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Potvyniuose žuvo 
100 žmonių

♦ -s“-.... ■

200,000 žmonių liko be pastoges vienuoli- 
koj Valstijų. Dideli nuostoliai 
Pittsburghe ir Ohio upės klonyje

* . . A

Nepasiliai?jąs kilimas Ohio ir Susąuehanna upių atnešė nau
jų pavojų jau ir taip nuo potvynių labai kenčiančioms apygar- 

- doms.
Pennsylvanijos gubernatorius Earle apžiūrėjęs Susąuehanna 

upės siautimą prie Williamsport, Pa., pareiškė:
“Po Jamestown, tai blogiausia vieta, kokią esu matęs“.
Wilkes-Barre, Sunbury, Lock Haven ir kiti Pennsylvanijos 

miestai į rytus nuo potvynių nuterioto Johnstown-Pittsburgh 
distrikto, yra labai pavojingoj padėty.

Apskaitoma, kad ikišiol potvyniai pridarė jau daugiai? kaip 
$150,000,000 nuostolių ir kad juose žuvo mažiausia 100 žmonių.

Apskaitoma, kad potvyniuose 
žuvo mažiausia 100 žmonių. 
Potvyniai palietė apie vienuo- 
liką valstijų ir daugiau kaip 
200,000 žmonių liko be pašto 
ges.

Pastaruoju laiku smarkiausia 
kyla Ohio upė, viską naikinda
ma savo plačiame klonyje. 
Wellsburg, W. Va., yra visai už
lietas, taipjau ir Wheeling, W. 
Va., kur vanduo gatvėse siekia 
10 pėdų gilumą.

Pagal valstijos, skaičius žu
vusių siekia 74, bet daugelio 
žmonių pasigendama ir jie vei 
kiausia taipjau yra žuvę.

Daugiausia žmonių žuvo 
Pennsylvanijoj. Ten žuvusiu 
skaičius sidcia 43? Po jos se
ka West Virginta su 15 žuvusių, 
Vermont žuvo 4 žmonės, North 
Carolina—2, Georgia —2, Ma- 
ryland—1, Massachirsetts —3, 
New Hampshire—1, New York 
—1.

Vien tik Wheeling, W. Va., 
potvyny ir eksplozijose žuvo 
13 žmonių.

Nepaprastai patvynusi Poto- 
mac upe slenka linkui Chesa- 
peake Bay ir grąsina užlieti 
patį Washingtoną. Pastarasis 
jau ruošiasi prie potvynio.

Connecticut ir MerrimaC 
upės, Naujojo Anglijoj, vis dar 
kyla, delei nepasiliaujančio lie
taus. Bet labiausia nuo potvy 
nių dabar kenčia Ohio upės klo: 
nis. Upės klonio gyventojai 
išsikėlė j augštesnes vietas.

Wheeling yra be gaso ir elekt
ros. Visos mokyklos uždarytos. 
Steubenville, O., neturi geria* 
mojo vandens. Tas pats yra ir 
Bellaire, O. ■ ’ Į
Pittsburghe potvynis atslūgsta i

Didžiausių nuostolių potvy
nis pridarė Pittsburgh, Pa., ku
ris yra Ohio, Allegheny ir Mo- 
nongahela upių susijungime.

Pittsburghe potvynis pradeda 
jau atslūgti ir vanduo puola 
po *6 colius į valandą. Bet nie 
kuriose departamentinės san
krovose buvo net iki 10 pėdų 
vandens. Tad ims laiko iki 
vanduo visai nuslėgs.

Labiausai nukentėjo Pitts- 
burgho miesto centras ir didžio
jo biznio dist’riktas, kur tapo

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°,

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
7:01.

Kaina 3c

užlietos pačios didžiausios san
krovos, patys didieji bankai ir 
patys augštieji triobėsiai. Mi
licija dabar nieko į tą distrik- 
tą neįleidžia.

Meras paskelbė “legalę šven
tę“ ir biznis yra visai apsisto
jęs. Kita svarbi biznio apsisto
jimo priežastis yra ta, kad vi
same mieste nėra elektros ir 
nevaigšto nė vienas gatvekaris. 
Išrodo, kad Pittšburghas netu
rės elektros dar per kelias die
nas, nors ją stengiamąsi gauti 
net iš Chicagos.

Apskaitoma, kad nuostoliai 
vien Pittsburghe siekia $25,000,- 
000, neskaitant 6 žuvusių 
žmonių. Nuostolius padidino 
keli kilę dideli gaisrai. Keli 
gaisrai ir dąbar šiaučia.

Policija praneša, kad visi 
triobėsiai, išėmus tris, liko nu
nešti pustrečios mylios plote 
tarp Amity Hali ir Clarks Ferry 
Bridge.

Prie Danielson, Conn., pra
truko du tvenkiniai, kiekvienas 
nunešdamas po tiltą. Keli apie- 
linkės miesteliai liko užlieti.
- Maine valstijoj potvyniai pri
darė nuostolių už $10,000,000. 
Vienas žmogus žuvo.

JOHNSTOWN, Pa., tebėra 
užlietas vandens. Jis vis dar 
gyvena baimėje pratrukime di
džiojo tvenkinio. Jei tai ištiktų, 
tai visas miestas liktų nuneš
tas. .

Pietinėse valstijose pasireiškė 
smarkios aiVdros, kuriose irgi 
žuvo žmonių, o North Caroli- 
noj liko užpustyti keliai.
Prezidentas šaukiasi pagelbois

Prezidentas Rooseveltas atsi
šaukė į visus gyventojus duos- 
niai aukoti Raudonąjam Kry-- 
žiui? kad tasis turėtų lėšų tęs 
ti šelpimo ir gelbėjimo darbus.
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Raudonasis Kryžius 
šaukiasi pagelbos
WASHINGTON, kovo 19.- 

Adm. Grayson, pirmininkas 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
šiandie atsišaukė j Amerikos 
gyventojus sudėti $3,000,000 
šelpimui nukentėjusių nuo pot
vynių.

“Potvyniai siaučia mažiausia 
vienulikoj valstijų, atnešdami 
nuostolius ir vargą nesuskaito* 
mam skaičiui šeimynų. Kad pa
tenkinti bent butiniausius tų 
šeimynų reikalus, Raudonasis 
Kryžius prašo visą šalį sudė
ti $3,000,000 į gelbėjimo fon
dą.

Raudonasis Kryžius apskai
to, kad nukentėjusių šeimynų 
skaičius siekia 38,000. Vien 
Pittsburghe nuo potvynių nu 
kentėjo mažiausia 12,000 šei 
mynų.

Chicago, III., Penktadienis, Kovo-March 20 d., 1936

PITTSGUftGHO BIZNIO CENTRAS PO VANDENIU

PITTSBURGH, Pa. — Didžiausias Pittsburgho kinomatografas 
atsirado po vandeniu, kai iš k,rantų išsiliejo

iri kitos biznio įstaigos, taip pat ir visos miesto centro gatvės, 
trys upės, bėgančios per “Plieno Sostinę“

Oficiozas apie Šakių 
ūkininkų sumušimą

Už policijos sumušimą nekaltų 
ūkininkų oficiozas kaltina pa
čius ūkininkus

“Naujienose“ jau buvo rašy
ta, kaip vasario 16 d. pasienio 
policija nuožmiai sumušė ša 
kiuose ūkininkus, kurie buvo 
susirinkę teir švęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną. Pa 
sienio policija mušė visus kas 
jai papuolė—vyrus, moteris, net 
ir vaikus. Mušimas buvo pa
darytas be jokios rimtos prie
žasties ir žmonės buvo mušami 
kuo ppauolė, net ir šautuvų 
kulbėmis. Tad daug žmonių 
liko sunkiai sužeista.

Bet štai kaip apie tą pasienio 
policijos mušimą nekaltų ir ra
mių ūkininkų ir jų šeimų pra
neša Lietuvos valdžios organas 
“Lietuvos Aidas“:

“Esant geram keliui ir gra
žiam orui, vasario 16 dieną į 
šakius privažiavo labai daug 
žmonių, ne tik iš apylinkės, bet 
ir tolimesnių vietų. Pasinau
dodami tokiu- dideliu žmonių 
supludimu, vadinamo “streiko“ 
inspiratoriai įsigeidė patriukš^ 
mauti. Pradžią triukšmui davė 
parvykę iš Vilkaviškio kalėji
mo paleisti vasario 16 d. pro
ga keli nusikaltėliai. Išlipus 
jiems iš autobuso, triukšmo in
spiratoriai pradėjo šaukti “va
lio“ ir lydimi daugybės smal 
šuolių slinko prie policijos nuo
vados būstinės. Administraci
jos organai prašė, kad minia 
išsiskirstytų. Nenorėjus iš kar
to skirstytis, tuoj pribuvo pa 
sienio policija, kuri triukšma
darius išsklaidė. Susipratusio- 
ji visuomenė ir ūkininkai to
kiu “streikininkų“ pasiryžimu 
sudrumsti vasario 16 d. rimtį 
pasipiktinę ir reikalauja, kad 
triukšmo kėlėjai butų tinkamai 
nubausti.“

PARYŽIUS, kovo 19. —Doug- 
las Fairbanks ir Lady Ashley. 
kurie kelios dienos atgal vedė 
Paryžiuje, išskrido į Londoną. 
Iš ten jie vyks į pietinį Paci- 
fiką gaminti naują filmą.

Nori įvesti Amerikoj 
verstiną karinį 

to
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Senato pasiulymu, visi žmonės 
18 iki 59 metų amžiaus, tu
rės lavintis kareivių muštro

WASHINdTON, kovo 19. — 
Prie paskirimo armijai $611,- 
000,000, senate liko pasiūlyta 
pataisą kuri įvestų verstiną ka
rinį lavinimąsi visiems gyven
tojams nuo 18 iki 59 metų am
žiaus.

Tokio lavinimosi priešininkai 
bandė tą pataisą atmesti, bet 
pralaimėjo 59 balsais prieš 18.

Bet tai “ nėra galutinas nuo 
sprendis, kadangi dar sykį teks 
balsuoti už jį, balsuojant už 
paskyrimą .armijos .išlaikymui 
pinigų.

Hoan oponentu bus 
Shinners

MILWAUKEE, Wis., kovo 19. 
—Mero socialisto \ Daniel W. 
Hoan oponentu rinkimuose bus 
tūlas “nepartinis“ kandidatas 
J. J, Shinners.

Hoan betgi nominacijų bal
savime surinko 4,500 balsų dau
giau už Shinners.

Kadangi republikonai ir de
mokratai negali, nė tikėtis at
skirai sumušti Hoan, tai jie 
stato bendrą “nepartinį“ kan 
didatą. Bet Hoan yra meru jau 
20 metų ir dar nė sykį prieši
ninkams nepasisekė jį nugalėti.

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
16.—Arti priemiesčio Cakmont 
automobily rasti negyvi jauna 
moteris Mrs. Helen Duncan, 27 
m., motina dviejų vaikų ir Al- 
bion Adams, 28 m., kuris yra 
su -motere pasimetęs. Spėjama, 
kad jiedu pdtys ' nusišovė.

ROCKFORD, III., kovo 19.-- 
Tirdami senatvės pensijų apli 
kacijas, tyrinėtojai surado, kad 
vienas 68 m. aplikantas yra 
tėvas 3 mėnesių sunaus. Ja 
žmona yra virš 50 m. amžiaus.

Didelis gaisras 
Jurbarke

Sudegė Lietuvos banko ir pašto 
vbustai

L-r:---- .
KAUNAS, vas. 29. — Šią 

naktį apie 1 vai. kilo didelis 
gaisras Jurbarke. Užsidegė na
mas, kuriame buvo Lietuvos 
banko, Jurbarko skyriaus, ir 
vietos pašto būstinės. Namas 
buvo mūrinis, 2-jų aukštų. Vir
šuje gyveno banko direktorius 
ir pašto viršininkas, o apačioje 
buvo įstaigos. Namas apdegė 
smarkiai, tačiau visai nesude
gė, nes pašto įtsaigoje opera
cijos eina ir šiandien. Įstaigos 
ypatingų nuostolių neturi. Pi
nigai nesudegė. Viskas buvo 
išgelbėta. Turtas buvo ap
draustas. Gaisro gesinti nuvy
ko 4 Kauno ugniagesių koman
dos ir viena Smalininkų. Kau
no ugniagesiai, nors kelias ir 
blogas, vis dėlto laimingai nu
vyko. Gaisro priežasties tirt 
šį rytą automobiliu į įvykio vie 
tą išvyko kriminailnės polici
jos viršininkas Pamataitis ir 
ugniagesybos referentas inž. 
Drąsiais.

Išgelbėjo 40 žmonių, 
bet ir pats žuvo

GONNELLSVILLE, Pa., kovo 
19.—Vietos potvynio didvyris 
yra Harry Landymore, 28 m., 
kuris pats liko nuneštas upėn 
po to, kai jis nebetolimam an
gliakasių kaimely Dawson iš
gelbėjo 40 potvynio užkluptų 
žmonių.

AURORA, III. kovo 19. —Pa
gelbėti savo žmonai Hannah, 
84 m., išpildyti senatvės peri 
sijų aplikaciją, atėjo jos vyras 
Bert Wilder, 101 m. amžiaus, 
kuris yra išgyvenęs Auroroj 98 
metus. Jis pats' negali gauti 
pensijos, kadangi jis gauna pa- 
šelpą kaipo aklas žmogus.

WASHINGTON, kovo 18. — 
Jungt. Valstijų skolos dabar 
siekia virš $31,000,000,000.

Net ir “Kultūros” 
būreliai virto 
“komunistiniais”

Uždarytu “Kultūros” būrelio 
skaitykla

Oficiazas “Lietuvos Aidas“ 
praneša:

Telšiuose sąryšyj su komu
nistų veiklos likvidavimu, užda
ryta Telšių “Ku’lturos“ būrelio 
skaitykla, kurioje, kaip paaiš
kėjo, buvo rengiami nelegalus 
susirinkimai, kursai ir t.t. Ste
bėtina, kad šio “Kultūros“ bū
relio priešakyje yra net kai 
kurių įstaigų valdininkai.

Japonija paliuosavo 
maištininkus

TOKIO, kovo 19. —Japonijos 
karo ministerija paskelbė, kad 
1,320 kareivių, kurie dalyvavo 
nesenai įvykusiame maište, ku
riame keli ministeriai ir augšti 
valdininkai liko užmušti, liko 
paliuosuoti, juos ištardžius.

40 kareivių tebėra areštuo
tų. Taipjau neskelbiama ir kas 
bus daroina su 20 maišto va- 
dų. Neskelbiama ir apie liki
mą 150 civilių žmonių, kurie 
buvo suimti sąryšy su tuo mi- 
litaristų maištu.

WINNIPEG, Ont., kovo 19. 
—Per 24 valandas siautusi snie
go pūga užpustė visus kelius 
100 mylių plote į vakarus nuo 
Winnipeg.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

No. 68

TAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBA PASMER

KĖ VOKIETIJĄ
Vokietija apkaitinta už sulaužy

mą Versallės ir Locarno su
tarčių. Locarno signatorai 
irgi susitarę

LONDONAS, kovo 19.—Tauf- 
tų sąjungos taryba šiandie 
vienablsiai rado Vokietiją kal
tą už sulaužymą Versallės ir 
Locarno stuarčių, atginkluojant 
demilitarizuotą Pareinį. Vo
kietija liko pasmerkta išklau
sius Vokietijos atstovo pulk. 
Ribbentrop pasiaiškinimo.

Vokietijos atstovas po to for 
maliai atmetė apkaltinimą.

Dvi valstybės, čili ir Esua» 
dor, abi palankios Vokietijai, 
susilaikė nuo balsavimo.

Kaip bus baudžiama Vokie 
tija, jei išviso ji bus baudžia
ma, už sutarčių sulaužymą, dar 
nenustatyta.

Nors Vokietija ir nesitiki 
sankcijų, bet jau pradėjo ruoš
tis prie jų ir ketina įvesti 
maisto ir gasolino porcijas, nes 
tų dalykų Vokietija mažiausia 
turi.

Locarno signatorai esą susitarę
Locarno signatorai— Angli

ja, Franci ja, Belgija ir Itali
ja—susitarė tarpusavy sudaryti 
naują apsigynimo sutartį, nors 
ir be Vokietijos.

Sutarties smulkmenos yra 
stropiai slepiamos.

Mussolini nusavino 
visus kviečius

Italijoje
RYMAS, kovo 19. — Italijos 

valdžia nusavino visus kviečius 
Italijoje ir įsakė ūkininkams 
juos tiesiai suvežti į valdžioj 
sandėlius. Net ir malūnininkai 
negalės kviečių priiminėti iš 
ūkininkų malimui.

