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Vokietija Priėmė 
Pakvietimą

Anglija pasiūliusi Franci jai militarinę są
jungą, jei Franci ja tarsis su Vokietija.

Hitleris priimsiąs pabarimą
LONDONAS, kovo 17. —Rusijos užsienio reikalų komisaras 

Maksim Litvinov savo kalboj tautų sąjungos tarybai aštriai pa
smerkė Vokietijos diktatorių Hitlerį.

Litvinov pareiškė, kad nuolatiniai Hitlerio bauginimasis 
Rusija yra tik dūmimas akių, tikslu paslėpti Vokietijos ruoši
mąsi pulti kitas valstybes.
Vokietija priėmė tautų sąjungos 

tarybos pakvietimą

LONDONAS, kovo 17.—Nu
manoma, kad Anglija šiandie 
Locarno pakto signatorų pasi
tarime pasisakė esanti pasiruo
šusi daryti su Franci j a ir Bel
gija žodžiu militarinę sąjungą, 
jei Franci j a iš savo pusės su
tiks tartis su Vokietija ir svars
tyti pastarosios taikos pasiū
lymus.

Jei Franci j a priims tokį pa
siūlymą, tai Vokietija atvyks į 
Londoną priimti formalį paba
rimą iš tautų sąjimgos tarybos 
už sulaužymą Locarno sutar
ties, o Anglija padarys didžiau- 
sį nuo 1919 m. gestą, kada 
Anglija ir Jungt. Valstijos irgi 
buvo pasiūliusios Franci jai ka
rinę sąjungą. Bet tada tąs pa 
siūlymas atpuolė^ jųngt.t Vals
tijų senatui atswakius patvir
tinti prezidentę Wilsonro 'pasiif 
lymą. x
Vokietija vistiek stato savo 

sąlygas
Hitleris pranešė tautų sąjun

gai, kad jis priima tarybos pa
kvietimą ir siunčia į Londoną 
savo atstovą, pulk. Joachimvon 
Ribbentrop.

Bet nors tautų sąjungos ta
ryba atmetė Vokietijos sąly
gą apie svarstymą Vokietijos 
taikos pasiūlymų, ir paskiau 
sįjį pakvietimą Hitleris priima 
tik su sąlyga. Jis'savo atsa
kyme sako, kad Vokietija pri
sius atstovą į Londono kon
ferenciją ir priims formalį ta
rybos pabarimą už atginklavi- 
mą Pareinio be tik su sąlyga, 
kad Locarno signatorai “su 
laiku” svarstys Vokietijos tai
kos planą.

Franci j a tuo nepatenkinta ir 
tvirtina, jog Vokietija netu
rinti teisės kaišioti savo sąly
gas, kurios pirmiau buvo ka
tegoriškai atmestos.

f
Vokietija siekiasi suskaldyti 

valstybes
Pasak franeuzų, Hitlerio tiks 

las yra aiškus. Jis siekiasi su 
skaldyti Locarno signatorus ir 
iššaukti tarp jų nesutikimus.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden šiandie apsilan
kė pas Franci jos užsienio rei
kalų ministerį Flandin. Buvo 
pakviestas ir Belgijos premie

V

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

Apsiniaukę ir šilčiau. /
Vakar temepratura Chicagj 

12 vai. dieną buvo 36°.
Saulė teka 6:58, leidžiasi 

6:58.

ras van Zeeland ir turėjo su 
jais ilgą pasitarimą, nes, kiek 
žinoma, Franci jos ir Belgijos 
nusistatymas griežtėja.

Kebli Fmcijos padėtis
Francuzai yra atsidūrę keb 

lioj padėty. Jie nebežino ką ir 
daryti. Yra aišku4, kad Vokie
tija yra laimėjusi didelę per
galę. Ji atginklavo Pareinį ir 
dabar, nebaudžiama, atvažiuo
ja tartis dėl naujų sau privile
gijų; Pabarimas, kurį padarys 
tautų sąjungos taryba, Vokie
tijai ir niekam kitam reikšmės 
neturės. Tai yra žodžiu bari
mas katino, kuris sudorojo 
šmotą lašinių.

Franci j a jau pradeda gailu 
tis, kad ji nesumobilizavo ka
riuomenės ir iš pat pradžių ne 
užėmė griežtesnės pozicijos prieš 
Vokietiją. 

llt . ■' J »
Prancūzams ’ nepatinka ir 

dabar laikomoji Londone kon 
ferencija ir jie norėtų kuogrei 
čiausiai gryšti į Genevą. čia 
jie yra svečiai Anglijos. Ko 
respondentai irgi labai. suvar
žyti. ,
Vokietija ras kelis pasiūlymus

Atvažiavusi į pasitarimą Vo
kietija betgi ras ne vien savo 
taikos pasiūlymus, bet jų bus 
ir daugiau.

Franci ja siūlo paprašyti tarp
tautinį teismą išspręsti, ar Lo
carno sutartis yra suderinama 
su Rusijos-Francijos sutartimi, 
nes pasiremiant tik tuo, kad 
abi sutartys yra nesuderina
mos, Vokietija atmetė Locarno 
sutartį. '

. Bet kol teismas tą klausimą 
išspręs, tai Vokietija negali di
dinti kariuomenę Pareiny,., ne
gali gabentis sunkiąją artileri
ją ir negali statyti ten forti
fikacijas.

ieigu gi teismas nuspręstų, 
kad viena sutartis nepriešta
rauja kitai sutarčiai, tai Vo
kietija turi pildyti Locarno su
tartį ir tuoj aus pasitraukti iš 
demilitarizuoto Pareinio.

Belgija irgi turi savo pasiū
lymus. O Anglijai teks visus 
tuos pasiūlymas bandyti sude- 
rinti.

Tečiaus kiek žinoma, Fran
ci j a tolimesnes derybas steng 
šis perkelti atgal į Genevą.

Tautų sąjungos rateliuose 
manoma, kad karo šį kartą ne 
bus./Tečiaus dabartiniai nesu
tikimai prives prie dar didesnio 
sustiprinimo sąjungų tarp įvai- 
rių valstybių, kaip kad buvo 
prieš pasaulinį karą—ir taip eis 
iki ilgainiui vistiek užsilieps
nos naujas didelis karas, ku
ris galės atnešti/pražūtį visai 
Europai.

Bet vistiek padėtis yra labai 
neaiški ir dar negalima tikrai 
numatyti ko galima tikėtis da
gi visai netolimoj ateity. ?

PUERTO RICO NORI NEPRIKLAUSOMYBĖS

Pedro Campos

, Pedro /Campos, Harvard universiteto mokinys, ir Puerto 
Rico nacionalistų partijos šulas, kuris agituoja už nutraukimą 
ryšių tarp Puerto Rico ir Jungtinių Valstijų, Reikalauja nepri
klausomybės savo kraštui. . • 1 .
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Smarkios sniego pu-; VVPA streikieriai už
ėmė Wisconsino le- 

gislaturos rumus
"t , y i' .L

MADI'SON, Wis., kovo 17.—- 
200 pašelpų darbininkai, kurie 
paskelbė “streiką”, užėmė Wis- 
consino legislaturos rumus ir 
juose apsigyveno, reikalaudami 
pakėlimo algų. Jie taipjau pi- 
kietuoja gubernatoriaus raštinę 
ir jo namus.

Distrikto pašelpų vedėjai sa
ko, kad streikieriai yra niekas 
daugiau/kaip radikalai, kurieipš 
vadovauja .g«yni.-, komunistais i.

gos ir liūtys rytinėse 
valstijose

CHICAGO.—Kuomet 0 Chica- 
goje vakar buvo gražu, nors 
dalinai ir apsiniaukę, tai ry» 
tinėse valstijose siautė sniego 
pūgos, smarkios liūtys, audros 
ir potvyniai, kurie labai su
trukdė automobilių ir oro trans- 
portaciją. To didelė permaina 
ore prasidėjo nuo Ohio ir ėjo 
toliau į rytus ir pietus. New 
Yorko valstija nraneša, kad jį 
tokios pų^ps ne^r^o^įąu nuo; 
1905 m. Kitur turėjo užsida
ryti mokyklos, o ir gatvekarių 
vaigščiojimas liko labai sutruk
dytas.

Smarkios liūtys buvo 
pajūriu.
Floridos. Prisibijoma 
didelių potvynių, nes ir 
ten vanduo mažai yra 
gęs.

visu 
nuo Philadelphia iki 

naujų 
dabar 
atslu-

Generalinis vienos 
dienos žydų strei

kas Lenkijoje
VARŠAVA, kovo 17. —žydų 

darbininkų organizacijų nariai, 
buvo paskelbę vienos dienos 
streiką, protestui prieš bilių, 
kuriuo siekiamąsi uždrausti 
skersti gyvulius košer budu. 
Visi žydai prisidėjo prie to pro
testo.

Visos žydų sankrovos, dirbtu
vės, laikraščiai ir mokyklos už
sidarė ta dienai, žydai visur 
ruošė derponstracijas, kurios 
užsibaigė pamaldomis kapinėse.

8 žuvo Ispanijos 
riaušėse

Kova New Yorke 
tęsiasi; virsta 

i lokautą
visi samdytojai priėmėNe

gryštančius į darbą streika
vusius triobėsių aptarnauto
jus

NEW YORK, kovo 17. — 
Nors triobėsių aptarnautojų 
šauktas, bet kova vis dar tę 
šuaktas, bet kova vis dar tę 
siasi ir į ją gali įsitraukti dau
gelis kitų unijų. /

Tai delei to, kad daugelis 
samdytojų paskelbė streikie- 
riams lokautą ir atsisakė juos 
priimti atgal į darbą.

Tokių lokouto išmestų iš dar
bo darbininkų yra 2,500.

Dabar kitų amatų darbinin
kai ruošiasi stoti jiems pagel- 
bon ir 35,000 kailiadirbių' jau 
nutarė paskelbti dviejų valandų 
protesto streiką. Tikimąsi, kad 
tokie protesto streikai kils 
visame mieste, kur tik yra or
ganizuotų darbininkų/.

Kotelių darbininkų streikas 
tebesitęsia ir rytoj į streiką 
bus pašaukti dar keturių dir 
dėlių hotelių darbininkai. Da 
bar streikuoja 9,000 darbininkų 
75 hoteliuose.

Lietuvos Naujienos
Amerikonišku tempu

ŠIAULIAI.—I. 30 d. į pilie- 
Čių klubą atvyko iš Kėdainių 
piT. D. K. Palikęs prieškamba 
ry portfelį su 209 lt. paskolos 
akštų ir svarbiais dokumen
tai, K. trumpam lakiui pasiša 
lino į vyrų kambarį ir sugrįžęs 
portfelio neperado. Apie va 
gystę tuoj buvo pranešta poli
cijai, kuri ėmėsi 
žygių piktadariui susekti.

energingų 
.Po 

kelių valandų ieškojimo pavyko 
nustatyti, kad vagystę padare 
tuo laiku į viešbučio koridorių 
slaptai įėjusios 2 žinomos mer
ginos : Grajauskaitė, Z. ir Važ- 
gauskaitė L. su tulu Pranu 
Ogintu. Piktadariai tuoj bu
vo suimti, vienas nuo kito izo
liuoti ir kitą dieną teismo nu
bausti po 6 mėn. kalėjimo.

TOKIE MOKYTOJAI LAIKO
MI TINKAMAIS PAKEISTI 
LIETUVIUS MOKYTOJUS

Dėl mažo kivirčo ne 
teko gyvybės

metu vežikai

PANEVĖŽYS.—'Sausio 28 d. 
Pašaloto valsš., Maldužių kaimu 
gyventojas Jonas Vaitekūnas, 
grįždamas iš Joniškio turgaus, 
savo kaime susitiko tuo pat 
keliu važiuojančius iš Panevė
žio tris vežikus. VaitekUnui 
laiku iš kelio nepasitraukus, 
susidūrė su vežiko vežimu, ku
rio ratai suvirto į griovį. Kilo 
kivirčas, kurio
M. Rimkus, K. Mankevičius ir 
B. Ramanauskas revolverio šū
viais Vaitekūną mirtinai nušo 
vė. Laiku apie įvykį prane
šus Joniškėlio ir Linkuvos poli
cijai, pastarosios vežikai kelyje 
buvo sulaikyti. Suimant tarp 
vežikų ir policijos įvyko susi
šaudymas, bet aukų išvengta.

Vedant kvotą, kaltinamieji 
prisipažino, kad Vaitekūną nu
šovė esą besigindami.

Anglai mažina karo 
laivyną Vidurže

mio (jutoje
RYMAS, kovo 17.— Italijos 

laikraščiai didelėmis raidėmis 
praneša, kad Anglijos karb lai
vynas Viduržemio juroje yra 
mažinamas.

Tas laivynas buvo pasiųstas 
į ■ Viduržemio jurą iškilus 
virčiams tarp Anglijos ir 
Ii jos dėl pastarosios karo 
riko j e.

Pripažino nekonsti- 
tucinia N. Y. be
darbės apdraudą
NĘW YORK, kovo 17.—Nėw 

Yorko .raugščiausio teismo tei
sėjas Russell pripažino nekon- 
stituciniais valstijos nedarbo 
apdrairdos įstatymus.

Staigiai mirė Mar- 
garęt Mažeikienė

V - '

ki 
Ita- 
Af-

MADRIDAS, kovo 17. — 8 
žmonės žuvo riaušėse įvairiose 
vietose Ispanijoje, žuvo jie dau
giausia kovoj kairiųjų su de
šiniaisiais.

Likę išplėšti ir prezidente 
Zamora dvarai.

Delei riaušių, valdžia karo 
stovį prailgino dar vienam mė
nesiui laiko.

Sudegė senoji kun. 
Coughlin bažnyčia
ROYAL OAKS, Mich., kovo 

17.—Pereitą naktį sudegė pa- 
skilbusio kun. Charles E. Cough
lin senoji bažnyčia “Litle Flower 
Storine”.

Sudegusi bažnytėlė buvo se: 
na, mediniu stogu. Kai kun. 
Coughlin paskilbo savo radio 
prakalbomis ir susirado daug 
sekėjų, tai netoli senosios baž
nyčios pasistatė puikią naują 
bažnyčią, kainavusią apie pusę 
miliono dol. Ji dar nėra visai 
baigta statyti.

Apskaitoma; kad gaisro nuo 
stoliai siekia $30,000. Gaisras 
kilęs dėl netikusiai suvestų 
elektros vielų. Bet sudegusio
ji bažnyčia vistiek butų buvusi 
greitai apleista ir nugriauta.

Kun. Coughlin buvo nežino
mas iki jis nepradėjo sakyti 
per radio triukšmingas prakal
bas ir organizuoti fašistuojan- 
čias. sąjungas.

