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Audros, sniegas, šal
čiai potvinių sry tyje

Surasti lavonai 169 žuvusių potvyniuose. 
221,500 žmonių liko be pastoges. Nuosto

liai siekia $271,500,000.
*... . ■y—i"—»"i— »

Nauji vargai užklupo šimtus tūkstančių žmonių, kurie dė
lei potvinių liko be pastogės. Tai šalčiai, sniegas ir audros. Ki
tur padėtį blogina išnaujo pradėjęs kilti vanduo. Naująjai An
glijai gręsia naujos liūtys, kurios gali 'dar labiau* padidinti pot- 
vinius.

Ikišiol trylikoj valstijų potvyniuose žuvo 169 žmonės. Tiek 
bent lavonų jau surasta. Kad tiek mažai žmonių žuvo, tai tik 
dėka didvyriškoms gelbėtojų pastangoms.

Kaip labai konservatyviai apskaitoma, 221,500 žmonių — 
vyrų, moterų ir vaikų — liko be pastogės ir dabar turi kentė
ti didelį vargą atvirame ore, ar laikinose prieglaudose.

Materialiai nuostoliai, apskaičiuojama, siekia $271,500,- 
000. Nėra abejones, kad potvyniui atslūgus, ta suma žymiai 
padidės. Jei dar pridėti darbininkų prarastą uždarbį ir biznie
rių nuostolius, taipjau tuos pinigus, kuriuos valdžiai teks iš
leisti šelpiant nukentėjusius, tai gal pasidarys ir bilioninč su
ma.
NAUJI VARGAI, NUKENTĖ

JUSIOMS SRYTIMS.
Nors potviniai jau savaimi 

yra didelis vargas ir didelė ne
laimė nuo jų kenčiantiems, 
ypač tiems žmonėms, kurie li
ko be pastogės, bet gamta ne
ša dar naujus vargus.

Per visą nukentėjusią nuo 
potvynių srytį perėjo smarkios 

t audros, kurįos labąv sutrukdė 
gelbėjimo ir nukentėjusių glo
bojimo darbą. *Nors"71ar' nėra 
aišku, kokių nuostolių pridarė 
audros, bet jos vistiek žymiaį 

’ padidino likusių be pastogės 
žmonių vargą.

Be to vakarinėj Pennsylva- 
nijoj ir šiaurinėj Virginijoj už
ėjo smarkios sniego pūgos ir 
prisnigo nuo 5 iki 12 colių. 
Rytinėj daly valstijos gi lijo 
smarkus lietus.

Lietaus buvo ir Naujojo; 
Anglijoj. Ten pranašaujama 
dar didesnių liūčių, kurios ga 
Ii dar labiau padidinti potvy
nius.

Sniego audros labai sutruk
dė gelbėjimo darbą, bet dar 
negalima pasakyti kaip atsi
lieps į potvynius tirpstanti 
sniegas.

Po sniego gi užėjo šalčiai, 
kurie dar labiau padidino var
gą likusių be pastogės žmonių, 
ar tų, kurie pasiliko savo ap
semtuose namuose ir neturi nė 
šilumos, nė šviesos.

. Pittsburghe vanduo atslūgo.
Labiausia nuo potvinių nu 

kentėjusio  j Pennsylvanijos val
stijoj padėtis kiek gerėja, van
deniui upėse pradedant atslug 
ti.

Pittsburghe vanduo irgi at
slūgo ir manoma, kad Pitts- 
burghas jau pergyveno pačius 
blogiausius laikus. Nors mies
tas vis dar tebėra be elektros, 
bet jau stengiamąsi elektros 
tiekimą sutaisyti. Dabar did
žiausias Pittsburgho vargas ir 
pavojus yra — stoka geriamo
jo vandens. Dėlei to. gali kilti

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

Apsiniaukę, gal sniegas ar 
lietus ryte; šalčiau.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 
7:04.

ir ligų epidemijos. Todėl sten
giamąsi į ten atgabenti užtek
tinai visokio serumo, kad bu*- 
tų galima ligas tuojaus su
stabdyti, jei tik jos pasireikš
tų.

Ohio upės kila.
Bet žemiau Pittsburgho Ohio 

upė nepaliauja kilusi, nešdama 
naujus vargus ikišiol mažiau 
nukentėjusioms srytims. Ypač 
didelis potvinių "■^pavojus- yra 
Gincinnati, O. iri Indiana vai 
stijoj. ■ į
Nuo potvinių labai nukentėjo 

Naujoji Anglija.
Nežiūrint ištikusio naujo lie

taus, Connecticut ir Merrimac 
upės Naujojoj Anglijoj pama
ži pradeda atslūgti ir didesnio 
potvynio nebesitikima, nors oro 
biuras ir spėja, kad dar- bus 
didelių liūčių.

Tečiaus abi upės Naujosios 
Anglijos valstijoms pridarė la
bai didelių nuostolių.

Abiejų upių kloniuose visos 
dirbtuvės stovi uždarytos ir 
daug miestų ir miestelių už
lieta. Jie neturi nė elektros ir 
yra visai izoliuoti. Daugely jų 
yra paskelbtas karo stovis, kad 
neprileisti plėšimų.