Mussolini be to uždraudę 
pardavinėti bet kokias prekes iš 
tų šalių, kurios dalyvauja san
kcijose prieš Italiją.

Venizelos bus palai
dotas Crete saloj
PARYŽIUS, kovo 19.—Eleut- 

herios Venizelos, žymus Grai
kijos politikas ir 7 kartus bu
vęs Graikijos premjeras, kuris 
pasimirė ištrėmime vakar, bus 
palaidotas jo gimtojoj Crete 
saloj, kuri priklauso Graikijai.

NEW YORK, kovo 19. —Po 
muštynių su* produceriu George 
White, garsus radio kruneris 
Rudy. Valee liko pašalintas iš 
“Scandals“, nes nesutiko pri 
imti algų nukapojimo.
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PITTSBURGHAS KENČIA NUO DIDŽIA USIO POTVYNIO MIESTO ISTORIJOJE

•į

PITTSBURGH. — Pittsburghas dabartiniu laiku atrodo kaip apdainuota, išgarbinta Italijos Venecija, nes susisiekimui gat
vėmis reikia naudoti valtis. Miestas dabar kenčia nuo didžiausio potvynio istorijoje. Iš trijų upių krantų išsiliejęs vanduo 
ne vien apsėmė didžiumą gatvių ir namų, bet sustabdė ir plieno liejyklas ir kitas įmones. Miestui padaryta milionai dolerių 
nuostolių.

KORESPONDENCIJOS
Milwaukee, Wis.

Wisconsino Lietuviai 
Rengiasi Pagerbti 

Dr. J. Šliupų
Sekmadienį, kovo 22 d., Wis- 

consino lietuviai pagerbs Dr. 
J. šliu*pą, kuris šiemet švenčia 
75 metų sukaktuves.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Wisconsino apskritis tą dieną 
rengia iškilmingas prakalbas 
Dreamland svetainėje, prie 12th 
ir Herrick gatvių, Racine, Wis.

Į prakalbas yra kviečiami 
visi lietuviai, kurie myli laisvę 
ir nori pagerbti seną musų I 
tautos veikėją, Dr. Joną šliu
pą. Jis pačioj jaunystėje atke
liavo į šią šalį ir užkure tą 
laisvos minties ugnelę, kuri da
bar, smarkiai užliepsnojusi, iš
siplėtė po visą plačią Ameri
kos lietuvių visuomenę. Reikia 
pripažinti, kad Dr. šliupas, be
sidarbuodamas laisvos minties 
dirvoje, pramynė taką ir at
skleidė skraistę, po kuria slė
pėsi ir slankiojo juodi tamsu
mo ir intolerancijos šešėliai.

Yra pageidaujama, kad Dr. 
Jono šliupo 75 metų jubiliejus 
rastų didelį pritarimą tarp 
Amerikos lietuvių, nes mes, 
kaipo civilizuotos tautos dalis, 
turim ir privalom pagerbti sa
vus veikėjus ir jų nuopelnus 
įvertinti.

Prakalbos prasidės 3 vai. pp.
Wm. Staupickas,

T.M.D. Apskričio Iždininkas.

kun. 
skola

kitas

jį išprašė.

nuo pirmo parapi-

eidavo visos įplaukos ir išlai- 
’ dos. Jam reikalus betvarkant, 

bažnyčios skola kasmet mažė
jo. Kai parapiją apleido 
čiuberkis, tai parapijos 
tesiekė $14,000.

Čiuberkiui išėjus, atėjo
kunigas, bet jis ilgai nebuvo. 
Girtuokliavo. Neapsikęsdami 
parapi j onai

Pagaliau, atėjo kun. Bičkau
skas. Jisai
jos susirinkimo pašildė kito
niškas, negu jo pirmįakimai. 
Nieko nelaukdamas pareiškė, 
kad komitetas jam nereikalin
gas, nes pats mokąs rašyti ir 
skaitlines dėlioti. Visas įplau
kas jis pats suskaitys be kie
no kito pagalbos. Niekas ne
turi kištis.

Indiana Harbor, Ind
Musų Parapijonų 

Vargai

Komitetas paliko tik “ant po- 
pierio”. Nieko negalėjo veikt1". 
Nežinojo kiek pinigų įplaukda
vo. Paliko tik viena “pareiga”. 
Komitetas galėjo, kad ir kas 
sekmadienį, ir gavėnios ir ad
vento metu, rengti visokius šo
kius ir balius — jeigu tas bu
vo kunigo naudai. ■

Pirmesnieji klebonai turėjo 
gyvenamus kambarius tame pa
čiame name, kur yra bažny
čia. Kun. Bičkauskui tas nepa
tiko, užsimanč klebonijos. Kle
bonija buvo pastatyta. Negana 
to. Prie bažnyčios buvo dasta- 
tytas. galas su kambariais se
sutėms. Tie statybos, darbai ne
turėjo parapijai daug kaštuo
ti, nes, didžiumoje, buvo fi
nansuojami aukomis. Bet da 
bar pasirodo, kad parapija tu
ri skolos arti $50,000.

Komitetas ir parapijonai 
jo klebono, dreba prieš
Smarkesnieji komiteto nariai 
negauna balso susirinkimuose. 
Parapiją didžiumoje kontro
liuoja moterys ir vyrai, kirrie

bi- 
ji

nemoka nei rašyti, ne! skaity
ti. Jie kunigui pataikauja.

Pristačius apie bažnyčią vi
sokių trobesių: ir kleboniją, ir 
svetainę ir seserų butus, rim
tesnieji parapi j onai pamanė, 
kad dabar, tur būt, jau viskas. 
Klebonas pradės skolas atmo
kėti. Bet kur tau! Sutarė ji
sai su keliomis davatkomis su
dėti naujus langus į bažnyčios 
trobesį. Esą, senieji langai ne
begeri, paseno, per juos pu4 
čia vėjas, jie nešventinti, be 
šventųjų paveikslų.

Ir prasidėjo aukų rinkimas 
tarp skurdžių parapijonų. Vie
nas langas kainuoja $75.00. 
Rašėsi tie parapijonai pažadus 
aukoti. Bažnytinės draugijos 
pasiėmė po langą. Visi pasi
leido į darbą. Bažnyčiai reikia 
naujų langų, senieji neturi 
margų paveikslų!

Draugijos, pasižadėjusios į- 
rengti po langą, vos ant kojų 
stovi. Jos silpnos finansiškai. 
Iždai tušti. Jei pasitaikytų, kad 
narys mirtų, tai neturėtų, iš 
ko nei pomirtinės atmokėti. 
Viena tokia moterų draugija, 
pasižadėjusi įtaisyti langą, iž
de teturi tik $14.00. Dabar jos 
narės eina iš namo į namą ir 
per biznierius kaulindamos nors 
po 25c.

Kitos draugijos “langų in 
tenęijai” rengia šokius. Sam 
dys svetainę, o nuomos už tai 
klebonas gaus $25.00. (Mat, 
taip yra, kad ir patys parapi- 
jonai, kurie prisidėjo prie sve, 
tainės pastatymo, turi mokėti 
nuomos nuo $25.00 
už vakarą.)

Dirba, sukasi ta 
rapijos ir klebono 
kaip fabrike.

Kaip ilgai 
dirbs, nežinia, 
neperilgiausiai,
jau pradeda tiesti sparnus ii 
rengiasi į Lietuvą keliauti. Ten 
jau lankėsi kelis kartus ir ap- 
sipirko gražų dvarą. Dabar ma- 
no apsigyventi.

Mes parapijonai turim jį 
gražiai išleisti, turim kuo dau 
giausiai pinigų sudėti kelionei. 
Tad, dėkim vyručiai. Dėkim, o 
kai išleisime, tada galėsime pa
sikrapštyti pakaušius ir pra
dėti galvoti, kaip tas skolas 
atmokėti ir ką su visokiomis 
bilomis daryti. Kam čia rupin-

iki $35.00

musų pa- 
mašinerija

tas
bet greičiausiai,

nes • klebonas

fabrikas”

Kaip kiti lietuviai parapijo
nai turi “triubelių” stf savo

tis, jeigu musų kišeniai tada 
bus tušti?

šv. Pranciškaus Parapijos 
Parapi jonas.

Toronto, Kanada
Debatai: - “Skirtumas 

Tarp Fašistų ir Ko
munistų Diktatūrų”

Debatuoti išr

Kovo 22 d., čia įvyks deba
tai, tema, “Koks yra skirtu
mas tarp fašistų ir komunis
tų diktatūros”.
socialstinės grupės apsiėmė A.
Frenzelis, o iš komunistų — 
V. Raila. Debatai įvyks sa
lėje, adresu, 6 Denison street, 
kampas Queen st. Po debatų 
bus klausiniai ir atsakymai, 
įžanga laisva.

Toronto lietuviai yra ragi
nami neužmiršti minėtos da
tos, skaitlingai atsilankyti ir

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką. valgrė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bltter Vyną,”.

Triner’s Bltter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
▼Įsose raistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BFTTER WINE

šios SAVAITĖS Joseph Triner Oompany, Chicago

Extra Bargenai AKUŠERĖS

ROOSEVELT
---- -----------------—‘--------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublie 8340

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

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

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

Linoleum
9x12

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 .

įsitikinti, ar ištikrųjų komuni
stų diktatūra yra naudinga 
Rusijos liaudžiai.

Reikia tikėtis, kad debato- 
riai pagvildens ir daugeli kitų 
klausimų, surištų su darbinin
kų kliasės reikalais. Todėl, 
patartina visiems atsilankyti.

Debatorių Pažįstamas. Į

Op

Q U (

Į Tiaep l :
? u į. J - a

* kRECOMMĖNDEP'
FOR 40YIARS'

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanika Avenjie Phone Boulevard 4139

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

! J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174, ............. ....... . ......... . „........    - I.

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nu6 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

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

Tel Kenwood 5167 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

10
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Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Rspublic 7868

Tel. Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 3395 e

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

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

» —n - ■

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti

Miesto ofisas
No.. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima. kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

» M — ■.■■H ■ i  ............   * ....

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

klebonais, taip ir mūsiškiai da
bar vargsta su kun. K. Bičkau
sku. Nors pas mus yra keti 
“Naujienų” korespondentai, bet 
nė vienas iki šiol apie tuos 
vargstančius parapijonus nėra- 
šė.

Pirm negu į vietinę parapi
jų atėjo dabartinis kun. Bič
kauskas, ten klebonavo keli ki
ti kunigai. Jie ėjo savo parei 
gas savotiškai, bet į parapijos 
biznio reikalus nesikišo. Buvo 
specialis komitetas ir jis vi
sais biznio reikalais rūpindavo
si. Komitetas susidėjo iš pir 
mininko, vice pirmininko, sek
retoriaus ir kasieriaus. Jie 
rinkdavo pinigus ir apmokėda 
vo algas ir visas kitas sąskai
tas. Per komiteto rankas per-

Ar turit nesmagumų su kojom?
Ar huiikn pririnkti čeverykus? Ar taip...

Atsilankykit paą SIIAI’IRO dėl pagalbos.
Mes užlaikome Kiekvieno didžio ir pločio Čoverykus, — 

labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausį ata
ka čeverykų Chicagoje dėl visos Šeimynos. Mes garantuoja
mo, kad čeverykai, kuriuos pas mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes juos atmainysime.

Visi nauji pavasariniai stiliai 
Visame savo gyvenime jus nepirkote čeverykus iš krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagia! ir kur kainos yra prlelna- 
roiauslos už augštos rųšies čeverykus. „ , „

P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. . Specialis 
departamentas dėl kūdikių. Kainos..... — 35 v*r°*
Mes spccializuojamės moterų avalinėje.

KAINOS $£,95 IR VIRS- TAIPGI DĖL STORESNIŲ.

Dėl vyrų mes užlaikomo Florsheims ir Frcemanę čeverykus. Kaina '^r^'
FLORSHEIMS f».75 IR VIRS.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Mionroe 8377

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Canai 2515—Cicero 5927

SIIA P1 R O ’ S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

S, C, LACHAVICZ
42-44 East 108111 St. Tel. Puilman 1270 arba Ganai 2515

X-RAY FITTI^G AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALI SIZES AND WIDTHS

i i - A i,. , Ji i"..... a ■ . ...................................j , i n - ...... * ■■ nm m .... ..į., u ! , ................ ... , ..............

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

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
Narni telefonas Brnnavrick 0517

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
NedMiomh pagal sutarti

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs inrdytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonaa Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUOT ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drėgni MSI 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų. '

Ofisas 6850 Stoney laland Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedfc 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena. '
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VISUR VANDUO, BET GAISRAI NAIKINA PITTSBURGHO ĮSTAIGAS

PITTSBURGH. — “Plieno Sostinė” kenčia ne vien nuo potvynių. Gatvės užlietos vandens, o tuo tarpu liepsnos naikina įvai
rius triobėsius. Paveikslas parodo degantį didžiulį fabriką, kuris užliepsnojo po ekspliozijos, kuri kilo apie potvynio pradžią.

kad kuria gražių diena nepa
reisi su sutinusia nosimi.

Nors tiek nesmagumų tenka 
nukęst, bet visgi dėlto, lipti 
a’fit svetimo “korno” kažkodėl 
pas kiekvienų yra neapsakomo 
noro. Bet gal kam dar nėra ži
noma, kad kartais ir lokių bir
ia atsitikimų, — tyčiomis sa- 
zo kornus kiša, o kai užmiir, 
,ai sveikas dingęs!

jažįsta. kad negerai darė, bet skelbimai Naujienose 
ateityje a« negali pasikartoti duoda naudą dglto
panašus dalykai? Pagyvensi 
me, pamatysime.

V. Dagilis."

f 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

- t >

KORESPONDENCIJOS

Winnipeg, Kanada
Apie D. U. L. R. Kny

gas Kanadai
Gerbiama “Naujienų” Re

dakcija:
Malonėkite patalpinti keletą 

žodžių apie fašistinėje “Dirvo
je“ ir “Vienybėje” pučiamą 
burbulą apie DULR knygas Ka
nadai. Tie laikraščiai skelbia, 
kad Lietuvos valdžia davusi 
DULR’ui 1935; m. 14,600 kny- 

. gų išsiuntinėjimui užsienių lie
tuviams. IŠ tų knygų 424 buk 
buvusios pasiųstos Kanadon.

Yra įdomu žinoti, kas tas 
knygas gavo. Kanadoje nieke 
apie jas negirdėti. Net ir To
ronto, kur yra didžiausios lie- 

. f tuvių darbininkų organizacijos, 
nežino kur knygos yra ir kas 
su jomis atsitiko. Toronte yra 
SLA 236 kuopa, kurios organi
zatorium išrinktas J. Jokuby- 
nas. Aš manau, kad jis'daugiau 
šiuo reikalu parašys.

Pamename, kad keletą metų 
atgal kai kurie fašistiniai laik
raščiai skelbė, jog Lietuvos val
džia prisiuntė kelis šimtus li
tų suselpimui Kanados lietuvių. 
Ar kas iš Kanados lietuvių dar-

bininkų tuos pinigus ar bent 
dalį jų gavo? Nieko panašaus. 
Ir pinigai dingo,, kaip dabar 
tos knygos.

Iš Pietų Amerikos spaudos 
žinome, kad Uruguajun, Argen
tinon siunčiamus pašelpos pini* 
gus sunaudoja tautiški gaiva
lai. Bet pas mus, Kanadoje, to
kių paukščių nėra.

Taigi, užmirštant 
pinigus, kur dabar 
gos? Kas jas gavo?
nau, kad Winnipege jų nėra. 
Nei W. L. D. P. D., nei Winni- 
pego Kultūros draugija, nei A

apie tuos 
yra kny- 
Gerai ži-

Prašau kitų Kanados lietuvių 
kolonijų atsiliepti šituo reikalu.

Demokratas.

Toronto Ont
Pastabos

Toronte, Kanadoj, leidžiamas 
“Darbininkų žodis” rašo: “Ki
tas svarbus klausimas, tai Ka 
nados Lietuvių Kongresas”.

Kol niekas apie šį reikalą 
nieko nekalbėjo ir nekėlė vie
šumon, tai ir mūsiškiai komu
nistai nieko nerašė. Bet kada 
“Keleivis” su “Naujienomis” 
apie ši reikalą rimtai atsiliepė 
ir ėmė raginti lietuvius tuo rei
kalu pagalvoti, tai ir daugiau 
herojų atsirado, kurie jau per-

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Jūsų Pasirinkimui Puikiausių

Pavasariniti Ceverykų

šasi kongreso sušaukimo reika
lu. Ar nebūtų geriau, kad Ka
nados ir Amerikos lietuviai su
sitartų ir sykiu sušauktų kon
gresą Amerikoj, Clevelande, 
kaip ‘IKeleivis” pataria.

