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WASHINGTON, kovo 18. —

W. Va.Šis

ir keliose kitose di-

ir Niagara Fall liko.

m.

Ohio

Veik vi •
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pasieks 
potvynio

du 
iš

liko sužeistas lėktuvui 
jūron.

Johns-
kuriame 1880

Šiemet šelpimas bedarbių kai
nuos $3,500,000. Kitais me
tais išlaidos mažai sumažės

siekia mažiausia
Trys traukiniai už-

■Mies- 
kad 
na- 
net

rezidenciniudse dis-

SAN DIEGO, Cal., kovo 18.— 
Laivyno lakūnas žuvo, o jo pa- 
sažierius 
nukritus

pakilusi niro 
miesto dalis 
vandens, visi

los, yra dalinai / užlietos 
dens. ‘ "■ '■

nes jis pasiliko užlietuose na 
muose.

Užlietos plieno liejiklos
McKEESPORT, Pa

Pittsburgho priemiestis, kuria
me yra didelės geležies liejik 
los, yra dalinai / užlietos van

AKRON, OHIO. — Čia vyksta ne vien Goodyear Rubber and Tire Copany _ streikas. Neramumai 
ir ginčai eina ir tarp pieninių, pieno ūkininkų ir išvežiotojų. Dėl neramumų, pienas įvežamas 
po milicijoj ir ginkluotos policijos apsauga.

The I/ithuania^ Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III., 

under the Ąct of March 3, 1879 ' x

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily ,Newe 

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

> 1 ■■•/Z?';'’'. r '■ '

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
. The Lithuanian Daily News

PUBMSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC; 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

" , Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 67Chicago, Ill.r Ketvirtadienis> Kovo-March 19 d., }936 
——————11   1 ■  ;——-—r—"      ' 1 i 1 "' "f1 ...--------------------------------------------.-------------------------

Dideli potvyniai rytinėse valstijose; 50 žm. žuvo
VOL. XXIII

Dalis Pittsburgho 
apsemta 

*-1—........—i• • . t ■ ’ \

Nuo Naujosios Anglijos iki Virginijos siau 
čia dideli potvyniai, nuo kurių labiau- 

šia nukentėjo Pennsylvania
<z .

Visose rytinėse valstijose, nuo Naujosios Anglijos iki Vir
ginijos siaučia dideli potvyniai, kuriuose žuvo jau vitš 50 žmo
nių ir kurie pridarė milžiniškų materialių nuosotlių, siekčiančiiį 
šimtus milionų dol

Labiausia nuo potvynių kenčia Pennsylvania valstija. Bet 
ir šimtai miestų ir miestelių New Yorko, Naujosios Anglijos, 
West Virginia, Maryland, Virginia ir Ohid valstijose yra pilnai 
ar dalinai užlieti vandens.

Potvyniai kilo delei smarkių liūčių ir tirpstančio sniego. 
Padėtį blogina pranašavimai naujų liūčių.

Potvynių yra paliestos daugelis tirštai lietuvių apgyventų 
sryčių rytinėse valstijose,. ypač Pennsylvania, New Yorko, Mary- 

>land ir Connecticut valstijose. ' « • ■ ; •

PITTSBURGH AS IZOLIUOTAS; BE ŠVIESOS

Iš, akroNo streiko lauko

į

prezidentas prašo 
$r $l,500MW 

pašelpų darbams

Hitlerio delegacija 
Londone; tikimasi 

susitaikymo
Italija jau paskelbė neprisidė- 

sianti prie sankci jų prieš Vo
kietiją.

LONDONAS, kovo 18. —Ita-

Pa., kovo 18. — Paliovus veikti elektros 
apsistojo susisiekimas ir susižinojimas su

Pittsburghą irgi nevaigšto. Telefonas irgi 
Veik visas mestas yra paskendęs tamsoje,

PITTSBURGH, 
stotims, veik visai 
Pittsburghtf.

Traukiniai per 
labai mažai veikia,
nes nėra elektros. Negali vaigščioti ir gatvekariai. Pradeda truk 
ti maisto ir gepamojo vandens. , / £

Mažiausia liko sužeisti gaisruose ir dėlei jų ki
lusiose eksplozijose.—Du-žmonės likę užmušti* Eksplozijos liko 
sugriauta ir viena dirbtuvė. Gaisrų buvo 
djelėse dirbtuvėse. s

Tūkstančiai žmonių liko be pastogės 
trikttfose.

O KITUR SNIEGAS
BUFFALO, N. Y., kovo 18. —Buffalo 

visai suparaližuotr didžiauiso užrekorduoto sniego šių miestų 
istorijoj. .

UŽLIETAS PITTSBURGHO 
, BIZNIO CENTRAS

PITTSBURGH, Pa., kovo 18. 
—Didžiausias potvynis gręsia 
Pittsburghui ir šimtams apielin- 
kės miestelių, kuriuose, kiek 
jau žinoma, 12 žmonių žuvo ir 
nuostoliai siekia milionus - do-

- - • s

Wilkes-Barre užlietas
WlLKES-BAFtRE, Pa. — 

Čia dar 600 šeimynų išsikėlė, 
išsiliejusiai Susąuehanna upei 
pavertus visą Wyoming klonį į 
didelį ežerą, (šis miestelis yra 
daugumoj apgyventas lietuvių, 
Daug lietuvių gyvena ir visame 
Wyoming klony, kur yra dide
lės anglių kasyklos).

Binghamton susilaukė antro 
potvynio

. BINGHAMTON, N. ; Y. — 
Binghamton ir visa rytinė ir 
pietinė , New Yorko valst. dalis 
susilaukė antro potvynio bėgy
je vienos savaitės.

Susąuehanna upė dar nie
kad taip nebuvo 
1865 m. Pietinė, 
yra visai, užlieta
tiltai uždaryti ir šimtai šeimy 
nų turėjo apleistį savo namus.

Ithaca izoliuota
ITHACA, N. Y. —šis mies

telis yra visai izoliuotas potvy
nių ir susižinojimas, galimas tik 
per amatorių radio. Jie prane
ša, kad visos vielos nutrauk
tos, miestas susilaukė apšalo 
(lijundros), bet vanduo prade 
da jau atslūgti.

3,000 žmonių apleido savo 
namus

WILLIAMPORT, PaX 
to viršininkai praneša,
3,000 žmonių apleido savo 
mus, vandeniui pasiekus 
patį miesto centrą.

Virginijoj
LYNCHBŪRG, Va. — James 

upė patvyno ir pridarė didelių 
nuostolių. Vienas gelbėtoj ų žu
vo.' '

m. Potvynis pasieks sostinę 
ketvirtadieny. Virginijos She- 
nandoah klonis liko įspėtas apie 
gręsiantį pavojų . ,

Prezidentas Rooseveltas įsa
kė visoms valdžioms įstaigoms 
suteikti kiek galima greičiau
sią pagelbą /visai nukentėjusiai 
nuo - potvynių sryčiai - rytinėse 
valstijose.

Pasimirė garsusis
Graikijos politikas

Venizelos

Prezidentas Rooseveltas specia- lija paskelbė, kad ji neprisidės 
liame pranešime* paprašė kon
gresą paskirti dar $1,500,000,- 
000 tęsimui pašelpų darbų at
einančiais ifiskaliais metais.

Prezidentas prašo ir privati
nę industriją prisidėti prie ko
vos su nedarbu ir stengtis sa
vanoriai suimti kiek galima 
daugiausia bedarbių.

Bet nors biznis ir abelna pa
dėtis šalyje gerėja, tečiaus šie
met bedarbių šelpimui bus iš
leista $3,500,000,000, o ir at
einančiais metais išlaidos ne
daug sumažės, nes numatoma, 
kad tam tikslui teks sunau 
doti nemažiau, kaip $3,100,- 
000,000. ' ,

Prikaltas prie kry
žiaus, bet išliko 

gyvas

prie skelbimo sankcijų Vokie
tijai už pastarosios sudaužymą 
Locarno sutarties.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden atvirai apkaltino 
Vokietiją už sutarčių laužymą.
Bus bandoma Franciją sutai

kinti su Vokietija
Atvykus į Londoną Vokieti

jos delegacijai prasidės didžiau
sios pastangos sutaikinti Fran
ciją su Vokietija.

Vyraiusiu taikintoju bus An
glija, kuri deda visas pastan
gas suvesti Franciją ir Vokie
tiją ir priversti jas pradėti de
rybas.

Todėl ir Vokietijos delegąci- 
ja, kuri atvyko apginti laužy
mą Locarno sutarties, buvo pa
sitikta ne kaipo nusikaltėliai,

Allegheny upė pakilo 42.6 
pėdas, kuomet jau potvyniu 
skaitosi 25 pėdos. Vanduo už
liejo patį turtingiausį Pitts- 
burgo biznio centrą —garsųjį 
“auksinį trikampį“, kur ran
dasi didžiausi triobėsiai, didžio
sios departamentinės sankrovos 
ir didieji bankai—Union Trušt 
ir Mellon bankai, 
departamentinėse 
vanduo pasiekė dešimtį pėdų ir 
užklupo daugelį pirkėjų, kurie 
dabar iš sankrovų negali išeiti.

čia randasi ir didžiosios ge
ležinkelių stotys, taip kad ir 
traukinių komunikacija su 
Pittsburghtf liko sutrukdyta.

Prie naikinimo prisideda ir 
daugelis gaisrų, kurie kilo

' OVALA, Fla., kovo 18. —J. 
K. Tillerman, 45 m.,, 1 
darbininkas, rastas prikaltas 
prie kryžiaus miesto pakrašty
je. Jis buvo prikaltas 30 dide
lių vinių ir dar buvo tvirtai 
užsiūtos jo lupos; Jis buvo 
jau be sąmonės. Bet atgaben
tas į ligoninę sąmonę jis at
gavo, tečiaus atsisakė duoti 
kokių nors paaiškinimų apie pa
darytą jam užpuolimą.

* liet Šaipo “paklydę sūnus“, ku- 
, gal pasiseks vėl įtraukti
kanalų * Europos politiką ir sugrąžin-

Niekuriose 
sankrovose

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

Apsiniaukę ir šilčiau.
Veikiausia lietus; šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 35°.
'Saulė teka 6:57, leidžiasi 7.

mieste, bet kuriuos sunku pa
siekti gesinti.

Daugelis dirbtuvių irgi liko 
užlietos ir turėjo užsidaryti.

17 žuvo Penųsylvanijoj
Kas valandą skaičius žuvusių 

didėja. Ikišiol žinoma, kad 
Pennsylvania valstijoj žuvo-17 
žmonių. Yra žuvusių ir kitose 
valstijose, taip 1 kad skaičius 
žinomų žuvusių šiame potvy
nyje rytinėse valstijose siekia' 
virš 50 žmonių. Daug žmonių 
sužeista, tūkstančiai žmonių li
ko be pastogės ir šimtai , yra 
atkirsti potvynio ir laukia kas 
juos išgelbėtų. ;
Johnstown irgi užlietas vandens

JOHNSTOWN, Pa 
town miestas,
m., pratrukus tvenkiniui, žuvo 
2,235 žmonės, su baime lauke 
tokio, pat potvynio, kai pratru
ko vienas tvenkinys ir izoliavo 
visą .miestą. Gyventojai sku
biai išbėgo į kalnus, nes buvo 
pavojaus pratrukuti ir antram 
tvenkiniui. Tada vėl butų pa 
sikartojęs baisusis potvynis su 
gal dar»baisesnėmis pasekmė
mis. . > .

•' r •

Tečiaus antras tvenkinys at 
laikė ir vanduo dabar pradeda 
atslūgti. Miestą, patruliuoja 
milicija, kad neprileisti plėši
mų. Kiek žmonių čia žuvo, 
nėra tikrai, žinoma. Nuostoliai 
betgi yra dideli. Keli z namai, 
sugriauti, automobiliai ir gat- 
vekariai liko iki pat stogo ap 
semti. Miestas netiiri nė šyįf' 
sos, nė geriamojo vandens. Prie 
maisto irgi negalima prieiti,

kiai kyla ii* galbūt 
laipsnį didžiausio 
Wheeling istorijoj.

PARKERSBURGH
—Ohio upei įkylant turėjo už
sidaryti daūgeliš dirbtuvių.

WESTON,jw'/Įya.:— Monon- 
gahela up5'^šsihejo ir -užliejo 
didelius plotus žemės.
Per lietuvį miestelis šaukiasi

‘ piagęlbos
NEW KENSINGTON, Pa.— 

Radio amatorius lietuvis Adolpb 
Daugerdas išsiuntė atsišauki
mą prisiųsti valtis ir iškelti' 
gyventojus, kuriuos potvynis 
užklupo antrame augšte jų gy
venamų namų. Kitokis susiži
nojimas su miesteliu, kaip per 
radio, yra negalimas. >

šeši žmonės žuvo Lockhaven,

LOCHAVEN, Pa. —Gautomis 
žiniomis, šioje apielinkėje pot
vyniuose žuvo šeši žmonės. Pu- 

o

sė miesto yra u’žlieta vandens. 
Vanduo gatėse yra nuo 6 iki 8 
pėdų gilumo. Du žmonės ban
dė gelbėtis užlipdami ant sto
go, bet vanduo juos ir jų na
melį nunešė į Susąuehanna upę.

Maryland ' >

CUMBERLAND, Md. — Po- 
tomac upė užliejo miestą ir 
6,000 žmonių liko be pastogės. 
Nuostoliai 
$1,000,000. 
lieti.

West Virginijoj
WHEELING, W. Va.— Pra

našaujama, kad iki rytdienos 
30,000 žmonių liks be pastogės, 
nes Ohio lipė nepaprastai smar

MARIETTA, X).— Ohio upė 
sparčiai kyla ir. gręsia užlieti 
pati miesto centrą.

Connecticut
NEW HARTFORD, Cdnn. — 

Mieštas liko izoliuotas pratru
kus West Farmington upės 
tvenkiniui, kuris nunešė du 
tiltus, nutraukė telefonų vielas. 
Vanduo pasiekė biznio distrik- 
tą. ' .

" ‘‘f r I' '■ ,

WINŠTED,' Gonn. —Išsilie
jusi Mad upė užliejo, miesto 
centrą.

Valdžia susirupinusi šelpimų
*» <, nukentėjusių

WASHINGTON—Oro biuras 
praneša, kad Potomac upės pot
vynis bus didžiausias nuo 1889

PARYŽIUS, kovo 18. —Šian
die ištrėmime pasimirė buvęs 
Graikijos premieras ir senas 
pasižymėjęs Graikijos politikas 
Eleutherios Venizelos, 72 
amžiaus. *

Prie mirties patalo buvo 
jo sunai ir daug gyvenančių
trėmime Graikijos respubliko
nų.

Venizelos pabėgo iš Crete sa
los nepavykite jo vadovaujamam 
sukilimui kovo mėnesy pereitų 
metų. Būdamas ištrėmime jis 
liko už akių pasmerktas mir
čiai. 1
■' Būdamas premieru jis paša
lino monarchiją ir Graikijoje 
įsteigė respubliką, bet nepavy
kus pernykščiam jo sukilimui 
vėl “buvo atsteigta monarchija, 
ką jis griežtai pasmerkė.

Sųgryžęs į sostą karalius Jur
gis suteikė jam amnestiją, bei 
Venizelos į Graikiją ndbegry * 
žo, nors jo vadovaujami libera
lai laimėjo ir parliamento rin
kimus.

......."■■‘r—*1( ■ >! 11

Japonai nepatenkin 
ti nauju kabinetu

• J_______________•

TOKIO, kovo 18 
si japonai reiškia nepasitenki
nimą naujojo kabinėtu pareiš
kimu apie busimąją jo politi
ką. O to pareiškimo buvo vi 
sų laukiama su dideli susido
mėjimu.

Skaitoma, kad, pareiškimas 
ųieko naujo nepasakė it kad 
jis yra neaiškus ;ir abstraktiš
kas. - f

ti į tautų sąjungą.
Anglija laikosi to nusisįaty 

mo, kad nereikia paisyti kokius 
grūmojimus z Hitleris daro ir 
nereikia tikėti, kai jis kalba, 
kad Vokietijai reikia daugiau 
žemių ir kad negali būti tikros 
taikos, iki visas pasau’lis nebus 
pasidavęs naciams. Bet reikia 
tikėti tik jo taikiems pasiuly 
mams, kada jis kalba apie tai
kos išlaikymą.