Labiausia nukentėjo Hart 
ford, Conn. Tokio potvynio dar 
nėra buvę visoj 300 metų to 
miesto istorijoj.' Miestą patru
liuoja 1,500 milicininkų ir da
boja jame tvarką. Nė elektra, 
nė telefonai neveikia. Raudo 
nasis Kryžius globoja 2,500 
žmonių. Vien Hartford nuosto 
liai siekia $10,000,000. Didelė 
dalis miesto ir dabar yra gi
liai užlieta vandens.

New Yorko valstijoj šeši di
deli Finger ežerai išsiliejo ir 
užliejo 300 vasarnamių. Tiki- 
mąsi ir didesnių nuostolių, nes 
vanduo nepaliauja^ kilęs.

Neša derlingąją žemę.
Mass. valstijos kolegijos ag

ronomai apskaito, kad iš augšt. 
Connecticut klonio kas sekundą 
vanduo išneša pusšešto tono 
derlingos žemės, arba į valan
dą išneša tiek žemės, kad ja 
butų galima padengti 20 akrų 
plotą 7 colių storumo sluoks
niu. Todėl dideli Šiaurinės val
stijos dalies plotai liks visai 
nualinti, bet už tai galbūt pla
tesni Mass. ir Conn. susilauks 
naujų sluogsnių derlingos že
mės. *
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BALTIMORE, MD. — Liekanos armijos lėktuvo, kuriame užsimušė Įeit. R. K. Giovannoli, 
drąsą ir didvyriškumą apdovanotas keliais medaliais.

uz

No. 70

Pittsburgho lietuviai skau 
džiai nukentėjo nuo 

potvinio
Vien lietuvių nuostoliai siekia šimtus tūk
stančių dol. Daug žmonių liko beturčiais

Vaizdingas Pittsburgho potvinių aprašymas 
“Naujienų” korespondento

Nuteisė rojalistų va 
dą už sumušimą 

socialisto
PARYŽIUS, kovo 22.—Char

les Maurras, direktorius mo- 
narchistų organizacijos L’Ac 
tion Francaise, liko nuteistas 
keturiems mėnesiams kalėj i- 
man sąryšy su sumušimu so
cialistų vado, atstovo Leon 
Blum.

Matfrras sėbras Delest 
nubaustas 100 frankų.

liko

dreikierius iš 
legiMturos^ 
rūmų

22.— 
poli

MADISON, Wis„ kovo 
Gubernatoriaus įsakymu, 
cija išvarė iš legislaturos rū
mų streikuojančius pašelpų dar
bininkų, kurie buvo užėmę rit
mus ir juose apsigyvenę. Strei- 
kieriai apleido rumus be pa
sipriešinimo.

Italija, Vengrija ir 
Austrija pasirašys 

sutartį
RYJMAS, kovo 22. — Iš pa 

tikimų šaltinių patirta, kad Ita 
Ii j a, Austrija ir Vengrija su
tarė pasirašyti naują pasita
rimo sutartį, vieton 1934 m. 
sutarties.-

Conn., 
vanduo

WETHERSFIELD, 
kovo 22. — Kadangi 
užliejo mirties kamerą, tai teks 
atidėti pakorimą John Šiem* 
borski, pasmerkto mirčiai už 
nužudymą Hartfordo policisto.

Heywood Broun 
areštuotas

MHAVAUKEE, Wis„ kovo 
22. — Septyni žmonės, jų tar
pe garsus New Yorko rašyto
jas Heywood Broun, socialis
tas, tapo areštuoti pikietuojant 
VVisconsin News dienraštį, ku 
rio darbininkai streikuoja.

Ethiopai skelbia 
naują pergalę

ADDIS ABABA, kovo 22.-- 
Gautosios čią žinios sako, kad 
ethippaV .aptekę svarbią; perr_ 
galę šiauriniame fronte. Mū
šyje aktyviai dalyvavo pats 
karalius Haile Selassie.

Vokietija, nepasiduo- 
siantij šaukia 

Hitleris
- BERLYNAS, kovo 22.—Hit
leriui, kuriam keturios valsty
bės padavė taikos planą,' kal
bėdamas Silezijoj pareiškė: 
“Mes nepasiduosime”.

Iš to spėjama, kad Vokie
tija griežtai atmes pasiūlytą 
taikos planą.

MOKYTOJAM NEVALIA
MUŠTI VAIKAI

Hitleris svarsto ke 
tūrių valstybių tai

kos planą
Pasišaukė savo svarbiausius 

padėjėjus ir su jais veikiau 
šia sutars planą atmesti, bet 
gal paduos savo kontr-pasiu- 
lymus. ,

BERLYNAS, kovo 22.—Hit 
leris pasišaukė savo svarbiau
sius padėjėjus ir patarėjus ir 
su jais svarsto keturių Locar 
no valstybių pasiūlytą taikos 
planą. Iš Londono liko pašauk
tas ir pulk., Ribbentrop, kuris

PITTSBURGH, Pa., kovo 18 
d. (Specialė “Naujienų” kores
pondencija). — Chicagos ir ki
tų miestų “Naujienų” skaity
tojai, ir abelnai publika turbut 
žino apie Pittsburgho baisiuo
sius potvinius daugiau, negu 
paties Pittsburgho gyventojai.