Šaukimas kongreso vien Ka
nados lietuvių tuo metu, kada 
jau yra projektuojamas' pana
šus kongresas šaukti Amerikoj, 
tai butų skaldymas jėgų, — vi
sai be apsiskaičiavimo ir tikslo. 
Aš siūlyčiai Amerikos ir Kana
dos lietuviams tuo reikalu su
sitarti ir vienoj vietoj sušaukti 
abiejų valstybių lietuvius i to
ki kongresą.

Tame pačiame laikraštyje sa
koma: “Toronto socialistinės 
minties darbininkai turėjo pasi
tarimą ir nutarė steigti socia
listų kuopą. Taipgi išrinko tris 
atstovus veikti sykiu su suvie
nyto fronto komitetu.”

Kiek yra žinoma, tai nebuvo 
tokio susirinkimo, kuriame bu
tų dalyvavę visi socialistines 
minties darbininkai. Buvo su
sirinkimas, bet tik iš keturių 
asmenų ir tie ketumi asmenys 
nereiškia visus Toronto lietu
vius socialistinės minties. Il
tie keturi asmenys iki šiolei 
nieko bendro neturi su visais, 
kaip “D. Ž.” rašo.

Jeigu; jau tokie atstovai atsi
rado, tai pirm einant į bendrą 
frontą su komunistais dėl Pir
mos Gegužio rengimo, tai jie 
turėjo sušaukti visus savo min
ties asmenis, su jais pasitarti 
ir, gavus pritarimą, pradėti 
darbą. Pirmos Gegužio minėji
mas yra būtinas reikalas ir tas 
minėjimas turi būti suruoštas, 
bet ne tokiame skritulyje, kaip 
tie atstovai pradėjo.

Toronto, Kanada
PASTABOS

Šiais metais Toronte 1 d. 
Gregųžės minės netik lietuviai 
bendromis jėgomis, taipgi ir 
zietinės kaip kurios politinės 
jartijos ir visokios unijos su
tarė bendro minėjimo sutar
us.

Bendromis jėgomis rengti 1 
1. Gegužės, kaipo viso pašau
to darbininkų solidarumo 
jventės, paminėjimą yra gir
tinas ir geras dalykas. Bet 
mes dirstelkim tik 3 metai at- 

>’al ir pažiūrėkime, kad tie, 
kurie šiandieną daugiausia kal
ba už bendrą frontą ir bendrą 
rengimą 1 d. Gegužės, tuomet 
buvo didžiausi priešai. Tuomet 
jie netik nerėmė socialistinės 
grupės minėjimą 1 d. Gegu 
žės, bet kiek įmanydami sten
gėsi kenkti. Jie per vieną tik 
sąvaitę prieš minėjimą šali
mais surengė savo minėjimą iv 
net su tokiu veikalu, kokį ir 
mes statėme. Dabar jie prisi

BARTA ®. LEJCAR
MALEVOS PARDAVĖJAI. TaIPGI

VARNIŠIUS, STIKLAI, ŠEPEČIAI, SIENOM POPIERA 
4163 Archer Avė. Tel. Lafayette 9500 
Išdirbėjai ATLAS FLOOR OIL ir MALEVOS VALYTOJAS

Mes kviečiame jus pamatyti 
musu naują 

1936 SIENŲ POPIERA 
Daugiau kaip 10,000 rolių stake 
Čia rasite tokią kokią jums tikrai 

patiks. Mes ją turime

Nuo 5c virš iki $8.00
UŽ ROLE

ATLAS VELVET FINIŠU
Mes ją turime—Plaunama Fiat Maleva 

PLAUNASI KAIP TILE 
Nepalieka jokių skretų bei šepečio ženklų 
Atsilankykit ir pamatykit panelį nuinalevotų su ši
ta maleva—perbraukit su ranka—ir stebėkit koks 
švelnus paviršius. Jus greit suprasite, kad ši male
va numalevoja taip kaip jokia kita padaryt negali. FLAT PAINT

A. Kovoliuno pa- 
ir aš užvardinau 
“Pastabos”.* 
laiku po korės- 

Toronto auto-

Man patiko neseniai “Nau
jienose” tilpę 
stabos, todėl 
savo rašinėlį,

Paskutiniu
pondencijos iš 
riai, pradėjo pasirašinėti tik
romis pavardėmis, 
šiomis pastabomis ; 
apačioje patubdysiu. 
nenoriu atsilikti 
so.

Nors kartais pasirašymas 
tikro vardo po korespondenci
jomis yra geru daiktu, bet tuo 
pačiu sykiu būna daug ir ne
smagumo.

Paimkim kad 4r “užuojautos 
vertą” F. Lavinskį, Brookly- 
ne. Ir su manimi buvo vienas 
nemalonus atsitikimas. Vieną 
kartą aš užsirioglinau per “Nau
jienas” vienam asmeniui “ant 
korno”. Nu, ir žinot, kokios pa
sekmės: Nugi tas žmogelis “su 
skaudamu korini” neatėjo į ke 
lis iš eilės draugijos susirin
kimus. Ar manot tas eina drau
gijai į sveikatą? Prie šių ne
laimių galima priskaityti ir ne
pasisekimų mano tavorščiaus, 
kuris, kaip ir aš, užmynė” ant 
korno”. Pasekmės nepavydėti
nos, o magaryčioms jam yra 
skiriama dar ir švelni mote
riška kumštis. Na, ir buk žmo
gus tikras po šitokių įvykių,

Taigi, su 
aš savąją 

Mat, aš 
nuo progre-

—DRESES—
VYRŲ SIUTUS
TOP KAUTUS g IB 

Išvalome ir Išprosinam ■ C
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 

ir Pavogimo.
Extra kainoH už aksominius, Plytuotus

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

.0 RŪBAI, $1.50 
| ATSIIMAM IR PRISTATOM

CAPITOL CLEANERS
159 N. STATE ST. KAMB. 1.333

DEARBORN 8740 _____

Turėkit švarius ir
Sveikus Kambarius

pas BOSTON’S

98COLONIALS
SANDAL STRAPS
GREY SUEDES
NAUJAUSI RUDI ir 

virš.

EEE

Komunistai jau rankas trina 
ir laukia momento, kada socia
listai pasiskelbs prisidėję prie 
jų Pirmos Gegužės minėjimo 
rengimo,
nežino, ką tie keturi 
laro socialistų vardu.

tame
“Musų

Socialistai dar nieko 
atstovai

Reguliariai ir nauji 
bukais galais
VISOKIOM KULNIM. DYDIS 2—9. PLOTIS AAAA IKI

VYRAMS ČEVERYKAI IROXFORDS $
Vien iš odos 

JUODI IR 
RUDI

DYDIS 
5 iki 12

IR 
VIRŠ.

DĖLQ 0 VAIKŲ
U U POLL PARRCPOLL PARROT 

IR 
STAR BRAND 

ČEVERYKAI 
GARANTUOTI 
ČEVERYKAI 

KURIE ILGIAU 
DĖVĖSIS

PANČIAKŲ SPECIALS
VĖLIAUSIŲ PAVASARINIŲ SPALVŲ. MADINGOS C
ŠILK CHIFFON..........................................................................

NUSIPIRKIT SAU ČEVERYKUS PAS BOSTON’S

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

J. Paukštis 
“D. ž.” rašo: 
buvo lygi diržui to tėvo, kuris 
lupo vaikus, mokindamas neda
ryti blogo.” Atrodo, kad mes 
visuomet darėm blogą darbi
ninkų klasei ir skriaudėm ko
munistus. O kad mus pamokin
ti už blogą elgesį, tai komunis
tai kritikavo ir tokia 
kad nesinori, jos nei 
švarioj spaudoj. Bet 
Jau laikas praėjęs ir
biskį sužmonėjo. Jau to nebe 
vartoja, ką seniau kiekviename 
žingsnyje kartodavo: “sočiai- 
fašistai”, “darbininkų išga
mos”, “kapitalistų tarnai” ir tt.

XX.

pačiame 
kritika

kritika, 
kartoti 

tiek to 
kritikai

Mes Turime Virš

4,000 Gal.
LUCAS
išsibaigiančios

ENAMELS FLAT 
MALEVOS, OIL 

MALEVOS
tiktai tam tikrų spal
vų, jeigu jas galit var
toti. Parduosime už 
kainas, kurios jus nu
stebins. Atsilankykit ir 
pažiūrėkit,

GLOSS 
MALEVA 

ir 
FLAT 

MALEVA 

97c
už Galioną
•ENAMELIS 
Baltas arba 

Spalvotas
Visokios 
Rūšies.

rėkit.
Mes Aptrimuosim Jūsų Sieninę

DEKORA
VIMAS

Ar jus turite kokių 
nors problema su de
koravimu savo namų?
Atsilankykit ir pasi- 
tarkit su mumis. Mes 
su malonumu pagelbė- 
sime jums išrišti nors 
ir kebliausia problemų 
be jokios obligacijos.

Popierą DYZKAI!

MES APVAIKščIOJAME
NATIONALIŠKĄ RETAIL GROSERIŲ 

SAVAITĘ
su šiuo Specialiu Išpardavimu! Pirkit dabar ir taupykit!

Išpardavimas! Penkt. ir šešt. Kovo 20 ir 21

KIAUŠINIAI No. 1 KOKYBĖS 23c
Midwest” Puikiausi KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 270

iflll TAI QQaMILIAI5 = 24c ^39C

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Armour’s “Gold-Nut” MARGARINE 1 sv. pak. 2 už 250
“JELL-O”-Visų~Skonių ..............................  3 pak- 170
“MAXWELL HOUSE” KAVA ............... sv. kenas 280

, a A “MIDWEST” Svaro 1 7 a
KAVA PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS maišelis! iv
COMETP RYŽIAI ............... 1 sv. pakeliai 2 pak. 190
DERBY’~TAMALĖS ................... 11 unc. blėkinė 100
Del Monte” Golden Bantam KORNAI .... 2 kcnai 250

“College Inn” Maisto Išpardavimas
SRIUBOS visokios, CHILI CON CARNE, RYŽIŲ 

DINNER, ŠPAGETAI su MĖSA .............. 2
CHICKEN ALA KING ..................................
CHICKEN and NOODLE DINNER ...........
TOMATO JUICE .......................
“Aky^Fairy” KEKSŲ MILTAI
“Blue Label” KARO SYRŪPAS 1% sv. kenai 1O£ 
“Argo” GLOŠŠ-STARCH ............... 1 sv. pak. 2 už 15C

190

3

kcnai
kenas 320 
kenas 
kenai

270 
____ 200 
pak. 220

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuvilkos

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St.

Tel YARDS 0803

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mprgičio, arba 
ajpdraudbs nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

z z -
KEISTUČIO SKOLINiftmSUDJVOJlMDMESJ

1

VT^TrOQ Jaunos, minkštos—Ištaisytos, Kepimui VIMvu Tušinimui ir spraginimųi Svaras tOV
MINKŠTA SUMMER-ŠAUS AGE (D’ešra) 240
“Drexel~Farms”-VEAL-:SAUSAGE ..............  ....sv, 190
“Hollenbach’s” HARD SALAMI- 
GINGER SNAPS~COOKIES ........
“Sunshine^OiRIŠPY-CRAGKERS" 
“WHEATIES” ............................... ’
“BISQUICk” Prirengti Miltai

................ sv. 350

......................... SV. 100

...... sv. pak. 170 

........ 2 pak. 230 
20 unc. pak. 180

GERIAUSI VARŠKĖ (Cottage Gheese) 2“švT
LOAF CHEESE American or Brick ...... .............. sv. 250
“Sunkist” Saldus Navel
ORANŽIAI Dideli 176 dydžio .......................... Tuz. 310
VIRIMUI OBUOLIAI ............... U. S. 1 5 sv. 190
JONATHAN OBUOLIAI ........... U. S. 1 5 sv. 230
NAUJI TEXAS KOPŪSTAI ..................... ......... sv. 30
AMERICAN FAMILY MUILAS ............... 5 šmotai 270
“OXYDOL” Soap Povvder 2 maži 17c 2 dideli 390
“LITTLE BOY BLUE” BLUING 2 bonkos 170
“LllTLE 13O-PEEP” AMMONIA 8 unc. 2 už 170

Kvortinės Bonkos 230
$100.00 Cash kas savaitę—Taupykite musų 

Pelno Pasidalinimo Kuponus.
iPVVESfi NES PIGIAUPIRK NUO___

JJDWEgąSTgRES
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kaina!
Ctiicagdje •— paštu: ?

mietams i
Pusei metų .......
Trims mėnesiams *......... .
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui .........................75(

Čhicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija ______ _______ ..... kb
Savaitei ____ ___ ______ ___ _ i8c
Mėnesiui ..... ............................. 75fc

Saviėliytosė Valstijose, fie Chicagoj,

Metams
Pusei metų ................................
Trims mėnesiams ...................
Dvieiri mėnesiams  ..... ..........
Vlenani nlėdesitii *.....**..

Liėttiv6n tt kliiir hŽšiėniiiO

Metams ■•■•••••■••■•••••••■••••a
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Ttiftis niėnėsiaifis .*....
Pinigus teikia slųšti pdŠto Moriėy 
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paštu:
$5.60 

. 2.7b 

. 1*50 

. 1.00 
.. *75 
se

**. $8.00 
,*.X 4.0b 
*..:.. 2.50

JUBILIEJUS
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Šiandien sukanka penkios dešimtys metų, kaip 
Williatti Statiley viešai demoiištravo šūvo nūujai išriš
tu tfanšforirierį. Tatai |vyko mieste Great Barringtoii, 
Masš., kovd 20 d. 1886 m.

Tatn Stdnley išradimui buvo lertita Suvaidinti nepa
prastai svarbų vaidmenį. Galima drąsiai sakyti, jog 
transformeris padarė tikrą revoliuciją elektros jėgos 
gaminimo srityje. Be to išradimo su elektra nebūtų ga
lima daryti tokių stebuklų, kokie yra dabai* daromi.

Elektra, žinoma, buvo naudojama ir prieš penkias 
dešimtis metų. Tačiau tais laikais buvo naudojama va
dinamoji tiesioginė srovė. Neparankumas su ta sroVė 
yra tas, kad vielomis negalima jos kiek toliau pasiųsti, 
— tik apie vieną mylią nuo centralinės štotiėš.

Visai kitoks reikalas yra šu kintamąja elektros sro
ve^ kuri šiandien beveik visur naudojama* Ją galiifia 
vielomis pasiųsti apie 275 mylias. Naudojimas kintamo
sios srovės pasidarė įmanomas tik Stanley išrasto trariš- 
formerio dėką.( ,

’„Tas išradimas Žiaridien bus paminėtas visuose di- 
dėsniuose Amerikos mieštuose. ’

JAPONAI IR NACIAI

Tarp Japonijos militaristų ir Vokietijos nacių, ma
tytį yra nemažas giminingumas. Prieš kiek laiko jie 
padarė kažkokią slaptą sutartį, šiaip jie vieni apie kitus 
irgi labai aukštos nuomonės: ką vieni daro, tą kiti už
gina. < •

Kai Japonijoje įvyko jaunųjų karininkų sukilimas, 
tai nacių laikraščiai reiškė užuojautą japonų tautai. 
Girdi, tokie eksperimentai valstybei esą pavojingi, to
dėl tenka apgailestautu kad taip įvyko*

Toks nacių “jautrumas” ir palankumas, žinoma, ja
ponams patiko. Be to, japonai, tur būt, pastebėjo, jog 
nacių laikraščiai visais klausimais labai vieningai yra 
nušištatę. Vadinasi, visokius klausimus sprendžia taip, 
kaip pageidauja Goebbels, propagandos ministeris.

Reikia taip pat žinoti, kad visokių rusiu fašistai 
labai mėgsta kalbėti apie tautos “vieningumą”. Kad to 
“vieningumo” pasiekti, tai jie nesidrovi iaikraščiahis 
duoti instrukcijų, kaip ir ką jie tuH rašyti. Tam tikslui 
Vokietijos naciai sukurė riėt specialią pfOpagandos mi
nisteriją, kuri siuntinėja laikraščiams visokius patvar
kymus ir “patarimus”.

Per paskutinius kelis metus Japonijos militaristai 
įsivėlė. į Visokias avantiūras, kurios labai brangiai atsi
eina. O dėliai to žmonėms tenka labai sunkią mokesčių 
naštą nešti. Daugyje vietų ūkininkai tiesiog priversti 
yra badauti.