CHICAGO., kovo 17. — Va
kar vakare apskričio ligoninėje 
staigiai mirė Margaret Mažei
kai, 715 West 21 Street.

Iš ryto, jausdamos! > gerai ji 
išvyko į apskričio teismą liu
dyti, bet ten staigiai susirgo. 
Pasikankinusi ligoninėje porą 
valandų mirė.

KLAIPĖDA. — Neseniai Vil- 
kiškių mokykloje (Pagėgių 
apskr.) atėjo į mokyklą moki
niai rado visai girtą savo mo
kytoją R.' Jis turėjo tikybos 
pamoką, bet tik ką ją pradė
jęs užmigo. Tada vaikai pasi
tyčiodami pradėjo mokytoją 
gnaibyti ir jo galvą pešioti. Mo
kytojas taip išmiegojo daugiau 
kaip 1 vai. Tik kiti įos^mo- 
kyklos kolegos mokytojai jį pa- 
budinę, i .
yisą naktį vakaruškose. Iš jų 
stačiai atėjo į mokyklą.

Verta pažymėti, kad šis mo
kytojas neseniai atkeltas į Vil- 
kiškiuš vietoje iškelto mokytojo 
Cinavo, kuris, matyt, mokyklų 
administracijai nebuvo geras, 
nes buvo paskirtas Reizgio di
rektorijos. Tačiau vietos gy
ventojų buvo mėgiamas ir vi
sais atžvilgiais tinkamas.

BETURTĖ SKOLINO VAIKUS 
IR JUOS PO KELISYK KRI

KŠTIJO IR LAIDOJO

Advokatas teisme užmušė 
du žmones

NYKOPING, Švedijoj, kovo 
17.—Pamišęs advokatas teisme 
nušovė prokurorą ir liudytoją 
ir tada pats nusišovė.

LONDONAS, kovo 17. —So- 
merset de Chair, admirolo sū
nūs, paskelbė atstovų bute, kac 
Anglijos valdžia turi suradusi 
būdą susekti -submarinas van
deny toli nuo laivo, kada jos 
dar nėra pavojingos. Net esą 
galima nustatyti vietą ir grei
tumą submarinos. Tuo budu 
submarinos pasirodys visai ne
bepavojingos.

200 chiniečių žuvo 
gaisre

. LONDONAS, kovo 17. Gau
tomis žiniomis, mažiausia 220 
chipiečių žuvo gaisre, kuris 
sunaikino laikinį, iš bambuko1 
ir drabužio 
Tuliuchen 
Tientsin..

HAMLIN, W. Va., kovo 17. 
Gladys Dillon, 14 metų mergai 
te, kuri prisipažino bandžiusi 
nunuodyti savo tėvus ir savo 
septynius brolius ir seseris, li
ko nuteista 7 metams jkalėji- . 
man.
Ji bandžiusi 
šeimyną už tai, kad motina ne 
leido jai lankyti savo “vaikiną”

pastatytą teatrą
miestelyje, arti

Apnuodytieji pasveiko, 
nunuodyti visą

LOS ANGELES, Gal., kovo 
17.|—Mrs. Ethel E. Wittaker, 
44 m., liko nušauta plėšiko, ku
ris bandė apiplėšti jos turtin
gą vyrą Samulei, 60 m., jiems 
žinant į savo kambarį hotely. 
Jos vyras gi pašovė plėšiką'/ku
ris vėliau tapo suimtas.

KAUNAS.—Kaunietė beturtė 
K. eidavo elgetauti vaiku ne
šina. Bet ji 'savo vaiko netu
rėjo, tai ji nuomodavo vaikus 
iš įvairių neturtingų merginų. 
Su vaiku jai geriau sekdavę- 
si ęjgetauti.

Pagaliau E. K. ^išnuomotus 
r “krikštyti”. 

Nueina pas kurį Kauno kuni
gą ir prašo pakrikštyti vaiką. 
Klebonas, nieko nežinodamas, 
siūlomą vaiką pakrikštija, pa
rašo metrikus 
eina į savivaldybę ir prašo pa
šalpos vaikui išlaikyti. Pakrik
štijus, ji pradėdavo “laidoti”. 
Nueina pas kunigą, pradeda 
ašaroti ir kunigas išduoda vai 
ko mirties liudijimą. Su tuo 
liudijimu K. eina į savivaldy
bę ir prašo pašalpos vaikui pa 
laidoti. Tą “palaidojus”, K. 
“laidoja” kt. vaiką ir vėl eina 
į savivaldybę pašalpos prašy
ti. * ' ‘

Bet ji buvo įtarta ir krimi
nalinė policija pradėjo ją sek
ti. Greit iškilo aikštėn apga
vystės ir ji patraukta teisman 
kaltinamąja.

Mokytojas buvo' per a-jo
i voIrafiiclzAOa 15 Ui

ir elgetautoj a

*1

DAWSON, Y. T., kovo 17. 
/—Dawsone yra dešimt kartų 
daugiau vyrų, negu moterų. De
dama pastangų prikalbinti dau
giau moterų važiuoti į Yukon 
teritoriją.

CLEVELAND,. O.,' kovo 17. 
—Kadangi sniego audra užpus
tė Clevelando 
lėktuvas su 9 pasažieriais buvo
priverstas nusileisti kornų lau
ke.

airportą, tai

BERLYNAS, kovo 17. 
pagundos biuras įsakė visiems 
Vokietijos laikraščiams susilai
kyti nuo aštraus smerkimo so
vietų Rusijos.

Pro Pirmiau vaikai, da 
bar motina

Vakar 235

DENVER, Colo., kovo 17.— 
Grace Gertrude Schloredt, 25 
m, nušovė savo geriausią drau
gę Tudie Slater, su kuria,kar
tu gyveno ir tada pati nusišo
vė.

CHICAGO.
Chicagos universiteto studėn 
tai gavo diplomus. Tarp gavu
sių diplomus buvo Mrs. Ethel 
M. Bennett, 52 m., Beverly 
Hills, motina trijų vaikų. Jos 
du vaikai irgi yra baigę kole 
giją, o dabar baigė kolegiją ir 
motina.

DENVER, Colo., kovo 17.-. 
Atsakydamas į savo žmonos 
reikalavimą perskirų, Logsdon 
sako, kad jo žmona miegoda
vusi dienomis, kad paskui visą 
naktį galėtų jį barti ir neduoti 
jam ramybės. Kad nuo to išsi
gelbėti, tai jis miegodavęs au
tomobily.

NaujienųRadio Programai
I ■iii' . ...... ...

J * ■

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI 

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watta PatfRos). 

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

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

\ ’ T".-- r -

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Kaip mes kūrėme savo . 
“respubliką”

r. /. s"'IT

Kovų už Lietuvos laisvę Gruzdžių j^^ngėje ^tįrimįnimai 
(Musų specialaus Kauno korespondento)

šiai diė-
Sjavifu-

' •

be gam-

Gruzdžių miestelį ir valsčių 
iš visų keturių pusių supa dide
li miškai, pelkės ir tyruliai, 
Miškai sudaro kaip ir kokią 
gamtinę sieną, kuri gruzdiečius 
skiria nuo kaimyninių valsčių. 
Miškai \aprubęžiuodami iš visų 
pusių Gruzdžių “respubliką7’, 
geriausiai ją apsaugojo nuo 
svetimųjų įtakų ir iki 
nai išlaikė gruzdiečių 
mus.

Kokiais savitumais,
tinių, pasižymi gruzdiečiai? Jie 
turi ryškių savybių, kurięs 
juos skiria nuo kaimynų- Grųz-« 
džiai — naminio alaus “pravo- 
riukų” kraštas. Šitą gėrimą —• 
iš grynų javų su gailiais “mui
lo akmeniukais” ir kitokiais 
“pridėčkais”, kurie lengvai nu
verčia nuo kojų ir prityrusiu^ 
gėrimo “čempijonus”, —- verda 
visi: ūkininkai ir bežemiai, tur
tingi ir beturčiai. Alutį traukia 
seni ir jauni, vyrai ir’ moterys, 
nuo vaiko motų iki grabo lėni 
tos. Geria per varduves, krikš
tynas, laidotuves, geria kiek
vienos didesnės šventės proga, 
geria ir be jokios progos. Alaus 
bravorai smarkiausiai sukonku- 
liuoja šv. Roko, gruzdiečių 
“patrono”, atlaidų dienomis. 
Tomis dienomis, gruzdiečiai ren-, 
giasi ištisą metą, o jiems atė
jus — rodo savo berybį vaiši
nimą ir... skaudų kumštį! Tada 
kiekvienas namas — bravoras, 
kur susirinkę giminūs, kaimy
nai ir pažįstami vienas kitą 
vaišina, bučiuojas, susipykę pe
šas. Vaišingumas ir peštynia- 
vimas gruzdiečio sąmonėj la
bai tampriai susigyvenę ir šiuos 
savo privalumus, jie dažnai “de- 
monstruojdP. ,

Kas nori pažinti gruzdiečių 
tikrąją prigimti — būdą, vai
šingumą ir sportinius privalu
mus — , rekomenduotina juos 
aplankyti šv. Roko atlaidų me
tu, kai visas valsčius patampa 
dideliu bravoru, 
jai 
čia iš apsvaigimo minia.

Karas ir vokiečių okupacija 
šiek tiek sušvelnino charakte
ringus gruzdiečių budo bruo
žus, bet nepakeitė visai. Nežiū
rint visokeriopo progreso, vi
suotino kulturėjimo, gruzdie
čiai iki šiai dienai lieka ištiki
mais savo “bra^ariukamš”, na, 
ir... kumščiui! Tur būt dar 
daug praeis laiko, kol gruzdie
čiai, peržengę savo gamtines 
sienas, pradės santykiauti su 
kultūringesne aplinkuma ir pa
laipsniui atsipalaiduos nuo savo 
neigiamų savumų.

Aukščiau minėti gruzdiečių 
budo savumai jiems neleido 
siekti kultūrinio progreso. Tur 
būt, neperdėsiu paęakęs, kad 
Gruzdžių valsčius k ui turiniu 
požvilgiu nuo savo . kaimynų 

> yra gerokai atsilikęs. Buvp nuo 
kitų atsilikęs prieš karą, savo 
kaimynų nepavijo ir šiandien, 
nors darbininkų-inteligentų ei
lės padaugėjo keleriopai. Nega
lima pasakyti, kad ir gruzdie
čių nieko nebūtų vęikiama. šis 
tas veikiama ir ten 
jas kelios organizacijos,, ,kelios 
ekonominės įstaigos, bet dides
nės įtakos apylinkėje dar ne
turi. Gruzdžiai visame kame 
dideli konservatoriai, nuo se
novės įpročių greit ir lengvąi 
neatsisako. Juos gali išjudinti 
ir gerąją linkme pakreipti jų 
valią tik energinga , ir smarki 
ekonominiai-kulturine akcija 
O tokiai akcijai nėra veikėjų 
Yra nemažas būrys inteligentų 
bet jie kuomažiausiai jaudinasi 
vietos kultūros reikalais.

o jo gyvento- 
dainuojančia ir staugian-

darbuo

galėjusi 
ugdyti 

partine

gos, kuri visus butų 
burti krūvon ir juose 
tautinį (ne šių dienų 
prasme) bei kultųrinį progresą. 
Gruzdžiuose veikė tik “gyvojo 
ražančiaus” sąjunga ir senelių 
prieglauda, šios organizacijos, 
aišku, nėra joks kultūros pro
gresas. Inteligentų, išskiriant 
kleboną ir kamendorių, kitokių 
nebuvo. Tiesa, buvo dar rusų 
valdininkų: mokytojai, pašto 
viršininkas, “uriadninkas”, ke- 
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Įi Nariškino dvarų ir miškų ad
ministratoriai, susibūrę ekono
miniam centre — Gruzdžių dva
re. Iš tų inteligentų gruzdie
čiams nebuvo jokios naudos: 
pirmieji buvo rųsai-pravoslavai, 
pastarųjų dauguma — aiškus 
lenkai, lenkiškų idėjų “misijo- 
nięriai”. Vienintelis inteligen
tas, turėjęs tiesioginius reikalus 
su valstiečiais, buvo vargoni
ninkas BalČiunaš, gabus muzi- 
J<ąs, turėjęs neblogai suorgani
zuotą ir išlavintą cĮiorą; bet jo 
veikla vyko bažnyčios ir klebo
nijos ribose. Gruzdiečiai turėjo 
keletą savo ( inteligentų su 
aukštuoju mokslu, bet jie tar
navo svetimtaučiams: vienas 
Peterburge aukštu valdininku, 
kitas daktariavo Taškente, tre
čias miškininkayo apie Volgą, 
ketvirtas kažkur Amerikoje... 
savo gimtą kraštą lankydavo 
retai ir savo trumpu buvimu 
gruzdiečiams nieko neduodavo. 

fEilė jaunuolių dar tik ėjo aukš
tesnį mokslą. <

Tuo laikotarpiu j Gruzdžius 
atvyko ir čia apsigyveno vais
tininkas Antanas Trečiokas, 
jaunas, energingas ir sumanus 
vyras. Apsigyveno ir iš prigim
ties būdamas .^veiklus, iš karto 
pradėjo,dairytis kokia aplinku
ma ir kokios veikimo sąlygos. 
Aplinkuma — įsigalėjęs gir
tuokliavimas ir kultūrinis atsi
likimas — buvo nepalankiausi 
sąlyga. A. Trečiokas iŠ karto 
nesuvokdamas kas veikti, ima
si platinti pažangiąją spaudą— 
“Lietuvos Ūkininką” su jo prie
dais, “Lietuvos žinias” ir dar 
vieną kitą periodinės spaudos 
leidinį. Jo dėka Gruzdžių apy
linkėje smarkiai pagausėjo 
“Lietuvos Ūkininko” prenume
ratorių skaičius, drauge su juo 
pradėjo kilti ir žmonių kultu- 
yinis bei politinis susipratimas, 
'fą susipratimą gilino skaityto
jai besilankydami pas A. Tre
čioką, kuris būdamas plačiai

iŠsiląvinęs, jiems galėjo įdoipių 
dalykų “paporyti”.

Nuo A. Trečioko atvykimo į 
Gruzdžius momento, prasidejo 
pažangiosios minties ;ugdymaa 
musų krašte. Tai atsitiko ly
giai prieš .25-rįus metus ir per 
tų laikotarpį, nežiunht visų su
krėtimų, gruzdiečiai padare rie; 
abejotiną pažangą. Ne be A. Tr. 
įtakos, prieš pajų karą Gruzdžių 
šilely įvyko kelios gegužinės, 
kuriose dalyvavo „ gražus bude
lis moksleivių ir šiaip daugiau 
susiprątusių jaunuolių. Iš į jų 
tarpo A. Trečiokas ‘jau turęjo 
ne vieną talkininką “Lietuvos 
Ūkininko”' platinimo darbe. To
kiu energingų talkininku buvo 
Ąugustinas Šalkauskas ir dar 
yięnąs \ kitas.