šiomis dienomis Pittsburgho 
gyventojai pergyvena baisią 
gamtišką katastrofą; netik tie, 
katrų turtą sunaikino vanduo, 
bet ir tie, .katrų vanduo nei 
nepalietė.

Jau antra naktis kaip viso 
miesto ir apylinkės miesteliai 
turi tenkintis vien žvakių švie
sa. Neturi elektros šviesos nei 
gatvėse, nei namuose. Neturi 
telefonų komunikacijos. Neturi 
laikraščių. Negirdi nei radio 
pranešimų. Pritruko geriamo 
vandens.

Viena miesto dalis buvo ak 
skirta nuo kitos. Musų Pittą-. 
burghąs, rodos, turi pakanka-

Dar ims daug dienų, kol bus 
apskaitliuota kiek šis potvinis 
iš viso padarė nuostolių. Vien 
lietuvių nuostoliai greičiausiai 
sieks kelis šimtus tūkstančių 
dolerių.

Yra apskaitliuojama, kad 
miesto centre potvinis padare 
daugiau kaip už 25 milijonus 
dolerių nuostolių, neskaitant 
vargo, išgąsčio ir tų nukentė- 
jimų, kuriuos prisiėjo žmonėms 
pergyventi laike 
nelaimės.

Baisus dalykas 
užklumpa ir viską
vanduo yra baisesnė nelaimė. 
Nuo ugnies žmones turi ap- 
draudą. Nuo vandenio neturi 
jokios apdraudos.

Praeitą nedėlią, kovo 15 d. 
naktį pradėjo lyti ir lyjo be 
perstojimo per keletą dienų. 
Antradienį — kovo 17 d., jau 
visi upeliukai, bėgantys iš kal- 

plačiai išsilieję. Buvo 
numatoma, kad bus potvinis.

šios baisios

kaip ugnis
naikina. Bet

Oklahomoj gi dulkių audros.
Kuomet rytinės valstijos 

kenčia nuo didelių potvinių, tai 
vakarinės valstijos .kenčia nuo 
sausros ir dėlei to paeinančių 
dulkių audrų. Vakar per dalį 
Oklahomos vėl perėjo smarki 
dulkių audra, kuri pridarė df 
dėlių nuostolių kviečių pase 
liams.

$25,000,000 nukentėjusių nuo 
Dotvinių sryčių atstatymui.
Prezidentas Rooseveltas pa 

skirė pašelpų darbų adminis
tracijai dar $25,000,000 atsta
tymui sugriautų viešųjų trio- 
bėsių nukentėjusiose nuo pot
vynių srytyse.

Pirmiau tam. pačiam tikslui 
buvo paskirta virš $18,000,000. 
Bet tada dar nežinota kaip di 
deli potvinių nuostoliai bus. "

Prezidentas akilai seka visą 
padėtį.

UTENA.—Sausio 27 ,d. Pane 
vėžio apygardos teismo sesija 
Utenoje sprendė mokytojo J. 
Marcinkevičiaus Juozo pirmos 
instancijos bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas, kad būdamas 
Jukėnų (Daugailių vai.) pr. 
mok. mokytoju pavartojo smur
tą mušdamas paišiuką paėmu 
sį mokinį Nariuną Joną. Moki 
nys buvęs su mušimo žymėmis.

Kaltinamasai prisipažino kal
tu prašydamas atsižvelgti į sun 
kią mokytojo būklę, nes jiems 
tenką mokyti ir prasikaltėlių 
vaikai, prašo bausti sąlyginiai 

Teismas kaltinamąjį pripaži 
no kaltu ir nubaudė 5 
sąlyginiai, jei per metus 
sikals.

bos posėdyje.
Neabejojama, kad Hitleris 

pasiūlymus atmes. Tik, vyriau 
šia, gal einasi tik apie, kaip 
demonstratyviškiau tai pada 
ryti.

Anglija ragina, kad Hitle
ris paduotų savo kontr-pasiu- 
lymus, bet irgi nežinoma ar 
Hitleris panorės tai daryti.

Nacių vadų pasitarimai tę
sis gal dar kelias dienas, pirm 
Vokietija duos atsakymą.

Hitleris negali pralaimėti.
Vokietija dabar ruošiasi prie 

“plebiscito”, kuris įvyks kovo 
29 d. ir kuriame Vokietija tu
rės pasisakyti, ar ji pritaria 
Hitlerio politikai, išrenkant 
Hitleriui palankius atstovus į 
“reichstagą”.

Rinkimai yra taip sutvarky
ti, kad Hitleris pralaimėti ne
gali. Jokių kitų kandidatų, 
apart nacių nebus ir negalės 
buri.“ Taipjau balsuotojai ne
galės balsuoti ir “prieš”.