Prieš kiek laiko įvyko rinkimai į parlatfiėhtą. Mili
taristų klikai jiė nebuvo labai palankus. Praėjo daug 
atštOvų, kurie nepritaria visokioms avantiūroms Kini
joje ir Mongolijoje. Tie maži riepdšisekimab ftldtyti, ir 
paskatino militaristus eiti prie tautės “viehihgdtnO”. O 
vieningumo geriausiai galima pasiekti propagandos kė
liu.

štai dabar laikraščiai jaU praneša, kad Japonija 
yra pasiryžusi, Steigti dar viefią miništėriją; butėbt, pro
pagandos ministeriją. Tokiu budu giminingumas tafp 
Japonijos militaristų ir Vokietijos nacių dar labiau pa
didės.

X ■u, ’.

Apžvalga
, » . • -* ' ♦ „ ■»*■**• - '"M ' • >i

AtMETA NACIŲ KVIETIMU

Heidelbergo universitetas bir
želio mėnešj minės savO 550 
metų gyvavimo sukaktį. Tai 
seniausias Vokietijos Universi
tetas, kuris per daugelį metų 
buvo plačiai žinomas visam pa
sauliui. IŠ jvairių kraštų stii- 
dentrii važiuodavo j Heidelbergu 
savo žinojimų, praplėsti ir pa
gilinti. To tihivėršitėtoj profeso-

rihi btiVo įžyniųš niokšliiiinkai.
Bet kai naciai įsigalėjo, idi 

Heidelbergo universitetas eibė 
smukti. Geriausi profesoriai li
ko, pašalinti arba priversti btiVo 
patyš Vokietiją apleisti. Moky- 
mo laisvė liko suvaržyta. Pro
fesoriai dabar turi dėstyti tik 
tai, kaš naciams patinka. Tiks
liau sakant; ką naciai įsako 
jiems dėstyti.

Toks mokslo laisvės slopiiii- 
mūs pagimdė 
tuose kraŠttioše 
sitetams :
viršaus, kas galima J aiškinti, o 
ko hėgalitha. - Ypač riėfū phldn-

pa&piktinimįj 
kaine univėr- 

nėrri diktuojama iš

kioš fikčių politikai
Anglijos mokslo įstaigos, štai 
kai tyšiiiiii šu tdb 550 rrietią 
Heidelbergo universiteto jubi
liejum liko išsiuntinėti kvieti
mai dalyvauti iškilmėse, tai žy- 
ihėšriiejį Ahgtijoš iiniversiteiai 
ątsišake šiųšii savo atstovui 
jj’e.itik aišisakė, bėt kai kuriė 
mokslininkai padarė ir viešą 
pareiškimą. Vadinasi, nurodi 
motyvus, kodėl Heidelbergo uni
versiteto kvietimas yra nepri
imtinas. Mokslininkų laiške, 
kurį išspausdino Anglijos laik 
raŠČiai, tarp kitko, pasakyta:

“Reikia priminti, jog nub 
1&3Š riietų Heidelbergo uni
versitete buvo atleisti 44 md-; 
komoj o personalo nariai. Jie 
biivo atleisti tik dėl rasinių, 
religinių, politinių priežas
čių. Tiesa, tat buvo daroma 
ir kituose Vokietijos univef- 
sitetuose, bet ne tat dabar 
svarbu, šiems 44-iems nelai
mingiems žmonėms, kurių 
tarpe yra nemaža žinomų 
visame pasąųlyję mokslo vy
rų, buvo faktiškai atimtas 
galimumas gyventi.

“Nedarbas ir skurdas yrh 
visuomet labai blogi dalykai, 
bet dar žiauriau atimti žmo
nėms tokį darbą, kuriam jiė 
skyrė visą savo gyvenimų, 
kuris vienas darė jų gyveni
mą prasmingą.

“Sakysime, kad anglų uni
versitetai dtllidb 44 profeso
rius riė dėl td, kad jie netik- 
ka savo darbui, bet politi
niais ir kitais sumetimais, 
o paskui pakvietė kitus urii- 
versitetūs atvykti j jo su- 

s kaktdvės, lihkčtijto gerės 
klbtiėš. Sakyšittiė dar, kad 
vdkiėčių Uiiivėfšitėtai,- gaill- 
datniėši atleistųjų ffidkšlifiiii- 
kų bei užjausdami* juos, su
teikė jiems darbo. Ar atsi
rastų bent vienaši Universite
tas, kuris pasiųstų savo at- 
štovį? Nėgali būti j ūkio abe
jojimo, kad tokio {įhiyėfsitė- 
to nebūtų.”
Kitoje to Idiškb vietoje pasa

kyta:
“Dkbkr visi iiiiivėfš'itėtai, 

o ypač angliškieji, yra įpa
reigoti daugiau iiėkaib bet 
kada eiti tiėšbš bėi riibkslo 
kėliu if pasiprlėšiiiti šiai ne- 
pkkdiiitirtib, šiftųfrlbi žiau
rybių bangai, kuri gtUso da
bai* pašadliui. Tiėšbš i^davi- 
hiaš bėįl hėnbrds jų ^inti gd- 
li šiikeiti nepaitaišomų blb- 
Žiinįų.

“iei viena Ždlių Idūžb pa- 
gfindiiiltiš laisvo ^yvehimo 
princilmS; tai mes turinio 
pasakyti su lordu Rūsscll, 
jog iritėlėktiiaiiriėi Idišvėi 
dabar gresia toks pavojus, 
koks nebegrėsė nuo 1660 me
tų. Mes nenorime dalyvau
ti jieideifcefgo uųiversitefp 
sukaktuvėse, nės mėš neno
rime pėfodyti pdsaiiiiiii, jog 
sąžinės laisvė, įvairių rasių 
lygybė if laisvė bei politi
niai, rasiniai ir religiniai 
p ęr Sėk i d jitiiaį Jrtą bereikš- 
riiiai dalykai dilgių univer- 
sitėfttosė”*
Tai bttvti gana skaudus ant

ausis rikčiato. & kadangi be- 
veik Viši Ariglijoš iirtivefsitė- 
tai, kitfiė btiVo įidkviėsti da
lyvauti, atsisakė riūo tos gar
bės, tai tą antausį pačiai dar 
skaudžiau pajuto. Heidelber
go universiteto rektorius prieš 
kiek laiko padatė pareiškimų, 
jog Visi kvietitridi, kurie PU
VO issiųsti Anglijos universi
tetams, dabar yra atšaukiami. 
Vadinasi, jei jus nenorite da
lyvauti; tai mes nekviečiame 
jųsijf .

Bet tai jau perdaug gramėz- 
di^kas gestas.

8ti AmėHkbš univėfšitėtaiš 
naciams sekėsi klek gėridu. 
Kėli jų pakviėtniiuš priėbiė bė 
jpkių rezervacijų.' Tačiau Vįf- 
giiiia Utiiveršiiėtb prėžįdehias 
labai mandagiai, bėt griežtai 
atsakė, jbg jo VadbVatijaSa 
įstaiga. į HėidėibČfgb iiiiivėr- 
šitėtd siikaktuViU iškilmes dt- 
štovų nėsiųš. ITjžsiitiii ŠU tuo 
The Daily P f ė g F ė š š 
šo tarp:

“Butų keista, jei univer
sitetas, kurį įsteigė Thomas 
Jeffėrson, Nepriklausomybės 
DekįūfričijoŠ Ūutbriuš if šū- 
vo laiku pasižymėjęs viso
kių čivilių laisvįii Čerilpijb- 
nas, pfiirhtų Heidelbergo 
pakviėtiiiių.

tijos valdžiai, kad jM £r$ 
pasipiktinusios dėl tųj prie
monių, kurias tiaciūi triiko 
Heidėibėi’go Įf kitiems prieš 
kiek iaikė PdvtišiėitiŠ ,g|i> 
sieriiš vokiečių untVėf'šitė- 
tamš”.

Kenbslia, Wiš*, įVykd tibTiii- 
navinidš kUtididatų į miesto 
tarybų. RtieŠ dvejetų mėtų 
miestd titfybbš nariii jjuvO iš
rinktas J, Martin (Marčiiikė- 
vičius). lifiiiktas jiš buvo so
cialistų likietti. Draugė šu jtib' 
socialistų tikiėtu . bdv6 išrink
tas if Ėd^afd WėštOh.

kadangi trijų tatybos nafių 
terminas baigiasi (jų tarpe ir 
Martino), tai balandžio 7 d. 
įvyks rinkimai. Kandidatų bus 
šeši. J. Martin ir E d war d 
We$t6n yrd FarniėHų-Datbi- 
Įiiiikij Pfbgfėsyyėš TedėffiiČi- 
još kbiidįddtai; ktiriė hddiihą- 
ėljdsė bŽėbįji diiti’į if trinių 
viėtų. JU i^fiiikiiliaš esįįš bė- 
veįk užtikfitttas. ,
vkedbfacija tiifėš dhr if trė- 

čią kaildidatą, būtent, Arthur 
Scboėfer, kiiflš ifgi įtoįl iįė- 
iiiažai Šahšų lairiiėti fihki- 
tdųš.-
iiiažaiŠansų laimėli fiiiki- 
.£■ j 'v f. . .? ; ' • ‘

Tafmerių-t)afbihinl(U 
gfęšVyė Fėdėrdbij& Wišconšiū 
Vdįšlijdjė atštbydtijd Višilųis 
pažafigiešiėrfiš ėlėiiiėtttdhhiš* Fl- 
deraciją tėįidą ^dciaiOidi, dr- 
gdriižiibti darbininkai it pfd- 
gtišištdi. Todėl lifiiš 
šdčiaiišiai, nelttti atškifų 
šų,„Net Mii^vdiikbė iiįilštė fė- 
Jėfaėijd iŠšMtl bendrą šSyd 
kandidatų sąrašą. į tą sąrašą 
yra įtfhtiktaš ii- dabattihiš ittė- 
ras Hoail. Nominacijose jis su
rinko 64,0G4 baišdš, idiihėdd- 
iiifiš 17 iš Ž7 \VaMų.
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Hniiiifių tvarka UI{j įK8ar^tf, 
kad tik rinktų tuos, kuriuos 
norima. Rinkimai, kokie jiė tė- 
nais bebūtų, viš dėlto tinkĮ- 
maiš pasilieka. Dll to Sukama 
gUivOš kfiip čia thš reikalas 
Eutyarkyti, p ktidąhgi jis štifi- 
kidi tvūfkohiaš $1, td laip pū- 
iiiažti Jienkū; 6- dičfįo^ vįš bė
ga. J^š bėga nČSUstabdomos; 
iiėšuiaikbnloš if ka rytbjtiš §iii- 
6; kaš dabar gali btifi prahd- 

§<š. Škdtidžidttšia ir nėttialti- 
riiūįišia gyvenini! yfa —. tai 
pavėluoti, štai škdbi į trauki- 
hį, ,0 jiš tati po hčšiiti šVilp ir 
nudardėjo savais kėlliiš.*;

VOidėitiatd^ tilM blti- 
įspūdi

Martyno YČb byloje andai 
litidiUinkd būV6 at^abėhtkS iš 
kąlljita A. Voidėtnafdš. . Ld- 
bai /du višieniš j iš blogą įsptb 
dį Įjalikb. Visaš iušivllęš, ap
sileidęs, kalba nėl Šiaip nei 
taip, žindhia, jis dafs čia vi 
Sdkiaš maniėraš; grihiašdš; kad 

r>. • • • • i • * • i ‘ r *
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rilažU

tuo lyg žiūrėtojų tarpe užuo
jautos sulaukti, bet visa tai 
išėjo antru galu, kai kas ste
pėj ogi; kdd šitas Vyrūs kada 
tdi Liėtūvojė galėjo tdip auk- 
i|įį kilti if nei Lietuvės liki- 
rtlU Vūlftinti, čia teisme jis at- 
rodė kažkokį s ne užauga, nu 
štbjusiš ar praradtišiš pusiau-

Bėt sensacijų mylėtojų at
sirado it ėjo žiūrėti kadaise 
būvUsio didvyrio; o dūbar tik 
kalinio Jt kalinio labai jau* ne 
didvyriškai besilaikančio. žiuri 
ir Štebiėši, iš kur dar vis at- 
sif&nda tokių jaūritipliU, kurie 
šitam neūžaugai gali šimpati- 
žtifcti. 6bt taip yra; — Voide- 
rhafriš dfit savo šalininkų tu
ri; jo phsėta pikta sėkla Lie
tu Vbjė dar nėra išnykusi, nors 
ji hegūuši, bėt Šid tėžimo są- 
iygbse turi galimumo tarpti.

Tai tokios tokelės pis mus.
— Jūsų Keistas. 

Vasario 24 d.
r.7...   —

la- 
by-

už-

Lietuvos Margumynai
' (Mūšų šįiečialaiis koresponŽenfoj

Martyno Yčo byla
Pas mus keletas dienų buvb 

Stiprus šalčiai riėt siekė ifei 20 
IriipšTiiį; bėt dabaf staiga Vėl 
kriib ir sukasi taip aįliė nu- 
n- . ■

Visubtiiehiniam gy vėriimė
tai’|) pūt įriesafria pūsfbVtitho, 
— čiū tris bafomėtrhš tai Stai
ga kyla, tai staigŪ ptiolū.

Dabar eina Prekybos ir pra
monės byla, teisingiau tarus, 
Martyno Yčo byla, nes jis čia 
svarbiausias yra kaltininkas, 
šita byla tautininkams yra la
bai nemaloni, nes jų žmoguš 
M. Yčas pusėtinai toje byloje, 
kaip sakoma, vanojamas ir vo
liojamas. žogžiu, iš tos bylos 
jis išeis labai murzinas, nors 
visi jį tokiu ir dabar žinojo, 
bet dabar tat ir teismas pri
tvirtins. Tai, mat, buvo susi
mesta išleisti įstatymą, kad to
kios rųšies pylos, kurių nusi
kaltimai susekti, kad ir vėliau, 
bet jei nusikalstamas darbūs 
buvo padarytas daugiau kaip 
dešimt metų atgal, yra jau 
neteismingos. Įstatymas tok
sai buvo paruoštas, bet pas
kui susigriebta; kad butų 
bai nepatogu jau4 pradėtą 
lą nutraukti.

Ne^avO lėidiitio*
Sočialde'mokratų partiją

dūrius, jriu kaip žinot, jų laik
raštis Darbo Visuomenė taip 
pūt tutėjd štištbti ėjtiši. Mė
ginta privačiai gauti laikrriŠ- 
čiui Tribūna leidimas, bet at
sakyta, neleista eiti. Tai tokiū 
budti socialdemokratai pašjliė- 
ka visrii be spūūdoš. Socialde
mokratai yra gyva organizaci
ja; reikia laukti, kad visviefta 
ji suras sau4 kitūs Veikimo kė
lius ir, tur * būt, turės SaVo 
spaudą.

Bet oficialiai šdclaidemokfa- 
tų Lietuvoje visai nebus ir jie 
jokios legalės spaudos neturės* 
žinoma, šių dienų gyvenimo 
vairuotojai skelbs, kad Lietu
voje socialdemokratai visai din- 
gd...

Šakių įvykiai
Dar kaikas iš šakių įvykių. 

Vasario šešioliktai šakių apy- 
litikės rikitiinkai buvo paleidę, 
krivulę, kad visi rinktųsi į šū
kius, riėš teftūiš darysiu dė- 
ttlOristfričijri šios kilnios stari- 
iėš pfogri. Krivūlė pėr kaiinus 
ėjo tiek špafčiai, kad policija 
patyfusi rriifri niėgino ifivif* 
Ils šiuhfiirią nutraukti, būt jos 
pavyti negalėjo. Pdiicijhf mat, 
nėriOfljb; kad tokiri btidU visi 
irkiftirikai britų šaukiariii į ša- 
kitiš if kūd, jiė lėliais tufetų 
šrivd šušifihkįirių. Ret ūkihin- 
kų paleištoš krivūlės vis dėlto 
sugauti negalėjo. Krivūlė savb

padarė — Susirinko labai daug 
ūkininkų, bet policija taip įat 
buvo pasiruošusi sutikti Ūki
ninkus.*

Ūkininkai, jau ,kaip žinot, 
pradėjo tartis, kalbelis, džiū
gauti, reikšti pagarbos iš ka
lėjimo paliištieniš ir štai įsi 
maiše policija; jos, sako, bu
tą visas ketufiašdešimts gerai 
ginkluotų vyrų, žodis po žod- 
zio ir prasidėjo tai, kas turė
jo tokiame atsitikime įvykti. 
Keletas ukiiiinkų gerai apkul- 
tų guli Iigonmeje, o {kiti na- 
muose savo šonus1 gydo. Suim
tų vos kelėtaš* Kai kas kalbd, 
kad dSbaf iš višo tokia takti
ka vėdatna, khd nėšUiminėti, 0 
iš karto į teisn(U atidudti, — • 
tokiu budu išvengiama rierėi- 
kdlingd triūkšhiO, o kas Svar
biausia, — ūkininkai rietuf i 
tuomet ką liuosuoti. Kaip kas 
tokia taktika labai patenkin
tus...