Francija, kuri daugiau paty
rė ant savo kailio Vokietijos 
laužymą sutarčių nėra linkusi 
Hitlerio taikiems žodžiams ti
kėti. O Litvinov tautų sąjun
gos tarybos susirinkime taip 
griežtai pasmerkė Vokietiją ir 
jos užkariavimų politiką, kaip 
dar jokia valstybė nebuvo pa
smerkta atdaruose tarybos su
sirinkimuose.

Blogiausia, kad ir pati Fran
cija nežino ką dabar daryti. 
Vokietija bus pasmerkta, bet 
to ji nepaiso. Apie sankcijas 
gi, išrodo, negali būti ir kal
bos, nes joms pasipriešins Ita
lija ir Anglija. Franciai pra
deda nujausti, kad jie jau per
daug yra nusileidę ir kad todėl 
jiems nieko kito nelieka, kaip 
dar daugiau nusižeminti ir pra- 

mėn., taipjau butą ir maistą, dėti derybas si? Vokietija.

Indianą įvedė senat
vės pensijas 

* •

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
18.—Indianos legislątura baigė 
specialį posėdį priimdama visą 
valdžios ekonominio saugumo 
programą ir į vesdama senatvės 
pensija, taipjau • pašelpas ak 
liėm's ir paliegėliams.

Pensijų numatoma mokėti iki 
$30 į mėnesį.

Pakilo laukų darbi
ninkų algos

AND A VOR, III., kovo 18.— 
Palyginus su pereitais metais, 
čia žymiai pakilo farmų darbi
ninkų algos. Pavieni vyrai gau- 
na iki $45 į mėnesį ir užlaiky
mą, o vedę'gauna iki $35 į

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

. šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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CIevelando ir Ohio Žinios Dirvbs” į»ik>

Jonas Jaras.

Garsinkitės Naujienose

Pfiotie Canal. 6122apie

ŠIOS SAVAITES Joseph Triner Company, Chicago

Extra Bargenai
Linoleum

9x12
vai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

■Antrad

Phone Boulevard 41393307 Lituanica Aventlė

Ofiso TeL Boulevard 5913

“Bokštas’ 
išdavikais

Specialia 
ir- virš.

X-RAY FITTING AT NO 1MTRA CHARGE 
WE cArry all sizes and WIDTHSJonas Brazauskas ir Jirt)*fls 

Blaškevičius operuos alaus b»~

Ar tai tokia yra 
“artimo meile

SLA $ej- 
birželio 21

biržėlio 21 iki 27
mas Lietuvių salėj
— Šv. Jurgio parapijos pikhi 

liepos 2 — 
; liepos 19

kas j
nikas
50 kp. piknikas; liepos 26 — 
šv. Jurgio parapijos piknikas 
rugšėjo. 2 
draugijos piknikas

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Telep^one: Boulevard 2800'

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatai 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephono: Renublic 9723

p. ir . 7^9 v. v. 
naktį

likto raščiuko pasirodė; kac 
savižudis buvo Adorrias Navic 
kevičius 
nas.

• IŠ to policija iri spėja, kad 
jis jų .pašaukė, užsirakino du 
riš ir nusižudė. Per ilgų laikų 
buvo be darbo.

Šamas yra malonus, prielan
kus žmogus, tad lietuviai no
riai pas jį užeina ir pasiper- 
ka ko reikia arba atneša laik
rodėlius pataisyti. Sako, prie
lankumas visuomet apsimoka.

Panašios nuomonės apie ge
rėjančius laikus ir prielanku
mų’ yra ir Chas. Stonis, kuris 
užlaiko pirmos ryšies valgyk
lų ties CIevelando Lietuvių sa- , • * \

Dr. V. A.. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f 
Vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401žinočiau su kuo turiu 

tai galėčiau su tuo 
Saugotoju” plačiau pa 
Bet dabar pasitenkin- 
keliais žodžiais apie

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio. Seredoc ir 
PStnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

' Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
• f Telefonas Virginia 0036 

r nuo 
sutarti

Lietuviai rems Rbosei- 
Veltą

Teko patirti, kad būrelis lie
tuvių iš demokratų- partijos su
tvėrė naujų kliųbų remti Roo* 
seveltų ateinančiuose preziden
tiniuose rinkimuose. To kllvtfeo 
pirmininku yra Jonas Dėtai-

gydYTojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Gyveno vieniu vie

Pasigyrė kitam, 
turi policijos protekcija, 
jis ir turėjo protekdija, 
policija nenori, kad kas 
tai kalbėtų viešai.

Valosi ir Akronas >
AKRON^k Ohio. — Ir Akro- 

no policija ėmė valyti miestų. 
Nori nusikratyti visokių rakė* 
tieriy ir gemblerių. Prasidėjo 
kratos vietose kur tik renka
si žmones, kad ir nekalčiau
siam lošimui iš pinigų. Vienoj 
įstaigoj prie Market Street po
licija paleido bomba ir išvai
kė apie aštuoniasdešimta žmo-

Ofiso Tel. Dorchester 5194
< Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterifiku, Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 StOney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi- 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu. A

AMBUtANCE patarnavimas diėną ir naktį 
f YARda 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

Bal. Pirmą SLA 14 kp. 
Susirinkimas

Balandžio pirmų dienų įvyks 
SLA 14-tos kuopos susirinki
mas. Visi nariai turėtų atsilan
kyti ir balsuoti už ttioš kan
didatus, kurie yra nurodomi 
šio laikraščio! skiltyse. Išrinkę 
dėmokratiškus žmones į tildo
mųjų Tarybų niekuomet nesi
gailėsite. /

Izidoriui Šamui laikai 
jau pagerėjo

Izidorius Šamas sako, ktid 
laikai jau pagerėjo, žmonės 
perkasi daugiau radio apara 
tų ir visokių auksinių daik-

KAINOS $2>9S 
Dėl

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

J. F. RADŽIUS
668 West i8th Street Phone Ganai 6174

Daugelis save skaito “Susi
vienijimo gelbėtojais”. Bet ar 
jus, gelbėtojai, palyginote bu
vusios Pildomosios Tarybos ir 
dabartinės išlaidas ir ar rria 
tėte koks yra skirtumas? Ar 
sekėte abiejų darbus ir ar ži 
note kas kų atliko? Jeigu bu
vusieji prakišo SLA turtų, 
ar dabartiniai turi už jų^ntip" 
dėmes atsakyti? ‘

Man gerb. Mažukna yra ar» 
tiftiai žinomas ir galiu pasa
kyti, kad jis labai daug pasi
darbavęs Susivienijimui. Orga
nizacijos gerovės dėlei jis vėl 
turėtų būti išrinktas į Pildo
mųjų Tarybų. tas pats ir su 
adv. Bagočium. Niekus negali 
jam ko blogo primesti, o nu
veiktais gerais darbais visi ga
li pasidžiaugti. taigi, mano 
nuomonė yra, kad jiė ir toliau 
turi pasilikti niūšų didelės or
ganizacijos saugotojais.

Jiems tvarkant .organizacija, 
ji ir vėl grįž į aukštų vieta, 
kur ji liriklauso būti.- Visokie 
prieteliai negalės Už bevertes 
nuosavybes sau dideles pasko 
las gauti.

A.L.Davidonis, M.D 
4910 St Michigart Avė.

TeL Kėnffood 5167 
VALANDOS:

nub 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakfire 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Mirė penki Lietuviai
Nuo vasario 29 d., iki kovo 

9 d., mirė šie lietuviai: Juozas 
Marciulaitis, Zenonas Linaus-

...Ignas Obelienis, Adomas 
Pdvilpmš^ir Jonas Šležus.

Lietuviai Great Lakęs 
Parodoje* > » .

Keli lietuviai biznieriai jau 
įsigijo koncesijas Great Lakęs 
parodoje, kuri atsidarys Clė- 
•velando paežerėje, biržėlio 27

Šios vasaros paren
gimai

TŠ kelių draugijų teko’ suži
noti apie šios vasaros paren- 
gimus. šios datos bus .naudiri- 
gbš toms draugijoms, Icutitis 
parėngimų laiko dar nėra nti- 
siačiusios. • "

Balandžio 18 Moterų Rate
lis rengia vakarų Lietuvių sa 
lej; balandžio 26 d, “Dirvos” 
parengimas Lietuvių salėj; ge:- 
gūžės 17 d., Jivozo Olšausko 
koncertas taipgi Lietuvių sa 
lėj; birželio 14 
želio piknikas Mačiu tos darže

Baigsis programai
Kiek teko nugirsti, tai Gle- 

vėlando lietuviški radio pro
gramai baigsis su Velykomis, 
'taip sako Vaizbos buto valdy
ba, kuri Šiuos programus lei
džia.

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

vak. Nedalioj pašai sutarimą.
— Ofiso Tel.:- Boulevard 7820 

Namu Tek:. Prospect 1930

Tel. Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
S Motera ir vaiką lira KJdytoia 

6900 SU. Halsted St 
balandos 1—4 pd pietų. 7—8 V; vak 
išskyrus seredomis ir siibatomis.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vaL Ned«. nuo 10 iki 12
Rez. Telėphone PLAZA 24011

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Pliones Boulevard 5208-8413

Darželio reikalais
Kdvo 13 d., L. K. Darželio 

' t / • < • • ■ ■ ■

Sujungsi laikė šusiHnkimų. Nu- 
feė padėti veikti ir riti- 
veikti darželio įrengimui, šį pa- 
vasarį. ' ; .■ ,

Nęrg VSLlŪžta šiįjtiriH JMčfet 
viskuo parėmė ir nemažai pi- 
nigį duoda, bet ji negali mu 
sų tfidujiniuts reikalus sutvar
kyti. Mes patys turime tų dar
bo dalį atliktT.1 višti 
prie jo prisidėti. ' V1

Plieno darbai pagerėję
YOINGSTOWN, Ohio. -r- 

Plieno darbai . kiek pagėfėje, 
nors toli gražu, jie neina taip 
smarkiai, kaip geraisiais lai
kais. 'tuoj piti riatijri metų pro 
dukcija buvo visai nukritus, 
bet dabar vėl pakilo iki 56% 
normalės produkcijos.

šibje” kolionijoje gyvena dai
lus būreliu lietuvių. Beveik vi
si yru darbo žmones, tad kai 
darbai nupuola, tai juos labai 
skaudžiai paberia. Jų pragy
venimo šaltinis yra plieno lie
jyklos., , , ' ..

Lietuvis pašaukė polici
ją ir pasikorė

EUGLID, Ohio. — Policija 
spėja, kad lietuvis Adomas Na- 
vickeviČiuš, nutarus pasikarti, 
pirmiausiai pasišaukė policijų, 
o paskui užnėrė sau kilpų dnt 
kaklo.

Buvo taip. Kas tai telefoną’ 
vo nuovadai, kad viename ria- 
mČ yra pasikoręs žmogus. Po
licija nuskubino, bet negalėjo 
į namų įeiti. : Išlaužusr duriš, 
tikrai, rado pakaruoklį. Iš pa-

S. P. MAŽEIKA.
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brnnswick 0597

bųplybė’ 
tokioje' fra 

ternalėje organizacijoje, kai’ 
SLA ?

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS. .
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ’’

•Arėdavau privilioti,. kad valgytų 
iė nežiūrint ka valgė vis buvo men
kas. Visuomet . būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apl©' Triner** 
Bltter Vyną”.

Triner’s Bltter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kUris ap- 
eaugą nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo< odos nesveiku
mu ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

“Oblava” prieš “bukins” 
. ' ’ ■ ' ■ / . i

Miesto policija labai užsiva
rė sunaikinti visas “bukių*” 
stotis, kur> einama lažybų ark
lių lenktynėms, šiomis dieno
mis užklupo vienų tokių vie’ 
tą adresu, 412 Superior avė., 
kur areštavo du darbininku ir 
penkiasdešimts devynis klieh-

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8i 
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.. netirti Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 , iki 7:30 vai. rakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidehcija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Prisirengęs visiems 
patarnauti

Nikodemas Vilkelis, laidotu 
vįų direktorius, turi moderriiš- 
kiausius.x įrengimus laidotuvių 
patarnavimui. Tie, kurie ne
laimės-atvejyje, kreipėsi prie 
p. Vilkelio, visuomet >buvo pa
tenkinti. Reikalui atėjus, lie
tuviai neturėtų jo pamiršti. N. 
Vilkelis dalyvauja lietuviškame 
judėjime ir' remia organizaci
jas. . , 4

Kiek gauna, kiek ne
gauna, bet vis trūksta
Kiek laiko atgal piliečiai re

ferendume sutiko pakelti mo 
kesčius miesto užlaikymui. Ne
žiūrint pakėlimo, miesto valdy
ba šiomis dienomis paskelbė, 
kad “dėl lėšų stokos” atleid
žia apie septynis šimtus dar
bininkų ir tarnautojų.

Keista su tais valdininkais. 
Kiek jie pinigų gauna, kiek 
negauna, bet jiems vis trūk
sta ir trūksta. Kažin kas įvyk
tų, jei žmonės, netekę kantry
bės, imtų ir paskelbtų mokes
čių mokėjimo streikų?

Vengry iškilmės
Vengrų apgyventose miesto 

dalyje ana dienų įvyko dide
lės iškilmės.

Iškilmes įvyko, kai vienas 
vengrų choras surengė didelį 
vakarų ir sukvietė į talkų vi
sus žymesnius dainiriinktis. 
Vengrai pasižymėjusių daini
ninkų turi gana daug.

Vengrų kilmės žmonių Cle- 
velande yra apie 50,000 ir jie 
gyvena susispietę apie Buck- 
ley street. (

V. Andersonas turi daug/įia- 
žįstąnlų dr draugų, tad ir nau- 
jarrtė biznyje gal turės geras 
pasekmės.

Perkėlė krautuvę
Bižiiierius p. Miltienis £ti 

savo, .dratigu perkėlė mėsos ir 
grošerio krautuvę nuo Ansėl 
Road į East 79th street. ;

■ i

' P-s Miltienis yta senas biz
nierius, pėr ilgų laikų pasek
mingai operavęs krautuvę šio
je apielihkeje. Tikisi, kad nau‘- 
joj vietoj bizriis bus dar ge-; 
resnis, hes galės visiems ge
riau patarnauti.

Policijos viršininkas sako, 
kad turi griebtis bombų, nes 
kitaip, esą, negalima apsidirb 
ti su pinigų lošimo lizdais. Tam 
tikslui esu neužtenka policijos., 
nes didžiuma pastatyta dežu- 
ruoti streikuojančius Goodyear 
Tire and Rubber Company dar
bininkus. žinoma, viršininkas 
neprisiminė apie tai, kad po
licija streikieriams galvas dau-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Ate., 2nd floor 
Hemloėk 9252 

.Patarnauju prie 
gimdymo nanluo 
se ar ligoninėse, 
duodu \ massagė 
eleetrie t r e a! t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmėr- 
ginozhs patari
mai dovanai.

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

Miesto
Kamb. ------------ -------- - -------s
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Andersonas naujoj 
vietoj

Gjrdejau, kad triūsų koliom- 
jos sfefltis biznierius, Viktoras 
Andėršonas, jati atidarė ridti- 
jų biznį prie Mayfield Road: 
P’arduos vartotus automobi
lius. '

Gal musų organizacijai bu
tų sveikiau4, jeigu apie kandi
datų vertingumų ir tinkamu
mų butų paliktas narių sąži
nei spręsti. Visokie narių kląi 
dinimai ir suvedžiojimai nega
li nieko gero atriesti. Taip va-' 
dinamas “Bokštas” yra palei
dęs visokių šmeižtų, bet nėra 
juos parėmęs nei vienu rimtu 
darodymu. Narius,/ kurie tiems 
šmeižtams netiki 
tuojau apšaukia

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 
NedJliomLl pagal nutarti.

Daugelis moterų ir vyrų duoda progos men
kiem ‘vidurių negerumam išsivystyti i bai
sius olserius,.? nekreipdami domės į tokius 
pavojingus signalus kaip gazus, skausmus, 
išpūtima vidurių, atsirūgima, vėmimų ir ki
tus vidurių negerumus. “Vienas dlegsnls i 
laika, sutaupo septynius”—tai senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukit, bet pasiduoki! 
egzamiriacijai tuojaus. IŪ SUŽINOKIT TIK-

DR. G. SERNER 
k LIETUVIS 

___Tel. Varis 1829
Pritaiko Akinius 

" , Kreivas. Akis 
, Ištaiso.