Bet ir taip sutvarkę “rin
kimus”, naciai veda labai stro 
pią kampaniją, kad dar labiau 
sustiprinti nacių įtaką.

Francija ruošiasi 
pasiūlyti sankci

jas Vokietijai

TabaFgerų tiltų.^■'Niek^TOFT antradĮO>| kpfe, : povakarįmai 
nei - sapnuote nesapnavo, kad 
vanduo galės užviešpatauti tuos 
tiltus.

Gelžkeliais susisiekimas su 
platesniu pasauliu buvo nukir
stas. Liko tik nepaliesta or
laivių komunikacija, bet prie 
airporto ne visiems buvo ga
lima dasigauti.

žodžiu sakant, gyvenam kaip 
ir karo stovy j. Tenkinamės 
tuomi, ką savo akimis matom 
ir ausim girdim.

Vanduo skaudžiausiai palie
tė biednuomenės apgyventus 
distriktus, miesto centrą, 
tu'ves ir geležinkelius.

Skaudžiausiai, tūrbut, 
nukentėjusi Pittsburgho 
viška North Side.

Vanduo čionai sunaikino iš
tisas biznio gatves, neaplenk
damas nei lietuviškų įstaigų: 
krautuvių, restaranų, lietuviš
kos Į Dangų žengimo bažny
čios, kun. J. Misiaus kleboni
jos ir Sūnų Lietuvos svetap 
nė.

McKees Rock nukentėjo Lie
tuvių Augščiausios Prieglaudos 
svetainė, nekalbant apie lietu
vių namus, namų rakandus, 
etc. Vandeniui kylant iki an
trų 
kai 
tik 
nes
vybes.

dirb-

bus 
lietu

lubų, ir moterys, ir vai- 
ir vyrai, palikę viską ką 
turėjo, nešdinosi į sauges- 
vietas, gelbėdami savo gy-

paras 
nenu-

22.—WASHINGTON, kovo 
Pastangomis Amerikos ir Au
stralijos valdžių, Kelvin Rod- 
gers, 3 metų ir jo motina, val
džios lėšomis, bus išsiųsti 10,- 
000 mylių kelionėn, iš, Mel- 
bourne į Philadelphiją, kad iš
imti vinį iš vaiko plaučių ir 
tuo išgelbėti vąiko gyvastį. 
Australija neturi reikiamo 
įrengimo ir todėl vaikas siun
čiamas operacijai į Jiingt. Val
stijas. Jo tėvas yra 
gas mechanikas, tad 
šas apmoka vąldžios.

PARYŽIUS, kovo 22.—Vai 
džips vadai davė 
Franęija galbūt 
skelbti Vokietijai 
Vokietija atmes
carno valstybių pasiūlytą 
koš planą.

suprasti, kad 
pasiūlys pa
saukei jas, jei 
keturių Lo- 

tai-

lietus pradėjo virsti i sniegą 
ir buvo pradėję šalti,* bėt Pitts
burgho upėse vanduo kilo aug- 
štyn ir augštyn.

žmonės gyvenanti žemose 
vietose ramino save, kad šal 
tis sulaikys didesnį vandens 
kilimą.

Trečiadieny, kovo 18 d. ir 
vėl praėjo lyti. Vanduo, nuo
lat kildamas aukštyn, užliejo 
dirbtuves, gatves, namus ir biz
nio įstaigas. Pasiekė negirdėtą 
aukštumą, iki 46 pėdų nuo nor- 
malio upių tekėjimo lygio. Pot- 
vinis paliko daugybes žmonių 
benamiais ir beturčiais.

Apie 4 vai. po pietų užgeso 
elektros šviesos. Mat, Duųues- 
ne Light Co. stotys liko ap
semtos. Su elektros spėkos at
ėmimu sustojo veikę radio ir 
telefonai. Vakariniai laikraščiai 
jau nepasirodė. Laikraščių 
spaustuvės liko vandens užlie
tos.

Nekuriose apsemtose vietose 
pradėjo kilti gaisrai. Ugniage
siai negalėjo prieiti gesinti. 
Ypatingas reginis buvo, kaip 
vanduo staigiai užliejo plieno 
dirbtuvę su 60 darbininkų. 
Dirbtuvė pradėjo degti. Ug
niagesiai negalėjo prieiti gesin
ti, tik iš tolo švirkštė ant lieps
nų vhndenį patys braidydami 
giliai užlietomis gatvėmis.

— S. Bakanas.

neturtin- 
visas le

BAY CITY, Mich., kovo 
— Samuel P. Cranage, 72 
kuris nesenai paveldėjo Pitts 
Lumber Co., besiknisdamas po 
kompanijos archivą, užtiko se
ną skrynią, kurioje rado, ma
noma, $55,147,000 valdžios bo- 
nų dar civilio karo laikų. Do
kumentai veik neįskaitomi ir 
abejojama, ar juos pasiseks iš
keisti į pinigus.

22. 
m.,

NaujienųRadio Programai
i ; 1 ................—H

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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 Programos galima 
girdėti už kelių šinitų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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AR A. B. STRIMAITIS TURĖJO KADA 
NAMUS?