Prieš pat karą gruzdiečių 
kultūrinis kilimas buvo pasuk
tas aiškiai teigiama lįnkipe. 
Tuo laikų jau buvo gražus bū
relis jaunų ir energingų inteli
gentų, baigusių arba baigian
čių ; aukštesniąją mokyklą. Jje, 
'vasaros atostogų metu lanky
dami savo gimtines, artimuo
sius, kaimynus ir pažystamus 
veikė kultūriniai, juose žadiįio 
aukštesnių pojūčių pasielgimą. 
Deja, tą • gražią susipratimo 
darbo pradžią nutraukė pasau
linis karas, inteligentus išblaš' 
kęs milžiniškoj Rusijos imperi
joj. Antraisiais metais frontu 
prigriebęs Gruzdžių valsčiaus 
pietvakarių ribas. 1915 m. apie 
tris mėnesius siautė mirtį sė
jančiais padariniais karas, o 
paskui atėjo sunkus ir niūrus 
vokiečių okupacijos metai. Vo
kiečių junkerių geležinis kumš
tis slėgė visą Lietuvą, engė jos 
gyventojus ir be atodairos nai
kino bet kokius lietuvybės pa
sireiškimus.

Karo audrų nukamuotą Lie
tuvą visu sunkumu keliems nle- 
tams prislėgė tamsi, be jokių 
progiedrulių, naktis...

Pirmosios lietuvybės ir lais
vei prašvaistęs pridėjo reikštis 
4917 m. galę/mo .įjįpnošios lie
tusių konferencijos Vilniuje. 
Išsvajotos laisvės tolimi spin
dulėliai pasiekė ir miškuose pa
sislėpusią' . Gruzdžiu ./^e^pjubjii 
ką”. Gru2^feč^ir^ajii< ' Vo/ 
jaučiamus laįsveš ^ęjųš,' vado-i 
vaujami A. Trečioko, suskato 
dirbti, žinoma, kiek-leido jų jė
gos ir aplinkuma. \ Pirmiausi# 
A. Trečiokas su vienu kitu įta
kingesnių asmeniu ėmėsi plati-į 
nimo pažangiosios spaudos, ku
rią anuo metu atstovavo Vilniš{ 
kis “Darbo Balsas” su savo 
“Jaunimo Skyriaus” priedu. 
Reikia ■ pasakyti, kad spaudos 
platinimo srity pasiekta nuo
stabių rezultatų: greit nebuvo 
nė vieno kaimo, kurin neparei
tų nuo kelių keliolikos egz-i 
ęmplibrįų “Darbo Baiso”, “tie-f 
tuvos Aido” ir' kitų. Nuo pažan
giųjų 'veikėjų neatsiliko ir dya-i 
siškija, savo parapijonams 
brukte brukdama “Tėvynės 
Sargą” ir “Paįyasąrį”. “dabar
tės”, vokiečių į^litikai' Lietu- 
yoje propagandųoti laikraštisį 
nežymiai plito savaime, nes jos 
ne vienas susipratęs žmogus, 
nesiėmė platinti, žodžiu, prasi
dėjo laikraščių platinimo gyvos

rungtynes, žmonės vokiečių iš
kamuoti ir apylinkėj siaučian
čių banditų, terorizuojami, susi 
raginimo 'ieškojo nors laikraš
čiuose. ’ Laikriščiy skaitymas 
pasiekė iki to laiko negirdėtai 
aukštą Jaipsnį.
,r Nlio laikraščių skaitymo, po
draug ir piliečių įsąmoninimo, 
pereita prie visuomeniškai-kul- 
turinės veiklos. Rodos 1918 m. 
pavasarį* ’A. Trečioko ir kitų 
bendraminčių iniciatyva įsikū
rė slapta /pažangiojo jaunikio 
kuopelė, kurios uždaviniu bu
vo: šviestis ? ir šviesti kitus; 
Gruzdiečių slaptosios kuopelės 
uždaviniai pilnai atatiko ^ių 
dienų jaunimiečių uždaviniams. 
Kuopelė turėjo keliolika narių, 
kurie kas sekmadienį rinkda
vos p. Šalkauskų (Joniškio gat
vėj) “saikutėj”, klausydavo ku
rio nors pario pranešimo arpa 
referato, aiškindavo spaudoj

kuris: kuopei

susirinku-

pasitaikančius tarptautinius ir 
nesuprantamus žodžius. Refe- 
ratais dažniausiai apsirūpinda
vo -A. Trečiokas,
Įėję buvo ta ašis, apie kurių su
kos Visas jos veikimas. Susi- 
rinkimai vykdavo griežtoj jręnv 
spiracijoj, kad išvengus netikė
to vokiečių užklupimo (o tai 
galėjo įvykti kiekvienu momen- 
tu, jei tik koks šiaudadušis bu
tų jiemš pranešęs),
šieji visada turėdavo kokį nors 
scenos v,ejkaliuką, kad bėdoje 
butų galima pasiaiškinti, jogj 
mes “repetuojam”... Vokiečiai) 
musų laimei, nesuuodė, bet at
sarga irgi nieko nekenkė, šių 
dienų akimis žiūrint toksai at-
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VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

Oppošite Dayis Store, 2d Fluor
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“MANO SŪNELIS : 
BUVO TOKS

' KODAS. ' 
VADAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

'■ ! 'i ‘ J' 4“ • |

••Turėdavau privilioti, kad valgytų 
tr nežiūrint ką valgė vis buvo mėn- 
IpM. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triuer's 
Bltter Vyną”; """ ■ “ 7 "

Triner’o Bltler Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap- 

. paugo nuo gasų, nemie-
įfoJlmo, blogo, kvapo, odos nesveiku
mų Ir negerumų, sąryšy su vidurių 
itęveĮk;imu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti Jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Iki pat karo gruzdiečiai ne
turėjo jokios kultūrines organi
zacijos arba ekonominės įstai-

' ŠIOS SAVAITĖS i

Extra Bargenai
Joseph Triner Company, Chieago

AKUŠERĖS
ĄIrs. Anelia K. Jarus?

sargum.as atrodo galbūt Ir per
dėtu, bet tada jis buvo, būtinas, 
nes ųiękam nesinorėjo atsidur
ti vokiečių arbeiten bata- 
lionen”, .kuris buvo baisesnis

(Bus daugiau)

ADVOKATAI
K. P. G t GIS |

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. ,14ąi-1434--Tel. Cęntral 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais .nuo 6 .iki.8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

NAUJIENOSE
-..... ........... -x- — / - - _

ve.
AL.Dayidunis, M.D.
W ¥ici j," . ■ Tel. Kenw

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 3 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted SL
Tel. BoUlevard l401

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredoi ir 
Ratnyčios 6 iki 9. 

Telefonas CanaI 1175.
Namai: 6459 S. Roėkwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
,Telephone 1 Rėnublic 9723

,,h- «». • < u- ,

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

Phone CanaI 6122

GYDYTOJAS IR .ęHIRTJRGAS 
2201 West 22nį Street 
' Valandos: nuo T-tS ir 7-^Š 

Seredornis ir ned€l. pą£al sutarti

Tel. Office Węntworth 6330 
' Rež. Hyde Pąrk 3395 ; 

Dr. 'Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų lisni gydytoja 
>6900 So. Ralsted 8t 

Valandos 1—*4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ifiskyrūs seredOmii ir ihbatomii.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc 
‘ arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
OfiBM 4646 SO. ASHLAND AV®.

Ofiso val.:Nuo 2iki4 ir nito 6ild8 
vak. Nedėlioj pairai sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
♦ Namu TėL: Prospečt 1930

Pirmus Morgičius 
ant Real E statė
Defaulted ir Ūndefaulted

PERKAM UŽ ;
CAŠH '

Chapman and (Jo., Ino.
135 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576 e

Nuo Reumališkų Skausmų 
, reikalaukit visame pasauly

> ' pagarsėjusio -
ANCHOR 

PAIN-EXPELLER!O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

■441 |įTmM||Į

Linoleum 
9x12

ROOSEVELT
f r<, , . r ’ y • '-fr

FURNIJOREco;
2310 West

,JĮtę^evelt .R<^ąd
' * -įt • ’

Tel. Seeley .8760

Physical Thęrapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
p* gimdymo nąmuo 

'jte ar ligoninėse.
duodu ’ massage 
Electric . t, r e h |- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir njer- 

' ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington 4!St.
1V1 ■'? ’ 

r . ’i.’ ’»■'
Vai. 9 ryte* riki 5 vai. vakare.

‘ Ofiso ^Tel/. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
narnų Tel.:

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
■ .Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

- Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS I

EUDEIKIS
• IR TĖVAS

REPublic 8340
• w « ■ * .Af: J“>

. ■ 1 1 ' r 3 U 11 f"' ' .“r L 1 ' ..

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
■ Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę 4r toliregyste. Priren
gia teisingai akinjUs. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
.mokyklos vaikus, kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo . 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

Tnos be akinių. .Kajuos,pigiau kaib pirmiau. 4 ”

4712 South-Ashland Ąv.
Phone Boulevard 7589

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas' 

2408 W. 63rd St.

6000 So. Campbell Avė.

..... • . . Ą i. 1

Laidotuvių Direktoriai
f rį# ■ jį ’<***■* ; 
r /'i}. l'A, M

T*

Cicero Phone Cicero 2109
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742 1

7 DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA ; 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba kediaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA ~ 
HAMBURG NEW YORK

XI. 
OLYMPIAD

\ j • ' Y
•Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

ar Hamburgo. v
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

...» ' '

r.r

\ BERLIN
AUGUSI 1-16

IMBURG - AMEMCAN LINĘ jt 
9KTH GERMA* LLOYD jg|
130 W. RANDOLPH ST., CRICAGO, ILL.

Nariai Chicųgos, Cice^os Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos;

p - -.-j' >. ......—J-4- .1 —i.——....A. ' ’ " • ' 4 •

•PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Š. .P. MA2ĘIKA"
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 118į8

A. MASALSKIS '
8307 Lituanica Avenue ! Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court

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

S. M. SKŲPĄS
718 West 18th Streęt ' > - ' .Phone Monroe 3877 j

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203r84Į8

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue fhones Yards 1741-1742 
rBrightoil Park Skyrius, 4447 S. Ęairfiėld, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West ŽBrd Placė i. ghones CanaI 2515—Cicero 5927

. , ■ s 4 '• f ih|‘ ; ;.i 1 . t. ■ r • v

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 127b’ arba CanaI 2515

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Varis 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halšted St.
Valandos nuo 10-r4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

■ »- i ' ; Vf r « ' / ■ <

Amerikos Lietuviu Daktaru 
-Draugijos-Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Nanta telefonas Brnnswiek 05*7

> • i * I ;'*» • » * •’ *' lt f - f-~ ' *'x " •

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

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8d 
NedJliomii našai sutarti.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo T 
iki 8:30 v.;N®d€l. nuo 10; iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

chicAgo. ill.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman 
iš rusuos .

■ -• > ■: ’ - I < a •

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyru. t moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ‘ ir kitokius 
elektros, prietaisus, r " * ’

Ofisas ir .Laboratorija:
1034 W. 18th St„ netoli Motgan St 

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

TeL CanaI ;311Q ’
. Rezidencijos telefonai: 

įlydė Park 0755 ar Central 7464

Dr. CMes Segal
(QFISAS

4729 So. Ashland Avė
2-ros lubos

Nuo-10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų_ir nuo. 7 iki 8:80: vai

Phone MIDWAY 2830.

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice;
4631 SOlTrtl ASHtA^b 'l- 

Ofiso valandos: *
Nuo 10. iki 12 dioha.;2 iki 8 po piieti 

7 iki 8 vaL .Nedėl. nao lO iki 12 
'Rez. Telephone PLAZA 2400 I • « * .. r . f ■ •-

n

- Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas jr Chirurgai 

Moterišku, Vyrišku. Vaiku ir viii 
chronišku lisru.

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

liomis ir šventadieniais 1G—12 
di«D«.
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Rytoj Socialistų Cen 
tralinės Kuopos 

Susirinkimas
Ketvergo vakare, 8 vai

S. S. Chicagos Centralė kuopa 
‘laikys svarbų susirinkimą 
Naujienų name, 1739 S. Hals
ted st., antram aukšte.

Artinasi 1 gegužės, reikalin
ga tinkamai prisirengti pami
nėti Darbininkų šventę, ypač 
šįmet, kuomet sukanka 50 me
tų nuo tos šventes įteigimo. 
Taip jau randasi eilė ir kitų 
svarbių reikalų aptarimui.

Po susirinkimo V. Ambrose 
lakys kalbą bėgančiais klau
simais. Kuopos nariai ir sim- 
patizatoriai yra kviečiami at
silankyti. Ketverge, kovo 19 
d., 8 vai. vakare.

— Kvieslys.

Joniškiečių Vakaras 
Gyvas ir Kupinas 
Publikos

Pranešimuose buvo skelbta,, 
kad Joniškiečių L. K. Kliubo 
vakaras prasidės 4 vai. po 
pietų. Niekas punktuališku- 
mo nesilaiko, sakau, nesilaiky
siu ir aš. Bet apsirikau taip 
manydamas. Apie 5-tą vai. 
nuvykęs jau radau pilną p. 
Yuškos salę už staliukų pri
sėdusių svečių belošiant, taip 
vadinamą ■■ “Bunko”. Vieni 
bėrė kauliukus, kiti kortomis 
lošė, visi sugrupuoti atskirai, 
po 4-ius žmonės.

Prie scenos ilgas stalas nu
krautas dovanomis, o virš sta
lo ant šniūrų iškabytos taip- 
pat dovanos, visokie gražiai 
išsiuvinėti, su kvietkomis dir
binėliai.

Darbuojasi p. Baltienė, p. 
Miravičienė ir dar viena, grei
ta flirtuojanti poniutė. Karts 
nuo karto joms prigelbsti p. 
Povilaitienė. Gerai darbavo
si p. Barniškienė ir dar kelios. 
Lošimas eina visu smarkumu, 
visa salė ūžė nuo triukšmavi- 
mo. / J .

Komisija labai skubiai dar
buojasi. Prie bufeto p-lė Ze- 
moklaitė, p. Barauskas, Rim- 
džius, Rimdžiunienė ir kiti 
taippat daug turi darbo. Ke
lios valandoč greitai prabėgo, 
ir lošimas užsibaigė.