‘ Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 Vai. diena.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Serėdoj pagal sutarti.

2 Ar turit nesmagumų su kojom?
Af Stlitku pririnkti ė^verykiis? Ar talp.i. JH Atsilankyklt pas SilAPIKO , dėl pagalbos.

Mes užlaikome kiekvieno didžio ir plpėio čeverykus, — 
§ labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausi sta- 
ęga kų čeverykų Chicagojo dėl vjšbš šeimynos. Mes garantuoja- 
@ nie, kad čev^rykąt, kuriuos pas muą nusjįpirkslto bus labai 

’ patogus arba mes juos atmainysime; ' ė.1 Visi nauji pavasariniai stiliai
ii Visame savo gyveninio jus nepirkote ėoverykus iš krautu* 
Įj^ vės, kuri elgiasi taip, mandagiai ir kur kųlnos yru prieina- 

minusios už uugštos rųfilos ėeverykus.
■ P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas 

departamentas dėl kūdikių. K&inos......-
ifli Mes specializuojamos moterų avalinėje.
IR VIRŠ. TAIPGI DĖL STORESNIŲ.

vyrų mes užlaikome Florsheims ir Freemąns .čeverykus.

Lietuvis naujoj 
apielinkė j

•Pp. John TSiyhlii.g pasistatė 
naujų ir puikų gyvenamų na- 
riia, 2608 Ėenwick Road. Ten 
jati apsigyveno. Trii yra puiki 
vieta lleights apielinkėj, kur 
ikišiol, lietuvių nebuvo.

Tą vietų Užlaikė miestu ta
rybos nario (councilmano), 
Finkle, brolis. Policija jo gal 
ir nebūtų puolusi, bet Finkle 
išsiplepėjo 
kad

rų, o Chas. Obelienis pardavi
nės “donacus” ir kavų, Ir dau
ginti liettivių reriįiSsi atidary
ti koricešijšiš "pafodoje. * ,i

S.L.A. Reikalais
Yra sakomar jeigu kų vei

kiu tai višutiinėt kritikos susi- 
latifci. Taip iri šiitu kartu.

Gravau keisiu. laiškų.- Pd' lai 
šku pasifašU koks tai “Tautus 
Saugotojas”. Jis marie labai 
smarkiai išbara ir painformuo
ja, kad aš esu* toks ir toks, už 
palaik^iną it tėmirrių adv. Ba- 
goČiaus ir p. Mažuknos į SLA 
Pildoinųjų Tarybų.

I
Jeigu 

reikalų, 
“Tautos 
kalbėti, 
siu tik 
SLA rinkimus

Kl. 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 

TeT. Dfearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. zTel. Yards 2510

ROOSE VELT
MiM

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Dr. Charles Sega!
OFISAS :

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos . 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto1, nuo 2. iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai. diena, -

PhoneMlDWAY

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically, Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Cicero 5927
S. C. LACHAVICZ .■ '

42-44 East 108th St Tel; Pullman 1270 arba-Cantil 2515

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvii? Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
?•.: ' JUOZAPAS '

EUDEIKIS
IR TĖVAS •

REPublic 8340

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S; Hermita^e Avenue t’hones Yards 17414742
Brightori Park Skyriuj 4447 S. Ęairfield, 'Laf. 0/27

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515

JŪSŲ KŪNAS < ) V-D A V A
PASLĖPS MAŽAI ( K HM f 
‘nUC^^-RAY j EGŽAMINACIJA- 
Operacijai dtiugoliti atsitikimų nėra reika-/ 
linga. Jus ir mos norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigu tas galima. Mes kalbame 
iš didelio patyrimo, kuri gavome beprakti
kuodami! ir'-dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
Bthetikos ir ligoninės išlaidų, ,skausmų ir 
SUgėišitiirnąs laiko, sulaiko daugelį vyrų ir 
moterų nuo pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina sii 
visais jais. Atsilankyki! šiandien dėl egza- 
minacijos ir sužinokite kaip mes kariaujame 
su ligoriiis,, išvengdami Operacijos ir pagelb- 
stimo pr|e užsisenėjusių ligų > musų metodd 
čia pait rimsų ofiso be jokių ligoniui skaus
mų, už mažą atlyginimą. \

ATIDĖLIOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS

Egząmlnacija Dykai, Kraujo ir šlapumo 
' Ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien 
ir POnktad. 9 iki 6 tiktai.—Nedėliomis 9 

iki 1 vai. pą> piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 W. Randolph Street 
4-TOg LUBOS GARRICK THEATER BLPG.

A. A. SLAKIS
« . ADVOKATAS

111 W. Washington St

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

G y v. vieta: 6733 Craridon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Ofiso valandos; 
kasdien nuo 1-4 p, 
Tel.: Hemlock 5524, diena 
Dr.Constance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Rėš.

6000 So. Campbell Avė*

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

FOR THE FAMILY
S II A P I II O ■ S

SHOES OF CHARACTER
6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE

Republic 5436 fhe Florsheim Store
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Alfas Vytas Braziulis

Kaip mes kūrėme savo 
“respubliką”

Kovų už Lietuvos laisvę Gruzdžių padangėje atsiminimai 
(Musų specialaus Kauno korespondento)

(Tęsinys)
Be slaptosios kuopelės suei

gų, tuo pačiu laiku pradėta 
ruošti vakarėliai su vaidini
mais, choro dainomis, tautiš
kais žaidimais ir šokiais. Va
karėliai jau buvo ruošiami vi
siems bendri* tačiau jie buvo 
vadovaujami slaptosios kuope
lės narių. A. Trečiokas ir čia 
buvo svarbiausias ir nepakei
čiamas darbininkas: jis ir reži
suodavo, ir grimuodavo, ir pat
sai vaidindavo, visur parodyda 
mas nusimanymą ir tikrojo te
atralo privalumus. Gruzdiečių 
teatralų, kurie greit susibūrė į 
stiprią Scenos-Dainos “Kank 
lių” Draugiją, buvo vykusiai 
pastatyta “Ponas ir mužikai”, 
“Švarkas ir milinė”, “Blinda” 
ir dar vienas kitas veikalas. 
Pati draugija turėjo gražų (su
virs 600 tomų) knygyną, ruo
šė vakarinius kursus suaugu
siems ir bendrai vadovavo visą 
kulturinį darbą. Darbas pasida
rė juo našesnis, kai iš Rusijos 
pradėjo grįžti ten nuo karo pa
bėgę gruzdiečiai inteligentai. 
Ypač visų,ūpas pakilo, kai grį
žo Maskvos universiteto medi
cinos fakulteto ketvirto kurso 
studentas Liudas Jankus, pa
žangus ir skaisčios dvasios, 
daug žadėjęs jaunuolis, kuris, 
visa siela tuoj prisidėjo prie 
bendro darbo. Deja, jam teko 
darbuotis labai trumpai...

Pažangiojo jaunimo sėkmin
ga veikla, aišku, nepatiko dva
siškiams, kurie atstovavo įsise
nėjusį ir pasenėjusį klerikaliz
mą. Tarp šių dviejų srovių pa
mažu bujojo nesantaika, iš kar
to nežymi, vėliau virtusi atvi
ra kova. Tačiau klerikalizmas, 
nežiūrint jo pajėgumo, neįsten
gė kovoti su pažangiojo jauni
mo polėkiais.

JA —..........J
Rusų revoliucija sugriovusi 

seną carų imperiją, o patį carą 
nubloškus! nuo sosto, rado stip
rų atgarsį ir junkerių valdomoj 
Vokietijoj. Tai buvo jaučiama 
iš okupacijos valdžios švelnėji
mo. Buvo jaučiama, kad vo
kiečiai neišlaikys santarvininkų 
spaudimo ir vieną gražią dieną 
bus priversti kapituliuotis. šilo 
momento neteko ilgai laukti: 
1918 m. gale Vokietijoj įvyko 
revoliucija. Kaizeris Vilius, sa
vo valdymą rėmęs šarvuotu 
kumščiu ir durtuvais, tų pačių 
durtuvų išsigandęs, negarbin
gai palikęs savo armiją, kaip

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ į

LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

bailys, pasislėpė Olandijoje.. 
Prasidėjo vokiečių armijos di
džioji kapituliacija, o su ja 
drauge ir okupuotu kraštų, 
tarp kurių ir Lietuva, laisves 
pradžia. ' r

Laisvės ir nepriklausomybės, 
paskelbtos 1918 m. vasario 16 
d. Vilniuje, angoje, gruzdie
čiams įteko patirti skaudų smū
gį, fcutįs smarkiai sukrėtė vi
są valsčių ir jo plačias apylin
kes. 1918 rti. rugsėjo m. tragin- 
gai žuvb musų krašto skaistu
sis Švyturys, Liudas Jonkus: 
su savo broliu Pranu, užtai kad 
savo gimtam name, Valdamuo- 
se, pasipriešino juos užpuolu- 
siems banditams. Skaudžiomis 
ašaromis gruzdiečiai apraudojo 
žuvusius skaisčius jaunuolius ir 
jiems suruošė tokias laidotu
ves, kurių gruzdiečiai nebuvo 
matę!

Nekaltai nukankintų jaunuo
lių žulikams greit išmušė kerš
to valanda. Vokietijoj revoliu' 
cijai įvykus, patys gruzdiečiai 
pasiryžo apsivalyti nuo bandi
tų gaujos, kurią vadovavo kaž
koks rusų karininkas gruzinas 
Ivanovas ir kuri Visą vokiečių 
okupacijos laiką siautė apylin
kės miškuose. Vokiečių “anfor- 
stejeris” su savo žandarais bi
jodavo susitikti su banditų 
gauja. Banditai tiek įsidrąsino, 
kad plėšė, kankino ir žudė ne 
tik kaimų gyventojus, bet kai 
kada įsiverždavo ir į Gruzdžių 
miesteli, kur paprastai būdavo 
nuo kelių iki keliolikos vokie. 
čių. Vieną kartą jie buvo už
puolę vokiečių pastatytą vir
šaitį Laurinavičių, kuriam lai
mingai pavyko pasprukti iš 
mirties nagų iššokant pro lan
gą. Ji banditai palydėjo kulko
mis...

Vokiečių galybei subyrėjus, 
per vieną dieną gruzdiečiai 
“apsiginklavo”: iš stogų, mal
kinių, miško kelmų ir drevių 
bei iš šulinių išžvejojo ten tu- 
nojusius šautuvus — medžiok
linius ir kariškus — už kurių 
neatidavimą vokiečiai grąsino 
karo lauko teismais ir kitomis 
žiauriomis bausmėmis! Trum
pu laiku buvo sudaryta visa 
kuopa mišriai ginkluotų žmo
nių, kurią pamatę vokiečiai tie
siog nutirpo, nors jiems ir ne
buvo ko bijoti: gruzdiečiai ši 
kartą buvo susirinkę ne vokie
čių mušti, bet banditų medžio
ti. Na ir buvo medžioklė! Ban
ditai buvo gaudomi ir žudomi 
kaip kiškiai! Prie tos medžiok
lės prisidėjo ir vokiečių žanda
rai, kurie šiaip vieni banditų 
vengdavo iš tolo. Per tris die
nas banditų neliko nė pėdsako: 
keli buvo užmušti arba sužeis
ti, keliolika paimta nelaisvėn, 
o likusieji pabėgo iš Gruzdžių 
apylinkės. Paspruko ir banditų 
vadas Ivanovas. (Bus daug.)
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Binghamton, N. Y.
Rengiamos prakalbos 

Dr. P. Grigaičiui
Ketvirtadienyje, kovo 19 die

ną, yra rengiamos prakalbos. 
Prakalbas rengia vietos L.S.S. 
33 kuopa, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St.

kalbėtojas bus Dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius 
iš Chicagos.

Visiems vietos lietuviams yra 
patartina kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į tas prakalbas, nes 
“Naujienų” redaktorius yra 
vienas iš geriausių Amerikos 
lietuvių kalbėtojų, be. to, jis 
labai retai atvyksta į rytines 
valstijas. Kalbėtojas kalbės 
Lietuvos ir kitais svarbiais gy
venimo klausimais, tad ketvir
tadienio vakare visi pasisteng- 
kitę būti prakalbose.

Kovo 15 d. pp. Chernų res- 
tau rante LSS. 33 kp. laikė sa
vo susirinkimą, kuriame! nuta
rė rengt prakalbas Dr; P. Gri
gaičiu4!. Jšrinkta prakalbų ren 
gimo komisijai Pasitarta ir ki 
tais bėgančiais reikalais. Susi
rinkime dalyvavo gana skait 
lingas draugų būrys ir visi bu
vo pilni entuziazmo ir pasiry
žimo.

Drauguose buvo pageidavi
mas, kad trumpoje ateityje vė] 
butų šaukiamas kuopos susi
rinkimas.

< ■ 

. s

Susižiedavo
šeštadienyje, kovo 14 d. bu

vo paskelbta, kad Adolfas Bu
činskas, jauniausias x Bučinskų 
brolis, buvęs S.L.A. 50 kp. iž
do globėjas,.-“Birutės Dramos 
Ratelio” pirmininkas ir dau
gelio kitų sporto ir dailės or
ganizacijų darbuotojas, susL 
žiedavo su p-le Elžbieta Pdš-; 
kaitė, kuri irgi darbuojasi
S. L.A. 50 kuopose, ir daug nuo
širdžiai dirbus vietiniam A.L.
T. A.S.S. skyriui ir 1.1. . ,

Tad laimingai sužadėtuves 
ištesėti ir paskui ilgus metus 
laimingai gyventi.

— P. B. Balčikonis. 
z ’■ _________ _________ .

Detroit, Midi.
v • 1 •

P. Grigaitis Kalbės 
Kovo 22 '

“Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis, atvažiuoja į Detroi 
tą kovo 22 d. Jis kalbės Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 116

Gerkit ir Reikalaukit
I 

Visose Alinėse
Moteris kuri prarado savo gražią išžiūrą

xWir«wmr ;ioW»wwi
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kuopos prakalbose, kurios jra 
rengiamos tą pačią dieną. Pra
kalbos įvyks saloje adresu Mi- 
chigan avenue ir. 24th Street, 
7 vai. vakare. ' .

P. Grigaitis kalbos tema, 
“Darbininkų valdžia: Demo
kratiška ( ar Diktatoriška?” 
Rengėjai, JL.S.S. 116 kuępa, 
kviečia visus lietuvius, be skir
tumo, į prakalbau atsilankyti. 
Kiekvienas darbininkas, koks 
jis nebūtų ir kokioj drgani 
zacijoms nepriklausyti^, yra ra 
ginamas P. Grigaitį išgirsti. 
Tie, kurie norūs, galės prisi 
rašyti prie LSS 116 kuopos; 
nes valdyba, nori ją išauginti 
iki tūkstantinės organizacijos.

Tad, detroitiėciąi, • nepamirš • 
kitę' prakalbų: jos įvyksta sek
madienį, kovo 22 (L, adresu 
Michigan avenue’ ir 24th Street, 
7 vai. Vakare.

' <. K. M.

Westville, IU.
• . _ , • • / d.

Knygyno “Spindulio” 
Valdyba Šaukia Vie*

< šą Susirinkimą
■- .... /

Lietuvių knygyno, “Spindu
lis”, direktoriai savo susirin
kime kovo 13 d. nutari šauk
ti viešą susirinkimą kovo 22 
d. Knygyno valdyba ir Revizi
jos komisija nori supažindinti 
^visuomene su knygyno darbuo
te ir stoviu.

Susirinkimas įvy$š Wėšt • 
ville miesto svetainėje,, 2 vai. 
po pietų. Direktorių pirminin
kas, Jonas Deltuva, nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius atsilan 
kyti susirinkime. Patirkite kaip 
knygynas veikia ir kiek daug 
gero knyga atneša žmogui.

Revizijos Komisija,

Kenosha, Wis.
Sekmadienį SLA. 212 
kp. šokiai ir Prakalbos 
■ šį sekmdd^nį, kovo 22 d., 

visi musų miesto lietuviai, 
taipgi kaimynai iš Racine yra 
kvečiami atsilankyti į German- 
American svetainę. Ten įvyks 
SLA. 212 kųųpos pasilinksmi-i 
nimo vakaras ir prakalbos. 
Kalbės SLA. Centro iždinin
kas, adv. K. P. Gugis, ir Cent
ro iždo globėja, p-lė E. Mi- 
kužiutė.