Ūkininkų nusistktyiniis
Vilkaviškyje vasario šešio

liktą Ūkininkai krivūlės budu 
irgi bu*v6' kvieČidmi sUsirinkti, 
bet, deja,’ čia nieko neįvykb. 
O visai dėl mintos priėžaš- 
ties, bet kUri šių dienų gyve
nimui labai būdinga yra- Mai, 
krivūlės siuntėjai pasakė, kdc 
ši krivuli yfd visai Jėgali ir 
šu policijos ' žinia nardina*.. 
Tai niekas nerado reikalingu- 
į tokią sueigą eiti. Taigi šioš 
krivūlės suitlatiytojdl pidsilikb 
su ilgomis nosimis.

Ūkininkai dabar visokiais 
budais kartais ir tyčia provo^ 
kuojdrrii ir pasktii visai nekhl- 
tai skaudžiai turi nukentėti, 
žthoriių piktos valios niekur if 
niekuomet netrūksta. O fenais, 
kur drumščiamas vanduo, daug 
kas pasipelnyti nori.. Mat, kUl 
Riir tiek vietos ūkininkai gud
riai Save ūpšiatę if taip gėrūi 
užsikonspiravę, kad niekas jų 
jkŪŠti negali, na tai kartais 
gfiėbiūmaši visokių pfovokaėF 
jų-

Sudegė antras šilingų 
kluonas

s Tėisiii^Mb fhiftiŠteffti vėl 
mdžutė hėlaimė ištikb, ųhifdš 
fclUbriaš štidegė. Kaš liti gal i 
žinoti, <161 kjtirioš ptiėžastrėš 
fa dntfa helaffi! J^ykbl

Seimo arba, kaip dabar prįį 
imta sakyti, tautos atstovybės 
įstatymo projektas taip pat 
didelį kadrilį, šoka. Dingsta 
vienas projektas po kitam, if 
vėl nauji siūlymai gimsta, ži
noma, butų tas priimtiniau
sias, kuriuo galctų į tokią at
stovybę patekti vien tik tau
tininkai, arba jų pageidauja
mi asmens, bet buk gudrus

Fašizmo Įsigalėjimas
Rašo J, Adomaitis

Susidarė keista padėtis* Vie
ni aiškino, kad tarp socialistu 
if komunistų nėra jokio skir
tumo, o kiti (komunistai) 
tvirtino, jog soeialistąi esą jb- 
dOšiai ir didžiausi darbininkų 
išdavikai* Aišku; kad tokiose 
sąlygose nieko daugiau nebuvb 
galimh tikėtis, kaip tik sumi
šimo. Ir visiems žinoma, kad 
tas sumišimas įvyko ne vieti 
tik politiškose ir darbininkiš
kose organizacijose, bet ir 
profesinėse, pąšalpinėse,’ kultū
rinėse ir kitokiose organizaci
jose* Darbininkuose pasitikėji
mas savimi ėmė nykti. Jie pra
dėjo abejoti; ar savo pajėgo
mis galės ko nors geresnio pa
siekti.

Datbihifikų prizams ir iš 
naudotojams to tik ir reikė
jo. Kai darbininkai skaldėsi ir 
pešėsi dėl tuščio maišo, tai re
akcijos slibinai vis atikščidū ir 
aukščiau pradėjo kelti galvkš. 
O’ tuO tarpu dhfbinihkiškų or
ganizacijų ardymas ir naikini- 
'mks viš nesiliovė* Nieko tad 
nuostabaus, kad kai kūridase: 
kraštuose be didelio pasipriė- 
šinirtio pradėjo įsigalėti dešpd 
tizmasi pasivadinęs įvairiais 
vdfddiš.

. O dešpJtižmuĮ įsigalėti sąly- 
ėdš fetišo tikrai pdlaUldo& &• 
riibš apiė lėrdtį ir pdSibdiSė- 
tiiią gyVėhimą Rusijoje šmafr 
kiai platinosi po pasaulį* Aiš 
kU, kdd toli įfraŽU nė Visos t0§ 
žinios buvo tikslios. Kai kurios 
jų buvo labai išplistos. TdčldU 
Ritš'ij6jė if tikFOVę .buvo tbkiS, 
kad ji galėjo įvaryti šiurpį kul- 

karštų žmonėms.

į. 1 1 ; ■ 2
gai pasisekė. Komunizmo bau
bas davė progos jiems patiems 
diktatoriais tapti. Ir įdoniiau- 
siaš dalykas yra thš, jog fa- 
šistiikoš diktatūros įsigalėjo 
kaip tik tuose kraštuose, ka
me komunistų judėjimas buvo 
labai įsikėfojęš. Pakanka juk 
tik prisiriiiiiti Vokietijos įvy- 
kitiš*

Žalinga dėntofiilizacija
Nors Rusijos kofrihhiztiias ir 

pagelbėjo fašizmui įsigalėti, 
tačiau iš to Maskvos garbin
toj ai ne kiek nepūšimokė. Jie 
dar šu didėšiiiū- užsispyrimu 
pradėjo Varyti savo agitaciją, 
o Rtišijos valdžią ėtnė tiėšidg 
dievinti* Kas drįso jų nusišta- * 
tVrha kritiktioti, tai jiė tuos 
hiekiiiO; štnčižė if prūVardžia- 
vO. Kadangi, tos kfitikOš f im
tais arguirientaiš jie negalėjo 
atrfeftiti, tai šūvo OpOnentUs va
dino jUdošiaiš, išdavikais, ka
pitalistų tarnais, reakcionie
riais; šocifilfdšištais ir t. t. Pa
galiau jie net šOcializniO įši- 
gūlėjimų bandė primesti soėia- 
listainš 
rife tik 
politika.

Taip 
sur, —

turihgėsnių
Ir kadd komunistai sič didžiau
siu UzšisbyrfriiU pifšti tb- 
kią i Vitkų, kokia y ta Rusijo
je, tai daugyje vietų prasidė 
jo reakcija.

Gerai atsimenate, kokia tais 
laikais buvo ..komuhištų takti- 
ka. Jėi ^bėi^listai bdhflydaVb 
šUCėiigti prakalbas ir nurddy- 
ti komunistų klaidas, tai pa
starieji SųorgahizuodavO būrį 
Savo pasėki jų it stengdavusi 
tas prakalbas iŠdfJyti. Viėiiti1 
laikothrpiti td šlykšti prakal- 
bų ardymo taktika buvo pa- 
siėKUsi tdkį IhipSrij, joį įie- 
,siog baugu4 biivb it prakaibdš 
tėngti* Ir. tai nėra koks prd- 
šiman^mds; bet visiėms Žiflb- 
nii taktai* Tokioje aplinkumo
je Visai lėiigva buvo veikti Vi- 
šOkilMs “gėibėiojamš” if “tau
tos VMdamš”. Komunizmą jie 
pavertė baubu, kuriub pradė
jo gąsdihti Žriibnėš. Žiutekite, 
šake jie, ką jiė daro dabar. Iš 
to galite spręsti, ką jie darys, 
kai įsigaus į valdžią. Jie var
tos tokį pat terorą, kaip ir Ru< 
sijoje.

Ir pasirodė, jog “gelbėto
jams” tas triukas gana ■ nėbio-

ir visietfiš kitiemš, ku- 
nešu’tiko šu Maskvos

{

komunistai elgėsi vi- 
politįškose partijose, 

unijose, paŠalpiriese draugi jo- 
■šė, ėtc. Tokiu budu, matyti; jie 
manė savo* komunistiškus įsi- 
tikiniinus greičiau kitiems ant- 
mešti. Ėet išėjo kaip tik prie
šingai. Komunizmas beveik nie
kur neprigijo, bet už tat visur 
pfūdėjo siŪUšti didžiatisid dė- 
riioraliždcija* Net geti dfaughi 
ir artimi giminės nebegalėjo 
štišikalbeti. Vaidams, niekirii- 
mams ir neapykantai atsirado 
plati dirvd*

Kartą man teko “Vilnies” 
pikhikė dalyvktiiii Kalbėtojas 
bandė išaiškinti škirtumą tarp , 
komunistų ir sociialistų. Visi 
koftitinistai, girdi, esą labai pa
žangus, susipratę, išmintingi 
if tnokyti, o socialistai kvaili 
ir iušČiagalVihi. Esą, jei ant 
stėičiaus pastatytumei moky- 
ciausį socialistą ir paprasčiau- 
šį komunistą, tai iš socialisto 
pasiliktų tik ragai ir nagai.

Ftiblikai, matyti, labai pati- 
— pldjo ji karštai ir ilgai.ko

Iš td gūlitė Suprasti, kiek tie 
Žmonės brivri stidemoralizuoti. 
jie tiešiog nebepajėgė Šveikai 
protauti*

(BUS dūifgiau)

Rėikaituftiie WNAU- 
HENAS” ant bile kant- 
po, kur parduodami lai
kraščiai* Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
liimš patarnauti. Jisai 
ėnai stovi ne savo sma

gumui, bet Jūsų pato
gumo delet
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Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir batelį škttičiiiš

Kontesto Eiga
LAIPSNIS KETVIRTAS RĖlKlA 5,500 UAtSV

knt visų kelių esanti išstačius! 
“spąstus”, kad pagavus namo 
gtįžtdiitį ' J'kbiiir-i'ėvdlitlbibiiie- 
fiių” M. Jurgelį if Šiij ęMiil 
ktifetiū, kkipb įiišįatiijž “Adju-

Mbš su M. jūfgėiiu iš 
tifuždžiū išvykbm nė kėilil; tei 
tiėšibg pėf laukui (btiVb įe- 
blb>§ togilį kėlias J it i&lriin<

: k- ■!. • /i.;: i X. I

SENAS PETRAS

1789 S. Halsted 
Street. Chicajęo 
Tel. Canal 8500
Turi 5725 balsų

taOš IHŽttti į CiHlžaŽiiiŠ ir
a. aidžiau žiod
riatfe”! atibiibiflisš Hvfeni
BfdtiMhgSlš it jiems Šbvl- 

patyykėu h a fn b’ m
itiifr t&d&U šHvišfeiUš neri; 
niŽiijdrtt dėl m&ttd hė^i’ĮŽiiUd.

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA ĮJoO

1739 Š. Halsted 
Street, Chicajęo. 
Tel. Canal 8500 
Turi 2477 balsų Turi 1242 balsų

NON-GRADUS—NĖPASifekfi HrMO UdMib

J. MAčlŪLiS

906 Ptescott St. 
Waukegan, III.

Turi 1004 balsu

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 720 balsų

1739 South 
Halsted St.
ChicaR-o, III.

Turi 615 balsų

K. MATEKONIS 
Š437 Wėst 

Jacksori BJvd. 
ChiČagd; 111.

iaisu Turi 355,.bdlšų

Y: YŪKŪfeYNAS

8Ž Crawfdrd St. 
Toronto. Canada 
TUri 3§0 ftaM

‘f-..

MRS. M.
ROVAITIENfi

700 S. 9th St. 
Herrin, III.
170 balsu

MRS. E. 
NORGAILIENĖ 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. J Laf. 5647 

Chieago. III.
*■ A;/ J V

80 balsu

‘Ji MmO Toroiiih

Iš Lietuvos tankiau ir, tari- 
dau tetęina žiriįris, KUtį tėh 
kas kart pradeda siari^ti vis 
didesnis teroras, šaudymai 
ūkininkų, karp lauko ir ka- 

b tėlšmdi Veikia VŪų. šlfeai- 
įrimti. Li^iilVoš žfrioiiėš šaii*- 
tidši i ifiiis, amerikiečius,

Tttbm reikalu. saiikia- 
Oš AMMkoŠ LiOiti tJe- 
fribk^dtij^i Giflti Sėilhas. 
Nėiižilgtt jffasifleįl dtąuįįjri-

didesni žmonių užliftit^tfe- 
SUViing. Tds Vfšltks Varste 
vėfįiš fntfžij štiši- 
domėti, kad lietuviu vįšW- 
fiWl feutijį tiftHMi apie tai 
pdirifbrniuotū.
4.,jgš žinoiė; fcįd “NAU
JIENOS” yra vieniritėiis

Vėrigdtohš ^Itihtį llUr- 
prižtį,M. Jbt-gėliš išsikė
lė ( Šiaulius; jį paseku ir Šių 
ėlltičitį AŪtbi-iilš. ’ŪM vis tik fa-

________  8
maš gliibcis ir užtlriirio. Me. 
jiems neiurėjoin jokios neapy- 
kantos ir pažadėjom bėdoje už- 
Urtl; t , /

Gruždžiubse Vėl pašįdarė ty- 
1U ik tiimiL D&- kaf-iį kko per
gyventi sunkių valandų, tai 
bermontininkų siautimą. A. 
Trečiokas kovai su jais organi
zavo partizanų būrį, kuris sėk
mingai persekiojo bermontinin- 
kų-plėšikų gaujas. Bet šitas į . <r • * *• f"'* ” • v '
neri jodas man mažai žinomas. 
Tuo laiku aš jau buvau toli* ■' ■" . * 
nuo Gruzdžių — Dauguvos 
fronte prieš tuos pačius “rau
donuosius”, su kuriais pačioj 
pradžioj šusipešėme Gruzdžiuo
se...

' (Galas)
fc***r*' *4 - j 3!? * *T?~ " A \. L.' j y.« .'.. ■

Dauguvds

aflIEE "

gita Ir, iiflfeM iftibtiešj visa

A. šaitįfrferiai užl&iko vaigd- 
ftįjų daiktų k£aut(iv& kur tu
rį Visųkios rųšifes ihėsoš. Pri
stato į namus, pagal pareika 
lavįmą. .

T BŪgdobai yra pašižymę- 
jtiši dMinbrįų lėimyna; nes tė- 
VŽs. ir diiktū fe,ė dainavimo ne- 
rali dpSielti. BagdoMsj be 
fe ^r|t. Įinomaš darbuotojas 
dMf’feiiiinkų jįhijolė ir visada 
kirriiai kbvb'ja už darbo žmd- 
nių būvio pagerinimą.

. Ir P. šttaiskis yra tvirtas 
štulfeas viętįhiamė gyvenime, 
jlš vilų gerbiamas.

. Jėigfi norite gauti “Šfaujie- 
Mš’/, iielaukiafet kol pas fem- 
štaš ątliiaSkyšiti, ifialdn^kite 
.rfitffi pranešti, ’ įmetant atviru
tę hdrdsū, š(>31 iltii Avė.

Ji;
Kenosha, Wis.

6' teta atįjo nėrii-ikiauso- 
ftiiiš Lietuvos fcUHftė pCHjiAs. 
ftastj bulšėvikij “fautlohįjų ilr- 
itita” iš GriizdŽių išvijo keli 

Du fauftoteioš poii- 
Žijtiš įįfiUš s^iiyįdjė liiikovė 
Vofciečta Vėiiati aįtakęs iifetu- 
* A <, f < «■ • • » • • • • y* • • .-J

vių baudžiamasis būrys sušau
dė fatidbriUjU viblHitį fcibildį, 
Beržynų dvato kutfiėlį, žrtibfų, 
kŪHš ktibhiažiMhšiki btivP kal
tas. “Proletariato” valdžios or- 
ganizHtofiai išsislapstė kaip 
žvirbliai karklynuose. Vienas 
kitas j h paskui Šiauliuose slap
ta aplankydavo muš prašyda-

........................      i

3,2 6 S. STATE. ;ST.
Oppbsite Davis Store;'2d Floor

Pirmus Morgicius 
ftiit Rėžti Ęstatė 
betaulied ir Undefauhed 

pėrkAm už 
CASH

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

tėl. Frahklih (K#6
J**’

Persikėlimo Išpardavimas 
t’Taiįęšiinkš ftiušų draiigditi lt kdStuftifettarti! 
Balandžio 5 ,5; ih apie tą laiką; tfies petšiUe įsi tote j Archer Avė. 
Biję Store. Visas musų atakas turi. būt suitiažintds iki iriihimūmb 
Jei stokos vietos, kurių mes laikinai užimsime pas Big Store .... 
Atflilankė i rtlllšii Stotą jijg persitikrinsite; kokias didėles šutiufiaš 
ŽėS'KKS-Tik' Kelej« iŠ Daugelio

SitilOmtį Pėi* Šį Išpardavimą

Alfas Vytas mžliiliš

Kaip mes kūrėme savo 
“rėėpubliką”

$1.00 vertės
KARŠTO

VANDENS ■
BUTELIS

49c
Dalen’s Pharmacy

$1 vertės .Boyer’s 
Veidui Pdudėriš ir 

50c Patid. Base 
Aštringėnt 

Abu už 

55c
: ■ , j - " "

60c Phillips 
Texture of 

CĮejijrtsiĮte 
CREAM

34c

Turi 320 balsų

ST. MOCKŪS

1224 Herrick Av

Tel. Yards0093
Turi 280 balsu

■"* v i, 7 , į

AL. SAtlCfcAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 160 balsuTuri

I. SUGDINIS
2 E. Clark St.
V. Frankfori, 
Turi140’itaisų

MRS. D. ŽUKAS

4500 South 
Ročkwell St;

J. F, VILIS
2135 N. Spau
dini? Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981
Turi 250 balsu
•'4 a U w,; :

StlotrEMAN
6456 South 

Maplėw6od Avė.
Prospect 1695 

Chicago.
Turi 240 balsU
y. ~.*i »y ,. -

k; ŪRNEŽIŠ 
4667 Š. Talrndii 
Avė., Ghicago 
Turi 240 bįtlšil

17

Turi 237 balsi!