Laimėtojai, aplaikė įvairių 
dovanų, rodosi vieni kitiems, 
ir iš to turi pasitenkinimo pp.

NAUJIENOS, Chicago, III

GARSUS “G. B, S.” IR ŽMONA

B’ KARAS

Mr. and Mr». Shaw

Amerikoje dabartiniu laiku vieši garsus anglų dramatur
gas, Goerge Bernard Shaw ir žmoria. Pereitų savaitę New 
Yorko Columbia Universiteto galva Nicholas Murray Butler 
pareiškė, kad “Shaw daug šfieka, bet nieko neišmano”.

ZIUREK I VISUS TRIS!
extra puikus pvmo'N'JJ

‘A’KARAS

$58O

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Ūse only one leve! tea- 
ipoonful to a eup of sifted j 

į flour for most rccipos. j 
■f/YBAKING 
aVVPOYYDER 
Samepricetoday , 

i a$45years ago į 
Į 25 ounces ** 254 / 
11 Monafochipd by bokkif p«wd«r II 
lį ipacialiit* who malta naKhinf būt II 
IE baking pavrdtr—undar (uparviihn II 
įl of cipart chamiita of national II II ___ roputotion.__________ Į*

MILLIONS OF POUHDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

r DON’T 
NEGLECT
A COLD

Krūtinis skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 

• Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus- ( 
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Baltų sūnūs, Leonardas jis 
irgi buvo labai geram upe, 
kuomet jam už gerą lošimą 
įteikė visą galioną skanaus 
vyno, bet jis tuoj davė para
gauti to gardaus vyno. P-ia 
Paulauskienė, jo tėvelis, aš, ir 
dar keletas po taurę išlenkė
me ! Paskui buvo visi sve
čiai vaišinami su kava ir tor
tu, o prie baro ėjo kiti už
kandžiai.

Štai, žagąrieeių muzika pra
dėjo griežti. Joniškiečiai, ža- 
gariečiai, gruzdiečiai ir kiti jų 
kaimynai šoko smagiai ir link
smas dainas dainavo.

šis Joniškiečių vakaras tik
rai buvo pasekmingas ir nie
ko negalima primest. Bravo, 
komitetas ir kiti jonieškiečiai 
už puikų linksmybių vakerėlį.

— R. Šniukas. '

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Ev 

ropos. Kam jie priklauso, te 
gul nueina j vyriausįjj paštą 
(Canal ir Vau Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

6 Kotris Josep
11 Purlich Mrs. Anka •
16 Varga Anna.

—DRESES- - - -
VYRŲ SIUTUS JĮ J* 
TOP KAUTUS

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

O RŪBAI, $1.30 •' 
ATSIIMAM IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERS

ISO N. STATE ST. KAMB. 1383
' ■ ■ ’ DEARBORN 8740

PASISKUBINKITE!
ILGAI NETRUKUS

BUS IŠPARDUOTI
Elektrikines 
dirbtos po

Perkant dabar

General Electric Refrigeratorių, 
Kelvinator, Westinghouse, 

Crosley ir kitų.
Tik' $1.00 depozito palaikys Jums Ledaunę 

iki bus reikalinga.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

112-!NČŲ
WHEELBASK

PLIENINIS BODY
MEKANIŠKI STABDŽIAI

5VHEELBASE

SAUGUS PLIENINIS BODY^
100% HYDRAULIC STABDŽIAI/'

PASTABA Tiktai~Plymouth U “Visų Trijų” Turi Hydraulic Stabdžius ir Saugų-Plieniuį Body'.
*Listo kaina 4-pų durų, sedano F. O. B. dirbtuvė

109-INčIAI 
M’HEELBASK

SUDĖTINIS BODY
HYDRAULIC STABDŽIAI

#: J

nėly- 
. Pa- 
. sty-

MATYTI YRA TIKĖTI!

Co.

Kas

Palyginkit Ypatybes ... Kai
nas ir išlygas ... pasivaži- 
nekit ^Visais Trijais” Pa
garsėjusiais Ze.mos-Kainos 
Karais .. . ir paskui patys 
f riuspręškit.

, • ■ A . 1

ŠTAI ką mes manome: suras
kite kaip arti “Visi Trys” yra

kainoje. Klauskit apie išlygas ..
! kiek jums reikėtų mokėti kas 

mėnesi. Susipažinkit su ypaty
bėmis, kurios duoda saugumą, .
ekonomiją, komfortą, ir ilgo— - yraAmerikos, eko-
laiko užtikimuma.

Paskui pasivažinėkite “Visais 
Tryjais”. /. per kalnus ■..
gurnus 4.. tirštoj trafikoj ... 
lyginkit kaip jie veikią ...! 
riavipias ... gyrų Šiftavimas 
kiužo veikimas ... ir virš visko 
stabdžiai!

Nepirkit jokio karo iki jus pe-
• padarysit štai ką ... iki jus ne- 
pasivažinėsit šiuo gražiu, naujus

1 Plymouth ... ir susipažinkit su- 
extra vertybėmis, kurias jis jums 
siūlo už keletą dolerių daugiau.
Jis bėga ir juo patogiau vąžiuoti mouth dealeriu, 
. smagiau . . .(jis ruimingesnis. —

C OO K C

nomiškiausias pilno-didžio karas 
... savininkai reportuoja 18 iki

24 mylias už galidną! Tai yra ’ 
viepintelis iš “Visu Trijų” su 
100% Hydraulic Stabdžiais ir 
Saugiu-Plieniniu Body. Ir iš vie
no tiktai pasižiūrėjimo jus pa
matysite, kad tai yra gražiau
sias karas.

Plymouth sensacingas pasise
kimas atsiektas per ši draugin-

• -ga pakvietimą: “Žiūrėk i Visus 
Tris”. Jis turi būt gražus karas. 
Gerai... pasimatykit su Ply-

‘ j atsisėskit prie 
vairo ir patirkit patys!

■

Būtinai reikalaukit
Official Chrysler Motors

Cointnercial Credit
IŠMOKĖJIMO

U/O PLANAS
Pas Plymouth Dealerhis

Už kredito suteikimą tiktai
1% per mėnesi 

ant jūsų nelAmokGto balan
so. Gausit jūsų originalu 
balansą. 1) pridėkit ap- 
draudos išlaidas prie ka 
ro kainos, 2) Atimkit ka

Yz % nuo

jmokėjot už karą.
lieka yra Orlginalis Neuž-
mokėtas Balansas. (Kai
kurioje valstijose imama 
mokestis už dokumentu
padarymai.

+ SU PAPRASTU {MOKĖJIMU

PLYMOUTH BUDAV0JA I rtkįl JVIVU i n PUIKIUS KARUS

ledaunes nau-

su-

ziAutorizuoti pardavėjai 
nomų visame pasaulyje

Ant didžiųjų ledaunių 
taupysite nuo

$30.00 iki $45.00

ledaunes per-

49.50
Elektrikines
jos pereitų $"70 Ert
metų po ....... ■ fcaVŲ
Didelo saizo Efl
Po o 7 .Su

n ii i n — išgarsins w
I ■ Bn ^er DrauSiJ4 Užsienio Lietuviams Į JĮ į ■ I Remti galite pasiskelbti viso pa- 

■■ ■ B šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų U IT I D 
kreipkis i 1/ U Įl 11

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

Velykoms Ceverykai 
VISAI ŠEIMYNAI

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

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

MASTER WlND0W SHADE C0.
S. J. 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 WOOD ST.)

Gerkit ir Reikalaukit

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

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mart
VISKAS DĖL NAMŲ

3347-49 SO. HALSTED STREET
~ 1 ■■ ;1 .1 ■ •

Leidžiame žymų radio programą iš WCFL stoties 
. . Nedėlidmis nuo 5 iki 6 vai. vakare.

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

3337 SO. HALSTED STREET

,, . . ,1' * ■ f •

USB

Ivrite for FreeEye Book

ąnd Morning I
Promote d Clean, Healthy Condition
Dėl Ąidu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkiu vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
Murino Company, Dept. H. S., Chicago

/ GARSINKITES “NAUJIENOSE”
✓ »

Visose Alinos* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžio 

Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilko* 

Degtini*

NATHAN
KANTER

s<

f

!Ų į

gal

Mutual Liųuor Go
4707 So. Halsted St

TeL TAROS 0803

JOHN P. EVVALD 
LOANS and INSURAMį®

Jeigu reikalauji i pinigų ant Pirmo Mąrgicio^ arba 
ajpdraudos nuo ugnies, vėjo, ętc., atsišauk:

840 West 33rd Street ,. 
11' ’ 279]W'

■ ■ ■ ■ a ' ■ a*- IB'fc ir A. ■ ■ a ■

Z- 3 ■ v

KEISTUČIO SKOLINiliBVOJIMO «
. /RAŠTINĖJE
' ■ • I;-i' - -/'i- ■- \'  ; . 1 ■ ''./' j : .. ! . ..

f®
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NAUJIENOS
The Lithuafian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Gonada
$5.00 pei* yfcar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered. as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd .l879.

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

Užsakyme kaina:
Chicagoje — paštu: *

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ...........

, Dviem mėnesiams_____
t Vienam mėnesiai ...........
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija ______ ___
Savaitei • • • •*
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams 99 V*
Pusei metų ........... .
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų  -------- ----------- 4.00
Trims mėnesiams aaaaeaa«Wa«*aaaaaaaw £50 
Pinigus reikia siąsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
.. 4.00
.. 2.00
.. 1.50
. .75

. 3c 
18c 
75c

Apžvalga
Vadinasi, ; ir vėl pasikartos 

sena istorija. Tačiau tatai jąu 
pasidarė labai nudėvėtas pasi
teisinimas. 1

• ■

<Ą ŽMON
1 r- — <s.»- ■ k. ,•<

:ės
•• /

M
'• '*¥ V V

tANO
«. i*:-. ’ l;

Vfit SABOTAŽAS '

ITreciadieniš, tcovg 1936 

kraštui žūti. Kūrėjų amttorių 
ir nėkaltų ukiniridį pralietas 
kraujah Šaukia f kovą. Nuo 
1935 m. lapkričio 1 d, skelbia
me visos Lietuvos VISUOTINĄ 
ŪKININKU STREIKĄ. (Gavę 
'atsišaukimus vėliau, prašom 
streikuoti nuo jų gaviiho die- 
tnos,)

Streįko meto mes visi ūki
ninkai ueparduosime be išim- 
ties jokių žemes ūkio gaminių. 
Blogos valios ūkininkai, kurie 
tiesioginiu ar šmugelio keliu 
pardavinės bus atatinkamai' nu
jausti ir sudrausti. Streiko me-

PABĖGĖLIAI

. Tautos Sąjungos statistikos 
daviniais, pabėgėlių arba emi
grantų, skaičius siekia vieną 
milijoną sų viršum, žinoma, 
pirmų vietą užima rusų emi
grantai, kurie po bolševikiško 
.perversmo pabėgo į. užsienį ir 
išsiblaškė po visą pasaulį. Ru
sų emigrantų esą apie 800,000; 
gruzinų — 240,000; vokiečių — 
100,(100; turkų — 150; asirie-

AR TIKSLIAI PABARA, AR KLAIDA?Laikraščių žiniomis, Stacha-1 
novo judėjimas Soviėtų Sąjun
goje baigiąs smukti.

Per kelis mėnesius sovietų 
laikraščiai nešiojosi sų StaCha- 
novu, kaip katė su pūsle. Tarp, 
darbininkų atsirado “stachą- 

.75 noveų”,’ .kurie visai nustelbė 
‘‘udarnikus”.

Kaip žinia, Stachanovas ra
cionalizavo darbą anglies ka
syklose. To dėka darbo'našu
mas žymiai padidėjo.- Stacha- 
novo išradimas, — jei *tal gali
ma išradimu pavadinti — pra
dėta taikyti ir kitoiįls: gamy
bos šakoms. Fabrikuose atsira
do “stachanovcų”, kurie ryžo
si darbo našumą padidinti.

Iš pradžių atrodė, tas judė
jimas randa didelio pritarimo 
darbininkuose. Taip bent rašė 
sovietų laikraščiai. Jie rašė, 
; og gamyba visur labai spar
čiai einanti pirmyn.

Bet štai dabar valdžia staiga 
pastebėjo, jog ir su “stafeha-. 
noveų;”. pagalba produkcija ne
pasiekė to lygio, kurį turėjo 
pasiekti. Vadinasi, nepagamin
ta tiek, kiek buvo numatyta 
pagaminti. Keisčiausia -esą tai, 
tad riet Dono baseino anglies 
casyklos (ten Stachanovas pir

miausia pradėjo vykinti savo 
išradimą) pradeda atsilikti. Ėi- 
itais žodžiais sakant, ten neiš* 
' casta tiek anglies, kiek buvo 
mumątyta iškasti.

Kada ėmė sniūkti Stachanovo 
. udėjimas, tai, žinoma, reikėjo. 
Surasti ■ kaltininką, ant kurio 
Jutų galima visą bėdą suversti. 
Kaip laikraščiai praneša, tas 
kaltininkas jau esąs surastas: 
tai — sabotažninkaį ir kenkė- 
jai.

$5.00
2.75
1.50 
1.00

TAIKOS PARKAS

Europoje kiekviena valstybe ginkluojasi ir didina 
savo kariuomenę. Kiekvienos valstybės sienoj yra sau
gojamos ir tvirtinamos. Dygsta nauji apkasai, naujos 
tvirtovės. Ir visa tai daroma todėl, kad viena valstybė 
nepasitiki kita. Vadinasi, bijosi, kad kartais kaimynas 
nepultu. ‘

Tą faktą pabrėžia Amerikos laikraščiai ir tuo? pa
čiu metu su pasididžiavimu nurodo į tai, jog. pasaulyje 
tėra tik viena siena, kuri nėra apsaugota nei tvirtovi- 
mi$, nei apkasais, nei dygliuotomis tvoromis. Ta siena 
skiria Jungtines Valstijas nuo Kanados.

Dabartiniu laiku yra baigiamas ruošti labai otigfe 
nalus paminklas, kuris vaizduos Amerikos draugiškumą 
su Kanada. Tą paminklą, sudarys “Taikos parkas”.

Amerikos-Kanados siena tęsiasi kelioliką šimtų my
lių. Tačiau per paskutinius 120 metų nei Kanada nei 
Amerika nesistengė tos sienos sutvirtinti. Prie sienos 
nėra nei kareivių, nei tvirtovių, nei kokių apkasų. Tik. 
tam tikruose punktuose veikia muitinės valdininkai bei 
polięijąį.kjĮĮrie šmu-
gelninkMs. # ‘

Kad draugiškumo ryšiai dar labiau sutvirtėtų, tai 
prieš kelis metus į šiaurę nuo Didžiųjų Ežerų buvo nu
tarta sukurti di(telf “Taikos Parką”. Vieta pasirinkta 
tarp miškų. Pusė parkos priklausys Kanadai ir pusė 
Amerikai (North Dakota valstijai). Parkas, taip sa
kant, bus pusiaukelyje nuo Atlanto iki Ramiojo vande
nyno.