Prakalbos bus SLA reika
lais ir kitais svarbiais dienos 
klausimais.

Po prakalbų įvyks šokiai. 
Muzikantai specialiai ruošiasi 
vakarėliui, kad • visus paten
kinti, o labiausiai tuos, kurie 
nori pašokti gerų polkų ir val- 
cų. Nebus užmiršti ir jaunuo

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos

Degtinis

t

JI PRIĖJO prie veidrodžio kaip tik tuo mo
mentu, kai jos širdis buvo pilna skausmo, 

kaip tai su daugeliu moterų atsitinka, kai ku
riom keletą metų anksčiau nei kitom.

Ji pradėjo eiti senyn. Senyn! Kai ji turėjo 
pilną teisę būti jauna. Bet ankstyvos raukš
lės pradėjo rodytis ant jos veido. Akys prara
do žibėjimą. Net ir jos šypsą išrodė pavargus 
—pavargus kai ir ji pati!

Jei moteris realizuotų, kad maistas, kurį 
jos vartoja dieną iš dienos daro nemažą įta
ką antišžiuros ir jautimosi. Blogai subalansuo
ta dieta keleto metų, laikotarpyj negali nepa
kenkti ir ne atsiliepti ant veido ir sveikatos. 
Apleiskit vartoję reikalingą skaičių “minkš- 
taus maisto” valgiuose ir tuoj aus išsivystys 
užketėjimas vidurių^ ‘

tėjimo vidurių. Bet užkietėjimas vidurių ne
mažai prisideda prie praradimo gyvumo ir 
linksmumo.

Kellogg’s ALL-BRAN suteikia jūsų kunui 
gausiai švelnaus ir veiklaus “minkštaus mai
sto”. ALL-BRAN taipgi yra turtingas vitami
nu B ir geležim.

Moksliški bandymai parodė* kad Kellogg’s 
ALL-BRAN yra naturaliŠkas liuosuojantis 
maistas dėl normališkų asmenų. Du šaukštai 
kasdien yra pakankamai. Užsisęnėjusiuose at
sitikimuose reikia vartot daugiau ALL-BRAN. 
Jeigu jums nepagelbės, būtinai pasimatyklt 
su savo gydytojum.

Kellogg’s ALL-BRAN “neišgydys viską”— 
bet jis labai pagelbingas paprastam užkietėji
mui vidurių dėl savo savitaus “minkštaus 

i ■ maisto”.

Nuolatinis nedabojimas šio sto
vio suteikia nemažai nesmagumų, 
kaip tai, galvos skaudėjimą,, stoką 
apetito, ir nerangumą. Supranta
ma, visą kaltę dėl praradimo gra
žumo negalinta sumesti ant užkie- |‘

Barantuotas per . Kellogg Compa- 
ny. Paduokit jį pusryčiams kaipo 
cereal, su pienu arba grietine, vir- 
kit arba kepkit su duona, piragai- 
čiais ir tt. Parsiduoda yisose gro- 
sernėąe. Padaromas per Kellogg 
Company, Battle Creek,

liai. įžangą tiktai 10c. ypatai, 
o pradžia 6 v. v. Tad, iki pasi
matymo SLA vakarėlyje. ’

—11. Labanatiskas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujos Gadynės” 
choras stato opere
tę “Vogtą Čigoną”

, ■■■■ * . / v,Veikalą vaidins Sokolų svetai- 
nėja kovo 29 d. '

Kovo 29 <jk, Sokol svetainėje 
“Naujos Gadynės” choras stato 
trijų, aktų operetę, “Vogtas či
gonas”. ’ ,

Visi gerai žino, kad čigonai 
—piliečiai be tėvynės, bastosi 
po šalis ir turi užsitarnautą re
putaciją, kaipo pirmos rūšies 
vagys.

šį kartą, tačiau, nuo kai
miečio vogs ne čigonas, bet 
“Naujos Gadynės” choras pa
rodys kas atsitinka, kaip kai
mietis pavagia čigoną. Vaidini 
m e dalyvaus solistai, B. Rašins- 
kiėnė, P. Sadauskas, F. Balsiu- 
tė, J. Virbickas, J. Valentas,
A. Mankevičiutė, V. Ladygiutč,
B. Mockiutė, B. Jasinskiutė, F. 
Alvikas, A. Jakubkaitė, Ę. Bud
raitis, A. šarkiunas, S. Jacobs 
ir “Naujos Gadynės” choras.

Chorą ves, ir dabar, repeti
cijoms vadovauja vedėjas, Jur
gis Steponavičius. Po operetės 
įvyks šokiai, kuriems gros 
Stephens Revelers. Pradžia 
4:30 v. pp.

—Senas Petras.

Šventė “Birthday”
•i'''..'- -V• ' , " f ' •

Kovo 14 d., įvyko p. Alfom
sos Garšvienės gimimo dienos kiekvieną savaitę.

parč, namuose, 1521 West 69th 
Street. Turėdami plačią pažin
tį tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
pp. Garšvai sulaukė daug* sve
čių. Jie užlaiko alinę.

Susirinku užkandžiaudami 
.skanėsių ir linksmindamies gra
žiai laiką praleido. Pp. Garšva*, 
dėkoja visiems, už atsilankymą.

, ; —Senas Petras.
__________________ ,_____ -A

Ar reikia Chicagai 
miesto menadže- 

riaus?
ir

1 ■

dis-

t* 4'
V
&Ą ................................ . i

Bethlehem Centre, 19th 
Loomis rytoj vakare įvyks 
kusi jos tema, “Ar Reikia Chi
cagos Miestui Miesto Menadže 
riaus?”

Įžanga visiems vtitui. Pra
džia 8 v. V.

Diskusijas rengia Chicago 
Civic Youth^ Council, kooperuo
jant Bethlehem Centrui. (S).

Pasipuoškit Vely 
kpms naujais 
rčeverykais

Nėra metuose linksmesnių 
ir gražesnių švenčių kaip Ve
lykos! Velykos sykiu, yra ir 
pavasario šventė. Suprantama, 
tokiose gražiose šventėse be
veik kiekvienas rūpinasi gra
žiai pasipuošti ir naujus čeve- 
rykus dėvėti. /

Uniyersal Shoe Store, 3337 
S. Halsted St., A. Zaleckis ir 
J. Martin yra" savininkai šios 
moderniškos čeverykų krautu 
vės. Jie dabar turi savo krau
tuvėj moderniškus, stiprius, 
gražius čeverykus. Pasirinki
mas didžiausis. Taigi, nuvažiuo
kit į ;jų krautuvę ir pasirinkit 
sau tinkamus čeverykus Vely
koms.

Šios krautuvės skelbimas tel 
pa “Naujienose” tris sykius 

skelbi

mas telpa ir šios dienos “Nau
jienose”.—Riznio žValgaSi

Taria ačiū trims 
panelėms

Pereitą šeštadienį “Naujie
nų” radio programe dainavo 
mergaičių trio, p-lės Stupariu- 
tė, Trilikaitė ir Rimkaitė.

Iš Rockfordo, J. Stružas pri
siuntė laiškutį, kuriame sako:

“Malonėkite suteikti mano 
ačiū toms trims mergaitėms, 
kurios taip gražiai-gerai dai
navo per radio ‘Naujienų’ va
landoje.’/

“Naujienų” radio programai 
transliuojami kas šeštadienį 
rytą, 9:30, iš stoties W.C.B.D. 
(1080 kc.)

Nubaudė 800 už per
eitų metų automobi- 

lių laisnius
Specialis miesto automobilių 

laisnių teismas vakar nubaudė 
800 žmones už važinėjimą su 
pereitų metų miesto arba vals 
tijos laisniais. Nusikaltėliai 
turėjo užsimokėti po $3.00 pa 
bau4dos. • 
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GARSINK1TĖS
NAUJIENOSE

- - - - - DRESES—
VYRU SIUTUS
TOP KAUTUS ■ 11 _ 

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies I 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rubus.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

I G Rt’BAI, $1.RO
I ATSIIMAM IR PRISTATOM

CAPITOL CLEANERS
ISO N. STATE ST. KAMB. 1323

„ DEARBORN 8746 —___

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
^U\bvos71?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

Tek YARDS 0803

LKJUOR. C<iMf»Ai

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. *

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

’»1 ■ ,*„ ................................., . ■

Valgykit ALL-BRAN reguliariškai dėl ReguliariškumoL. M. NORKUS
Bes. YARDS 2084

JOHN P.EWALD A
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
ajjdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

- , 840 West 33rd Street
' . TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791. SfO

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
' RAŠTINĖJE
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r JfiTOJIENDS, CMčagOi UL ?

kai į šią šalį įvažiuoti’ Jię čia sukure šeimas ir pavyz
dingaigyvena. O vis dėlto iki šiol nebuvo padaryta to
kio patvarkymo, kad jię galėtų be dįdelių sunkumų sa
vo buvimą Amerikoje legalizuoti.

Tatai numato padaryti fcerr’o bilius, kurjs netru
kus. bus atstovų bute svarstomas. Tą bilių remia ir Mac
Cormack. Jis sako, jog butą neišmintinga ' deportuoti 
tuos 2,600 svetimšalių, kuriems jokio nusikaltimo nega
lima prikišti. Jie yra gėrį ir drausmingi žmones. O kad 
jie nelegališkai į šią šalį įyąžiąyo, norėdami savo gyve
nimą pagerinti, taftas jaįj nėrą kažkoks kriminaliskas

- J m nusikaltimas. Pagaliau, jei jię Įir#įbus deportuoti, tąi 
..... daugis ją po metą laiko galės g^|žti pas savo šeimas 
a6seW i ^votą neįeinantys imigrantai*

$M Maždaug panašų bilių į senatą įnešė senatorius 
į 4.Įo Coolidge. ' ;\ ; ;■ : š? f "z'>

...... . 2.50. Tačiau, kaip jau buvo minėta, yra ir daugiąu bilių, 
- ’ • • • - • • K : 1 į kurie siėkiasi ^kiek galima labiau svetimsanus suvaržy

ti. Drastiški sumanymai prieš ateivius paprastai būdavo 
kongreso atmetami, Keikią manyti, jog tokio pat likimo 
jie susilauks ir šį kartą.

Apžvalga

Užsakymo kaina:
Chicago ję — paštu:

Metams .............  $8.00
Lūšei metą 4.Q0 1
Trims mėnesiams . 2.00
Dviem mėnesiams ...................  1.50
Vienam mėtięšiUi ...L.L......... ' .?5

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją ............   gė

t Savaitei ___     18c
Mėnesiui 75c į

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: '

Metams ........ ........................  $5.Q0
Pusei metų ........ 2*75 Į ,
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui .....

>. Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

* Metams
Pusei metų ........... ............ .
Trimk mėnesiams --- --------

Orderiu kartu su užsakymu

SVETIMŠALIŲ DEPORTAVIMO BILIAI
- .;■ - • t v

Kiekvienais metais į kongresą yra įnešami bilįaį. 
kurie siėkiasi suvaržyti šioje šalyje gyvenančių svetim
šalių teises. Vieni tų bilių reikalauja, kad nepiliėčiai bu
tų registruojami; kiti siūlo deportuoti nusikaltusius sve
timšalius; treti nori iš nepiliečių atimti pašalpas; ket
virti deportuoti bent šešis milijonus nepiliečių ir tuo 
budu grąžinti Amerikai gerovę.

žodžiu, tuo reikalu bilių netrūksta. Jų skaičius ypač 
padidėjo depresijos metais. Kai kurie šimto nuošimčių 
amerikonai svetimšalius skaito atsakingus už visas 
Amerikos nelaimes. Jie suranda, ‘kad dėl svetimšalių 
Amerika susilaukė nedarbo, nusikaltimų didėjimo ii* ki
tokių “pavietrių”. Betrūksta jiems prijnesti potvynius 
ir sausras,* — tąsyk vaizdas bus (pilnas.

Prieš kiek laiko senatorius Coolidge šijai ką pareiš
kė: .

“Aš stoju už tai>. kad visi šioje šalyje gyvenantys 
svetimšaliai butų suregistruoti. Iki šiol mes tik spėjo
me, kiek ją čia ir ką jie veikia. Jie turi l>uti suregis
truoti, $Ies turime apie juęp; pinoti. Jį^ Įa^ųcįojusi privi
legijomis, o nuo atsakomybės kratosi. Kol nebus parą? 
pietas darbas milijonams žmonių, kuriuos dabartiniu 
laiku šelpia valdžia, tol negali būti kalbos apie įsileidi
mą naujų darbininkų.”

Pravartu čia bus priminti, jog senatorius Coolidge 
ruošia bilių, kuris sieksią svetimšalius registruoti.

Kad sukelti prieš svetimšalius didesnę neapykantą, 
tai kai kurie asmenys ir laikraščiai stengiasi, skleisti 
visokias nesąmones. Jie nesidrovi jokių priemonių: krai
po faktus ir viską išpučia.

Ryšium su tuo bus itin įdęmu susipažinti su imi
gracijos ir natūralizacijos komisionieriaus, p. W. Mac- 
Cormack’o, metine apyskaita.’ ' :

MacCormack pirmiausia pabrėžia tą faktą; jbg šiuo 
metu apie imigracijos pavojų nedera kalbėti. Prieš ka
rą i Ameriką atvykdavo per metus -vienas, milijoną? su 
viršuih, o dabar — taųp 30—40 tūkstančių. Be to, per 
paskutinius kelis metus didesnis svetimšalių skaičius 
apleido Ameriką nekaip atvyko. O kadangi nenumato
ma, kad imigracijos įstatymai bus palengvint;, tai apiė 
svetimšalių antplūdį, žinoma, nėra reikalo nė kalbėti.

Visas reikalas tad susiveda prie šioje šalyje jau gy
venančių svetimšalių, šimto nuošimčių amerikonai čia 
kaip tik ir mato pavojų. Jie sako, kad svetimšalių šioje 
šalyje esą nuo 6,000,000 iki 20,000,000. Vadinasi, tiek 
esą žmonių, kurie iki šiol nepasirūpino tapti piliečiais. .

Kai kurie siūlo labai drastiškas priemones: išde^ 
portuoti tuos šešis milijonus svetimšalių. Girdi, likusių 
Amerikos gyventojų būklė tuoj pagerėsianti. O tai dėl 
to, kad daugis žmonių busią aprūpinti darbais. Mat, tie 
darbai, kuriems dabar yra samdomi svetimšaliai, teksią 
piliečiams. .

Imigracijos komisionierius lyjacCorinack apie tą 
fantastišką planą neigiamai kalba. Pirmiausia, sako jis, 
svetimšalių tėra 4,922,000. Iš jų ą^pie pusantro milijono 
jau pareiškė noro tapti piliečiais, atseit, jie išsiėmė “nir- 
mus popierius”. Kalbėti tad Apie šešių milijonų deporta
vimą iš viso yra nesąmonė. Pagaliau, jei ir butų gąlima 
tiek deportuoti, tai kraštui iš to butų daug daugiau ža
los nekaip naudos. To fantastiško pįąno šalininkai pa
miršta, jog tie šeši milijonai sudaro apie vieną dvide- 
šimtąją dalį visų Amerikos gyventojų, ^ęi gyventojų 

' skaičius tiek sumažėtų, tai proporęionališkai sumažėtą 
ir visokių reikmenų vartojimas. Vadinasi, mažiau terei
kėtų drabužių, maisto, avalynės, namų ir t. t. Iš to. .pats 
savaimę išeina, jog mažiau tereikėtą batsiuvių, siuvėjų, 
statybos darbininkų, o .fąrnįerių produktai dar labiau 
nupigtų. Taigi tokiomis priemoąėipis gerovės Amerikai 
negalima sukurti. . , \

Savo apyskaitoje MacCormarck mini ir tai, kad 
kai kurie apskaičiuoja, jog nelegališkai į šią šalį įvažia
vusių žmonių skaičius siekiąs nuo 3,500,500 iki 10,Q0ę,- 
000. Tdi, žinoma, neatitinką tikrovės: nelegališkai įyą- 
žiavusią skaičius gali siekti tik ąfpie 100,000. j ?