KbVį Už Liėttitos laisvę Gruzdžių padangėje atsiminimai 
(Sfuštį specialaus Kauno korespondento)

somos Lietuvos šalininkų va
das, Mečys Jurgely s (dabarti
nis Alytaus apskrities viršinin
kas), ‘ kuris užšokęs ant stalo 
irgi išdrožė “pamokslą”. Jis pa
sakė maždaug taip,:
~ Draugai’ Mėš kėiitėiiiė 

oktibacijdš vef-

, ' ' P. DALEN. R. Ph.
4193 Archer Avenue

■... . Tel. Lafayette 1155-1060
•ii i............ii.. ........................................ i į iįH .......... ■■■■■■ 1Y1.A i......

Chicagd

.........

fc iskifcfcči
713 Wįscdfišlri 
Port W$shifi£- 

tdh. Wis.

turi 160 baisu
A.
12 Pąrkman Av. [ 
TorOntd, Canada
Turi 150 balsų

Cahada

MRS. F. 
EDKINS

4418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
125 > balsų

M. J. MATU 
LIAUSKAS

1519 W. Lom- 
bard St;* 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsiu

iiticiiėh lyg hilkb nedėtas rą- 
iniausiai vaikšto Laisvės Alė- 
jd j. Bolševikų ..“f 6j aus” prana
šai atšidSriįiiiSayo tai iš Biržų, 
tai iš Rygos, gruzdiečiams siu- 
lyddnįi vilofbį iėryfeiiį; kad tik 
jil. patikėtų jų “sparnuotiems 
žodžiUih's”. . Ar jie buvo blogi 
“pranašai”, ar permažai siūlė 
gruždiečlhnlš gėrybių, jiė įasi- 
sėkiMo fi'fetfejo. Tuosyk “ese
rai” Beftlefee nęp^šomi. B ne- 
įgalidjūffl; pasiškėibū “vMfežia” 
ir gMdlėįius pastatę 1 “post 
taktufh”, feradėjd orgdUizuoti 
“raudbfeąjį gvardiją”#; f

Vaizdžiai prisimenu vieną 
Gruzdžių valsčiaus “Darbinin
ku, tifezėmių if Mažažemių Ta
rybos” plenumo posėdį, kurin 
frfer nesusipratimą, atsiprašau 
— kaip rinktas “delegatas”, 
būva fehkiiųvęs ir šių eilučių 
!au«toriUš.

Atsiradus “raudonųjų val
džiai”, pastarųjų vadovai įsi- 
geidė turėti po ranka ir viso 
valsčiaus “proletariato komite
tu”. Įvyko rinkimai, bet jie iš* 
ėjo iniciatorių nenaudai: “dele
gatų” daugumą sudarė ūkinin
kai, tudĮyk “buožėmis” pra- 
y^tdžiUojami ir tdikifigi maža
žemiai. Delegatams susirinkus 
Valšeidill šdieje ^ir “raudonųjų” 
bratūtiklni pbadėjūs dėstyti sa- 
Vo “plattbtmų”, ant kurios, aiš
ku, nebeturėjo teisės atsistoti 
“buožės”; atmosfera pradėjo 
elektrižuotis. Buvo jaučiamas 
audrus artėjimas.- Ir tą audrą

sakė maždaug taip,:
■^Drau&hlį 

sųffiią ypk$$lb okiifeą* 
gljį ir visi ptadžiugbii .-.A . : Lkę tos valandos, kurios svajo
jom: nepriklausomos Lietuvos 
valstybės! Dabar atsiranda iš 
kažkur atsibasčiusių žmonių, 
kurie siūlo niekados neįgyveri- 
dinamas ^gėrybes ir mus kirši
na tarpusavy- Pas mus nėra nė 
“proletarų”, nė “budžių”, mes 
visi esame gruzdiečiai, kuriems 
rupi ne rusiškas “rojus”, bet 
nepriklausoma Lietuva!..

M. Jurgelys “pamokslo” ne
baigė... Salėje kilo didžiausias 
ermyderis: “proletariato” at
stovai pradėjo veržtis prie “tri
būnos”, kad griebus “kontr-re- 
voliucionierių” M. Jurgelį, 
jiems ant kulnų lipo pastarojo 
šalininkai, kurių buvo daugu
ma. Ore pakilo kumščiai ir laz
dos... M. Jurgelys su savo arti
mesniais šalininkais salę aplei*
dd.i; prd lafiįų! /^folėteikto ’ 
očatbTifiiiiŠ . isėjd dar fiesčiau: 
įniršusių ūkininkų spaudžiami, 
iife išsisldpstė kas po scenos, 
kas po mokykloj stovėjusios 
ISvbš! “i^lėnunio” posėdis buvo 
suardytas. Bet jkūrštiš tilo iiė- 
sibaigė. Uėlėgatil £yii$eiiiiš mi- 
tjngavp gatvėje. Mums su M. 
Jurgeliu atvykus į rinitu kur 
bjlVo šiisirinkę beveik Viši 
“buožių” delegatai; kažkas pra-

EKSKURSIJA
LIETUVON

Pirmutine ofici;
čių Agentų

“Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor- 
Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON

yra rengiama

Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ėkškUrsijbs per Vokietiją ir Frdriėij^t bus paskelb
tos veliads;

kūrlė rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą; kreipkitės 
tuoj aus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui pėrfclitų kdi$ kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujiehų” Laivakorčių Škyriiis
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

IMPERFECT IN ORIGINAL

—
J;

 r:

*WIW*W*"
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DARBO ŽINIOS
Illinois Hart Indust
ries Co. darbininkai 

s streikuoja
CICERO, kovo 18 d. —Illinois 

Hart Industries Co., 1325 So. 
Cicero Avė., darbininkai išėjo 
į streikų dėl to, kad dirbtuvės 
administracija nutarė suma
žinti jiems algas.

Paminėtina, kad šios dirbtu
vės darbininkai streikavo metai 
laiko atgal. Tada, darbininkai 
laimėjo tiek, kad kompanija 
pripažino darbininkų unijų su 
ta sųlyga, kad unijos vadovai 
suorganizuos ir kitų tos pačios 
išdirbystės, Chicagoj esančių 
dirbtuvių darbininkus;

Bet į virš metus laiko unija 
iš 25 tos rųšies dirbtuvių nesu
organizavo nė vienos darbinin
kų grupės, nors algos taip pat 
mažos. Sakoma, kad tos kom
panijos savo išdirbinius parduo-l 
dančios pigiau.

Darbininkų uždarbiai tokie: 
vyrai gauna nuo $16.00 iki 
$20.00 į savaitę, o merginos 
nuo $12 iki 16. Streikuoja apie 
200 darbininkų. Senas Petras.

Brighton Parko Jaunuoliai Rengia Vakarą
MM

Brighton Parko Jaunuolių Draugija, kurių mokina p. A. Zabukienė, (sėdi pirmoj eilėj, dešinėj). Ta grupė sekmadienį ren
gia vakarėlį, kuriame pašoks, padainuos, bendrai parodys tėvams ir publikai kų pramokę. Vakarėlis įvyks Liberty Grove sve
tainėj, 4615 So. Mozart Street. Pradžia 5 vai. po pietų, o įžanga 25c.

Mikui,
Mildutei
Povilui
Tonini
Vincams i

Mes be abejonės supranta
me jūsų gražaus sveikinimo 
prasmę ir tikslų, ir todėl pra
šome visų, išgerti už musų 
sveikatų, kas kų labiausia mėg
state.

Juozas č.
Juozas J.

Juozas L.
Juozas M.

Juozas š.
Juozas ž.

Lewis Style Shop
Atidaro Vyrų Rūbų 

Skyrių

i .

Rado sužeistą merginą, 
nesisako iš kur ji

Policija atvežė j apskrities 
ligoninę merginų, kurių rado, 
be sųmonės ir sužeistų, prie 
Van Buren ir Paulina gat
vių.

Mergina, sprendžiant iš ap
darų, atrodo iš pasiturinčios 
šeimos, vienok, ir sųmonę at
gavus, jos vardas ir gyvena
moji vieta policijai sužinoti kol 
kas nepavyko. Mergina nesisa- 
ko kas esanti, todėl, jog neno
rinti, kad giminės sužindtų apie 
jos nelaimės.

Ridikiulyje' rasta tik 1 cen
tas pinigais ir užrašams kny
gutės. Mergina nuo sekmadie
nio nevalgiusi.

Renka maisto pro 
duktus J. T. Zurio 

Bankietui
Moterių Komitetas kviečia biz

nierius , ūkininkus prisidėti 
aukomis

Velykų Dienų, balandžio 12,

Ashland Boulevard Auditorijoj 
yra rengiamas iškilmingas ban- 
kietas lietuvio kandidato į tei
sėjus, John T. Zuris pagerbimui.

To Bankieto užkandžių ko
misija, kurių sudaro žemiau 
pasirašiusios moterys, kreipia
si į visuomenę sekamu atsišau
kimu :

“Atsišaukiame į lietuvių vi
suomenę, .pasitikėdami, kad at
siras savanorių, kurie paaukaus 
maisto produktų šiam parengi
mui, kaip tai duonos, keksų, 
sūrių, kiaušinių, agurkų, etc,.

“J. T. Zuris Boosters vice-

pirmininkas Frank Woidat pa
sižadėjo mėsų gauti kuo pi
giausia kaina. Kadangi vyrai 
apsiėmė parūpinti gėrimus vel
tui, tai ir mums moterėlėms 
reikia pasistengti ką nors gaut.

“Jeigu tarp ūkininkų, biz
nierių ir šiaip žmonių atsiras 
norinčių aukauti, tai mes, už
kandžių komisija, busime labai 
dėkingos.

“Apie aukas ar dėl infor
macijų telefonuokite, Lafayette 
8157.

“R. Ziabukienė, B. Spillienė, 
p. Surwell ir p. Stencel.

Padėkos žodis 
nuo Juozų

Kadangi mes, Juozai, susi
laukėme netikėto, nenumatyto 
ir gražaus pasveikinimo, kuris 
buvo kaip tik vietoje ir lai

tai esame labai dėkingi:—
Albinui 
Antanams 
Jonui 
Julytei 
Kaziams 
Kostantui 
Mariutei

ku,

ir orkestrų, ir gėrimus, kad at
silankiusius svečius pavaišinti. 
Vyrų skyriui dirbs lietuviai pa
tarnautojai. Krautuvės kredito 
ir rekliamos vedėjas taipgi yra 
lietuvis P. šaltimieras. (Sp.)

Ikišiol aprūpinęs paltais ir 
sukniomis moteris, Lewis Style 
Shop rūbų sandėlis, 4716 South 
Ashland avenue, nusprendė, 
kad nereikia užmiršti ir vyrų.

Nutarta—.padaryta. Rytoj 
sandėlio prezidentas, William 
A. Lewis, atidarė vyrų rūbų 
skyrių.

Tokio skyriaus atidarymas 
negi paprastas įvykis. Tagii, 
krautuvė šeštadieniui parūpins)

CONSUMERS
Vyno ir Degtines 

Krautuve
2022 W. 35th Street

YRA PAGARSĖJUS DIDE
LIU IR ĮVAIRIU

PASIRINKIMU
Vyno ir Degtinės

MEISTER BRAU 
PRIMA-PABST ir ALE

ALUS
Mes parduodam ir 1/8 bačkutės 
Telefonuokit LAFayette 0151

Nuo
Neuralgiskų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O
kuris suteikia greitą ir tikrą
/ palengvinimą

Velykoms Ceverykai
VISAI ŠEIMYNAI

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

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

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

3337 SO. HALSTED STREET

PRANEŠIMAS iš LEWIS KR AUTUVES-Chicagos Lietuvių MADŲ CENTRAS

LEWIS
GRAND

MR. WILLIAM A. LEWIS

VYRŲ SIUTŲ IR KAUTŲ SKYRIAUS
• ATIDARYMĄ! •

ŠEŠTADIENĮ, KOVO-MARCH 21 DIENĄ, 1936

Subatoj, Rovo-March 21 d., 1936
UŽKVIETIMAS Visų Kolionijų Atsilankyti Į

LFWiS
MEN’S AND YOUNG MEN’S

TOPCOATS ON

EASY CREDIT

$17.50 IR AUKŠČIAU — Vyrų Pavasariniai Topcoats 
vilnų, vėliausios mados, geriausios medžiagos. Pilnai 
VYRŲ! $19.50 IR AUKŠČIAU SIUTAI. Tikrų vilnų 
tai vėliausių išdirbyščių, įvairių spalvų, įspūdingų madų. Geriausia 
gamyba visose spalvose ir dydžiuose — nuo $19.50 ir aukščiau.

MEN’S SPRING TOPCOATS $17.50 AND UP 
MEN’S AND YOUNG MEN’S SUITS $19.50 AND UP

100% tikrų 
Garantuoti, 

vyriški siu-
PIRMĄ DIENĄ PAVASARIO — Su 
Moterų Dresių ir Siutų Išpardavimu. 

4716 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Pirkite ant LEWIS’O Lengvaus 

Išmokėjimo Plano. 
PUIKIAUSIOS DOVANOS 

Visiems Vyrams!

TAKE YOUR TIME! THE LEWIS EASY CREDIT SLOGAN!
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MUZIKOS ŽINIOS
. . r-.......... ■

Rašo — NORA
“Turčk didelę vietą savo gy

venime Muzikai, — ir ji atneš 
tau neapiprekiuojamą atlygini
mą. Visi tava širdies troškimai 
bus artimesni, kuomet tu busi 
sutaikytas ritmui ir 
jai gyvenimo.’*

karmom -

i

Lietuvos 
savo 15

Lietuvos Operos 
Choras

šiomis dienomis 
Operos Choras minėjo
metų sukaktuves. Dabartinis 
choro vedėjas, gerai žinomas 
kompozitorius, R. Štarka, su
organizavo šį chorą 1918 me
tais, ir kuomet 1920 metais su
siorganizavo Lietuvos Valsty
bės Opera, šis choras tapo da
lis operos. Iš tų laikų daininin
kų beliko tik ketun, bet dau- 
giaus kaip pusė visų dainininkų 
yra išbuvę chore per 10 metų.

Įdomios skaitlinės iš choro 
darbuotės yra sekančios: Cho
ras dalyvavo 1,400 operų pa
statymuose, į>er 100 dramos 
spektaklių ir 80 koncertų.

Choras turi 48 operas savo 
repertuare ir G dramas.

Didžiuma operos choro narių 
yra konservatorijos mokiniai, 
dalia baigusi ją ir dalis perkel
tų į solistus.

Choras susideda iš 40 daini
ninkų ir nuolatiniu dirigentu 
bei chormeisteriu yra kompozi
torius p. štarka.

Sveikinimai chorui ir jo ga
biam vedėjui p. Starkai šia 
metų sukaktuvių proga.

Naujai Paskirtas 
Philharmonijos 
Vedėjas
Sukėlė daug giirfti

Wilhelm Futhwangler, 
garsėjęs vokietis muzikos
dejas, kuris praeitą savaitę bu
vo paskirtas muzikaliu direkto
rium New York Philharmonic 
Orchestra 1936-7 metams (už
ima vietą rezignavusio Artūro 
Toscaidni), buvo taip pat urnai 
atsteigtas kaipo direktorius 
Vokietijos Valstybės Operos 
Berlyne. Jisai buvo priverstas, 
rezignuoti iš tos vietos 1934 
metaią gruodžio mėnesį, dėl to, 
kad jisai drįso pasipriešinti 
nazių režimo neprielankiam at- 
sinešimui prie kompozitoriaus 
Paul Hindemith.