Parkas bus apskritas. Tatai reikš “draugiškumo* 
žiedą” tarp- dviejų valstybių. Parke bus kelios alėjos ij 
vienas aukštas “taikos bokštas”. Alėjų kryžkelėje bus 
įrengtas fontanas, kuris vaizduos žemės kamuolį.

Dar nespėjo Amerika baigti to parko įrengimą, o 
jau ji projektuoja maždaug panašų “Taikos park$” su
kurti prie Meksikos sienos. Tai reiškia, jog Amerika 
yra pasiryžusi su savo kaimynais draugiškus santykius 
palaikyti.

Kada Europos valstybės pradės griauti tvirtoves, o 
steigti pasieniuose “taikos parkus”?

BUSIMIEJI SOVIETŲ MOKYTOJAI

Prieš porą metų Sovietų Sąjungos šalininkai mėg
davo kalbėti apie tai, jog komunistai labai moką sayo 
vaikus auklėti. Ir tie vaikai' esą tokie gudrus, jog jie 
lengvai galį sukirsti ir mokytus buržujus”. Tokias pa
sakas mėgdavo skleisti ir lietuviai komunistai, kurie 
važinėdavo po kolonijas su prakalbomis.

Kad tat buvo tik pasakos, tai aišku. Nežinia, kaip 
dabar jaučiasi tų pasakų skleidėjai, kada jie skaito sd- 
vietų leidžiamus laikraščius? O tie laikraščiai pastaruo
ju laiku ypač daug rašo apie tai, kad švietimo reikalai 
sovietuose labai šlubuoja. Menku išsilavinimu ir neraš
tingumu pasižymi ne tik mokiniai, bet ir patys moky* 
tojai. Pavyzdžiui, Leningrade yra mokytojų institutari 
Gerceno vardo. Institutas ruošia mokytojus vidurinėms 
ir aukštesnėms mokykloms. Institutas turi aštuonis fa
kultetus, kuriuos mokosi 3,000 studentų. Prieš kiek lai
ko buvo sumanyta patikrinti studentų žinojimas.

Apie tą patikrinimą “Večerniaja Krasnaja Gazeta” 
(iš sausio 31 d.) rašo: girdi, studentai turėjo parašyti 
tokį diktantą, kuris paprastai duodamas pradžios mo
kyklų mokiniams. Ir vis dėlto kai kurie studentai pada
rė po 50 ir 60 rašybos klaidų! Pasirodė, jog apie gra
matiką jie jokid supratimo neturi.

.U

(‘Vienybe” atsisakešitą [veik nė''Žodžio, šiek tiek apie

100,(100; turkų — 150; asirie- 
čių — 7,000 ir t. t. " Nuo 1927 
iki 1934 m. Nansėno įstaiga 
pabėgėlių* šelpimui išleido 
2,ė82,549 šveicariškus frankus. 
<Be to, prancūzų žemės kredito 
nacionalė kasa rusų emigran- 
įtams išdalino 348,000 frankų. 
Kasai pinigus pasižadėjo grą- 
,žinti Nanseno įstaiga^ ‘

įkūrimui gruzinų Sirijoje iš
leista 11 milijonų frankų. Bė 
to, prancūzai paskyrė devynis 
milijonus frankų Saaro pabėgė
liams.

Pabėgėlių klausimas vis dar 
tebėra grinri aktualus. O ypač 
•todėl; kad daugis valstybių ne
labai nori jų įsileisti.

THOMAS RENGIASI SUSIDĖ
TI SU TROCKISTAIS

The New Leader praneša, 
jog tarp tos socialistų grupes, 
kuriai* vadovauja Normaų Tho- 
mas, ir trockistų “Workers’ 
Party” eina pasitarimai. Esą, 
trockistai pareiškę noro susi- 
lieti SU Socialistų partija. Tą 
sumanymą aprobavęs ir Troc
kis.

Tokių budu atrodo, jog Nor
mali Thomas sudarys “bendrą 
frontą” su troekistais.

SLA. REIKALAI
■6 t f

DIDELE ADV. K. GU- 
GiG ALKA SLA.

Sutaupė Stfeivietiijfittui virš 
$5.500, kuriuos privalėjo 
gauti už legali patąrnavimą.

VAIKŲ DARBAS

Nuo to laiko, kai Aukščiausias teismas panaikino 
NRA, prasidėjo masinis vaikų išnaudojimas. Tas išnau
dojimas, sako Amerikos Darbo Federacija, ypač padi
dėjo pietinėse valstijose. Nesidrovi vaikų samdyti ir 
tekstilės įmonės. New Jersey valstijos tekstilės įmonėse 
samdoma net 13 metų amžiaus vaikai! Per savaitę 
jiems mokama nuo vieno iki septynių dolerių. '

New Yorko ir Indianos valstijų fabrikams jau lei
džiama samdyti 16 metų amžiaus vaikai.

SLA Pildomosios Tarybos su
važiavimo, kuris įvyko spalio 
17—22 d.- d., 1935 m.,> proteko- 
e skaitome (žr. “Tėvynės” nr. 

50, 1935): j.
“95. Svarstoma iždininko 

K. P. Gugio priduotos advo- 
. katu teismo pripažintos są

skaitos už forklozavimus de
šimties nuosavybių Chicago- 

' je, ant kurių Susivienijimas 
buvo davęs pirmo morgitčio 
paskolas. Sąskaita yra sumo
je $7,623.53, tačiau* Iždinin
kas K. P. Gugis sulig sutar
ties su Pildomąja Tarybą jos 
suvažiavime kovo mėnesyje,; 
1933 m., atlygina SJhenaĮt- 
doiah Trust Co. banke uždą- 
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rytų SLA. pinigų sumoje 
$3,532.85 ir- toliau šihijR' 
bei' paveda SLA. Našlių ir 
Našlaičių Fondui tokią stirną, 
kokią minėtas bankas ateity
je Susivienijimui išmokės; , . '
Tolinus puse likusios sąskai
tos sumos, būtent. $2,040.32. 

v dovanojama Susivienijimui, 
o likusi suma išmokėti 'advo
katams. Vienbalsiai nutartą 
Iždininko K. P. Gugio pasiū
lymą priimti ir jo priduotos 
advokatų sąskaitos likusią 
dalį sumoje $2,040;32 išmo^ 
keti.”

JKąip matome iš šios proto* 
kolb ištraukos, adv. K? P. Gu- 
gis privalėjo gauti $7,623.58 už 
legalį patarnavimą foreklozuo- 
jaut kelis namus Čhicagoje. 
Tos advokatų sąskaitos buvo 
ir teismų pripažintos.

&

iinanam ■ ........ .. ii< I

Tą atlyginimą už legalį pa
tarnavimą SLA... butų ture j ęs 
išmokėti bitei ^kuriam advoka- 
tui, kuris tą darbą butų dirbęs, 
tačiau adv. K. P. Gugis atlygi
nimo neėmė, bet paaukojo jį 
Susivienijimui, pasiimdamas tik’ 
tiek, kiek jis pats turėjo išmo
kėti jį pavadavusiems advoka
tams. / j*’ ! .

• \

Iš priklausančio jam atlygini- 
mo, jis sumokės $3,532.85 už
darytų Shenandoah, Pa., SLA. 
pinigų. Jeigu gi kada ŠLA. ir 
atgaus iŠ to banko visus ar dri- 
lį pinigų, tai ir atgautoji suma 
neis adv. Gugiui, kaip privalė
tų, bet ir ją adv. K. Gugis pa
aukoja SLA. Našlių ir Našlai
čių Fondui.

O ir likusią pusę priklausan
čio .atlyginimo; būtent $2į- 
042.32, adv.( K. Gugis paaukoji 
Susivienijimo, iždui’.

straipsnį dėti. — 
F. Živatas)

Taip daug garsintas ir bub 
nytas 50 metų Vienybės Jubi
liejus jau praėjo; pasirodė ir 
Vienybės JubiHeJinis numeris. 
Bet, beje, tenka labai nusivilti 
tuo vienybės jubiliejinio nii- 
mėrio buBnymu ir garsinimu, 
kad tai busiąs tetoriSkąs numiį 
riš, kuris aprašysi^ Atoerikds 
lietuvių istoriją ir t. t.

Laukėme su nekantrumu to 
numerio. Ir apsivylėme! Vie
toje istorijos tik pasigyrimai 
ir paprasti raštpalai'kiai pir
mame pušlapyje. O tas pus
lapis turėjo būti pašvęstas a. 
a. Juozo Paukščio* atvaizdams. 
Juk tai Juozas Paukštis^ kelis 
šimtus dolerių sutaupęs, tą laj- 
kraštį įsteigė Plymouth, Pa. 
Ir įsteigė laikraštį kaip tik to
kiu laiku, kada jis buvo la
biausiai reikalingas. Tada 
Amerikdje ėjo su lenkais di
dele kova dėl lietuvybės. Kun. 
A. Burba, kuris buvo geras 
lietuvis, ir Dr. Jonas šliupas 
paskelbė kovą lenkams, kurie 
lietuvius išnaudojo. Tame pat 
Plymouth kova buvo tiek aš
tri, kad lenkai lietuvių kunus 
metė iš kapų. Kūn. Ą. Bur
bai ir Dr. šliupui lenkai davė 
“polakožercą” vardą, ir jais 
net savo vaikus gąsdino,, Tai 
tokiais laikais “Vienybė Lie
tuvninkų” gimė. Gimė ji vy
riausia tam, kad lietuviai ga
lėtų nuo lenkų gintis. Ir a. a. 
Juozas Paukštis, kuris buvo 
geras tėvynainis, atidavė pas
kutinius shvo centus tam lai
kraščiui leisti. Bet štai dabar |«: > • ., ’ • 
kada sukako 50 metų kaip tas 
pasišventęs tėvynainis' laikraš
tį įsteigė, kada JiirgioWashing- 
tono žemėjk jo ir kaulai Su
trūnijo, 1 tai '“UŽįhirštof’' liet jo 
vardas paminėti t Taip, pir
mutinis laikraščio steigiasi 
kurį ne tik lenkai persekiojo 
dėl lietuvybės, bet net ir Jietu
viai, nenorintys nuo lenkų at- 
siskrti, — nepateko į jubi'lie-

I

tai prisimena M, J. Vinikas" sa
vo straipsnyje, bet ir jis va- 
Žiuoja iš: kitos pusės; *

' Trumpai sakant, yra sarma
ta ir neatleistinas nusikalti
mas, kad apie tuos žmones, 
kurie įsteigė laikraštį ir jį lei
do^ be to, tūkstančius dolerių 
sudėjo tam laikraščiui palai
kyti ir šiaip aukojo nemažai 
piįriįų įvairiems triuW reika/ 

’limėį kad apie tuos žmones 
50 metų sukaktuvių apvaikš- 
Čiojbhe nė žodžio neprisimin- 
ta’KodėI?'

Juozų Paukščio, X X Paukš
čio, Brazio, Trihto Paukščio ir 
Selvestro Paukščio vardai bu
stinai turėjo būti paminėti pir
mame puslapyje.. Kad nepri
iminėta Dr. F. Matulaitis, Dr. 
Žeiviįnė-Baltrušaitienė, Anta- 
nas Aly ta ir kiti, kurie daug 
prisidėjo prie laikraščio pa
laikymo, tar dar šiaip* ir taip. 
Tatai lyg ir gaifrtia pateisin
ti'. Tačiau jokiu Budu nega
lima pateisinti neprimittėjimo 
pirmųjiį laikraščio steigėjų* ir 
leidėjų. ' Juo labiau, kad į

^raštį sukimšta driugyBė at
vaizdų tokių žmonių; kųW*ę nė 
tik nieko gero tam laikraščiui 
^nepadarė, bet dagi Buvo jį už
darę ir atidavę resyverjtri j 
rankas! x

; Taigi, ar “ne fain” pasielgė 
tie “jubiliejištaFY

J — EŽ/ridto.
• .......... į—--- ------- —... —----- -----l-.. .........................   -p**n! imi n mm  < „
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KO NEPIRKTI savo reikalams. 
. l&uaų turto- Iteįtuotojams, 
varžytterfų vykdytojams ir ' da- 
IjMritna, kurie kėsinsitės pus- 
dyWi musų kruvinu prakaitu 
sutaupytą tortą išplėšti, mes 
jums skelbiame liūdną likimą. 
Mes nenorime niekam likti sko
lingi ir neliksime nei valstybei, _ 
nei krėsto įstaigoms, nei pri
vatiems1 asmenims. Bet turto 
atiduoti išnaudotojams mes jo
kios teisės, neturime, nes musų 
turtas — viso krašto ir vals
tybės tortas. - ,

g Streiką vykdysime iki dabartį* ' 
nė vyrikusybė: 
į L Pertvarkys iš pagrindų po- 
litinius' ir ekonominius krašto 

įireikalus.
Grąžins spausdinto ir gy- 

vo žodžio laisvę.
1 3v Leis Lietuvos respublikai 
valdytis demokratiškais pagrin
dais.

> šią tautės valią vykdysime 
ir už ją kovosime su visais 
krašto priešais, nors jie bus pa
sislėpę ir po kaukėm is .
į Per rinkas fr? pasišventimą lai- 
^sVęv laimėjome, pėr aukas ir 
pasiŠventiirrią ją išsaugosime.