-Tačiau įdomiausia tos apyskaitos dalis yra ta, ku
ri liečia 2,600 svetimšalių likimą. Tie' svetimšaliai šioje 
šalyje išgyveno jau po kelis metus. Jįę jokiems įstaty
mams nenusikalto, išėmus tą, kuris draudžia nelegališ-

.^■H .......... .............. ... ...x ' ( ---—
AR TAI TIKROJI DEMO

KRATIJA?

Dėl siūlomo kongreso Lietu
vos demokratijai ginti “Drau
gas”, tarp kitko, rašo:

“Socialistų atsišaukimas 
gana gerai skamba. Tik var
gu kas įtikės, kad socialis
tams rupi tikroji demokrati
ja. Kad jiems tai nerupi, aiš
ku kad ir iš šių dviejų daly
kų: pirma — socialistų spau
da dažnai pasidžiaugia, kad 
Lietuvoje katalikai yra per
sekiojami. Jie norėtų, kad 

r katalikai visiškai butų su
varžyti,''o tik kairieji turėtų 
laisvę veiktu Tai nėra demo- 

. kratija, o <tik ėjimas prie to, 
prie ko yra priėjusi Rusija- 
Ąntra —suvažiavimas sau- ' 
kiamas drauge su komunis
tais, k.ųi’i® yra aršiausi de- 

;mokratijos priešai. Jie nerei
kalauja panaikinti diktatūrą 
Rusijoj ir atsteigti demokra- 
tybę su religijos, spaudos ir 
susirinkimų laisve, bet tik 
kalba apie kovą su fašizmu, 
kuris jokiu budu nėra blo
gesnis už, bolševizmą.” 
Pirmiausia pakalbėsime apie; 

tai, ar iš tiesų katalikai Lietu
voje yra persekiojami. štai ki
toje vietoje yra išspausdintas 
laiškas iš Lietuvos, kuriame tąs 
klausimas yra labai gerai nu
šviestas. Musų specialus kores
pondentas K. štai ką rašo:

“Kai kurie įsikarščiavę net 
eina taip toli, kad tvirtina, 
jog Lietuvoje net grynai ti
kybiniai reikalai yra skriau
džiami. Iš tikrųjų taip bloga, 
jau nėra. Tikyba visur yra 
remiama, bažnyčių organiza
cijos šelpiamos? Tikybos 
mokslas visose mokyklose 
yra privalomas dalykas, ir. 
jo niekas negali atsisakyt i.; 
Krikšto, mirimo visi aktai, 
žodžiu, Visa metrikacija at 
liekama tik bažnyčioje, ki
taip vyro moters sugyveni
mas lygus nelegaliam sugy
venimui; beje, tokia išimtis, 
kad kitur padarytos yivilės 
jungtuvės Lietuvoje legali
zuojamos, bet pačioje Lietu
voje jungtis galima tik baž
nyčioje.” ,
Toliau musų bendradarbis 

nurodo, kad bažnyčių išlaiky- 
mui, kunigų algoms, kunigų 
Šeminarijoinš lėšos yra skiria- 
mos 'iŠ Valstybės biudžetą. Pa- 
yypdžiuL ’ ■ 1984 m.1 tani (tikslui • 
buvo paskirtą 2,447,800 litų. į 
tą y sumą pęįpjo kapelionams 
'(kunigams, kurie dėsto mokyk
lose tikybą) išmokėtos algos. 
Be to, dažnai . bažnyčių staty
mui iš valstybės iždo yra ski
riami pinigai.

Taigi jokiu budu negąlįma 
skųstis tuo, kad katalikai Lie- 

peršėkipj^nį 0’ vis 
jie dažnai nusiskundžia. 

Kodėl?- Į tą klausimą musų 
bendradarbis K. štai kaip atsa
ko: x

“Reikalas yra

Klerikalai norėtų, kad bažny
čia visame valstybės gyveni
me vyrautų, kad jai visame 
butų skiriama pirma vietą, 
kad valstybiniai * įstatymai 
išeitų tik bažnyčios pritari-

“Toks karingas kliro galu
tinis tikslas. Jie siekia valš- 
tybės gyvenime visame už
viešpatauti. Jie visur kuria 
savo .pagelbines politines or* 
ganizaČij as,J kurias, vadina ti
kybinėmis ir kai tik j as kas 
nors paliečia, tuoj jie Šaukią, 
kad tikybai kenkiama veikti. 
Juk niękąs, tur buL nesigin- 

' čys, -|lkad krikščionių demo
kratų partiją nėra tikybinė 
arba bažnytinė organizacija, 
— tai yra iki kyvo kaulo 
politinė organizacija.”
Akivaizdoje tą faktą Kalbėti 

apįe katalikų persekiojimą Lie
tuvoje yra 'nesąmonė. Visai ki
tas reikalas yya su politišką 
veikla. Krikščionims demokrą-

tams uždrausta veikti. Bet juk 
tas pat padaryta ir su kitomis 
politiškomis partijomis!

Dabar apie “tikrąją demo
kratiją”, kuriai atstovauja 
“Draugas”. v f

’ Lietuvoje dar nėra civilės 
metrikacijos. O nėra todėl, kad 
kunigai tam visais galimais bu
dais priešinasi.“ Ar sąžinės lais
ves varžymas yrą suderinamas 
ąu “tikrąją demokratija”?

Visai be peikajo “Draugas” 
prikiša,, kad socialistai stoja už 
tokią laisvę, kurią galėtų nau
dotis tik kairieji. Tęjtipą privi
legijos jie nereikalauja. Bet vį- 
sai kas kita yra su klerikalais, 
kurie siekias! to, kad visame 
valstybės gyvenime bažnyčia 
vyrautų. •

Kongreso Lietuvos demokra
tijai ginti sumanytojai atsišau
kia į tą 'visuomenės dalį, kuriai 
rupi; kad Lietuvoje butų at 
Steigta demokratiška santvar
ka. Atseit, kad butų sušauktas 
demokratišku budu ' išrinktas 
seimas, kuris galėtų sudaryki 
teisėtą vyriausybe.

Tai ir viską#,
Vadinasi, kongreso uždavi

nys bus pasisakyti vien atstei- 
gimo Lietuvoje teisėtos vyriau
sybės klausimu* Todėl maišyti 
kitus reikalus čia nėra prasmės. 
“Draugas” dabar nori, kad į 
dienotvarkę butą įdėta kova 
prieš bolševizmą. Vėliau jis ga
li pareikalauti, kad į tą pačią 
dienotvarkę butų įdėta kova 
prieš Meksikos vyriausybę ar
ba Ispanijos radikalūs, kurie 
puola vienuolynus ir bažnyčias.

Baigiant galima tiek pasaky
ti: kam pakeliui su itais, kurie 
nori,, kūd Lietuvoje * butų at- 
steigta ‘ teisėta valdžia ię su
šauktas visų žmonįų išrinkta# 
seimą#, tie kongresui pritars ir, 
jei aplinkybės leis, jame daly
vaus ; o kam nepakeliui, —•' tie, 
žinoma, kongresui nepritars.

Laiškas Iš Lietuvos

1 •

( 
paprastas.

>-Kaip kas ■ yįą’ linkęs many
ti, o kartu ir Situs nori įtikin
ti, kad Lietuvoje tikybinės or
ganizacijos dabartinės vyriau 
sybes yra persekiojamos.

Kai kurie Įsikarščiavę net ei, 
na taip toli), kąd mątyb, jog 
Lietuvoje net grynai tikybi
niai reikalai yra skriaudžiami. 
Iš tikrųjų taip bloga jau nė
ra; Tikyba visur yra remia
ma,' bažnyčių organizacijos šel
piamos. Tikybos mokslas viso
se mokyklose yra privalomas 
dalykas ir jo niekas negali ąt- 
šisakyti. ^Krikšto, mirimo visi 
aktai, žodžiu, visa metrikacija 
atliekamą tik bažnyčioje. ŠJiū? 
bą Lietuvoje gali gauti tik 
bažnyčioje, kitaip vyro mo
ters sugyvenimas lygus nele
galiam sugyvenimui; beje, to
kia išimtis, kad kitur padary
tos civilės jungtuvės Lietūvo- 
j e legaliz uo j amos, bet pačioj e 
Lietuvoje jungtis galima tik 
bažnyčioje. Lietuvos žmonės 
turį. daug Vargę, kurie nekrik
štijo bažnyčioje savo vaikų. 
Mat, į mokyklą stojant reikia 
.būtinai pristatyti giįmjmo me; 
triką, tai kas jos neturi, turi 
daug vargo iki savo vaikus* 
vienaip ar kitaip į mokyklą 
įspraudžia ; bet ir tokie beti { 
Lybiai vaikai • privalomai turi 
tikybos mokytis ir žinoma tos 
tikybos, kurios, buvo pakrik
štyti jų tėvai. ' / '

'Bažnyčią išlaikymui, kunigų 
algoms,' kunigų seminarijoms 
lėšos skiriamos valstybės. biud
žeto keliu. Atseit, Lietųyoj e ir 
tie žmonės, kurie neturi jokių 
ryšių , sų bažnyčia, turį jos 
iąi^ymui duoti pinigų,l nes v{d> 
stybes mokesčius visi turi mo
kėti. \-'^vy y| 

šios vyriausybes bažnyčia .la
bai^ visame stipriai remiamą ‘ir 
kunigai tiąk Čia turi įtąkos, 
kad štai iki šiam laikui Lie
tuva negali susilaukti civilės 
mėjrįkacijos, i- rodos, tokio 
mažo daikto. Bet Lietuvos kli-

kad štai iki šiam, laikui Lie 
f 
metrikacijos,

visai laisvai ir nevaržomai, 
štai net pavasarininkų organi
zacija, kuri vis dėlto yra, arba 
buyo pojitinės krikšėionįų de
mokratų partijos vadovauja
mą, veikia neįdiudomąi.

Tai kur čia dalybą? PčlkP 
grynai > politinės katalikiškos 
organizacijos skundžias, kad 
Lietuvoje kliudoma bažnyti
nėms organizacijoms veikti?! 
Reikalas yra paprastas. Kleri
kalai norėtų, įąd'bažnyčią vi
same valstybės gyvęnimę yy-i 
pąutų, kad jai visame butų 
skiriama pirihą viela, kąd vals
tybiniai įstatymai išeitų tik 
jąžnyčįos pritarimu. Toks ka
ringojo kliro gąlutinįs tiksiąs. 
Jie siekia -vąlstybęs gyvenime 
visame užviešpatauti. Jįę yisąr 
kurią savo pagęlbines pąlitinęa 
organizacija^, kuriąs vadina 
tikybihĮmįs ir gai tįk jas kas 
nors paliečia, tuęj jie šaukia, 
kąd tikybai kenkiama veikti.’ 
J(uk niekas, tur būt,, nesiginčys, 
kad krikščionių dęmękrątų par
tija bėra įtikybįnė ąy.ba ftafny* 
tinė .organizacija, — tai yra 
iki gyvo-kaulo pojitinę organi
zacija. ’ \

Sakysim, istoriją su prpf. 
Dovydaičiu, kuris jau sveikas 
vėl į Lietuvos uniVersitetą grą
žintas, kurį bene jūsų komu
nistai pet globoti pradėjo. Ką 
jis bendro turi su bažnyčia. 
Faktas, kad prof. Dovydaitįs 
visur ragino mokyklų kapelio
nus kurti ateitininkų organiza
cijas, kūri iš esmės taip pat po
litinė krikščiohių demokratų, 
pagelbine Organizacija.

Kunigų kurijos faktinuoju 
valdytoju buvo ir tebėra proįf. ’ 
Dovydaitis, o be šios kurijos 
žinios negali būti skiriami mo
kyklų kapelionai. Tai visai aiš
ki prof. Dovydaičio, čia rolė.

Prof. Dovydaitis buvo ir • yra 
vienas žymesnių krikščionių, 
demokratų šąląs. Jis vienas žy-^ 
miaušių darbo federacijos or
ganizatorių, kuri leidžia aki
plėšišką laikraštį “Darbininką”, 
kuris vien tik burnojimais už
siima marksistų, o ypač komu
nistų. Dėl Šių šmeižtų prof. Do
vydaitis Lietuvos teismuose tįi-’ 
re j o nemaža bylų. Jam šias by
las buvo iškėlę paskiri social
demokratai ir socialdemokratų 
organizacija, ir ne! vienos tų 
bylų prof, Dovydaitis nėra ląi- 

rio žodis tautininkų tarpe vis mėjęs. Taigi, net Lietuvos teis-

kosi, kad niekas* jų negali pa
veikti. Net gana, rodos, įtakin
gi tautininkai nori civi
lis mėtrikacijos įstatymą pra-5 
vesti, bęt bažnyčia čia už jų 
įtaką galingesnė.

štai daktaras J. šliupas, ku«

dėlto Šiokios tokios reikšmės 
turi, nes jis tautininkams beni 
nominaliai priklauso, čia niekę 
negali padaryti. Nors visur, kjjr; 
tik gali, jis savo bąlsą keliu.) 
bet tas gaisas jo lieka šau
kiančiu tyruose. Ana, kaip bu
vo Pasaulio Lietuvių kongre
sas, tai J.' šliupas, kad ir 
vėluotai atėjo jį pasveikinti ir> 
pirmoj e eilėj e nore j o pasisąky- 
ti dėl metrikącijoš įstatymo 
Lietuvoje 'būtinumo, bęt čia, 
bažnytinė pajėga buvo tiek 
stipri, kad Dr. J^ šliupui nete
ko žodis tuo klausimu tarti.

štai iš^ Lietuvos biudžeto 
251,760,200 litų 1934 m. išlęi-, 
sta tikybų reikalams,- atse.it, 
kunigų algoms, kunigų semi
narijų išlaikymui, bažnytinėms, 
organizacijoms beveik vien,aš 
procentas, būtent, 2,447,800 ;li-t 
tų. Į šią sumą neina gaunamos 
naokyklų kapelionų algos, įvai- 
kus tikybos mokytojams primo- 
kėjimai.

Iš viso biudžeto švietimo rei
kalams tenka — 15,45%, ar
ba 89,471,900 litų, taigi iš ši-; 
tos sumos daugiau kaip šeši 
procentai tenka bažnyčids pa-, 
jąikymo reikalui.

Kunigai veda metrikaciją 
už kurią, žiiiomą, irgi: gaun-a*; 
Ir ši pinigų suma neina į val-^ 
s tybės pajamas, čia tak
sos 'aiškiai žyipėia, kiek fcuni- 
ga? imti krikšte, įmY 
liovęs/ pakasynas, ir visos tos 
pajamos jau pasilieka kunigo, 
arba parapijos žinioje./ ' . \

Be to, neretai bažnyčią sta? 
tymui kunigai gauna lėšas dąį 
iŠ kitų valstybes biudžeto šal
usių..

, Vįšos bažnytinės, tikybines, 
lai- Lietuvoje organizacijos veikia,

m#s vis dėlto rado, kad tas ak-’ 
las fanatikas nepagrįstai šmei
žia kitų pažiūrų žmones.

štai prof. Dovydaitis jau vėl 
grąžintas į universitetą, taigi 
iš jo npt jūsų komunistai norė
jo padaryti sau auką, bet ne
pavyko, o kas, kas, bet prof. 
Dovydaitis mažiausiai paramos 
yra reikalingas iŠ komunistų, 
nes jis jų yra tikriausias ėdi
kas. ‘ ’ -A

Visas reikalas tas, kad Lie
tuvos klerikalai nori įgyvendin
ti valstybėje savo galybę, bei 
jiems tai nevyksta, nors dėl 
bažnyčios ir jų įtakos < valsty
bės gyvenime skųstis jiems ne^ 
tektiį.

v štai vokiečių nacionalsocialis
tų diktatūra ‘ taip pat bažnyčiai 
nenusileidžia. Juk jei nusileis
tų, tai diktatoriams tektų baž* 
nyčių vadams užleisti sa-

vo vietas. Tai dėl tų vietų 
eina kova, bet ne tiek dėl tiky
bos reikalų arba bažnytinių or
ganizacijų. y *

Jei kas mano, kftd Lietuvoje 
yra kitaip, tai arba klysta, ar
ba nęišmano ką sako, arba są
moningai kraipo faktus. Lietu
voje katalikų. bažnyčia yra vi
sagale, tik valstybiniam gyve- , 
nime jos įtaka bent kiek yra 
apkarpytą. |

Viena aišku, kad demokrati
jai Lietuvoje įsigalėjus pirmo
je eilėje reikės dabar esamą 
bažnyčios įtaką susiaurinti, bū
tent, įvesti civilę metrikaciją, 
panaikinti kaipo privalomą da-< 
lyką tikybos dėstymą ir at
skirti iš viso bažnyčią nuo val
stybės reikalų. Tik tuomet gy
venimas galės normaliau pul
suoti.

