas taipgi- 1932 Se
dan, geras visais aV,£9OC 
žvilgiais. Tiktai ..į* . '““M

NASH Vienas iš naujausių 1933 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo karo. Duos daugelio 
metų ekonomišką patarnavimą 
taipgi DeLųxe-Šęclan £*IOE 
labai gražus. Tiktai I Ov

STUDEBAKER 1935 DeLuxe 4 durų 
Sedan, vartotas tiktai 90 dienu. 
Tarnaus tiek pat kaip ir naujas, 
karas. Taipgi 1933 DeLuxe
Sedan kaip $9QE
naujas. Tiktai ........ fc-V-53.. ..................... >r.......... ...... .

REO paskiaušias 1934 Se
dan. Jus nemanysite, kad jis 
buvo kada nors vartotas, šva
rus kai diena 
dirbtuvę. 
Tiktai .

kaip apleido
*365

OLDSMOBILE 6 Coupe 1932 gra
žus mažas karas. £9 9 E
Tiktai ......  .........

Iki Balandžio 30 
Diejiai

Trys tukstaričiąi lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi-
cagos Lietuvių lįęąugijos. ši 
Draugija yra pą^ąlpos ligoje, 
pomirtinių, kpltiyos Draugija.

—...—t.------- .... ‘h--:■ ■

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainib Grbve yra tin
kama ir puiki vieta" dėl piknikų ir 

Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavem'ir Lunchruimis* 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZlNSKAS , 
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 Biterių ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduole dėl vidurių ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salųtaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

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

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus it, vaikų. 
Darbą atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 St.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daųgelavičiaus 

3251 Emerald Avė. . Victory 4181 
Pristatom i namtis ir groserj, 

Pašaukit.

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 

\Fotografija yra am
žina atmintis.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

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

i t Smulkesni $7.05 tonas 

GARSTNKITĖŠ 
NAUJIENOSE 

Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 cxtrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

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

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

K. ČEPUKAS
V ’ ' ■ f 1

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

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašoin visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. į:< Padarom dokumen
tus. Išrenduojam,,■ parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

, Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Muši] biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sp 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel, Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virt 

50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL
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

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Financial
Finansai-Paskoloa

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PLAYER PIANAS su 50 rolėm, 
parduosiu pigiai.. Mrs. Lee, 5700 
Maryland Avė., 1 lubos.

CLASSIFIED ADS. į
i __ j...—_ —-r     -  .. u~

Furniture & Fixtureš
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. , CALumet 5269.

' . —o—
PIGIAI pardavimui geri restau- 

ranto fikčeriai.
3310 S. Lituanica Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGA degtinės pardavi
nėtojų. Roseland ir Pullman. Gera 
apielinkč. Daug pirmenybių. Žydu
kas, 4707 So. Halsted St. Yards 
0803.

REIKALINGA 2 darbininkai ūkės 
darbams ant farmos, netoli nuo 
Chicagos. Atsišaukite greitai J. 
Orientas, 1036 E. 93 St. Regent 5036.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Pardavinėti komercinius Frigidaire 

ir Friedrich Floatihg Air refrigera- 
tor kęsus dėl buČernių, delicatessen, 
grosernių ir restaurantų Chicagoje 
ir apylinkių kautes. Liberališkas 
komisas. Geriausios rūšies propa- 
zicija, jeigu jus esate susipažinę su 
Šiais bizniais. Patyrę vyrai turi 
pirmenybę. Telefonuokit dėl appoint- 
mento MONroe 1710.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St.

REIKALINGAS patyręs savo dar
be bučerys dėl gavimo, naujo biz
nio. Atsišaukite Tel. Lafayette 2932,

Help Wantid—-Female
Darbininkių reikia

MOTERIS dėl abelno namų dar
bo. Nuosavas kambarys. Gyventi 
vietoje. Pašaukit Dearborn 0490. 
arba Rodgers Park 3853.

MERGINA virš 20 grojanti ant 
piano | ir dainuoti pas Gay Spot. 
Trumpos valandęą. Taipgi lietuvė 
moteris prižiūrėti kūdiki ir dirbti 
prie namų. Kambarys, užlaikymas 
ir mokestis.

10821 S. Michigan Avė.

PATYRUSIOM, jaunom merginom 
tuojaus darbas už veiterkas, foun- 
tain girls, prie namų, virimo ir t. t. 
Darbas geruose koteliuose, restau
racijose ir kliubuose. Gera mokes
tis. A. J. MėCoy & Assoc. Ine. Em- 
ployment Brokers, Kambarys 1133, 
140 S. Dearborn St.

Furnished Rooms
‘ KAMBARYS apšildomas dėl vaiki
no ar merginos arba ženotai porai 
•— Su ar be valgio.

7034 So. Rockwell St.

KAMBARYS ant rendos prie ma
žos šeimynos su garadžium. 6916 S. 
Maplewood Avė. Pirmas augštas.

For Rent
•«^^#>W«WlWl*^*^^*lM*^l**M*i^*^-l**W*>**#^**WWWW>*rf*MWWWW***l**W

VIENAS ir trys kambariai, vie
nas pirmos lubos, trys angliškas 
skiepas, karštu vandeniu apšildomas. 
Visi parankumai. 7115 S. Honore St.