Rašo F. Živatas

“Vienybes** numery

statymo B. ir SLA. Strimai
tis per mętus ištraukia arti 

8, šiųdviejų tuksiančių dolerių iš
metų iš sausio 28 dienos A. B. Liet. Ats. B. kaipo algų, abso-
Strimaičio straipsnis antrašte liūčiai bereikalingai ten sėdė- 
“F. Živatas grįžo namo**. Iš lo damas. Taipgi už telefonus
straipsnio atrodo, kad Stri-’^bendrovė išmoka apie $BM), 
maltis jau ar tik nesirengia kad Strimaitis galėtų savo 
į kunigus, nes jau ir šventu prjvatiškus reikalus per tele- 
rašto žodžių griebiasi—“iš dul- fonų atliktų Taigi, jei jau 
kės atsiradai, į dulkę pavirsi”. Strimaitis ir jo sargybininkai 
Nors tai nebūtų visai keista tokie teisingi, tai kodėl vieton 
tokiam žmogui kaip Striinai’- Strimaitį šerti, tuos pinigus 
čiui, kuria gražią dieną išgir- neatiduoda SLA.? Juk prie L.
sime, kad neteks ‘džiabo” prie Ats. B. nuolatinio raštininko 
Atst. Bendrovės, jis jau ima nereikia per apie 12 metų, 
pašventinimą, kaip kad neku- Raštininko, kuris per 12 metų
rie jo draugai jau padare, i® bendrovės ištraukė su vi-
A. B. Strimaitis kaip visi žino, som išlaidom, apie $26,000.

falsifikuoja faktus, 
“Živa- 

suspendavo

denj&vimas buvo J>LA. kęnks’ 
mingas? Aš ir dabar sakau, 
kad taip. Taipgi pasakau/ 
kad pats Strimaitis jam buvo 
priešingas ir rėkė kiek tik 
galva leido prieš Damijonai
tį.

O kas
kur Strimaitis sako 
tas sako, kad 
kuopas dėlto, kad manė, jog 
jas valdo socialistai?” Taip-ir, 
dabar tą sakau, ką Strimaitis, 
norėtų užginčyti, vienok tuom 
pačiu patikrina privesdamas 
Kazlauską kaipo pavyzdį,

niekados neturėjo savo tikros 
nuomonės; jis ten krypo, kur 
matė galėsiąs ką nors sau lai
mėti.

Toliau A. B. Strimaitis sa
ko: Žmogus gyveno, gyveno/ 
paskui pabėgo nuo tų, kurie 
skelbė “Lietuvai nė cento” ir 
t. t. Jei jau Živatas pabėgo, 
tai jau jis ir negrįžo; bet jei: 
ir butų sugrįžęs, tai nebūtų 
klaidos padaręs, nes visgi tai 
butų prie tokių žmonių, kurie 
laikosi savo idėjos. Bet prie 
kokių gi gali Strimaitis grįžti? 
Kaip jau sakiau, tik prie to
kių, kurie savo nuomonių ne
turi.

Dar toliau Strimaitis sako: 
“Živatas pyksta, kad laikraš
čiai pilni raštų apie S. L. A., 
apie Vaitkaus skridimą ir ki
tus reikalus, kuriais, girdi, ne- 
išauklėsime Amerikoje gimusį 
jaunimą.” Taip, ir dabar tą 
sakau. Sako: “aimanuoja, bet 
nenurodo, kuriam tikslui tie 
laikraščiai yra leidžiami, jei 
nerašyti dienos klausimais.” 
Ar tai dienos klausimas, jei 
rašoma visokios kolionės ir 
šmeižtai prieš sau nepatinka
mus SLA. narius ir Pild. Ta
rybą? Ar tuom Mr. Strimaitis 
mano Amerikoje gimusį lietu
višką jaunimą prie SLA. pri
traukti? Ar Strimaitis nemato 
SLA. organe ‘Tėvynėje” orga
nizatorių nusiskundimų? Ar 
Strimaitis savais šmeižtais ir 
su savo bokštininkais ir sar- 
gybininkais nori SLA. akis ap
dumti, kaip jau nesykį darė? 
Ar tikisi tuomi palikti aniuo- 
lais prieš žmones ir visas savas 
klaidas ant kitų suversti. Ko
dėl Strimaitis neatsakė į tuos 
klausimus, kuriuos aš jam 
pastačiau savo straipsnyje? 
Jis važiavo ir nuvažiavo visai 
į kitą pusę. Kodėl? Strimaitis 
pripasakojo visokių dalykų 
apie Harry Thaw, Stilsonie- 
nę, Lindberghus su Hauptma* 
nu ir tam panašiai. Na, ką tas 
turi su mano straipsniu? Iš 
kitos pusės ar mes turime sc- 
kti tuos, katrie apie kokius 
skandalus rašinėja? Strimaitis 
nori, ,ir, matomai iš kitu|? 
prisižvejojęs rašinėja apie 
skandalus ir šmeižtus. Jis dar 
džiaugiasi, kad kiti panašiai 
rašo. Kai dėl manęs, tai jis 
gali sau pasilaikyti tuos per
lus.