Šalin visi r šventvagiai nuo 
.Ltettrtfdš Veido.
a Be. to, primename poficijai ir 
visai vyriausybei: NESVTERš- 
KITE RANKŲ NEKALTŲ 
ŪKININKU KRADJŪ TIE, 
KŪLĖMS ŠVENTA LIETU- 

•VOS 2EM® IR KRASTO' tAI- 
ŠVĖ. y Mos ukirilnkąi joje' gi- 
imėmd, jei: reikės, už ją ir mir- * 
"sime. '/ ' •' •
3 Lietuvai geibčfi komitetas 
prašo visus geros valios pilie- 

•liajėguirio priklauso visos šalies" čįųs priremti mus pinigine pa- 
,* j jr darbia.*

Visų tikybų kunigus malo-v 
niai, prašome š. *m,, lapkričio 20' 
d. IT? Vai. visose Lietuvos baž
nyčiose atlaikyti iškilmingas 
.pamaldas už įnirusius ūkinin
kus, ir kad AugŠČiausiris su
teiktų jėgų ir ištvermės gyvie
siems kovoje su Lietuvos prie
šais. Plačiąją visuomenę prašo
me kuo skaitlingiausiai pamal
dose dalyvauti ir tąj^ intensija 
pasimelsti. , ,

Lietuvai Gelbėti Komitetas.
- (Tokio turinio- lapeliai buvo 
paskleisti tarp Suvalkijos uki-

‘ i. — Red.)’ 
K'į * .>» i, > - -• •• • t
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(OMAMS
Draugai Ūkininkai:
.Lietuva yrą žemes ūkio kraš-

to gyventojų 85% yra ukihin- 
“ J — ūkininkai. Todėl riuo1

•r;

nepateko į jubilie
jinį laikraščio nrimerį. Pats 
žmoniškumas iri niandagiimias, 
rodosi, turėjo reikalauti, kad 
vardas butų paminėt-aš^ , 

Maža to: nepasakyta,- kur 
tas laikraštis pirmiaūšia* pasi
rodė. Tur būt, sarimdtijori 
parašyti, jog tai buvdi nedide
lis; Plymoufli miestukas. O* 
vis dėlto tas jubiliejinis nuirie- 

Iriiš pavadinta istorišku! Tik
rai keista istorija!

Kaip jau minėjau, ta j jiri- 
lįiame puslapyje nėra net X 
Paukšio atvaizdo nei aprąšy- 
mo apie jį; Kitaip sakant, 
nėra laikrašio istorijos; Bet 
Užtat teh pasigiriama, kad lai
kraštį Buvo subankrufavę ir 

; paskui vėl atsipirko. Msin. ro
dos,- kad tuo nėra ko j^rtis. 

tokiu budu ii priklausiusfo taf no^
‘ir teisplų'pripažinto atlyginiinO'l amPu yie> a a» įre gimoje 
ad'vt K. Gugis paaukojo Susi-i 
^vienijimui $5,573,17. Tai yrid

.. . i , v ^W’<5S aprašymo kito io laikrašio lei 
galbūt dar niekad nebuvo^ susi- r

tas, — ūkininkų kraštas. Kraš f/v i-'.. ■ ...» V .
kija!
ūkininkų ekonominio gyvenimo I ............  '
gerovė ir pajėga. Ūkininkai? tai 
'Lietuvos kunuf jos širdis. Jei- 
■gu tos širdie^ pulsas bus nor- 
[maibs ir stipimš, tai' galima sa
kyti,, kad šalies santvarka svei
ka.

Bet, deja, blusų taiitiškoji 
vyriausybė ūkininkus padarė 
'Vergais.- Atėmė iš, musų ekono
minį pajėgumą, gyvo. ir spriusr 
pirito žodžio laisvę, ir apsi*- 
įsprehd'įmo teisę savais ir kraš
to reikalais rūpintis. Skaito* saA 
>fve tautininkais;, o negirdi visos 
įtrintos balso. Taip būtį negali. 
Prašome nusiimti kaukes. Dėl.. 
jūsų gruoboniškumo neleisime ninku.

J kamputyje
| vietoje, .parašyti, o il'e pirmame 
puslapyjfe.

'Pasigtendame paveikslb ir 
į* 

.■ - Ridėjo, būtent, Juožo X Raukš- 
nuo vieno atskiro as-Lo »pas žmogus laikrašio pa

laikymui ne tik daug dirbp' ir

bet tiesiog , pusbadžiu gyveno. 
Tas vargingas gy velninąs pri
kirto jo sveikatą ir privedė prie 
mirties./ O ar pastebėjo je 
vardą ir atvaizdą jiibiiiejiųia- 
mė ‘Vienybes” numeryje?

Ar matėte kur Brazio var
dą? Juk tas žmogus taip 
pat daugx dirbo ir savo sun
kiai uždirbtais skatikais laik
raštį palaikė. ♦

Ne, jubiliejiniame numeryje 
nepaminėti pirmieji laikraščio 
steigėjai ir leidėjai *. O kai tie 
žmonės stovėjo prie “Vieny
bės Lietuvninkų”, tas laikraš
tis atliko milžinišką darbą 
Amerikos lietuvių tarpe. Be: 

' apie tuos atliktus darbus be

didelė auka SLA.,
i t* . . I .. • 'j- •; -I • ■*

laukęs 
mens. u . , ,1 1'1 v mik uaug vi-imy/ i*
; Kuris kitas buvusių SLA.-vir- paskutinius savo ęentus kišo, 
šininkų yra padaręs stambesnę’1 - "
auką Susivienijimui už dabar
tinį SLA. iždininką adv. K. G‘u- 
gį? —K. B-nas.

Tas žmogus laikrašio pa

Fašizmo įsigalėjimas
Rašo J* Adomaitis

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
\ NARIŲ KAN- .

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kdvo ir Balandžio 
mėn. 1936 

Už JtJOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. X BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAžUKNA 
Sekretore, P. JURGELIUTĖ 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUŽIUTĖ
J. MILIAUSKAS 

Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVA1TIS

tartą man pačiam pasitai
kė būti paskitbušio kun. Gar
maus prakalbose. Tas kuni- 

■’gužis aiškino, koks esąs sfyir- 
Tumas tarp socialistų ir ko
munistų. Pirmiausia, žinoma, 
jis atpasakojo visas tas baise
nybes, kurias socializmas už
traukęs ant Rusijos žmonių. 
Girdi,'jis jau seųiai žinojęs, 
kad taip atsitiksią, ir todėl ne 
kartą įspėjęs žmones; kad* Jie 
saugotųsi socialistų. Tarp ko- 
munistų ir socialistų iš esmės 

fhesą jokio skirtumo. O ■ jei 
koks skirtumas ir yra, tai tik 
toks, kaip tarp rudo ir margo 
šuns.

Susirinkušioms davatkoms 
tas sąmojingai kvailas palygi
nimas labai patiko: jie smar
kiai plojo;

“ Bet nors tas Rusijoje vyki
namasis eksperimentas atnešė 

, tokias liūdnas pasekmes, vie-

nok komunistai visut prakal
bose ir savo laikyčiuose šau
kė ir šaukėF kad ten tikrai 
esąs socializmas budavojamas, 
kad darbo žmonėms ten esą 
geriau gyventi,, negu kur ki
tur. Jie kvietė darbininkus ir 
kituose kraštuose steigti tokia 
tvartą, kaip Rudoje.

Didžiausia suirutė
Kada susidarė tokia padėtis, 

tai darbininkuose kilo sumiši
mas. Jie pradėjo svyruoti. Tie
sa, rimtesnieji socialistai ban
dė aiškinti, jog ekonomiškai ir 
kultūriškai atsilikusi Rusija 
negali būti pavyzdžiu visam 
pasauliui. Bet .tat' nieko negel
bėjo. KraštUtinieji elementai 
(ypač jaunesnieji) tvirtino, 
kad Rusijoje socializmas tik
rai esąs vykinamas ir vykina
mas labai smarkiai. Jie viso
kiausiais budais niekino ir 
pravardžiavo tuos, kurie abe
jojo Rusijos Vojumi.

(Bus daugiau)

,■
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tutis, nuteistas keletą metų at
gal u‘ž pinigų išeikvojimą, yra 
laisvėje. Jis buvo paleistas 
kiek laiko atgal. Jo vardas įsi 
gavo žinion per klaidą.

Tikisi surinkti apie 
$40 milionų Income

•«« ••* *» * > X. £ MS ♦ * -w» t K ' *>’ ■ #*j. ■ t.Jtoi $ ' į

Federajis mokesčių kolekto
rius €hicagoje, Carter Harri- 
son, džiaugiąsi, kad šįmet su-* 
sirinks kur kas daugiau mokes
čių, negu pernai metais. Jiš 
apskaičiuoja iš gautų blankų, 
kad Chicagos dįstrįkte pilie
čiai sumokės apie $40,000,000, 
arba apie 10 milionų daugiau, 
negu pernai metais.

Kolektorius Harrison sako,' 
income taksų padidėjimas reiš
kiąs “prosperity grįžimą.”

Iš Washington pranešama, 
kad income taksų mokėjimas 
visoje šalyje padidėjęs apie 
40%, palyginus su 1935 me 
tais.

Baltutis Laisvėje
Pirmadienio “Naujienose” ži

nutė j o apie Bagdono įkalinimą 
Joliete įsibrovė klaida^ P. Bal-

....TRYS
Visiems žinomas gėrimų skladas ir užeiga Bridgeporte Anchor 

Inn turi net tris1 Juozus — dū savininkai ir JBartęnderis — visi 
trys Juozai. — Nepamirškite užeiti. “ ’ ‘ ’

Anchor Įnn ’
.3500 So. Halsted St.

West Side Tavern f 
(Pirmiau buvus Meldažio vieta)

h.
*< | r * r • •, * • < »• • - - .■ « . * •/' ‘ ‘ ,. -. f , y ‘>nr*L* \ 1

4 - -1 »■ . • r ■ •* r
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2244 ,West 23rd Place — Seeley 9792 j
MR. ir MRS. JUOZAPAS BURINSKAS širdingai sveikina visus 

Juozapus ir Juozapinės su jų varduvių diena ir liAki laimingai ir 
linksmai Jas praleisti. Kviečia, visus Juozapus, Juozapinės jr. vjsus 
kitus atsilankyti pas Ponus Burinskus ir kartu su jais, linksmai 
praleisti savo varduves. — Taipgi kas pėtnyčia duodamt Skanios 
žuvies veltui. , .

MILLER’S LIQUOR
1641 W. 47th St. STORE Yards 2448STORE

11111,1........ ...............................

_____________ . _ . . __  i 
<
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Atsineškit Slavo indą, j

SĄLDUS vynas;
NE ,VIKŠ.

PusčGal. Galionas Pusė . Gal 

50c 95c 69c
Gal

. £7;

Strakt Whiske> I^aS^hiakay

94c48c1a 67c
Straight Whiskey

Vienų Metų Senumo 90 Proof 
-» VVHISKEY - •
35jc WQ *1,25

ALUS
Pusė
Gųl.........

vii■ tmm y lt II
šią yiętą 
atydžiai!
x T r r ZY'?/

galės būti?;;

Užsregistravę 400,- 
000 balsuotojų

Nors galutinos skąįtlįnės dar 
nėra žinomos, bet ąpskaičiuoi 
jama, kad vakar užsiregistravo 
400,000 balsuotojų.v Chicagoję 
yra kur kas daugiau balsuoio-į 
jų, bet nevisięms reikėjo Re
gistruotis. ’Į’įk tįems ^kurie per
sikėlė į naujus butus, suėjo į 
metus arba paliko piliečiais.-

Bankas ^atmoka yį- 
sus pinigus depo-

v ' j! \ . .... L (

Harry ,E. Hallenbeck, South 
Ashland Natiohal banko likvi
datorius (feęęiveris), skelbia, 
kad netrukus, už dešitms dienų, 
bu’sią atipoketi visi .pinigai to

GINGERĄLE 
.4 di^M OE -

banko depozitoriams. Depozito- 
riai nevien Atgaus savo pini
gus, bet dar gaus ,^3% palū
kanų. Bankas Adresu, 7919 -S. 
Ashland avenue.

«'W
wA.arr*..|-.X»>

'■ - ............. -Y-r» - - - •
- •z** '* -*Į.- ■ * -v*, v' - ■','1 f

Gražiausia

Thomas Buffet, 6828 Stopy 
Island Avenue, yra viena iš 
grąžijąųsių lįetuviškų užeigų 
jTącksoą apylinkėje afbą .lt'.Vi
soje Southsidėje. Be gėrimų 
ir šilių ^vąlgiiį, (įųodamų 
dien, pęnktąfdįęųįąįs duodama 
žuvis, o Šeštadieniais muzika..

Bąvininkai šios užeigos, pp. 
Aleksynai, plačiai žinomi Chi- 
cagoj e kaipo progresyvių orga • 
nįzaęijų ^dar^uotojąi ir drau
giški žmones. 'Todėl, nuvažia
vę vasarą į Jackson Parko mau
dynes ar šiaip prie progos ąe- 
pamirškite juos aplailk^ti.

"• ■ __0—i? “ ; •
Smiling Pete’s Colįegei lųn, 

8256-8 So. Ėmerald’ Ąye., tai 
Petro šilučio ąuosavą, gražiai 
išpuošta1 ir erdvi svetainė. Daug 
stalų dėl jaunimo ar moterų. 
Muzika kas 'vakaras, išskiriant 
sekmadienius ir pirmĄdieiiius. 
Duodama kasdien vhlgiai ir už ; 
kanda, penktadieniais žuvis ir; 
bjė to, inandaįųš patarnavimas^ 
Vasarą—gražus Beer Garden. .

Rengiamasi šalę šios užeigoš 
įtaisyti parkas ' base balt ir 
basket bąli žaidimams.

Pastebėtina, kad pp. Šilučiai 
yra seni “Naujienų” skaitytojai 
ir rėmėjai. ' ’ * ? ! <

Salutaras 
,w. r

Salutaras Drug & Chemical 
Co. Neužmirškite1, kad \ tai yra 
Salutaras Bį t terš gyduolių nuo 
vidurių ligos gamintojas.. Gali
ma tas gyduoles. vartai ir ^ud 
kitokių .kuįįd pegaląyjmų. Var
tojama . su 4 įr be degtinės. ' * 
; ^Tayęrnonis jpatayfina Jtų 
d uolių įsigyti.* .Temykite “Nąu- 
jienose” Salutaras Bitters skel
bimus.
O' ' r-O—

21 th Place - Tay.ęrn ?& Ręs 
tąurant,. 701 N. ’ 21th PI.—tai 
pp. Stukų .užęjgos vieta;. (£ia 
visados galima rasti tarp kitko 
šviežios jnęsęs ir daržovių. Kai
nos prieinamos. Patartina lie
tuviams nepamiršti šios. valgyk
los ręįkąlu'i , jštįkųs.

—rSęnąs Petras.

Keliautojai po pa 
šaulį sustoję 

Chicagoj
t y ąkar “Naujienų” redakcijo

je , buvo (sustpj ę, du4 jauni vyru
kai iš Kauno, Lietuvos, kurie 
keliauja, i kaip jie patys sako, 
Vpo. pasaulį”/

Jje yra Stepas Juodvalkis, 27, 
ir .Vladas Verbavičius, 28. Chi- 
cagoje sustoję ' pas pirmojp 
keliautojo giminaitį, Joną Juod
valkį, ’ 2426 West - 34th Place.