Ęe to, kas čia buvo suminė
tą, kunigams ruošti yra trys 
seminarijos, kuriose mokosi ar
ti trijų šimtų mokinių ir ku
riems paruošti mokytojauja 
veik ketiiriasdešimts kunigų 
mokytojų. Jiems algos 'moka
mos iš valstybės iždo.

Vrie universiteto veikia teo
logijos fakultetas, kuriame dir
ba 22 profesoriai ir kur moko
si beveik trys šimtai studentų, 
šitas fakultetas taip pat vals
tybes lėšomis yra < išlaikomas.

Lietuvoje yra visokių rųšių 
labai turtingų vienuolynų, kaip 
Štai jėzuitų, marijonų, pran
ciškonų, saleziečių, kazimierie- 
čių ir kitų. Visi šitie vienuoly
nai turi sa^o didžiulius rūmus, 
kai kurie iš jų dvarus. Tie vie
nuolynai išlaiko pradžios ir 
aukštesniąsias mokyklas. Štai 
jėzuitai Kaime turi didžiulę sa
vo gimnaziją, kurioje labai 
stipriai skiepijama vokišką dva
sia, nes mokytoją tarpe žymus 
skaičius yra vokiečių vienuolių. ' 
Pasitaiko ją tąrpe buvusių vo
kiečių armijos kąyinįąkų, kurie 
čia Lietuvoje skapiai valgo mu
są duonelę ir už tai pusėtinai 
dąr mus rųgoją. Kretingoje 
vienuoliai (taip pąt turi savo 
gimnaziją. Marijampolėje ma
rijonai turi savo gipihaziją ir 
ąipątų mokyklą. Aiškų, yįsos 
ios mokyklos gauna iš valsty
bės iždo gausias pašalpas. , 

šitie vienuolynai naudojasi 
tąį’ptąutiiūmįę teisėmis ir vei
kią visai savarankišką!, vaįsty- 
-Kė pesįkiša visgi į jų tvarką.

Be katalikų tikybos, kitos ti
kybos taip pat gauną iŠ Vgjsty- 
Lęs iždo lėšų. Visą tikybų dva
siškiai gauna yalsty^įnes al
gas, o j ų mokyklos dvasiškiams , 
rųošįi taip pąt yra iždo rėpia- ę. 
mos. štai Žydai Lietuvoje turi 
net Lętūrias mokykįąs, kurios 
ruošia rabinus. Viso čia dirba 
įrisdęšipt mokytojų ir mokosi 
per aštuonis šimtus busimų ra
binų. šįos mokyklos ne tik 
Lįfetųyąi ruošią rabinus, bet < 
daugeliui Lįt.ų valstybių, tame 
skaičiuje net Amerikai. Tose 
mokyklose yra pusėtinai moki
nių, kiirie Amerikoje gimę. Jie 
baigę rabinų mopyklą grįžta 
Amerikon rabinąuti.

Tai tvirtinimas, kad Lietu
voje tikybos skriaudžiamos, ne
turi jokio pagrindo. Jos sunkia 
našta gula Lįetayos iždą.

JI—20

Fašizmo Įsigalėjimas
. M

Rašo J. Ądojnaiti^ t
.................... ----------------------------------------

(Tęsinys)
Taip gruzdiečiai atkeršijo 

Liudo ir Prano Jankų žiau
riems žudikams. Reikia paste
bėt;, kad šiai “operacijai” prieš 
banditus, rędos, vadovavo An
tanai Trečiokas I

Paskui atėjo vokiečiu išsi- 
kraustymo ir nepriklausomos 
tį'etiivbš kūrimo pradžia. Pra- 
sidėj o savivaldybių organizavL 
mas ir kovos už y_ 
laisvę.

Vokiečiams apleidžiant Lietu
vą, kai jau, rodos, įvyko kiek-

i

savo krašto

yįėno lietuvio x svajone — jie 
galėjo tvąrkyti savarankų gy
venimą, iš Rytų atūžė rusų re
voliucijos Ipnga, kurią lydėjo 
anarchija ir raudonasis tero- s. --i • l ' l.’-ž C .Jras. ' •

Tolimą ir miškuose pasislėpu
sią Gruzdžių “respubliką0 pra
dėjo lankyti ^rau^onieji prana
šai” — žmones, kulių gtuziie- 
čiai niekados nebuvo matę, nė 
j ų vardus girdeję^ Gruzdžius 
lankė ir mitingavo ' “eserai” 
Jesmąntas ir Ajšauskai su sa
vo pasekėjais, neaplenkė ir tū
las komunistų “pranašas” Gry
bas su tulu “draugu0, kuris

(Bus daugiau)

atse.it


Sumai

Padarykit

12-to

romą

Tel. Canal 7522

PARENGIMAI
KOVO 21

KUR? Ar žinote, kad

Ashland
Bilietus

Lietuvių 
Meno Paroda

Bus suruošta 
Van Gogh 
kūrybos paroda

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 6402

Mažins pašalpos dsk 
vimo stočių tar
nautojų skaičių

’ocahantas Mine Run Screened
> tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Rytoj 
rysi • - aŽinosite!

CONRAD
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Vakarines žvaigždes Pašelpos Kliubo, Cicero, svarbus nepapras
tas susirinkimais Vienijimosi Klausimu, (sekm. kovo 22 
d) 2 Vai. po pietų, Lietuvių Liųosybes svetainėje, 14th 
Street ir 49th court.

SIANfrĮEN . :
Lietuvių Sodalistų, Sąjungos Chicagos Centtalinės Kuopos

Mes Padarom Gera ^SSSBK 
DARBĄ PIGIAI!
Galite Ateiti visados X

* f _r

Permanents musu
Specialybe! i

Ideal Bėauty Shop, 
Charles Stenės, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
; Atdara vakarais

Lenkai turi oficialę 
Metinę meno parodų

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

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

■Penktadienį įvykus automo
bilių nelaimei prie Michigųn 
avenue, tapo sužeistas Fran-

Davis krautuvėje 
mokyklos vaikų 
darbų paroda

lietuvio vieta Jackson 
Geriausios rūšies degtinė, 

vynas, činarai. Kas- 
, šeštadienias mūri-

Jan Stykos “Galgota 
Civic Opera House 
parodoje

Automobilių kolizijoje 
sužeistas franctizu 

konsulas

Garsaus lenkų dailininko, 
Jan Stykos, paveikslas “Gol
gota”, kovo 22 d. bite išstaty
tas Civic Operai Uotisė rumub- 
sę parodai. Šitas’ religinis pa
veikslas yra labai dittelis 44 
pėdij augščio ir 195 pėdų il
gio. Paveikslas įvertintas 
$225,000. v

Iš parodos lankytojų bus 
imama įžanga, kurios pelnas 
eis labdaringiems tikslams.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highvay Teatrų
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir. Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Westėrn Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, UI.

QUEENS TAVERN 
Geriausios rūšies . degtinė, pvynas 
Schlitz alus ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo, išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip burite 
South sidčj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSBt ir ALEX RUZGUS 

Savininkai ■ '
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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 . merginų, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje. 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

skulptorių Petrų
1 Žriiyyatttų 

Rrirtii sti amerikiečiais lietu
viais bendroje parodoje. / 

Kprisulas A; Kalvaitis skiria 
dovanų (prizų) amritoriams už 
geriaiteį kuririį.

Mandel Brothers atstovai 
buvo atsilankę parodos komi
teto bute ir Apsidžiaugė pa
matę, kad lietuviai turi gerų 
daiktų parodai.

LYS rengia Brihco P arty b a-* 
laridžio 17 d. sukėlimui piiiigų 
lėšoms padengti, kurių pAsi- 
darys siunčiant daiktus iš kitų 
iiiiestti. č, — S.

etų ir įdomių paveik 
tik vaikai gal

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place. C_______ __

Šita Lietuvių Meno 
Mandel Brothers galerijoj gčg. 
16 d. bus, gal būt, pirma ofi
cialu paroda, kurių turės sek
ti, kitos metinės parodos.

Negalima sakyti, kad lietu
viai negali surengti tokių pa
rodų. Jie gali, tik reikia pada
ryti pradžių. Lietuviai gali su
rengti geresnę parodų tiž kai 
kurias svetimtaučių parodas. 
Tik reikia kooperuoti ir pasi
stengti.

Lietuvių Jaunimb Draugija 
(LYS) pasiėmė iniciatyvų ren
gti lietuvių meno parodų. Gra
žus ir girtinas darbas. Drau
gijos zpirmihinkAs, Vytautas

tūkstantį stulpų. Vidaus 
atrodo kaip 
pai labai arti 
bų skliautai labai 

Bizantikos
galima šakyti, nėra maišyta 
rbmėnų stiliaus. Jeigu kur ir 
buvo maišyta, tai tik pigios 
rųŠies pastatuose; kurie riėlo- 
šia jokios roles. Tiesa, bizari- 
tikoje yra apvali, nėaugšta bo- 

(bokšta's-kupola), bet ta 
paprastai žemesnė ir 

platesnė arba daug aug-

dijas, turi dfiiug salių paskai
toms, knygynų,, muziejų, fėAt- 
rų ir tt. Be kitų kursų turi 
mokytojų (NormiAl ėourse) 
skyrių. Yra geras vienį metų 
anatomijos įskaitant prilygina- 
mųjų anatomijų;; kufrsaš su ga
limais- įrengirfiaiš ’thri dtįėj^ 
metų meiid' ištOTijO® ii* archčtor 
logijos kursų. į_._

bažnyčia savo 
plastikiniame me- 

reprezentuoti tik 
Iki to 
neno- 

pagonijos 
amuletų, kata- 

rasta sienoje 
moteriškė su vai-

Legislaturori yra įneštas 
įstatymo šumanymas, kilrį pri
ėmus, Illinois Emergency Re- 
lief komisijos Špringfieldo 
Skyriaus1 apskaičiavimu- pa
šelpos tarnautojų skaičius su
mažėtų daugiau kaip 5,400 as
menimis. Tas pats daroma 
ir su išlaidomis. Bet, tatai dar 
nereiškia; kad tie palitiosue- 
tieji tarnautojai turės nueiti į 
bedarbių skaičių; juos samdys 
apskrities valdžia.

Branburgeriaį
i *

1 kiaušinis
1% arbat. šaukštuko druskos 
’% arbat. šaukštuko pipirų 
1% puoduko pieno
1 puoduką All-Bran

sv. maltos jautienos (round steak)
2 šaukštai smulkiai supiaūstytų .

ŠVOgUtMF '■’<
: i šaukštas sukapotų petruškų
¥2 plonai Supjaustytų lašiniųkų

(10 riekučių) . - t '
.¥2 puoduko sutatkutoto sūrio (jeigu

tiiika).
IŠplakit kiaušini, pridėkit druską, 

jipirus. pieną it All-Btatt. Sumai- 
1 iykit mėsa su Svogūnais ir petruš- 
com. , Pridėkit išmirkusi All-Bran 
ir gerai išmaišykit. Padarykit ri
bulius 2 colius skerSal ir 1 colio sto-

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, 
skanus užkandžiai 
šokių • veltui,. draugijoms, išvažiavi

mams ir parėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean A Ve. WilIoVr SpringsVYRAI! ATYDA!
SKAITYKITE

rio. Kiekviena rituli apdėkit su rie
kute lašiniųkų ir pribeskit virbalu. 
Kepkit pečiuje 30 minučių arba ant 
skaurados 20 minučių. Jeigu var- 
tosit tarkuota sūri, tai apiberkit ri- 
tuliukus 10 minučių pirm negu iš- 
iirišit iš pečiaus. Paduokit su is
panišku dažiniu.

ISPANIŠKAS DAŽINYS
3 šaukštai sviesto ' '< *,
2 dideli svogūnai (supiauštyti 

riekutėm)
1 žalias pipiras (smulkiai sukapotas)
2 puodukai tomaičių iš keno 
1% arbat; Šaukštuko druskos 
¥l' arbat. šaukštuko pjpirų
2 arbat. šaukštukai Wocestershire

■ • šauce
1 puodukas sukapotų olives (alyvų). 

Pakepinkit svogūnus svieste. Pri
dėkit žalius pipirus, tomaites, drus
ka, pipirus. Virkit ant mažos ug
nies pakol sutirštėę. Kaip nuimSit 
nūo ugnies, pridėkit alyvas. Galite 
vartoti pripildytas alyvas, vietoi su
kapotu.* ‘ ‘ .

cigarai.- cigaretei ir 
Platformą dėl

parėms. Savininkai

euzų ' konsulas , Jean Jasųues 
Ėėne Weiller; . Nors to įvy
kio pasėkose jis gavo smege
nų ki-aujapludį, gydytojai sa
ko, kad' pavojaus gyvybei nė-

ne 
bonė 
daug 
štesnė ir siaūrėsiie, negu ro
mėnų. Vėlesnių laikų bizan
tiškoj architektūroje randame 
jau ne vienų, bonę, bet daug. 
Pavyzdžui, rusų cerkvės su 
daugeliu bonių. Jeigu namas 
turėjo keturis skliautus, tai 
turėjo penkias bones: viduri
nė daug didesnė, o kitos ketu
rios daug mažesnės. Kai kurie, 
trobesiai turi net iki 60 bo
nių ir bonelių, tai priklauso 
nuo to, kokia namo vidAus 
konstrukcija. Bizantiškoj ar
chitektūroje kone v i s-ti r 
jaučiasi perdaug apvalumo. 
Kad sumažinti apvalumo mo
notonijų, rusai cerkvių bones 
darė “kunkulubtas”, o arabai 
ir persai savo moskas irgi 
stengėsi įvairinti — budavojo 
laibus, bet augštus stulpus su 
apvaliais “kunkulais”, šituos 
stiebus kai kurie vadina “tur
kiška architektūra,” bet tai rie 
tiesa. Ne turkai juos išgalvojo, 
o arabai. Egipfe yra garsi mo- 
ska su apvalia bonia ir tik vie- 
nū augštu stulpu.

Šitų stulpų idėjų pašiskolirio 
Europos valdovai sAvo pilių 
architektūrai, sumaišydami jų 
su barokišku, stiliumi, kas ir 
davė sugestijų romaneskos 
architektūrai, o vėliau ir goti-

JŪOŽAPks POŠKA
Persiskyrė su šiub pasauliu 

kovo 17 diena, 9:00 valandą 
yakafe 1936 m.„ sulaukės 54 
mteų amžihiiš, gimęs žygaičių 
parap., Putokšlių kainfe, Tau
ragės apski4. x \

Amerikoj išg^venb '30 metų.
Paliko dideliame ntiliūaimė 

moterį Uršule po tėvais Vyšr 
niąuskaitė, 3 dukteris Anną, 
Sofiją ir Helen, 3 sūnuš Jd- 
seph,> John ir Peter, pusbroli 
Johrt Pošką, viena apuką ir gi- 
ininės; ' ; «

Kurias pašarvotas randasi 
4537 Šo. Paulina St.

Laidotuvės iVjflės subatoj 
kovo 21 d., 8:00 ;vąl. ryto iš 
barnii j šv. Kryžiaus parapi
joj bažnyčią, kurioje atsnbus 
gedulingos pamaldos už vė- 
lionid sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. t

Visi a. a. Juozapo Poškos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą, Nuliūdę lieka

Moteris, dukterys, sunai, 
’ pusbrolis, anūkai , 

ir , giminės. •
Patarnauja laiddtuvių direk

torius Į. J. Žolp;. Telefonas

puse 
iškas, nes istul- 
ziens kito, o lū

ženai.
architektūroje, 
nėra

Pasibaigus Art Jnstitute £ė- 
zoninėms meno parodoms, 
ateinančių vasarų btis. suruoš
ta didelė garsaus Van Gogh’o 
paveikslų paroda. Parodon 
bus išstatyta visi- Vah Gogl?o 
kuriniai, kurių yra daugiau 
kaip šimtas; Visi jie bus su
rinkti iš visų pasaulio dalių ir 
iš Amsterdamo muziejaus.