. $40,000 ir namai.
Toliau Strimaitis rašo: 

“mums negaila, kad p. Živa
tas sugrįžo namo. Tik gaila, 
kad jis, išeidamas iš tautinin
kų namo, neišlygino centrui 
skolos arti $500” ir Lt. Kokią 
teisę Strimaitis turi man tai 
prikišti? Ar Strimaitis gali 
prirodyti, kad aš Centrui ne
atsilyginau ar kas kitas už 
mane tai padarė? Ar aš esu 
Centrui kaltas (tur būt SLA. 
Centrui?) Živatas atlygino S, 
L. A., bet kada Strimaitis at
lygins SLA. ir Lietuvos ^Atsta
tymo Bendrovei padarytą 
skriaudą? Juk Strimaitis gę-^ 
rai žino, kad Atstatymo, B. 
bereikia nuolatinio , raštinin
ko jau nuo daugelio metų. Ir 
taipgi jis žino, kad Liet. Atst. 
B. turi mortgage nuo SLA. už 
$40,000.00 ant to namo, katra
me jis sėdi ir už dyką ima pi
nigus, skriausdamas Liet. At-

Jei tie $26,000 butų atmokėta 
SLA. už mortgage’ių, tai ben
drovės šėrininkams butų buvę 
geriau ir SLA.

Kada tiesė požeminį gelžke- 
lį 8 Avenue, tai namą apdau
žė ir jei tada butų reikėję par
duoti, tai vargu būt atgauta 
SLA. skola. Tačiau Strimai
čiui tas neapėjo.

Arba vėl kitur A. B. Stri
maitis sako : “Bet, paliko prau 
jsyklą, užmiršo patraukti ran- 
kinelę ir nepaleido vandenio... 
tautiškam name.’’

Ži vatui nereikėjo traukti 
jokios “rankinėlės”, todėlei, 
kad Živatas niekados nepri
klausė prie tokių tautininkų 
namo, prie kurio dabar Stri
maitis priklauso. Jis ir nepri
klausys, nes tai nėra tautinin
kai, bet šmeižikai ir skanda- 
lininkai. Paimkim kad ir šį 
faktą. Visi žino, išskyrus tur
būt Strimaitį ir jo sargybinin- 
kus, kad SLA. aukščiausia in
stancija yra Seimas, ir to ką 
Seimas nutarė, niekas negali 
atmainyti be Seimo. O ką 
musų bokštininkai ir sargybi
ninkai su Strimaičiu priešaky 
daro prieš p. Bagočių? Juk jei 
jie žinotų ir suprastų, tai ne
šmeižtų tą žmogų. Jei jis ir 
kada nors praeityje ir padarė 
klaidą, vienok Seimas jį priė
mė atgal, ir tuom pačiu sykiu 
jį išteisino arba dovanojo už 
visas klaidas, ar ne? Ta j kuo
mi tie sargybininkai remda
mies kolioja ir šmeižia? Jei 
jau toks Kauno ponaitis Tys- 
liava tai daro, tokiam galima 
atleisti, nes tas žmogus musų 
taisyklių nesupranta ir, antra, 
tas žmogus yra tik įrankis tų, 
kurie jam duonos gabalą su
teikia.

Dėl Dr. Šliupo.
Strmaitis rašo, kad aš sa

kiau, “jog šliupas buvo karštas 
patriotas”. Taip, ir dabar tą 
sakau. Bet tuomi negali pa
sigirti Strimaitis nei jo sargy
bininkai su bokštininkais. 
Šliupas šaukė ir organizavo 
lietuvius į krūvą, į vienybe, o 
sargybininkai skirsto ir ardo 
tą pačią Šliupo sutvertą orga
nizaciją — SLA. Strimaitis 
klausia. “O ar dabar taip daro 
ponai socialistai?” Aš už so
cialistus neatsakau, ir tas nie
ko neturi su mano raštu. So
cialistai apie tai Strimaičiui 
gali atsakyti. Aš tiek žinau, 
kad socialistai šimtą sykių 
daugiau laikosi takto ir logi
kos, negu sargybininkai, o tuo 
labiau Strimaitis.

Dabar dėl Dr. šliupo Rašto 
“Lietuviai, ar gerais keliais 
mes einame”. (Tur būt norėjo 
pasakyti “Lietuviai! ar gerais 
keliais žengiame priekin’*. Mat 
iš to didelio žinojimo nežino 
nei vardo knygutės.) Ar žhai, 
ar gerb. Dr. šliupas tą savo 
brošiuraite yra užganėdintas? 
Ar manai, kad jei jis šiandien 
rašytų, rašytų taip? aš žinau, 
kad tąip nerašytų. Ir apie 
“Užauginau gyvatę savo anty
je,” O apie ką čia Dr, šliupas 
kalba, tai yra, apie kokią gy
vatę? Ar ne apie tą jūsų dide
lį patriotą, kartą jus į pa
danges kėlėt — J. O. Sirvydą? 
Ar ne apie jį Dr. šliupas taip 
sakė?