Nekurie N. Y. Philharmoni
jos rėmėjai protestuoja šiam 
paskyrimui, sakydami, kad ve
dėjas vienos įžymiausios Ame
rikos orkestrų, neturėtų užim
ti, tuom pačiu laiku, oficialę 
vietą po nazių režimu. Arthur 
Judson, perdėtinis Philharmo
nijos Orkestrus, atsisakė dary
ti komentarų šiame atsitikime. 
Bet visas muzikalia pasaulis 
užinteresuotas ir įdomu kaip 
dalykas galų gale užsibaigs.

tisto —- beturto ir vienatvėje...
Bet atsiminimai jo gyvens, 

iš priežasties tų skaitmeningų 
ir gyvų asociacijų, kurias jo 
vardas iššaukia tarp Amerikos 
muzikos mylėtojų.

Pirma opera, kurią “Muzikos 
žinių” vedėja tupėjo laimės iš
girsti, buvo “L’fjracolo” Metro
politan Operoje, su Scotti 
“Chim Fen” rolėje, ši rolė bu
vo viena jo mylimiausių ir jisai 
net padarė savo paskutinį ir at
sisveikinimo pasirodymą joje, 
Metropolitan Operoje, 
mėnesį, 1933 metuose.

sausio

Stebuklai kartais 
Giovanni Sgambati, - 
Italų kompozitorius, ir būda
mas sveiko proto iki laiko jo 
mirties, sulaukęs 70 metų, ne
parašė nė vieną operą.

& » &
Naujas Radio 
Tinklas

Pranešama, kad Wamer Bro
thers Pictures, Ine., įsteigs tre
čią nacijonaliai platų radio 
tinklą Amerikoje, šis plianas 
yra rezultatu ginčų tarp War- 
ner Brothers ir Amerikos 
Draugijos Kompozitorių, Auto
rių ir Leidėjų.

įvyksta, 
žinomas

“Pasitikėjimas yra sutvertas
— ne nupirktas.”
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Antonio Scotti —
Mirė Italijoj
Buvo artimiausias €amso 
draugas ir svarbi figūra 
operos pasaulyje

Antonio Scotti, pasauliniai 
žymus baritonas, per 34 metus 
vienas iš svarbiausių narių 
Metropolitan Operos, New 
Yorke, mirė 26 d. vasario Ne
apolyje, Italijoj, susilaukęs 70 
metų \ amžiaus.

Scotti, kuris buvo tikras ma
estras charakteringose rolėse, 
pasitraukė nuo scenos tik trys 
metai atgal, ir nuo to laiko gy
veno neturtingose sąlygose.

Sulyg jo draugų, šis barito
nas gyveno iš fondo, sukelto 
Muzikos Mylėtojų Draugijos 
New Yorke. Jis neturėjo šei
mynos ir gyveno vienas. Todėl 
ir apie jo mirtį nebuvo žinoma 
per dvi dienas. Tiktai keturi 
žmonės dalyvavo jo laidotuvėse, 
ir taip užsibaigė dienos vienos 
Žavingos figūros ir vieno tų 
laikų didžiausio dramatiško ar-

“Taktiška orkestrą yra tokia, 
kuri pavėlina savo vedėjui ma
nyti, kad jis yra daug svarbes
nis ne kaip kompozicija ir mu
zikantai.”

Amerikos Kompozicijos 
Svetur

34 Amerikos kompozitorių 
kuriniai buvo girdimi 11 sveti
mose šalyse bėgyje paskutinių 
šešių mėnesių, Rezultate pa
stangų Nacijonalės Federacijos 
Muzikos Kliubų. Rumunija ir 
Portugalija yra dvi šalys prisi
dėjusios šiame gerame darbe.

gali priimti apie savo darbuotę ‘ 
įvairias nuomones, nevisos ku- 
rios yra prielankios, tai kodėl i 
tas nėra galima musų lietuvių 
muzikos; darbuotės tarpe?

Bet aišku, kad reikia žmonių 
su gilesniu išsilavinimu ir su
pratimu, kad žinoti, jog jie nė
ra “perfect” ir gali susilaukti 
pastabų ir kritikos.

Tolerancijos (trukumas, ro
dos, yra dar kitas terminas 
tam pritaikinamas* Bet plačiau 
apie šį dalyką kiek nors vėliau.

» »
Birutė Sarpaliutė 
Vėl Atsižymėjo 
Illinois Universitete

Lietuviams gerai pažįstamo 
muzikos ir' kompozitoriaus Pet
ro Sarpaliaus duktė, Birutė, ku
ri laimėjo stipendiją į Illinois 
Universitetą, vėl atsižymėjo sa
vo muzikos studijose, būdama 
viena iŠ kelių pirmo kurso stu
dentų “fine and applied arts” 
skyriuje atsiekusi augštus kre
ditus.

Iki šiol mes žinojome Birutę 
tiktai kaipo gabią pianistę, ta- 
Čiaus jai nuvykus Universite
tan mokytojai pastebėjo, kad 
ji turi ir balso medžiagą, kuri 
verta susidomčjimo ir lavini
mo. Reiškia, galime susilaukti 
kartu geros pianistes ir daini
ninkės. Geriausių linkėjimų jai.

Pavasaris — 
Birutės Choras

Ir taip metai vėl pakartoja 
savo pasaką. Mes ir vėl ateina
me prie žavinčio skyriaus. Pa
vasaris neužilgo atidarys gėlių 
skrynias, idant nudažyti šyp 
sančią žemę, (taip kaip Birutės 
Choras atidarė tą naują, nese
niai iš Lietuvos parvežtą, dai
nų skrynią, kad padabinus mu- 
,sų sielas. Ir> pasidžiaugus jo 
mis, sudėti prie to senesniųjų 
ir visiems brangių dainų turto,

kuris taip saugiai sutalpintas < 
kiekvieno gražių dalykų mylin
čio Lietuvio širdyje.

Labai gailiuos, kad tūkstan
tis mylių skyrė mane nuo pra
eito Birutes Choro koncerto. 
Bet, žinodama Birutės praeitų 
20 metų darbuotę, kaip ji vi
suomet nuoširdžiai rengėsi prie 
kiekvieno jos parengimo, dėda
ma visas galimas pastangas, i? 
žinodama sudStj choro dalyvių, 
o ypatingai p. Jono Byansko 
gabumą tr pasišventimą dailės 
labui, neturiu nė mažiausios 
abejonės, kad ir šį sykį Birutė 
įrašė įdomų ir svarbų puslapį 
savo gyvenimo knygon. Tas 
puslapis bus malonu peržvelgti 
ir pakartoti ne kartą ateityje.

• »
Steponavičių 
Koncertas

Praeitą sekmadienį, toje pa
čioje Lietuvių Auditorijoje, 
kurioje matomai dar labai 
skambėjo atgarsiai Birutės 
koncerto, įvyko kitų, daug ge
ro lietuvių kultūriniam gyveni- 
man įnešusių, — dainininkės 
Anelės, smuikininko Kazio iv 
painisto Jurgio Steponavičių, 
metinis koncertas. Tiktai tas 
kas nelanko* lietuvių parengimų 
ir nesiklauso lietuvių radio va
landų nežino svarbą šių trijų 
muzikos darbuotojų jų įvairio
se šakose ir kombinacijoj. Jie 
rodos apima daug to, ką muzi
ka reiškia — patys nuolatos la
vinasi, kitus mokina, veda įvai
rius chorus ir orkestrus ir sta
to muzikalius veikalus.

Nebereįkalo sekmadienį susi
rinko tokia skaiitmeninga pub
lika, kad atiduoti atatinkamą 
kreditą kiekvienam iš princi- 
palių ir juos asistuojančių pro- 
grame dalyvių.

ą 8 s
Ir dabar lauksime “Naujos 

Gadynes choro, kurį veda Jur
gis Steponavičius, pastatymo

operetės “Vogtas Čigonas”. Ta 
operetė |turi daug gražios mu
zikos ir akcijos, ir jeigu imti 
praeito sekmadienio ištrauką, 
kurią šis choras pildė Stepona
vičių koncerte, kaipo pavyzdį 
prirengimo visos operetės, tad 
leabejončs, kad atsilankę spek- 
taklin turės malonių atminčių.

Įspūdingos Dr. Juozo 
Kelios varduvės
MARQUETTE.—Pereito tre

čiadienio vakare, kovo 18-tą, į- 
vyko dr. Juozo Kelios vardu- 

rezidencijoje,vių puota, jo
6744 S. Artesian Avė*.

Mums atvykus, puota buvo 
jau? prasidėjus, nes svečiai sa
kė vienas kitam žingeidžias 
pasakaites ir linksminosi. Iš 
aukščiau susirinkusių svečių te 
ko pastebėti k-gus Baltutį ir 
Lukošių, kurie kalbėjosi su p- 
nais Narvidais, Nekrosh, Bartz, 
Pivariunais ir kitais.

Daug daktarų

Praėjus valandai laiko, atvyko 
ir daugiau svečių, tarpe, kurių 
matėsi dr. P. Z. Zalatoris su 
žmona, dr. C. Vežei su žmona 
ir dr. In. T. Strikol su žmona, 
žinoma, puota negalėjo apseiti 
ir be p-no A. Belskio, kuris 
vyko gana vėlai.

Apie 11-tą vai. darbšti, 
bai sumaninga p-nia Kelia 
kvietė susirinkusius 
čius sesti prie stalo,

valgiais. < Į juos tik pažiurėjus 
galima tyivo sočiu būti,o ką jau 
bekalbėti ^pradėjus juos valgy
ti. O gėrimai tai buvo gėrimai.

Linki dukters sulaukti
Prisivalgius įvairių skanių 

valgių iki sočiai, prasidėjo va
karo trumpas programas. Jį 
atidarė vakaro vedėjas k-gas 
Baltutis, apibudindamas vakaro 
svarbiausi tikslą ir pakvietė 
kalbėti eilę kalbėtoji/, išskyrus 
vos tik kelis. Visi kalbėtojai! 
vėlino vardininkai ilgiausių me
tų ir dukters susilaukti.

Ant galo, buvo pakviestas 
kalbėti ir pats dr. Juozas Kel
ia, kuris pasakė gražią atatin
kamą kalbą ir padėkojo už taip 
skaitlingą svečių atsilankymą 
į jo paminėjimo varduvių puo
tą. Tuom ir užsibaigė progra
mas.

Puota tęsėsi net iki penktos 
valandos ryto. Ji praėjo labai 
smagiai ir gana gyvai, o sve
čių nuotaika buvo labai gera.

—Buvęs.

at-

la- 
pa- 

sve- 
kuris

buvo prirengtas ir nukrautas iš 
anksto su įvairiais ir skaniais

šeimininkėms pirkti jautieną, 
“chuck” ir “round steak”.

Pigiai esą galima nupirkti ir 
veršienos.

Miršta Chicagos Moky
klą Viršininkas

šią žinią rašant daktarai 
skelbia, kad miršta Chicagos 
Mokyklų superintendentas, Wil- 
liam J. Bogan.

Rekomenduoja Šeimi
ninkėms Jautieną

Mes Padarom Gerą 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanenta musu

Speclalybil

Ideal Beauty Shop, 
Charles štonejB, Vedėlas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

----ę----------------

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St *’. I .
Englewood 5883-5840 
Fotografija %yra am

žina atmintis.
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Chicagos mėsos rinkos infor
macijų biuras rekomenduoja
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SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN

Crane Coal Co. (
5332 S. Long Avė. H 

TeL Republic 8462

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

Smulkesni $7.06 tonas

Užsirukykit po Pietų 
Labiau-Sušvelnintus 

OLD GOLDS!

T avernos
\ 

Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė.- Fairfax 1104

Beethoven’o 
“Fidelio”

Buvo daugiau ne kaip viena 
priežastis dėl perpildymo Met
ropolitan operoą užpraeitą šeš
tadienį sutikime Beethoven’o 
operos “Fidelio”. Pirma, kad ši 
yra Beethoven’o vienintelė ope
ra ir jaunoji karta gal žingėi- 
davo žinoti, ką tikrai didelis 
genijus padarė su opera. Ant 
ra, ką Kirsten Flagstact pada
ras su ne-Wagneriška operas 
kadangi ji pasižymi pildyme 
Wagner’io kurinių. Trečia, bet 
ne paskiausia ir ne menkiau
sia priežastis tai ta, kad šis 
sopranas visuomet pritraukia 
pilnutėlę operą klausytojų*

Apie patį kurinį: yra begalo 
puiki muzika, turinti giluma 
emocijos charakteringos Bee- 
•thoven’ui. Ji nežavės paprasti] 
“thrill” j ieškotojų, bet džiu
gins mylėtojus tobulos vokalės 
ir orkestrais linijos.

šis perstatymas' įštikrųjų nu
nešė mane prie krašto begalės 
ir pavėlino truputį pažvelgti 
tenais,..

Ir aš esu tikra, kad nė vie
nas iš tų kelių tūkstančių pub
likos neatėjo klausytis šio še
devro ir jo pildytojo, su nusi 
statymu prieš arba simpanija 
už kokį nors dalyvaujantį ar
tistą — kaipo privatinę ypatą, 
o tiktai kaipo gamtos apdova
notą talentu ir muzikoj ir šiaip 
išsilavinusį dailės interpretato
rių.

Ant rytojaus Amerikos spau
doj pasirodė įvairus ir platus 
aprašymai šio grandioziško įvy
kio, buvo net „ir neprielankių 
pastabų. Viskas ■ tas eina prie 
dar tobulesnio darbo ateityje. >

Jeigu tokie pasauliniai pa
garsėjusiai artistai kaip Flags- 
tad, arba Rosa Ponselle už jos 
sukurtą Carmen rolę, turi ir

ONA KIRDULIENE 
(Po pirmu vyru Palionis, po 

tėvais Žemaitytė)
Mirė kovo 17 d., 1936 m., 1 

vai. popiet, sulaukus pusės am
žiaus.

Kilo iš Suvaiką Rėd., Sakią 
Apskr., šakiu parap. Ameriko
je išgyveno 30 metą.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jąrgj, 2 sąnus: Benedik
tą ir Prancišką. 2 dukteris: 
Pranciška Carver ir Oną 
Sparks, marčias, žentus ir gi
minės; o Lietuvoje seserį Ma
rijoną.

Kūnas pašarvotas 3729 So. 
Albany Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni* 
kovo 21 d. Iš namą 8 vai. ry
to bus atlydėta i St. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės Sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nubširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugąs-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nulindo Vyras* Sunai, Duk- 
terys, Marčios, žentai ir Gi
minės. z

Laidotuvių direktorius La- 
chawįcz ir Sunai. Tel. CANal 
2615.

MAGDALENA MAŽEIKIENE 
po tėvais Tumpikė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 diena, 5:30 valandą 
vakare 1936 m., sulaukus pu
sės amžiaus; girnas Suvalkų 
rėd., Garliavos parap.

Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Paliko dideliame

vyrą 
joną 
fiją. 
čią,

nuliudime 
Teofilą, 2 dukteris Mari- 
Meldažiene ir žentą irSo- 
3 sūnūs Tadeušą ir mar- 
Augustina ir marčią ir 

Vincentą, seserį Elzbietą Cle- 
velande ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
715 W. 21 PI.

Laidotuvės įvyks 
kovo 21 dieną, 8:00 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero /kapines.

Visi a. a. Magdalenos Ma
žeikienės .giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, dukterys, sunai,, 
marčios, žentas _
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius. S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe, 3377.

randasi
subatoj 

vai. ryto

Wį

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

... įKuJ-jramšMskas, sekr. ix. ..... 
SLA 185 Kuopos Indiana Harbor, Ind., nepaprastas susirinki

mas (penktadienį, kovo 20), Ivano svetainėj, 2101 Broad- 
way, 7:30 vai. vak. Visi nariai turi dalyvauti susirinki
me. Valdyba.

J"'

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys 

10 Bitliard & Pocket Tables 
Lunch Room —- Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co
A~- Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

Vakarinės žvaigždės Paselpos Kliubo, Cicero, svarbus nepapras 
tas susirinkimas Vienijimosi Klausimu, (sekm. kovo 22 
d) 2 vai. po pietą, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14tb 
Street ir 49th court.

Antanas Turkewicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu Seredoj, kovo 18 dieną, 

4:00 valandą po piet 1936 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, 
gimęs Abeliuose, Lietuvoje. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Anna, brolį Onufrą, brolienę Nellie Rouba, 
taipgi giminės Roselande ir Lietuvoje* Kūnas pašarvo
tas randasi 2016—136th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 21 dieną, 8:30 
vai. ryte iš namų į St. Francis parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j Šv* Kazimiero kapines Chicagoje.