V»n Gogh buvo olandas, bet 
mokinosi Paryžiuje ir iki sa
vo mirties gyveno Prancūzi
joje. Jo menas yra savotiškas 
ir labai vertinamas. Vari Gogli 
priklauso Prancūzų modernis- 
tį periodui,; kurie pirmieji at
sižadėjo akadęmikos, bet. ne 
realizmo ir kurių pavyzdžiu 
pasekė' viso pasaulio plastiki
nis menas. Van Gogh buvo 
vienas tų “pasmerktųjų”, kAip 
ir daugelis jo kolegų, kurių 
meno prancūzai nepripažino 
ir juos ignoravo kaipo’ sukilė
lius prieš Pranciizų renesAnsų.

Van Gogh g^yaš būdamas iš 
savo kūrybos neturėjo mate- 
d Alės naudos; Pardavė pavei
kslų apie už šimtų doletių.- 
Dabar ir vieno jo paveikslo 
nenupirktum, be šimto tūks
tančių dolerių; < —

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

patarnavimas.-
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489. j

Prie kampo Ashland ir Di 
višion 
riame), lenkai turi savo ofi
cialę metinę meno parodų. Pa
rodoje dalyvauja ne tik visi 
Ahierikos lenkų dailininkai;

kyiesti visus lietuvių meni- 
ninktis, nežiūrint kur jie gyve
na—-New Yorke ar čikagojė— 
dalyvauti pardddje; <

čikagiečiai jau prįsidėjb
Reikia pakviesti i
Lietuvos s
Ririiš^,' kad ii* jis

Čikagos Art Institutas yra 
didžiausia rrieho mokykla pa
saulyje. Art Ihstitutas ųturi vi- 
siis -menų liečiančius skyrius, 
neišskiriant.. nė spaiidos dar- 
bD/šita mokykla turi 185 std-

SOHOTOItE
Be pertraukos nuo plet iki vidurnakčio 

'"4-ta ir Paskutinė Savaitė”
33c iki 2 vai. z Kūdikiams

po. plet. , 15c visada
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA"

N V CrTMT?H

“THE HĖW GULLIVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

, «■ kitame teatre Chicagoje I

Sekantį kartų apie 
lieskų ir gotikų.

(Bus daugiau)

Davis krautuvėje, 8-tam au- 
gšte dabar tęsiasi mokyklos 
vaikų meniškų darbų paroda, 
įžanga dykai. Parodoje randa
si gan 
slų, kokius 
padaryti. Jie įdmųs tUo; kad 
vaikai, he’tufėdami praktiško 
patyrimo, sugeba savotiškai 
reprezentuoti savo mintis tie
sioginiu budu, laisvai ir pap
rastai.

Mikas Šileikis.
Didieji Meno Periodai

Kaip vystėsi architektūrą ir skulptūrai

magDalėna mAžeiRienė: 
po tėvais Trimpikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo* 17 dieriąi • 5:30 ' valandą 
vakare 1936 rii.,. sulaukus, pu
sės amžiaus, gimttš Suvalkų 
rėd., Garliavos patrak. ' <

Amerikoj išgyveno 32 metus;
Paliko dideliame • riūliudimė 

vyrą Teofilą, 2 dukteris Mari
joną Meldažiene ir žentą ir So
fiją, 3 sūnūs Tadeušą ir mar
čią, Augustina ir marčią ii? 
Vincentą, seserį’ Elžbietą Cle- 
velantfe ir gimines. " ■

Kurias pašarvotas randasi 
715 W. // ‘

Laidotuvės'' įvyks subatoj 
kpVo 21 dįęilą.',8:00 y’al. ryto 
iš-narni) i Dievo Apveiždos pa
rapijos .bažnyčią, kūtidie aršiĮ 
bris gedulingos pamaldos už; 
velionės sielą, o iš .ten bus .nu
lydėta i Šv. KažimierO kapines.

Visi a. a; Mągdaleiios Ma
žeikienės giminės, draugai ir 
pAšįštami esat nuošiMžiai kvie
čiami dalyvauti’ laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį pątarną*- 
Vima^ if atsišvėiidriinią. \

Nuliūdę liekaiį^, ?
Vyrąs, dukterys; sunai,,

, marčias, žentas ;
ir giminės. !

Patarnauja. laidotuViu direk
torius S.; M- Skudas. Telefonas 
Mopfo.e^3377,_/. * > > v

t mė
nesinis susirinkimas, (ketvirtadienį, kovo 19) “Naujie
nų” name, 1739 South Halsted strėet, 8 Vai; v. Po susi- 

/, rinkimo drg. V. B. Ambrose kalbės bėgančiais reikalais.
Nariai ir simpatizatoriai yra kviečiami būtinai atsilanky
ti. Randasi daug svarbių reikalų aptarimui. Sekretorius.

21-mo Wardo Amerikos Lietuvių Ė41iečių Sąjungos susirinkimas 
(kovo 19) 8 vai. vakare, Wąlter Neffo svetainėje, 2435 
South Leavitt Street, btfsirinkimas yra svarbus, tad 
būtina, kad visi nariai dalyvautų.—J. Judicas, rašt 

Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubri mėnesinis susirinki 
mas (ket., kovo 19) Hollywood svetainėje, 2417 West 43rd 
Street. Kadangi praeitame susirinkime, buvo nutarta 
priimti ir moteris į kliubą, tad jos yra kviečiamos šiame 
susirinkime atsilankyti. Pradžia 7:30 v. v. Į kliubų gali 
priklausyti visi, vyrai ar moterys, jei tik balsuoja. Ko-

• respondentas S. G.
Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo mėnesinis susirinki

mas (ket., kovo 19} Almira Simons svetainėje, 1640 
North Hancock Street; 8 v. v. Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime.^r-Valdyba.^

Watdo Lietuvių Amerikos Demokratų Organizacijos susi
rinkimas (ket., koyo 19) HollywAod svetainėje1, 2417 W. 
43rd Street. Kadangi praeitame suvirinkime buvo nu
tarta priimti ir moteris į kliubų, tad jos yra kviečiamos 
šiame susirinkime atsilankyti. Pradžia 7:30 v. v. Į kliu
bų gali priklausyti visi, vyrai ar moteris, jie tik balsuo
ja; Kbrėsįpondehtas S. G.

Roselando Kliubų ir Dratigijų Susivienijimo paprastas susirin
kimas, Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 
7:30 v. v. Visi nariai, narės, atsilankykite paskirtu lai- 
ku J. Tamašauskas, sekr.

Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai- 
( ; nėję, 2436’$. Leavitt st. Pradžia 8 ,v.v.
ĖtOVO Žl—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 4250 Mil- 

. waukee avenue, 7:30 vai. vakare* Bilietai—$150.
KOVO 22—A.-Zabukienės Mokiiiiy Vakaras, Liberty Grove 

Hali, 4615 S. Mozart strėet, 5 vai. po pietų. Su pro
gramų ir šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių kvartetas, 

x šokėjų trupė po vadovyste M. Miknėvičiutės-Meck.,
KOVO 28—SLA. 109 Kuopas Draugiškas Vakaras, W. Neffo 

svetainėje, 2435 South Leavitt Street, 7. v. v. įdomus 
programas, užkandžiai, gėAiai veltui. Įžanga 50c. Visi 
yra kviečiami.

Kovo 29 •—“Naujoj Gadynes” choras šlaito operetę, “Vogtas 
.Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzio avė.

Kovo 29 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga
nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California Avė., 2 Vai. pp. Programas if kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu- 
rio7 naudai;1 • J

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Žuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
irias ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

Bal. 4 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi-
< • 4 .. Į , , . . . j. •' ii i M

zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie-

f nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v.
BALANDŽIO 12i—j. T. Zuriė Kandidaturoš Vakaras

šokiai.
Jaikraščių

Boulevard. Programas, kalbos, 
galima -gauti “Naujienose”, 1 
dakcijose, Cen tralinėj e Dem. raštinėje, Mofrison viešbu
tyje ir pas kiekvienų J. T. Žurio rėmėjų.

BALANDŽIO 17—■‘•Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S,> Bunco 
, Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal

sted Street, 7:80 vai. vakarė. Tikslas padengti išlaidas 
meho ir dailės patOdo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovarių laihiėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

(Tęsinys)
Bizantika

Apie vidurį antro šimtmečio 
po Kr., romėnų skulptūra pra
dėjo vystytis į puikų realizmų, 
panašiai į eliiių skulpturg. 
Romėnų skulptoriai tais lai
kais padirbo getų biustų Ro
mos imperatorių ir kitų žjr-ę 
rilių asmenų. Tie biustai kuo- 
puikiausiai rekorduoja žmo
gaus charakterį ir pilnų jo sa
vininko panašumų. Bet krikš
čionys pasirinko bizantikų vie
toj romentj meno stiliaus, kai
po protestui prieš pagonų me
nų. Bet tas “protestas,, buvo 
užmirštas, kai krikščionybė 
paėmė viršų ant pagonijos. 
Mat, pirmieji krikščionys Ro
mos valdžios buvo persekioja
mi ir jie buvo priversti slaptai 
susirinkti katakombose. Ka
takombose, gal būt, ir gimė 
pirmosios krikščionių bažny
čios idėja.

Katalikų 
šventuosius 
ne pradėjo 
po penkto šimtmečio, 
laiko, kaip jau sakiau 
rėjo pasisavinti 
stabmeldiškų • 
kombose buvo 
braižiniai 
keliu ir Kristus nešęs ant pe
čių avį. Kristaus kryžiavoji- 
mas pasirodė tik penktame 
šimtmetyje.

įsigalėjus krikščionybei, 
prasidėjo naujo meno—archi
tektūros ir skulptūros gadynė. 
Tapyba išsivystė daug vėliau 
—apie viduramžius. Iš pirmų
jų gražiosios bizantiškos ar
chitektūros pastatų,, buvo Šv. 
Sofijos bazilika, pastatyta prie 
Justiniano (532-56Ž m'.) istan- 
■bule (Konstantiriopolyj). Tų 
milžiniškų bažnyčių budavojo 
aziatų architektai Anthemius 
ir Isidorus. šita bažnyčia bun 
vo perėjus į keletu skirtingų 
tikybų. Praėjus 4-iem šimtme
čiam po jos pastatymo, buvo 
surasta, kad turkai buvo kal
kėmis užtepę visus mozaikus 
ir paveikslus.

Bizantikos architektura greit 
perėjo į visų Europų ir toliau 
į rytus. Romėnų architektura 
taip ir pasiliko merdėjimo 
stadijoj. Venecijoj 1100 m. 
buvo pastatyta kita brangi 
bizantiško stiliaus bažnyčia, 
kuri buvo panaši į šv. Sofijos 
bazilikų, ši bažnyčia jau nu
griauta. Bizantika prigijo Ru
sijoj. Didelės cerkvės, kaip 
Kijevo, Maskvos ir Peterburgo, 
yra tiesioginės šv. Sofijos mo
delio kopijos. Ispanijoj buvo 
pastatyta labiau arabiško sko
nio didelė katalikų bažnyčia, 
kuri viduj turi daugiau kaip Beliajtis, deda pastangas

W I s
S

logijos kursų. ,Šffo faku-ltefo 
galva yra autorė kriy^os, ‘*Th* 
History of Art Throughout tftė 
Ages”, Helen Gardner.

Gerais laikais mokyklos 
knygos rodė 5,000 stiidenttj į 
metu^. ,

Įstojant į Art Instituto mo
kyklų, reikalauja kolegijos 
mokslo. Seniau užt^kąįįvD 
higli school. Profesinis kursas 
yra keturi metai. Seniau btiyo 
trys. , I ■' z ' ■:

čia yrū šĮteėiūIųs ktirsad vdi* 
kams ir vakarinė mokykla^ su
augusiems. Vakarinėje mo
kykloje kreditlj riėduodū. ■

' —n-datbiš.

Tavernos
Kur Sasirfenka Lietnviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia 
Parke 
Berghoff alus. ... 
dien šilti valgiai ir sandwiches. Pen ę- 
tadieniais žuvis, šeštedienias muzi
ka. Atvažiavę į Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos.
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Faiirfax 1104

Bowling—Lunch—Bar 
.20 Bowling Alleys 

10 Billiard & Pocket Tables
* Lunch Room — Bar
Bruck-Wiesner Rec. Co,

Incrirporated 
' $19 W. 35th Street

•tf - Chicago, III . • '

... 1

* > ?’”•' t ' ■' »*“ ■
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Juozams CLASSIFIED ADS
ii a

ori

pensijos

jos pasakytų daug įdomių dą
Help Wanted—Female 
r 1 aklrait

CLASSIFIED ADS

POLITIKOS ŽINIOS

sako

COAL
įmo

Coal
vyrai ir moteris,

6,743 •
- 1,246
- 2,864.

Balandžio pirmą pra- 
dės mokėti senatvės

JUOZAS RŪTA 
3267 So. Halsted St. 
Paminės Juozapines

Juozas Ažukas ren 
giasi varduvėms

Chicagoje Apie 
2,000,000 v 
Balsuotojų

Pranašauųa Ciceroj
Švarius
Rinkimus

Jaunas Chicagos lie
tuvis pianistas išėjo 

į kompozitorius

Šį Vakarą Socialistų 
Kuopos susirinkimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. *Sav.

Local and Long Distance 
Furniture „and Piano Moving

3406 S.* Halsted Street
Phdne Yards 3408

Gaidos grei- 
ir Chicagos

Tel. Lafayette 181( 
LUKOŠIUS 

43 Sfc.

važiuos į 
kur gyvena 

turi mažą

Viktoras Briedis išleidžia 
ginai j kurinį pianui

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Mine
Lump
Egg; .
Screen

$2.00 per ton truckers charge

Phone, Day or Nite -
KEDZIE 3882

MOTERYS patyrusios prte sorta- 
vimb popieros atkarpų. Continental 
Paper Grading Co. 1623 Lumber St.

Didžiumoj Lake Vięw aukš
tesniosios mokyklas ❖hikai pa
sižymėję mokyklų plėšimais 
suimti- ir jau turės pastatyti 
prieš teismų. '

’ name, 1739
8 vai. vakare^

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

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

1446 So. 50th Avė., Cicere.

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

Balsuotoju 
36,764 
33,123 
33,014 
40,934 
40,014 

; 28,633 
kituose pricmies

Varduvių iškilmės bus ir lin
ksmos, ir turtingos užkandžiais 
ir visais kitais reikmenimis, 
kurie privalorųi linksmo vaka
rėlio surengimui.—VBA.:,

Iki Balandžio 30 
Dienai

Business Chances
Pardavimui Bizniai_____

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių.Iabai nigiai.

3464 Lituanica Avė.

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

Lietuvių “Beržuva* 
Graikijoj

P-lė Felice Nausėda, 
Sekretorė John T. 
Zuris Boosters

Morrison, viešbutyje įvyku
siame susirinkime, John T. 
Zuris Boosters, pakviesta se
kretoriauti p-lė Felice Nausė
da. Naują sekretorę perstatė 
p. Voidat, 
John T. Zuris Boosters

Situation Wanted 
Darbo Ieško

apie dvyli 
metų atgal.

KL Jurgelionis. ‘

JAUNAS vaikinas, 23 metų ieško 
darbo ant farmos. Supranta visa 
farmų darbų. Atsišaukite John Mar- 
tinet, 5545 Fairmont Avė. Downers 
GroVe, III. Box 616. Tel. Downers 
Grove 941 M.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Kaip praneša apskrities iž
dininkas Joseph'L. Gili,-ydar 
lieka 39.8% 1934 metų mokes
čių nesumokėta.

Pastebiama, kad paskutinė 
diena visokiems j adomojo 
turto ir pirmai daliai nejudo- 
mojo turto mokesčiams sumo
kėti buvo kovo pirma diena. 
\ Iš - visos $186,969,402 sumos 
iki šiai dienai sumokėta $112,- 
556,704,, kas sudaro 60.20 nuo- 
šihičių. .

Mokyklų vaikai-ple 
šikai suimti

Chicagos Universite
tas gavo $5,300,000 

aukomis

IEŠKAU darbo už porteri i Road 
House arba prie bile kokio biznio. 
Esu patyręs. Alex Monstis, 2012 
CanalporĮt, antros lubos iš užpakalio.