Ar a. a. Damijonaičio prezi-

Pavarčius SLA, įstaigos 
puslapius.

Sakų .Strimaitis: “Živatas 
tuo laiku buvo vice*prezidentu 
ir gerai žino tikrenybę, bet 
dabar bando dumti skaityto
jams akis” ir tt. Jei jau kas 
bando dumti skaitytojams 
akis, tai pirmą vietą užima 
Strimaitis, ir už tai turėtų 
gautj pirmą prizą. Aš ir vėl 
klausiu Strimaičio nors jis į 
klausimus neatsako). Kas dau
giau, tai SLA. Seimuose prie- 
šinos priėmimui tų naujų mo
kesčių? Ar Strimaitis žino, 
kad toks klausimas buvo pa
keltas jau 1903 metais, Brook*! 
lyno Seime? P. W, Birštonas? 
ir aš sakėm, kad reikia pakel
ti mokestis pagal valstijų tai
sykles. Kas tada buvo pirmas 
priėš tai protestuoti ? Ar ne 
11 kuopos, delegatai su p. Ta- 
reila priešakyje? Kas daugiau 
šia kėlė protestų prieš priė
mimą tų naujų mokesčių Chi- 
cagos Seime, 1911 m.? Ar ne 
tie patys 11 kuopos delegatai? 
Jie pirmi pradėjo ergelius kel
ti ir kuopose.

Strimaitis pasakoja apie 
Kazlauską ir 142 kuopą ir 
man pataria žiūrėti į SLA. is
toriją 356 puslapyje. Kodėl 
Strimaitis nepamini visų trijų 
žmonių, kurie buvo pasirašę 
po atsišaukimu, šaukti SLA. 
kuopų konfęrenoijų' :,„Conn. 
valstijoje? Kodėl tik vieną 
Kazįauską ? Kodė!Wl^ftfniWė- 
ti Vokietaitį ir Karalių? Ay tai 
ne dūmimas skaitytojams 
akių ? Ar pats Strimaitis nepro
testavo prieš Damijonaičio 
prezidentavimą ir diktatoria- 
vimą SLA.? Kodėl Strimaitis 
neatsiverčia tos pačios istori
jos du puslapiu atgal (354 p.) 
Kas ten pasakyta? Štai kas: 
“Gana aštrų protestą prieš už
dėtą Seime cenzūrą ant visų 
SLĄ. reikalus paliečiančių 
straipsnių pakėlė organe A. 
B. Strimaitis; nėra abejonės, 
kad ir jam pritarė visi (bent 
didžiuma) labo velijanti orga
nizacijai žmones’’ ir tt. Jei 
jau Strimaitis. užmiršo ką jis 
pats toj SLA. istorijoj rašė,- 
nes jis ir V. K. Račkauskas 
rašė ir tvarkė SLA. istoriją), 
tai tegul pasiskaito jis ir kiti, 
katrie nori patirti kaip Stri
maitis dabar bando visiemš 
dumti akis. Viską ras pusią- 
piuose, 354-355 ir 356. ■■

Strimaitis pats žymiai pri 
si dėjo su kitais savo plauko 
žmonėmis prie tų argelių ir 
suiručių anais laikais. . Šian-i 
dien kitus kaltina, kaip visaį 
dos tokie žmonės kaip jis kad 
daro: “Tu nežiūrėk, ką aš da
rau, ale ką anas daro”. 357 
puslapyj tos istorijos Strimai-į 
tis rašo: “Aiškus dalykas, kad 
toks aštrus prezidento laiškas 
nieko nepagelbėjo. Gavę "jįį 
nariai pajuto, kad čia kreipia-į 
inasi į juos ne kaipo į lygiui 
draugus, tos pačios organiza-į 
ei jos narius, bet kaipo į ko
kius pavaldinius, ant kurių 
pečių galima uždėti įsakymą 
ar prievartos ranka.” ir tt. I

Na, tai katras dabar falsi
fikuoja faktus, ar Živatas, ar 
Strimaitis? Ir Strimaitis da4 
nori primesti savo kaičias ki-

tięms. Pąts kėlė ergelius ir 
sbfrutes, o ant Mtų meta kal
tę. Ten pat pasakyta, jog 
^trimaitįs ^apgailestauja, kad' 
jis turi dėti aukščiau minėtus 
faktus į SLA. istoriją. Stri
maiti, pa;siskaityk ir 358-359- 
360-361 pusi. Mažų suprasi ko
kių pažvalgų buvai tada, kada 
rašei SLA, istoriją. Ir tai dar 
neviskas. Rašydamas apie t^ 
Chicagos Seimą, nei pusę tei
sybės neparašė. Aš pats tada 
patemijęs, kad neteisingai bu
vo aprašyta Chicagos Seimas 
ir kas dėjos tarp, 25 ir 26 Sei< 
mo, rašiau “Tėvynėje” patė-’ 
mijimus. Manęs tačiau neklau
sė, nes ApŠvietos Komisija, ku
rioj rašytojų šalininkai buvo, 
priėmė jų sugarmaliuotą neva 
istoriją. Na, tai kas buvo ga-; 
Įima daryti ? Taip ir paliko,