•Pradėjo kelionę iš Kauno per
eitų metų liepos mėnesį jauni 
vyrukai aplankė Latviją, • Esti
ją, .Suomi ją< Norvegijos p(u- 
siausalį, Angliją ir Škotiją/- iš 
kur atkeliavo Amerikon. ' 1

Apžiūrėję J. V., keliautojai 
Žada traukti į Pietinę Ameriką.

E. Kriščiūnaitei Pada
ryta /Operacija '

i'- ,.i I ‘- R. !. ■■ r.

\ TOWN vOF .ĮLĄĮęE.-rJąunai 
pp.ČHas.v Kriščiūnų i 4501 g. 
Ashland ąvęnųe, dukrelei, Elea - 
nor, bu vb padaryta operaciją. 
Ji gulį German Deaconess li
goninėje, prie 54th Place ir 
Morgan Street. Operacija pa
sisekė ir ligonė pamažu sveiks
ta.—FB.

POLITlMiOS ŽINIOS

iulJlaEx
Visur ĄRįe
John_

‘ ‘ ■ < gĮĮį'T
Kur .ųęąųęįši, visur .lęalbą-j 

ma apįe 
munic 
John 
vintuose, t
I

lietuvi

a9^e aicipaliųš' rteisius, ą#j

jose JięttĮyiąj'-yea pasįry-
žę atųup'frs^ .^sa jMunįair 

daug-maž p ta laužė Vhetuviams 
ledus to^lįtĮk^e.''^ V

cagos 1 .Ąudiforijl<>j€
yra rengiąpiir SBųnę,©’’ ir Kur
tu A
galima praleisti keletu smaj 5 
gių vąldj>4« ;}i' 
pačiu

Bus gralių (Jovalų, ne viep 
už O iir 'Jtž ,įėjimo 
bilietus.'-? V

Vak^lyjfe ,ądv. zZųrįs ,p,ąs^4 
kys kAlM.-'1 ‘W; ■ ::fc‘ ‘ "

Komisija yra pasiryžusi vi- 
3ųs iftąjppiąi prįįmti ir j^ąvąi^ 
šįnti. Ęrądžią 7 yąl. yąkąjęe; 
įžangą g5c. Visus ;kyįęčia 
ąĮtsĮįaų^yti,

Moterų J. T. Zuris Boosters

pirm.

Darbuojasi Zurio 
Kautfai^Ž-tam 
Warde

>Lietuvį kandidatą į miesto 
teįsėjiiš, ądv. John T. Zuris, 
smarkiai remia 12-to W.ardo 
Amerikos Lietuvių Demokra
tų : Organizacija. Jos pirmL 
ninku yra Brighton Parko lie-* 
jtuviams žinomas ; pilietis, Ka- 
zimierasš-Stėncelis: '

Jis .kviečia Visus lietuvius, 
jaunus ir senus, vyrus ir mo
teris, kurie tik gali balsuoti, 
įstoti į i Organizaciją.
; /Rytoj,--koVo 19, Hollywęod 
svetainėj e^įvyks ,12-to Wardd 
A^L.. p. ^>rįvf- susirinkimas; 
kuriame ypatingai prašomos 
susirinldi merginos - ir mote
rys, - nes su tšiuo \ susirinkimu 
pradedamą ' organizuoti ' mpte-j 

skyrių* MIstdjimą& višipmą 
lygus ųtik v pusė dolerio me-r 
tams. Susirinkimo pradžia 
7:30.:v.'. v?v4 j

Kovo 29 d., ši grupė rengid 
masinį mitingą Brighton Ęar-r 
ko svetainėje, kur lietuvius 
supažindįjjš ąj^m ąu dąy^po4 
te ir adv. ■ 
daturos reįkąlu. 4

Buš gėrį 1 ;įąj^etpjų. Rr.a? 
džia 2 vąh.^jp*'1

^tapfey ^Guiykis. ■

7 • < v> ?1 '■ - - r

Felicija ^Nausėdaitė, ;9^7 W< 
33rd streęt, / pdyo • įšyįnkta Johp 
T. Zuris Bopstęrs I^iubo Seld

DVIE.IJU METU MIRTIES 5
SUKAKTUVĖS"':-' ■ 7

AbIJA ŠIMKIENĖ į 
po pirmu vyru Murauskienė
PersisVyre šit .Šiuo pasauliu -j 

17 dieną t kovo . ,hiė'n. 193L fin., į 
sulaukus 64' tilptų ąiųžiąiis, 'fei- | 
mus Lipkjškių5kaime, , Viduk- 
lės- parąp. ‘ •? 7 1

Palikd dideliame nubudime ■ 
6 dukters ^nįeškaV/OliMę,^ 
Ona Vingeliėnę.LJoĮsephme ?JCu- s 
činskienb, ,-Rozaliją |
Matilda Šįiw$hę, . .Maijjopą 
Lanauskienę. ^.sųpų ; Mti- į 
rauska k daug kitu ; gimimų. į! 
Jau du • stf&o. kai t wtė- v 
kome Tąy^^ągioji |
le. Liirinuąąr. pę.iąųki. mėtai! i 
Kaip skirtinįSkuodu; Tu į
su munįs7ąųvai.7JPrany^ąi l$g| 
saulutė 
Tave mĮpim'ėjiri 
visa musu gyVen: 
dėsime įt . mylėki.] 
kad mylėjome, j

Tu pas .imis jau , nebesugrjši,^

pas 
ateinant! .^.-7

Nuliuke -lieka
;K®WS- i

ijr Jtęręspo^dente. Ji už- 
ims .vjętą p. Ievos Lukošiūtės, 

rėždavo pereitos savaites 
^^ig^^'''

įį Cicero 
Mani-

, v . ’-..'„‘.f,, ,
..... i

Tąyp Jįpt,uvių -kandidatų, ku- 
rie figūruos ’ -besiartinančiuose 

yrą jau- 
nįąš iliėfevįs, ’įE'. iKawal-Kava- 

jįįs įgrą republikojiij 
IB®®? ) asesori.u/- 

„ep^gingas, pas^y-

is vien vilti-; 
'spėkas, savo

T J, 't .-*• "U I

,Kąw,ąL.yra’>baigęs Penn- 
sylvanijos valstijos militarę 
akademiją. i; ■ ' 5 *

“NAUJIENOSE”

SUSIRINKIMAI
. r -i , ' ", ♦" '-*4 A

r-. » o ' *'•K*H'A/.SU

'RYT,O J
Lietuvių Socįąlistų Sąjungos Chicagos . Centralinės Kuopos mė

nesinis 'susirinkimas, (ketvirtadięnį, kovo 19) “Naujie
nų” name, 1739 South Halsted Street, 8 vai. v. Po susi
rinkimo drg. V. B. Ambrose kalbės bėgančiais reikalais. 

A Nariai ir simpatizatoriai yra kviečiami būtinai atsilanky-
. ti.' Randasi daug svarbių reikalų aptarimui. Sekretorius. 
21-mo WardO Amerikos Lietuvių piliečių Sąjungos susirinkimas 

(kovo 19) 8 vai. vakarė, -.Walter Neffo svetainėje, 2435 
South Leavitt streėt. bUsirinkimas yra svarbus, tad 
būtina, kad visi nariai^dalyya'utų.—J. Judicas, rast.

Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo mėnesinis susirinki 
n ''mas (ket., kovo 19) Hollywood’svetainėje, 2417 West 43rd 

Street. Kadangi praeitame susirinkime buvo nutarta 
■rA; priidfti ir nfetėris į kliubą, tad jos yra kviečiamos šiame 

susirinkime atsilankyti. ^Pradžia 7:30 v. v. Į kliubą gali 
priklausyti Viši, vyrai ar moterys, jei tik balsuoja. Ko
respondentas S. Gl

‘Rįįeląndo ir ^rąųgijų Susiyjenijimo paprastas susipn-
•■^įimąs, l5&rbm^^ 10413 Michigan ayenųe,

; . 7;30. v. v. ' Visi nariąi,. narės,, atsilankykite,paskirtu lai
ku J. Tamašauskas, sekr. ‘ ’r ‘

J- T. Zu^is įBmfers ;Mąss
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 

n.--r

‘ mas ir kalbėtojai,, tarp - j ų kandidatas J. T. Zuris

,......
W

nė, ^ąi,, k,ąjb?toj,^. ■ J^a Įl;;ęr^a 8 .'vi (y.
J^Į^pžĮpM^Ąi.'.............. . ....... -" -BoSevard. Pįp;

’ Muj-iM

PARL^DIHAJ
8 Lmmm

.. r jh sį *, m v 1
n»

m 48 .pvi •.ąyęil^tęs Zgicerp .parą-
pi jos svetainėje: I)r. Biežis—“Vėžys”; Dr. Gussen — 
jPyorrhąą ^peplaris”. ^y^įžia 8 ’v. v. Įžanga .veltui.

•4. .T. įųrįš.-.

.rtf.V’į -1,

ItOVO 21—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svętąi- 
. .įieje, įLeąyįtt-^t^fiądžjži ;

Wo 2l-^tA. 2^ Kwp,os Jug$iĮ^ ,Bankietas, U50 Mil- 
’ ■ waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50. '

HaU- S. Ąlozarl Street, 5 vai. po pietų. Su pro- 
.graniu ir. žokiąįs. įW^ajĮs. ęfeorąs, mergaičių kvartetas, 
šokėjų tri&ė po vadovystė M. ^Mįknęvičiūtėš-Meck.

Neffo 
svetainėje, 2435 South I.eavitt Street, 7. v. v. Įdomus 
prpgraįthąs, užkandžiai, .gęrimąi ‘ veltui. Įžanga 50c. Visi 
yrą i^yjąčiąmi.

J08 įslaito °P®Tętę> ‘‘Vogtas 
^ol švątai^ęje, 2343 ^dzie avė. "

J9' .peąi.okratų Orga-
^izącįjoš- 44th ir

> Cąlijęrnia ąve., 2Pr^^s jr įklojai.;Įžąp-
& $!v- X F>-
rio .naudai.’ ; u

n A T A 'rt'

” nusiskandinti
■•I." ■>

Krantų sargybos laivo radio 
operatorius, Edward Esbrook, 
vakar ištraukė iš Chicagos upės 
tūlą, John Owen, 26 m., 4922 
Sųperior Place, kuris nušoko 
nuo Michigąn avęnue tilto, no
rėdamas nusižudyti. r/> *

SPORTAS

šifandien Baba

Ali Baba tiesiog 
chicągięčius. Arcądio

sužavėjo 
svetainėj 

(4444 Broadway) žmpnės jau 
nebetelpa.

. 1 ■ ' . I

Ali Baba yra turkas. Chica-; 
goję jis ritosi jau keletą kar
tų. Oponentai pajėgė atsilai
kyti'tik dvi ar tris minutes. Tai 
parodo, jog turkas yra nepa
prastai geras ristikas.

šį kartą Babos oponentas bus 
Schpabel, labai tvirtas ristikas.

ti’r * k ,

• - - - - - -■- . ' - - * '
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Mes Padarom t Gera
DARBA PIGIAI! ĮįSgg
Galite ateiti visados 'vfr^r
Permanents musu mLidK

Specialybe! i ‘

Idcal Beauty Shop,
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

SUMOJOME
Be pertraukos nuo plet iki vldurnakHo 

u4-ta ir Paskutinė Savaitė” 
2Se iki 2 vai. Kudildamu

R o plot. 15c visada
IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRĄ"

**. 4 . ■ t ' W V H'nurTTCį

“THE NEW GULUVER”
Sife paveikąlak “nebus rodomas’ -jokiame 

• kitame teatre Chlcaroje!

CONRAD 
’ .PHOTO STUDIO 
420 W. 63rdSt.

i x-:. *■ •' >

Ęnglewood 5883-5840
Fotografija yra am- 

’ žiną atmintis.

Crane CoaLCo. :■
J’eL Republic 8402

5 tonai ar daugiai 
' Smulkesni $7.

Screenec
37..30 tonas 

05 tonas

T ąvemos
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke.’ Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus’.. ..vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sanęhvięhes. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienius muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nępi- 
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 ’SĮony. Island Avė. Fairfak 1104

Bowling—Lunch—Bar 
;20 Bowling Alleys 

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room *— Bar ; z

Bruck-Wiesner Rec. Co
Incorporated 

.819 W. 35th Street 
r Chicago. IIIi 4

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĘS STUKAI 

Savininkai
,701 W. 21st Plące. . Tel. Canal 7522■ > -f: ■ J—

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER-’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale "Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 
' /Degtinė. . Sandvičiai ir Chile.,

- PETER KMWELL, Sav. 
6334‘ So. Western Avė.

Tel. prošpect . 6086 Chięągo. I1L

QUEENS TAVERN 
Geriausios UUŠies degtinė, vynas 
Schlitz' alus įr\cigarai musų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys 4$u stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigetti ir svetaine .pasi
sekti. Prašome Visus kaip bu; ite 
SnU.th pidgj atsilankyti i musu už- 
VERA JVALUSH ir ALEX RINGUS 

1 /■* ...... Savininkai i
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus,' cigarai, cigaretei ir 
skapus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, ■.draugijoms, išvažiavi

mams ir . narėms. Savininkai
KŲCHINSKAI'

821 h and Kean Avė. WiIIow Springs

Rendezvous Taverp
Malio užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai 
džiai — penktadieniais velt
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, i Sav. 
6$56;S. Stkte^t. Tel. Englewood2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rušiesų degtinė/1 Bismarck alus, 
jeigarai ir mandagus patarnavimas. 
/Taipgi, yra svetainė dėl .mitingų, ve- 
štųviu, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoję; už kuriuos gavo pir
madovana.Pirmoje pasaulinėje na- 
®tėC&^18Z^uįMUi’ 

fyrfej,' HoĮftw«įę|a ?OS.. KIĄUPA 6101 So. State St.

nksmas ir 
Neužmirš-

LIFE ’WN 
siu visus draugus ir pažistamus 
nkyti j mano užeiga. Visai'os 
tši geriausios rūšies degvnė. 
cigarai, linksmas , ir mandagus 

/ patarnavimas. ’' 
MARIE^MARKĘL. Sav.

8416 S.<Wa!!ace St.
Tpl. Bpulevąrd 348?. „ iar

IMPERFECT IN ORIGINAL

A/.SU


NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadienis,. Jvovo 18, 1936 *— . - • *—• * •- • — - ■

Žinios iš -Aštuonio- 
liktos Kolibnijos tie- 

tuvių Gyvenimo 
/ . f i '

30 metų jubiliejus;.. Rytai va
žiuoja į vakarus; po Kazi
miero laukia Juozapo.

18 KOLONIJA..— Viena is 
seniausių SLA kuopų, būtent 
129, pereitų sekmadienį švente 
savo 30 metų jubiliejų. Turėjo 
skanią vakarierię, pasakyta 
daug linkejimų-kalbų, šokta ir 
linksmintasi iki gaidžių.