REIKALINGAS kriauČius prie va
lymo ir prosinimo. 1711 S. Halsted 
Street.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
"PAUL M. SMITH & COMPANY 

. Real Estate and Insurance
1631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstim atnaujinti morgi- 
5ius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
oatarnavmas jums bus ant naudos.

xTrys tūkstančiai lietuyių — 
vvrų, moterų ir didelis skafc 
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos. Lietuvių Draugijos, ši
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per 
$200^ dar $50 ęxtrą 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 
Inicijącijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris jvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkuršantus, 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 i 
amžiaus. z 

Lietuviai
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)

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

MERGINA patikima pagelbėti prie 
lengyaus namų darbo, 2 kūdikiai. 
Gyventi vietoje — $5. Chan, 6124 
N. Francisco. Briargate 8063.

PARSIDUODA grosemė, labai ge
roj vietoi. Per daug metu išdirbta 
vieta. Tinkama bučernei.

Tel. Lafayette 4051

šįvakar, L.S.S. Chicagos Cen- 
tralinė Kuopa laidys susirin
kimą /‘Naujienų 
S. Halsted str„

Visi nariai rir draugai kvie 
čiami atsilankyti. Bus svarsto; 
ma apie 1 gegužės draugiško 
Vakaro surengimą ir daugelį l<i* 
tų reikalų.

V. Ambrosesakys prakalbą 
ir vėliau bus diskusijos. Pra 
džia 8 vai. vak

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

D ar 39.8 nuošim 
čiai 1934 metų mo 
kesčių nesumokėta

Šį kartą piliečiams nebus 
eis ramiai ir

savaitę. Pomirtinė

Prezidentas Robert M; Hut- 
chins paskelbė vakar, kad per 
paskutinius metus Chicagos 
universitetas gavo $5,300,000 
aukomis. Stambiausią auką 
paskyrė Walter G. Zoller, mi
ręs anglių magnatas. Jis pa
liko $2,900,000. Ta suma bus 
sunaudota dentisterijos - sky- 
n ui.

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
’■ ATYDĄI!

Buyusis Svilainio Grove yra tin
kama jr puiki vieta dėl piknikų ip 
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 ‘

Leo Norkus Jr. 
Mrs. sugrįžo iš 

Floridos

PARDAVIMUI pirmos kliasos 
grosernė ir mėsos marketas — kam
pinė višta su ar be nuosavybės 

2633 W. 43rd St.

George Stedronsky, 2406 S. 
Austiri blvd.4 prezidentus; '

■ ’ '■ ■ •
Nichoras Hendrikse, 1442 S. 

58th a ve., — į klerkus;
Jerry J. Viterna, 1831 South 

49th Ct., į kolektorius;
- Henry R. Schwarzel, 1217 S. 
49th Ct., į asesorius; ;.

Antbn Maciejewski, 5028 W. 
31st pE,į, supęrvizorius; 
•>. FčUx; A. ZdropeSvski, 2909 S, 
49th avė., — į trustees.

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darba atliekame kuogėriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbų. Darba paimam iš namu ir pri- 
statoin j namus 

,TONY 
2555 W.

REIKALINGAS darbininkas prie 
Tavern — dėl apvalimo. Retkarčiais 
už baro — negirtuoklis. Mokestis 
ir pragyvenimas ant vieto .

1247 So. Cicero Avė.

NAŠLĖ priversta parduoti pigiai 
dideli murini narna. Storas ir 3 
flatąi. Gera apylinkė.

5714 So. Damen Avė.

TAVERN pardavimui •— 942 W. 
69th St., back baras, su 22 pėdų 
front baru. 10 stalų ir kėdės, pi
giai. Tel. Wentworth 8316. •

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 ' •

Yra kalbama, kad apie ba
landžio pirmą Uilnois valstija 
pradės mokėti senatvės pensi
jas. Valstija duos kiekvienai^ 
seneliui, kuris įteiks aplikaciją 
ir atsako visiems reikalavi
mams, po $15 į mėnesį.

Jeigu iki balandžio 1 d., fe 
deralė valdžia užtvirtins ^vals 
tijos pensijų planą, tai ji pri
dės nuo savęs po $15 kiekvie- 
nams seneliui. Taigi, galimas 
daiktas, kad jie gaus po $30,- 
00, bet pakol kas apie tai tikrų 
žinių nėra.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
HUS, visokio didžio su Coil Boksais 
r sinkomv Taipgi Storų fikčerius dėl 
>ile kurio biznio įskaitant svarstyk- 
es, 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.

Bridgeport, plačjai žinomas 
biznierius ir veikėjas draugiu 
jose P. Juozas Rūta, Savinin
kas Rūtas THVėth, antrašu 
3267 So. Halsted St. Kovo 
18 ir 19 d. vakare rengiaši 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. Kak v atsilankys 
tas; nesigailės* (Ap.)

SALUTARAS DRUG & 
. CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių. ką šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė ~ dėl vidurių ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
ko$e ir tavernose. Geras^. gerti su 
degtine ir be degtinės. Rėikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

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

' PATYRUS mergina prie abelno 
namų darbo. Gyventi vietoj. Turi 
mėgti ‘kūdikius. $7 ar $8.

Rogers Park 9075

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių 
Užrašom visokios rūšies apdraudaš 
te— Insurance. Padarom dokumen
tus. Ištenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevicę & CO. 
6816 So. Westem Avė.' 

’ Hemlock 0800

Suskaičiavus antradienį re
gistracijos rezultatus, ir sudė
jus juos su pirmiau užsiregis
travusiais, pasirodo, kad Chi- 
cagoje rinkimuose galės daly
vauti 2,000,000 žmonių. , 

.Šios savaitės pabaigoje rin
kimų taryba padarys registra
cijos sąrašų revizija. Tas gal 
kiek sumažins balsuotojų skai
čių, bet didelio skirtumo ne
padarys. p

Jaunas Chicagos lietuvis pia
nistas, Viktoras Briedis, įžen
gė į kompozitorių kliasą. Jisai 
parašė piano Kompoziciją, “Lazy 
Rythm”, kurią išleidžia muzi
kos leidykla, Joe Davis, Ine., 
New York City, 
tai parsidavinės 
muzikos įstaigose

V. Briedis- dabartiniu laįku 
skambina Fdx Tfteatre, Det? 
roit, Mich. Jis gastroliuoja 
kartu su garsia populiarių dai
nų dainininke, Ruth Etting. Iš 
Detroito V. Briedis 
Hollywood, 
jo Šeimyna 
dukrelę. \

Po dviejų savaičių medaus 
mėnesio, Miami, Floridoje, jau
nasis Leo Norkus,^ suhus p 
Norkaus, kuris atstovau j a 
'South Side Brewing Co., kar
tu su savo žmona pargrįžo atgal 
prie nuolatinio darbo.

Dabar gyvena antrašu 2259 
W. Cermak Rd. Florida jauna
vedžiams labai patiko tik sa
ko, kad viešbučiai per brangu*. 
Jiems teko susitikti pp. Paul 
Ridikas ir Mrs. Taipgi p-ma 
Eileen Masalkiutę. —VBA.

y “Šįmet Cicoro j e rinkimai 
bus švarus, ne taip, kaip se
naisiais laikais”, sako nomina
cijas laimėjusi demokratų grp?, 
pė, kurios priešakyje stovi 
kandidatas George Stedrons- 
sky, 2406* Austin boulevard.

Rinkimai į^yks antradienį 
balandžio 7 d.v ir jie busią 
be ‘muštynių, be prigavimų ir 
klastų”., Demokratai 
ka(Į seninus, kada valdyba bu
vo kitų partijų rankose, tai 
baliotai, būdavo išanksto pi*į- 

___ Kai kada balsuotojus 
stočių stačiai i š- 

Įvyko ir mušty-

Demokratai sako, ''Nebus taip 
kaip senaisiais laikais^

daug Juozų 
juos VISUS

Mariute ; A
Mikas ■ ft'
Mildute ' 
Povilas 
Tonis .• §
Vincai

Tai didžiausias užsiregistravu 
šių skaičius Chicagos 

istorijoje

13 Įžymių Valdininkų 
Rems Zurio '' 
Kandidatūrą: 
ĮTei^ėjuŠ ;;

P-lč Elena Mikuckaitė 
rė John T, Zuris Boosters,, pa
rašė 20 laiškų įžymiausiems 
miesto valdininkams, kviesda
ma indorsųoti adv. John T. Zu
ris į mesto teišėjus.. y.'

"Laiškai p-lės E* Mikuckaites 
labai gražiai suredaguoti. Į 
juos labai palankiai atsiliepė 
jau 13; asmepų, tarpe jų ir 
pats Mayoras Edivard J. Kelly, 
Laiškai perduoti Dr. Poškai 
ir M. Zolpienei, kurie išvertę 
juos , į lietuvių kalbą, pasida
lins jų turiniu su 
laikraščių sįciatytojais.,

Tik rpes visi lietuviai bal
suotojai ‘laikykimės ir nėpa- 
sįduokim” — visi už adv. John 
T. Zuris į miesto ^teisėjus savo 
balsą bal. 14 VL nominacijose 
atiduoki m. • (Sp)

2,000,000 užsiregistravusių 
valsuotoji)''yra didžiausia skai
tlinės Chicagos istorijoje.
r.Lietiivių apgyventi wardai 
vriskaito štai kiek ųžsiregis- 
ravusių balsuotojų: 1

W(įYdas

Šį sykį moterys pasiėmė pa
rengimą vesti.1'’/'Kreditas po
nioms A. Baltas, M. Miravi- 
Čienei ir. O. Povilaitienei už 
gerą, pasidarbavimą ir skanų 
yaįšitiimą, Ls

Toliaus, panelė E. bemoks
lis ir p. Ridžiįš / sušilę vaišiho 
svečius skaniu alumi iki vėly
bo vakaro. Užtraukę keletą 
dainelių su^irinkę^ išsiskirstė 
gerame upe. v '

Pastaba kliubo nariams, 
kad pas mus yra daug 
apsileidimo. Yra daug 
tokių, kurie neatkreipia aty- 
dos į parengimus ir visai nesi
rengia priimti svečių. Buvo 
matyti daug trūkumų, bet ką- 
gi bepadarysi?. čia negali*- 
ma kaltinti tų asmenų, kurie 
pasiėmę darbą prirengti, bet 
tąi mųsųį . pačių narių kąjtę, 
kad esame tinginiai.

Vargšas Jonas.

PARDAVIMUI bučernė ir sroser- 
nė. biznis išdirbtas. per 13 metu 
Noriu apleisti Chicasra.

2349 S. Oakley Avė.

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division' St. 

Tel. Armitaze 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

Dvi merginos. kalti 
narnos apiplėšimo 

sąmoksle

Juozas (Jos.) Ažukas smar
kiai rengiasi Juozų varduvių rašomk 
iškilmėms, kurios šįvakar į- iš balsav 
vyksta, j o alinėj e, “Lituanica. mesdavo

Beržiene Inn” Prie 8301 Lituaniėa ave. 'nės”>
“Lituanica Inn” yra viena iš 

amas . seniausių lietuvių alinių -išeigų, ko bijoti, viskas
čia yra’ paliudijimas «favusi dabartini vardą po 15a-, tvarkingai”. • ..

riausrGirėno skridimo. Užeiga] Be mūžųjų partijų 
’yra ihačiusi daug svarbių nuo- muosė clalyvauj 
tykių lietuvių gyvenime, yra ir republikonai.

[turėjusi daug žymių svečių. Jeip Nominacijose laimėjusį de 
• L-a ILSI-i snrnia \<sndnrn •

rinki* 
demokartai

Cicero ir
Čiuose antrądiepį taipgi įvyko 
registracijos. Iš antradienio 
ir pirmesnių skaitlinių, pasi
rodo, kad balsuotojų yra: 35,- 
>91. Apie 3,500 tų balsų pri- 
clauso lietuviams.

' Harvey -
v Stįckncy

Suinmit

PATYRUSIOS MOTERYS prie 
sortąvimo skuduru.

2534 West Huron St.

Dvi merginos Cathėrihe Ba- 
skin, 26 metų, gyv. 1810 W. 
Jackspn Ą Gladys' Upton, 23 
iųetų„ pateko į policijos ran
kas, kai jos atnešė maisto 
areštuotam banditui, Frank 
GentĮę* Tas apiplėšė du po
licininku ir jų žmonas, praei
tų metų rugsėjo mėn.

Policija mano, kad mergi
nos yra dalyvavusios są
moksle ir todėl, dabar bend
rai tardomos. Viena iš jų at
sisako ir adresą paduoti.

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade Northern Illinois 
Direct Fcctan Mine.

2 TON jMhMUM
Run ..........  $3.75 per ton

.. ........   $4.00... per ton 
..... ............  $4.00 per ton 

$2.75 per ton

, , „ „ , „ , ■ —,.y,i . i...............

Joniškiečių Labdarybės
Ir Kultūros
Kliubas
; Kliubas . kovo 15 surengė 
^bunco” .' vakarą su Šokiais, į 
kurį prisirinko pusėtinai sve-

vįce-pirmininkąs 
i. Susi

rinkusieji ją vienbalsiai užgi- 
re. - Tad; nuo kovo 16 d. visus 
Jahn T. Zuris Boosįerš raštiš
kus reikhlus ves, 8 • ;• -f

Felice Nausėda,
917 W. 33rd st.,

v Tel. Blvd. 6899.

“Beržuva” yra tikras lietu
vių vardas iki < šiol užsilikęs 
Grakijoj.

Tai yra istorinis faktas, bet 
ne daktarų Basanavičiaus ir 
šliupo teorija.

Taip mane intikrino Chica
gos graikų advokatas G. A. 
Kyriakopulos, turįs savo ofisą 
adresu 155 N. Clark st.

Jis esąs kilęs iš Bęržuvos, 
kuri randasi Arkadijoj, .Grai
kijos provincijoj.

Beržuva buvusi įsteigta 740 
metais (po Kristaus).

Aštuntame šimtmetyje \ iš 
šiaurės atvykę Arkadijon apie 
30,000 slavų, tarp kurių buvę 
ir lietuvių.

Lietuviai, susispietę vienon 
vieton, įsteigę Beržuvą. Tarp 
tų lietuvių buvusi Marių šei
myna. Iš tos šęimynos paei
nąs ir advokatas Kyhiakopulos. 
Savo šeimynos istoriją jis* ži
nąs iš senų dokumentalių pa
liudijimų. Tai nesanti tik le
genda. »

Advokatas Kyriakopulos at
kreipė mano dėmesį į savo 
kūno sudėtį ir išvaizdą. Pla
taus veido, melsvų akių, apy- 
šviesių plaukų, presnas, kiek 
augštesnis kaip vidutiniško 
ūgio. Greičiaus slaviškas ar 
lietuviškas tipas, bet ne grai
kiškas. žinoma, jo kraujas 
maišytas.

Jo gimtinės vardo lietuviš
kumas yra aiškus. Beržuva 
negali būti slaviškos kilmės, 
nors beržas turi tą pačią šaknį 
kaip bereza. Jeigu slavai butų 
įsteigę Beržuvą, tai jos vaidas 
butų buvęs Berezovo arba 
Brzovo. Graikai iš tų vardų 
nebūtų galėję padaryti Beržu- 
vos.

Graikų Kalboj 
vardas neturi reiškimo ir yra 
nesupr^'

Taigi 
ne lietuvių emigracijos . ii 
Graikijos,, bet lietuvių imigra 
ei jos Graikijon 
ka šimtų

Kadangi Naūjieniėčių tarpe yra 
tai bendrai sveikiname

Albinas
Antanai
Jonas
Julyte
Kaziai
Kostantas

(Mes manome, kad Juozai supras dėl ko mes juos sveikiname)

Motina užumusta ei
nant per gatvę; į>ali- 

kb du Vaikiis. \
Antradienį, prie namų tapo 

automobilio užmušta v Mrs. 
Magdalina Ledolt, 46 metų 
gyv. 3812 Paris »ave., kai ji 
ėjo per gatvę sū dviem savo 
vaikais. Vaikai išliko r nesu
žeisti. Kaltinamas Odeyrię 
Barrett, 35 m., gyv. 3534 Pa
ris avė. Jis aiškinosi jų ne
matęs. >

Business Service 
r _ _ . .Biznio Pątarnąvinias ’_

K. CEPUKAS
Pentuoju ruimus ar §torus, žema 

kąina. taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131