Visi A, A. Antano Turkewicziaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu-’ 
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsjsvei-

Nuliūdę liekame,
1 . .Moteris, Brolis, Broliene ir Gimines.

•'<T

PARENGIMAI
KOVO 21—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai

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

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

Hali, 4615 S. Mozart Street, 5 vai. po pietų. Su pro
gramų ir šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių kvartetas, 
šokėjų trupė po vadovyste M. MikneviČiutės-Meck.

KOVO 22—Lietuvių Seserų Tautiškos Draugijos Bunco Partv 
šemetų svetainėje. Įžanga 25c. Bus gerų dovanų ir už
kandžių.

KOVO 28—SLA. 109 Kuopos Draugiškas Vakaras, W. Neffo 
svetainėje, 2435 South Leavitt Street, 7. v. v. 
programas, užkandžiai, gėrimai 
yra kviečiami.

Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras
Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343

veltui.
Įdomus

Įžanga 50c. Visi

operetę, “Vogtas 
Kedzie avė.

Kovo 29 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga
nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu- 
rio naudai.

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 

• mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.
Bal. 4 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi

zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
ne, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALANDŽIO 12—-J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland 
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinčje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal- 
sted street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kurį rengiama Mandel. Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c,

šlaito
South

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highvay Teatrą
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospeet 6086 < ’ *Chicago. III.

OUEEN’S TAVERN 
Geriausios rūšies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašomo visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

Prašome visus kaip busite

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

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Wil!ow Springs

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

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

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarek alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių. parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, 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.

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489. i
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Rengia 5-jų melų sukaktį
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dienų aš juos apmainysiu į ki
tus. Vienok tokių atsitikimų 
nėra, nes p. Shapiro taip ge
rai pritaiko čeverykus, kad jų 
mainyti niekada nereikia.

Dabar šioje krautuvėje ra 
site pilną pasirinkimą pavasa
rinių čeverykų.

— Biznio žvalgas.

rinkimą dėl nario, Antano Tur- 
kevičiaus, mirties.

•Susirinkimas yra šaukia
mas Ivano svetainėje, 2101 
Broadway, 7:30 vai. vakare. Vai 
dyba praneša, kad visi nariai 
privalo dalyvauti.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu. 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

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

U1" .......... ....... . *>

Auditorijos raportas priim
tas, raportuojant B. Jakai
čiui. Daržo paėmimo komisi
ja pranešė, kad daržas paim
tas birželio 21 dienai nuo L, 
Nizinsko (Svilainio). Praneša
ma, kad 30 metų Dr-tės gy

vavimo paminėjimo klausimas 
bus dar komisijos svarstytas 

-1 ir priešmetiniame susirinkime 
' praneštas.
I Iš kitų paminėtinų raportų 
yra vienas apie ligonių stovį. 
Pasirodo, kad užsimeldavo 
penki ligoniai ir pašalpa jiems 
išmokėta. Dar du reikalauja. 
Vienam išmokėta $20, kitam 
$10.

Iš apyskaitos paaiškėjo, kad 
kasoje randasi $1,032.70. Drau
gystės turtas — $10,404.32.

Korespondentas G. P.

Adomaičių bute, 2420 North 
Francisco Avė. įvyko skaitlin
gas Nortliwest Liet. Moterų 
Kliubo narių susirinkimas.

Parengimų komisija prane
šė smuikias žinias, kaip bus 
rengiama penkių metų kliubo 
gyvavimo sukaktis. Sukakties 
paminėjimą numatoma su
rengti gegužės 9- dieną, Mel-, 
rose saloje, 1564 N. Dainen

Parengiifias busiąs labai šau
nus, busią ir daug “prašmat
nybių”. Kokios bus tos pra
šmatnybės, tai komisija ne
skelbia. Na, palauksime ir pa
matysime. Tad, vėlinu daug 
pasisekimo.

Po susirinkimo p-ia Adomai
tienė patiekė įvairių skanėsių. 
Besigardžiuodami ir besikal
bant nepajutome kaip laikro
dis išmušo dvyliką. Dabar 
lauksime kito tokio susirinki
mo, kuris turės Įvykti pas pp. 
Badžius.

rytą 
(1360

Northsidietė.

Iš Dr-tės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

Išmoka pašalpas

Audi-Kovo 11 d. Lietuvių 
torijoje įvyko Dr-tės Palaimin
tos Lietuvos mėnesinis susirin
kimas. <

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Jackas. Vietoj ncatvykusio 
A. Subaičio, vice-pirm. išrink
ta B. Jakaitis.

“Naujos Gadynės” 
Kvartetas “Naujie

nų” Valandoje
“Naujos Gadynės” dvigubas 

kvartetas rytoj rytą dainuos 
“Naujienų” radio valandoje. 
Programas yra transliuojamas 
iš stoties WCBD. (1080 kc.), 
nuo 9:30 iki 10-tos ryto.

Programai susideda iš muzi
kos, dainų, žinių ir pranešimų. 
Vedėjas yra Antanas Rypkevi- 
čius.

Užsidarė Mokyklos Dėl 
Raupų Epidemijos

Oak Park ir River Forest 
mokyklos vakar užsidarė laiki
nai dėl paplitusios raupų epide
mijos.

N. Radis išteisintas, 
B. Pocienė $1 pabau
dos Bagdono byloj

Lietuvis užimušė 
Įkritęs į duobę 
plieno liejykloj

52 metų lietuvis Augustas 
Vaznonis, 10323 Muskegon avė., 
vakar užsimušė įkritęs Į duo
bę plieno liejykloje. Jis dirbo

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

639 W. 18th St.» Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

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

1247 So. Cicero Avė. 
—O—

Radis buvo teisiamas už Kelly prie
testamento suokalbi; Pociene 
už bandymą papirkti džiuri- 
ninko *

89 tos ir Michigan ežero.
I Vaznonis nukrito nuo keltu
vo į duobę, kur ant jo užkrito 
didelis kiekis rudies.Justinas Mackievvich, John T. 

Zuris Boosters Kliubo pirminin
kas, kuris sekmadienio 
kalbės iš stoties WGES
kc.) Progress Furniture Com- 
pany programe.

Jo kalbos tema bus, “Demo
kratų Partija ir Lietuvis Kan
didatas į Teisėjus, John T. Zu
ris.” Programas prasideda 11 
vai. ryto.

“Boosteriai” didžiuojasi savo 
pirmininku. Jisai yra netik į- 
takingas- politikoje, bet ir vie
nas iš gabiausių šių dienų lie
tuvių biznierių, 
Standard Federal 
Loan Assn.

Felice

prezidentas
Savings and

Nausėda, 
John T. Zuris Boosters 

Club sekr.

Gerai pritaiko čevery 
kus ant kojų

REIKALINGAS kriaučius prie va
lymo ir prosinimo. 1711 S. Halsted 
Street.TONY THE CLEANER

Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metu patyrimu tame 
darbu. Darba paimam iš namu ir pri- 
statom j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 St.

REIKALINGI patyrę vyrai i deš
rų dirbimo skyrių. Kreipkitės Monroe 
Packing Co., 1801 Monroe Street, 
Gary. Ind. Tel; Gary 6125.
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Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

Vakar po pietų prieš krimi- 
nalį teisėją Burke pasibaigė 
paskutiniųjų garsios “Bagdo- 
no”-“Kelly Testamento Suokal
bio” dalyvių byla.

Nikodemas Radis, buvęs Bag
dono laidotuvių Įstaigos tarnau
tojas, buvo išteisintas.

Barbora Pocienė, kuri buvo 
suimta už bandymą ] 
džiurininką adv. Waitches bylos, 
gavo sumokėti $1 piniginės pa
baudos. Pociene pačiame “suo
kalbyje” pasisavinti Kelly tur
tus nefiguravo.

Nikodemas Radis buvo suim
tas kartu su Bagdonu, adv. 
Waitch.es, Butmaniene, kun. Za- 
link ir Dailide. Iš suimtųjų, 
kalėjime sėdi Bagdonas, Būt- 
manienė, o adv. Waitches ko
voja prieš nuosprendį atsėdėti 
nuo 1 iki 5 metų kalėjime, ape
liaciniame teisme. Zalink ir 
Dailidė esą jau laisvėje. N. Ra
dis buvo berods vienintelis iš 
suimtų j ų pilnai • išteisintas.

Vakarykščioje byloje proku
ratūrą atstovavo asistentas pro
kuroras Julius Sherwin, o kal
tinamuosius gynė adv. Beeber. 
Nuosprendžius išnešė teisėjas, 
džiurės nebuvo.

Užsirukykit po Pietų 
Labiau-Sušvelnintus 

OLD GOLDS! CLflSSIFIEŪ ADS~]

Didesnė pirmyneiga!

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

NUSIPIRKIT NAUJĄ DODGE
Gerai užmokėsim už jūsų seną 

karą.
CENTRAL

3453 So.
Klauskite dėl

Paul

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo popieros atkarpų. Continental 
Paper Grading Co. 1623 Lumber St.

norkirlrfi ' Nuo pat isikurimo, krautuvininkų papirKu kooperatyvas, žinomas kaipo “Mid- 
west Stores”, džiaugėsi labai nepa
prasta savo pirmyneiga. Kas metą, 
per praeitus penkius metus, šios or
ganizacijos nariu skaičius vis didė
jo tiek, kad dabar jau galima ras
ti kiekvienoje apylinkėje bent po 
viena “Midwest Store”.

Tai reiškia, kad atskiri krautuvi
ninkai patyrė, kad jie gali patar
nauti savo pirkėjams patenkinamai 
tik tada, kada naudojasi patarnavi
mu ir planu šio kooperatyvo. Iš tik
ro, kiekvienas krautuvininkas žino, 
kad jo pasisekimas yra geresnis, jei 
jis patarnauja savo pirkėjui ne tik 
patenkinamai, o ir ekonomiškai.

Be to, kiekvienos krautuvės pir
kėjų skaičius nuolatos .didėja. Kas 
yra geriausias įrodymas, kad kainu 
žemumas yra patenkinamas, o taip 
pat ir prekių rųšis, kokias parda
vinėja “Midwest Stores”, šalę to 

t šeimininkės yra gerai patyrusios 
maisto pirkime ir kada jos pasirin
ka “tylidwest Stores” savo apylinkė
je savo pirkiniams pirkti, reiškia, 
kad tos krautuvės yra tinkamiau
sios toje apylinkėje ir prekių kai
nos žemiausios.

Maisto pirkimas šeimininkėms yra 
palengvinta. Kiekviena savaite yra 
skelbiama per Naujienas išpardavi
mas specialiu vertybių “Midwest 
Stores”. Šeimininkės, skaitydamos 
skelbimą pasižymi sau reikalingus 
daiktus, nęs tai palengvina pirki
nėjimą ir sutaupo laiką,

Patartina visiems perskaityti šios 
dienos skelbimą. Tai yra specialis 
krautuvininku savaitės minėjimo iš
pardavinėjimas. Visoje šalyje nepri
klausomieji krautuvininkai yra pa
skelbę specijalų išpardavinėjimą ir, 
todėl, “Midvvest Stores” minėdamos 
ši ivyki aukuoja ekstra vertybių.

(Apskelb.)

AUTO SALES 
Morgan St.

Bruchas

Business Service
______ BiznioPatarnavimas_____

K. CEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

Fumished Rooms
KAMBARYS rendon — prie ma

žos šeimynos Marquette Parke. 6504 
So. Rockwell St. Antros lubos.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką; 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

♦

Business Chances
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.labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

UNIVERSĄL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Manau, kad beveik kiekvie
nas žmogus yra turėjęs ne
smagumų su savo kojomis. O 
nesmagumų turi todėl, kad ne- 
išsirenka sau tinkamų ir g 
rai pritaikintų čeverykų.

štai dabar “Naujienose” gar
sinasi Shapiro’s čeverykų krau
tuvė, 6307 So. Western Avė. 
Savininkas šios krautuvės yra 
čeverykų specialistas. Jis taip 
gerai pritaiko čeverykus suau 
gusiems ir vaikams, jogei nie
kuomet nereikia skųsties kojų 
skaudėjimu.

Ponas Shapiro sako: jei če 
verykai pirkti mano krautuvėj 
jums nepatiks, net ir už kelių šaukia nepaprastą narių susi

'.a.

JOSEPH BARTKUS
3139 South Halsted Street 

Chicago, Illinois
Kviečiu visus savo draugus ir pažystamus, ypač telšiškius ir 

navarieniškius j mano varduvių dienos paminėjimą. — Subatoj, Kovo 
21 dieną, 1936. Su pagarba,

Kotrina Virkietis ir Joseph Bartkus.

Dėl nario mirties 
šaukia nepaprastą 

susirinkimą

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 vaJ. vak. Šventadieniais nuo 
10 . ryto iki piet.

LANDLORDS BPREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met .

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

1446 So. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per 13 metų 
Noriu apleisti Chicagą.

2349 S. Oakley Avė.

INDIANA HARBOR, IND. 
—SLA. 185 Ku’opa šį vakarą

Iki Balandžio 30 
Dienai

JŪSŲ SKONIS PASAKYS APIE KOKYBĘ
AKYS PAMATYS, KAD TA KOKYBE YRA APSAUGOTA

II R A R VI/IT Rinktinio Derliaus Tabaką... jis 
f A D fl N U I KI I duoda Labiau-Sušvelnintiems

PIRM negu jus atidarysite 
pirmą pakelį Labiau-Sušvel
nintų Old Golds, jus pastebėsi

te iš pirmo pažiūrėjimo su ko
kiu stropumu mes apsaugojam 
šių puikių cigaretų skonį.

Dvi eilės cellophane tvirtai 
apsaugoja kiekvieno pakelio 
įtalpą. “Labiau-Sušvelninti ci- 
garetai ateina pas jus į bile ko-

ir šviežikį orą taip skanus 
kaip tik ką išėję iš cigaretų ma
šinos.

■ /

Parduodami jums Labiau-Su- 
švčtnintus Old Golds, mes Įde
dame Į kiekvieną cigaretą pui
kiausi tabaką ir mes nesigaili
me jokių išlaidų idant apsau
goti Rinktinio Derliaus tabako 
gerumą ir skanumą.

DVIGUBALPINIGUS 
GRĄŽINAM PASIULIJIMAS

padarytas rūkytojams nuo Spalio 6, 1935
Surukykit pusę pakelio Labiau-Sušvel- 
nintų Old Golds. Jeigu jus nebusite pa
tenkinti, sugrąžinkite mums apdangalą 
su likusiais dešimts cigaretų bile kada 
pirm gegužės 1 d. 1936 ir mes sugrą
žinsime jumsy Dvigubai tiek, kiek jus 
užmokėjote už pilną pakelį, plūs už per
siuntimą. Adresas: P. Lorillard Co.,Inc., 
119 West 40th Street, New York City.

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

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

2633 W. 43rd St.

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

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

Gerkit sveikiausia PIENĄ, iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Prįptatom i namus ir groseri, 

Pašaukit

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

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

Hemlock 0800

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) -

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1273

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRICES! 
Grade Northern Illinois 

Direct From Mine. 
2 TON MINIMUM 

Run

High Coal

Mine
Lump
Egg .
Screen

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

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

ton 
ton 
ton 
ton

Furnitūrą & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Situatioft Wanted
Darbo Ieško

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

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

PARSIDUODA Tavern. Pilnai {- 
rengtas. Geras biznis. Pigi renda.

8239 So. Halsted St.

STORAS pardavimui—kendžių. ta
bako. smulkmenų, mokyklos reik
menų ir ice cream, geroj lietuvių 
apylinkėj. Pagyvenimui kambariai. 
Nebrangiai. 2955 So. Union Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 200 akerų 
A No. 1 žemė, visa arba pusė. Vis
kas auga. Su ar be stako. Nemai- 
noms. Priežasti patirsite ant vietos. 
Joe Stulpin, Dowagiac, Mich. Rt. 4.

PARDAVIMUI 185 akeru farma 
ant Fox River su gyvuliais, trak- 
teriais ir visais įtaisymais. R 1 
Box 51, Sheridan, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

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

5714 So. Dainen Avė.

MAINYSIU bizniava nameli ant 
loto arba automobi liaus. Namelis
tinkamas visokiam bizniui. Savinin
ką rasite nedčlioi Šiuo adresu: 

2951 W. 43rd St.

ŠTAI gera proga tam kas turite 
lotą. Mainysiu 7 kambariu cottage 
— nėra morgičiu. Atsišaukite 3604 
So. Emerald Avė., Calumet 4677.

Waitch.es