Svečių buvo virš 50, bet na
rių tai nei pusės tos skaitlinės. 
Valdyba labai neužganėdinta 
savo narių nepalankumu.

Komisija iš L. M. Valaičio ir 
Geo. M. Cherriaucko padėjo 
daug triūso, bet kiti nariai per 
šaltai žiuri į kuopos Veikimą.

Buvo atsilankę svečiai adv. 
K. P. Gugis, Centro ižd., bet 
dėl stokos laiko turėjo išvažiuo
to anksti. Dalyvavo Dr. Petras 
Z. Zalatoris (kuopos daktaras), 
K. P. Deveikis, Centro genera- 
lis organizatorius.

Visi sveikino 129 kp. 30 me
tų jubiliejaus proga. Aš nuo 
savęs 129 kuopai linkiu irgi il
go gyvenimo, nariams greičiau 
pabusti ir pradėti daugiau veik
ti, nes 18 kolonija yra pusbadė 
lietuviškam veikime.

Laukia Juozapinių
šv. Kazimierus jau praleido

me gana linksmai, o ypatingai 
p. Kaz. Mikutckio varduvėse. 
Ten’ jau buvo be galo puošnu. 
Buvo visko: kalakuto, “putės”, 
kelbasų, o jau svečių, tai nei 
kalbos, nuo paprasčiausio žmo
gaus iki didžiausio, nuo pre- 
cinkto kapitono iki aldermano. 
Gaila, kad pp. Mikutckiai turi 
Kazimierines tik kantą j metus.

» » 8
Na, už dienos kitos ir Juo- 

zapinės; o pas mus Juožiį nė- 
stoka, štai tik keli: Juzefina 
Chernauckienė, Juozas Lukšis, 
Juozas S. Radžius. Reiškia “ba- 
liavosime”.

» » »
“Miegantis Milžinas”

*21 Wardo Pik Am. Liet. Są
junga nutarė ateinantį ketver-

go vakarą, 8 vai. laikyti extra 
susirinkimą West Side p, Wal 
ter Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavilt st. • . r

Mati 21. Wardas užima plotą 
nuo Canal gatves iki Western 
avė. ir nuo 16 gatvės iki Chi- 
cagos kanalo (į pietus). Taigi 
dvi didelės parapijos, du dien
raščiai ir tiek daug lietuvių 
vienoj 21 Wardoje.

Tai yra miegantis milžinas. 
Kiti sako, kad jeigu 21 War- 
dos lietuviai žinotų savo jėgas, 
ta> jie pralenktų visas Chica- 
gos vvardas politikoje. Viši lie 
tuviai privalėtų ketvergo vaka
re atvykti į Neffo svetainę. Da
bar yra proga savo ginklą-bal- 
są-balctą pavartoti, nes kitos 
tokios progos vėl nebus per 4 
metus.

» » «
Yra smagu pranešti, kad 

mes sulaukėme atgal savo sė- ' • 
na gyventoją, pp. Chernauckus 
Jie apsigyveno savo pataisyta- 
me-atremontuotame name, 1900 . . / S. Union avė. —Juozas.

Prisiminus užgesu
sią lietuvių žvaigždę 

Juozą Šarki

HB

Rūpinasi Rekliama
—u._________ _____ :___

Povilas šaltimieras, jaunas lietuvis veikėjas,' radio prane
šėjas, kalbėtojas, etc. Dabartiniu laiku jis yra John T. Zuris 
rėmėjų spaudos komisijos- pirmininkas. P. šaltimieras taipgi 
yra rekliamos vedėjas Lewis Style Shop įstaigai, 4716 S. Ash
land avenue. . .

Buvo laikas, kada mes Ame
rikos 
vimu 
kuris 
buvo 
ba. 
čius 
kiu. 
kad ; 
kuris užgęsins tik 
šią musų žvaigždę. 
18 dieną rugsėjo, 1933 metais, 
renkamės į White Sox Parką 
pasižiūrėti ir pasigėrėti, kaip kad toliau eiti nebegalėčiau 
musų tautietis išpils kailį 
kių karaliui, “King Fish” 
vinsky.

Man nuėjus į parką jau 
veik visos sėdynės pripildy
tos. Atsisėdu ir laukiu. Prieš 
mane dvi sėdynės tuščios, ma
tyt, kad rezervuotos, štai pa
sirodo išvedžotojas. Atveda 
mažo ūgio, pusamžius moterį 
ir vyrą. Nors oras buvo ne
šaltas, bet vyras buvo apsi
siautęs su vasariniu apsiaustu. 
Moteris irgi šilkiniu apsaus- 
tu ir nešinanti didelį “paket- 
btiką”.

Iš išvaizdos suprantu, kad

lietuviai su* pasididžia- 
kalbėdavome apie Šarkį, 
du ir pusę metų atgal 
Amerikos lietuvių pažį- 
Visur prieš svetimtau- 

didžiuodavomės
Mes net ir 

atsiras toksai

su sar- 
nemanėme, 
“galingas’’, 
pražydėju- 

Bet, štai,

ta porelė 
you are”, 
“Sėdynės 
tautiečius,

tautiečiai. “Herc nepasijuto; kaip’ pradėjo kcik- 
išvedžiotojas sako.
8 ir 9.” Palikęs 
nuėjo sau. Iš sė-
3 4 5 6 ir 7 sustojo
praleisti į paskirtą

“Ouch! vou
visi, kad
vietą tautiečius.
durnu...” pasigirdo moteriš
kas balsas. Bene bus tautie
tis užmynęs ant kojų.

“Wcll, Andrau” atsiduso 
moteris. > “Aš tiek pailsau,

savo

šil-;Bet, žiūrėk, kokia minia! Ka
žin ar jau prasidėjo?” .

“O — no’’, sunkiai sėsdamas 
Andrius atsako ir dairosi ap
linkui, lyg norėdamas ką pa
matyti. .Tuom kartu mama” 
nusivelka šilkinį apsiautalą 
ir pasideda ant galo sėdynės, 
o jos didelė šernolė nukrinta 
ant žemės.

x“Oh, Andriau, mano ‘paket- 
bukas’,” o Andrius tuom sy
kiu irgi nėrėsi iš 
siautalo. Išgirdęs,
ketbukas’ nukrito, griebė už 
jo ir tiek sudavė kaktą į prie
šakinę sėdynę, kad nei pats

be

savo ap- 
kad pa

tis. ; .
Pagriebęs “paketbuką”, me

tė “mamai” ant kelių, su vie
na ranka čiupinėdamas kak
tą, o su kita taisydamas ka
klaraištį. Užmetęs užvalkalą, 
ant sėdynės. susiglostė plau
kus ir atsisėdo.;

Andrius pasgenda
skrybėlės ir vėl keiksmai pa
sipila iš jo lupų.

“Nusiramink, Andriau, juk 
čia žmones aplinkui”.

Tuom sykiu kas tai iš prie
šakinės sėdynės paduoda skry
bėlę. r

“Ar pažįsti Šarkį?” klausia 
jo moteris, “žiūrėk, kad ne
plotum kam neteikia.

“Na, tai čia mat, nejaugi 
pekloj velnio nepąžinsiu’’.

Tuom kartu ,pasigirsta bal
sas nuo platformos, kad jau 
prasideda kumštynės, 
pasrodo dvi figūros, 
tautietis ir nepasijuto 
pradėjo ploti. ;

“Ar čia Šarkis”, klausia jo 
moteris.

štai, 
Musų

• — “Nežinau”-. ' ,
— “Nu tai. kamgi ploj i ?”
Už 20 migučių išeina kita 

pora. vęr/'. /
Musų ■tautietis klausė aty- 

džiai pranešėjo ir kol neišgir
do Šarkio vardo, daugiau nc- 
beplojo. Kai pasigirdo “Šar
kis’’, musų tautietis net atsi
stojas iš džiaugsmo, nors už
pakalinėse sėdynėse ragino jį 
sesti. Pagalios mama tempė už 
skverno ir tautietis' atsisėdo, 
bet plojęs nesustojo. ,

Prasideda kumštynės.1 
kario rodos lyg Šarkis 
galės .

“Aha” tautietis šaukė, “Šar
kis tai ne silkes čiupinėti”. 
Bet vėliau pasirodė, kad silki
ninkas paliko nugalėtoju.

Tautietis sako mamai, “Pen
kias dešimts dolerių tas vsmar- 
vė nunešė!”

nu-

šiai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniaią 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) 

c
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CLASSIFIEDADS
Situation Wanted 

Darbo Ieško

— Ratilas.

JUOZAS RŪTA 
3267 So. Halsted St. 
Paminės Juozapines
Bridgeport, plačiai žinomas 

biznierius ir veikėjas' draugi
jose P. Juozas Rūta, Savinin
kas Rūtas Tavcrn, antrašu 
3267 So. Halsted St. — Kovo 
18 ir 19 d. vakare rengiasi prie 
didelio paminėjimo Juozapų 
dienos. Lietuviškus ir Ame
rikoniškus šokius gros garsu
sis Al. Shemett, acordionistas. 
Bus gėrimo ir skanių užkan
džių. P. Rūta tikisi pasima
tyti su visais savo draugais ir 
pažįstamais Juozapų varduves 
dienos proga. Kas atsilank’ys 
tas nesigailės. • (Ap.)

Du Juozai — Tėvas ir 
Sūnūs — Švęs Var

duves Kartu

..jie duoda jums

BRIDGEPORT — Kovo 18 
čia įvyks didelės Juozų var
duvių iškilmės. Jas rengia 
Juozui Rachunui ir jo 4 me
tų sūnui, taipgi Juozui.

Juozas R^chunas yra > savi- 
vininkas Auditorium Ta Verno, 
3137 South Halsted Street. Jis 
yra plačiai žinomas veikėjas 
draugijose, todėl turi daug 
gerų draugų ir pažįstamų, ku
rie trečiadienį, kovo 18 d., ne
pamirš atsilankyti į varduvių 
iškilmes su linkėjimais ir se- 
nąjam ir jaunąjam Juozui. 
Bus geri muzikantai, skanus 
užkandžiai, etc. , (Ap.)

Iki Balandžio 30 
Dienai

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

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

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie-

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

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

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

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

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

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

639 W. 18th St„ Chicago, III.

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, ■yriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darbų atliekame kuo^eriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimų tame 
darbą. Darbų paimam iš namų ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette 1210 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 Sti.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelųvičiaus 

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

Pašaukit.

A

{CLASSIFIEDADS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

K. CEPUKAS
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

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža nannė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais b.u<> 
10 ryto iki' piet.

z LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamaš savastis.

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

Hemlock 0800

COAL
GOAL 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.
■ 1
Phone, Day or Nite —

KEDZIE 3882 .
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai

JAUNAS vaikinas, 23 metų ieško 
darbo . ant farmos. Supranta visų 
farmų darbų. Atsišaukite John Mar
tinei, 5545 Ęaųtnont Avė. Dowpers 
Grove, III. . Box 616. Tel.. Downers 
Grove 941 ;

■ ■■■ i įrfir.i. .£-į r- ' n 11 i i, i — 
Help liVanted—Male 

DatbipĮnkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, 19 No. Latrobe 
Avė. iš užpakalio.

/ RĘIKAtiNGAS patyręs savo dar
be bučęrys dėl atgaivinimo naujai 
biznio. Lafayette 2952.

REIKALINGAS porteris. Atsi- 
šaukit greit. Smith’s Palm Garden, 
4177 Archer Avė.

f "-0 ’

REIKALINGAS kriaučius prie va
lymo ir prOsihimo. 1711 S. Halsted 
Street.

—o—

REIKALINGAS BARBERYS.
752 W. 33 St.

—O—

SHEARMONAI reikalingi. Tiktai 
vyrai su sčrap iron yard patyrimu 
prašomi atsišaukti. Apex Iron & 
Metai Co. 4000 Wentworth Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOM, jaunom merginom 
tuojaus darbas už veiterkas, foun- 
tain girls, prie namų, virimo ir t. t. 
Darbas geruose koteliuose, restau- 
racijosfe ir kliubuose. Gera mokes
tis. A. J. McC6y & Assoc. Ine. Em- 
ployment Brokers, Kambarys 1133, 
140 S. Dearborn St.

PATYRUSIOS MOTERYS prie 
sortavimo skuduru.

2534 West Huron St.- —o—
MOTERYS patyrusios prie soria- 

vimo popieros atkarpų. Continental 
Pape|* Grading Co. 1623 Lumber St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo, uždaryti. Kampinis biznis su na
mu ar benamo. -

. I

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiųjabai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

KENDŽIU KRAUTUVĖ msroi vie- 
toj. priešais lietuviu bažnyčios ir 
mokyklos. taipgi Public School. Par
duodu dėl ligos.

1446 So. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI Tavern. biznis iš
dirbtas per daug metų. Gera vie
ta. Vyras mirė, viena negalių lai
kyti. 308 E. Kensington Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. biznis išdirbtas per 13 metu • 
Noriu anleisti Chicaga.

2349 S. Oakley Avė. .

PARDAVIMUI pirmos kliasos 
grosemė ii* mėsos marketas — kam
pinė vieta — sU ar be nuosavybės 

2633 W. 43rd St.

PARSIDUODA grosemė. labai ge
roj vietoj, Per daug metu išdirbta 
vieta. Tinkama bučemei.

Tel. Lafayette 4051

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

80 A KERIŲ farma, geros triobos 
»r mašinos, gera . žemė. randasi 
Wisc. valstijoj* 230 myliu nuo Chi- 
engos. Kaina $1900. 
kėlimas, arba mainysiu 

Kreipkitės vakarais.
5JO7 S. Kedzie 

Tel. Prospect 5039

PARDAVIMUI
Michigane — 120 
nagos. Mainysiu 
2 flati. Bn^inkai 
greitai parduota, 
vena /

Mažas imo- 
ant namo.

Avė.

200 akrų farma 
mvlių nuo Chi- 
i bungalow arba 
No. 1 Turi būti 

Savininkas gy-

6630 So. Peoria St.
Antros lubos iš fronto

Real Estaie For Sale
ĮrJ-

Tel, Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

' RECOMMENDED- | 
į, FOR40YEARS

NEPAPRASTAS BARGENAS
Krautuvė ir 4 flatai >— dvigubas 

namas, lengvai galima padaryti dvi 
krautuvės.* Randasi 1743-47 West 
35th Street, Šalikais didelės depar- 
tamentinėš krautuvės. Tinka bile 
kokiam bizniui. <

NAŠLĖ priversta parduoti pigiai 
dideli murini namą, Storas ir 3 
flatai. Gera apylinkė.

5714 So. Damen Avė.