PASIRENDUOJA Storas su visais 
fixturiais, kendžių ir groserio. Ren- 
da $15.00. 936 33rd St. Telefonas 
Yards 2074.

Business Chances
Pą^

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

6317 So. Normai Blvd.

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

PARSIDUODA arba renduoju vie
ną iš dviejų 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. 8331 So. Halstetd St .

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

PARSIDUODA restaurantas visas 
arba pusė, pigiai. Savininkas išva
žiuoja i Lietuvą. Per 6 metus tie 
patįs žmonės biznyje.

1841 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininką, gera vieta. Esu na* 
šlė, vienai persunku užlaikyti. 
Kreipkitės 4180 Archer Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa, vie
ta išdirbta — 2 kambariai dėl gy
venimo — kampinis štpras ant biz
nio gatvės — Skubiai — nebrangiai. 
301 N. Harlem Avė., Oak Park, III. 
Harlem ir Pleasant St.

—o—
PARDAVIMUI Tavem, geroj vie

toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

8464 Lituanica Avė.

KENDŽIU KRAUTUVĖ geroj vie
toj, priešais lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos, taipgi Public School. Par
duodu dėl ligos.

1446 So. 50th Ct., Cicero.

PARSIDUODA kriaučių šapa. biz
nis išdirbtas per 19 metų. Parduo
siu pigiai, priežastis pardavimo —- 
mirtis. 1825 So. Halsted St.

SIUVĖJAI Kriaučių ir Valymo ša
pa Marųuette Parke. Geras biznis, 
puiki apylinkė. Be kompeticijos. 
Viskas $600. Parsiduoda dėl menkos 
sveikatos. Pašaukite Republie 0485.

GROSERNĖ ir mėsos marketas. 
Gera lietuvių apylinkė. Cash. 20 
metu Įsteigtas biznis.

4600 So. Wells St.

PARSIDUODA tarvem biznis, iš
dirbtas gerai, apgyventa skirtingoms 
tautoms. Priežastis pardavimo — 
mirtis. 6600 S. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Lietuvių apgyventa, biz
nis gerai eina. Atsišaukite 

3335 So. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

FARMA Indiana valstijoj, 170 
akerių žemes, visa dirbama, tik 5 
akeriai miško. Pasėta 10 akerių 
kviečių, 20 akerių rugių. Yra 500 
bušelių komų, 300 bušelių avižų. 
Visi geri budinkai. Gyv. namas 6 
kambarių su beismentu. Vanduo na-
me, gazo Šviesa, cementinė barnė, 2 
dideli vištininkai* 2 karų naujas ga
ražas, 4 geri arkliai, 10 karvių, 19 
kiaulių. 150 vištų, 8 kalakutai, visas 
reikalinga's mašinas, didelis sodnas. 
Man kaštuoja $18,000.Man kaštuoja $18,000. Didelis bar- 
genas, parduosiu už puse kainos. 
Priežastis pardavimo — senatvė. 90 
mylių nuo Chicagos. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės

A. J. IWANOWSKI, 
14227 S. Wabash Avė., 

Riverdale Station, Chicago, III.

Dėl daugiap

10 AKRŲ daržovių ir vištų farma.
60 mylių nuo Chicagos. Arti Vasa
rinio Rezorto. Geras marketas. 
Nebrangiai. Gerom išlygom. Wits- 
chorik, 325 W. 48th PI., Chicago.

PARDUOSIU ARBA mainysiu 
100 akrų Bangor, Mich. Farma 
su staku ir mašinom. Budinkai ge
ram stovyj. Bargenas dėl tinkamų 
žmonių. 4716 N. Central Avė. Tel. 
Kildare 1949.

LIETUVOJE. Telšių mieste parsi
duoda maža farma už pusę kainos, 
dviejų pagyvenimų namas su elek
tra ir kitais 3 budinkais. T. Cha- 
pauskas. 12314 So. Green St., Chi
cago, III.

80 AKERIŲ farma, geros triobos 
ir mašinos, gera žemė, randasi 
Wisc. valstijoj, 230 myliu nuo Chi
cagos, Kaina $1900. Mažas imo- 
kėjimas, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės vakarais.
5407 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 5089

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui 
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Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtą 2 aukštų murini 6x6.

4315 S. Rockwell St

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

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

1613 Morgan St.

2 AUGšTV mūrinis. Parduosiu 
pigiai arbd mainysiu i bizni — Ta
verna gazo stoti arba taip pana
šiai. Tel. Wentworth 2144, klauskit 
Niek.

LAIMĖ BELDŽIASI Į DURIS 
štai yra proga laimingam asme

niui laimėti dideli bargeną, 12 apart- 
mentų buildingą. Neša 350.00 do
lerių rendos i mėnesi. Atsilankykit 
adresu 6537-39 Kenwood Avė., ne- 
dėlioj, kovo 15 d. Likvidatorius bus 
ant vietos nuo 1 iki 5 vai. po piet. 
Nepražiopsuokit ši dideli gargena.

PARSIDUODA namas su tavem 
bizniu, pigiai. Yra svarbi priežas
tis. 10851 S. Michigan Avė.
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