Istorijds 360 puslapyje passp- 
kyta štai kas: .“Ant to doku
mento pasirašo visa valdyba 
(išskyrus vice-prezidentą F. 
živatkauską): “Mat, SLA. Pil.j 
Taryba, rugpjūčio, menesį su
važiavusi New Yorke, nutarė1 
suspenduoti tas aukščiau mi
nėtas kuopas, o aš negalėjau 
būti tame suvažiavime. Ta
čiau, gruodžio 26 d., 1910 m, 
buvo kitas Pildomos Tarybos 
posėdis ir tada buvo suvažia
vę visi iš Chicagos, kaip B. K. 
Balutis, adv. Brachulis ir kiti, 
kad patikrinti tą suspendavi
mą. Kada priėjome prie to 
dalyko, tai aš paklausiau, ko
kiais motyvais remdamies su
spendavo visas tas kuopas? 
Žinoma, gavau atsakynią, kad 
nesilaikė Seimo nutarimų. Ar 
kokie pasiaiškinimai buvo
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ŠIOS SAVAITES

Eilra BOgenai

duoti tiems nariams ir kuo
poms? Gaunu prirodymui pre
zidento laiškus. Ir kas tame 
laiške atsakyta į kuopų ir na
rių pąklausimus? “Nenori, ne
prigulėk”. “Short and sweet” 
atsakyta. Aš pamatęs tokius 
atsakyčius ir atsisakiau pasi
rašyti, nors jie visi mane no
rėjo priversti pasirašyti. Tik 
tam ir buvo sušaukti. Tada 
jie mane renka važiuoti į 
Naują Angliją tas kuopas ban
dyti gauti atgal į SLA., bet aš 
atsakiau, kad “jus bereikalin
gai suspendavot, tai jus ir va
žiuokit.” Taigi, šis faktas pa
bodo, kad už suirutę kaltas 
ne vien Kazlauskas, ale Stri- 
mditis ir Pild. Taryba jr kiti.

Apie areštą Mass, Valstijoj.

Strimaitis man primeta iš
kraipymą faktų, tačiau Stri
maitis' ant kiekvieno žinksnio

Linoleum
....

ROOSBT
, 2310 West 

Roosevelt Road
. • T

Tel. Seeley 8760

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 4 
Į LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

pats juos iškraipo. Paimkime’rengti maršrutą. Tam dau- 
kad ir mano * areštavimą giausia pasidarbavo Jurgeliu- 
Mass. valstijoj 1912 m. Ir čia nas ir Jceli kiti, kurių vardų 
neapsiėjo faktų nekraipęs. Jjs^abiar neatsimenu. Man buvo 
sako: “1912 m. rugsėjo 18 d.’
(jei atsimename mes, tai ture- j miestuose ir miesteliuose, kur 
tų atsiminti ir Živatas, jei jo | tik rados SLA. kuopos. Nie- 
atmintis nepertrumpa) F. Ži-jkaš manęs ten neareštavo 
vnine m,™ I (Tsuntone), nes aš kalbėjau

ten ir niekas man nieko ne
drąsa pusi. 3-čiam)

vatas buvo pakviestas kalbėti 
106 kuopos pramogoje Taun- 
ton, Mass. Bet kai jis ten, kai
po SLA. pirmininkas bandė 
caibėti, tai policija jį suareš- 
:avo,” kas visai netiesa. Ten 
jokios pramogos nebuvo, tik 
viešas 106 kuopos vardu pa
rengtos prakalbos. Aš pats 
prašiau Bostono ir kitų tos 
apielinkės veikėjų man su
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“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

"Turėdavau privilioti, kad valgytų 
•r nežiūrint ką, valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga motl« 
na.1, kuH man pasakė apie Triner’s 
Bltter Vyną”.

Triner’s Bltter Vynas yra senas, at
sakantis fielmyrilnis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų aųrySy su vidurių 
pęveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
Silpniems apetitams. Galite gauti jo 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

surengtos prakalbos visuose

A.L.Dayidonis. M.D
4910 S. Michįgan Avė.

Tel. Kenvood 5197 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vak&re. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbom SiMiesto ofisas—127 N. Dearbom St. 

Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

ofisas—3323 So. Halsted St. 
os vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

pajzal sutarties.

K. Janis?Mrs. Anelia K. Jarus?
PJiysical Therapy 

y and Midwife11

ĮĮPįĮįlr' Hėmlock 9252
| Patarnauju prie

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

DIREKTORIAI
JUOZAPAS

IR TĖVAS
REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. ;
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S, P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenue _____ _____ Phone Yards 1138
. , „HJH....-, . , .     I. J m —F I . I.I .1 ...... ...

A. MASALSKIS
8307 Lituaniea Avenue Phone Boulevard 4189

tu

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

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

S. M. SKUDAS ' ;
Phone Monroe 3377

f . 'ujĮlII i l ,m ,

- ■ ■ Z

718 West 18th Street

I. J. ZOLP
1646 West 46th Streęt Phones Boulevard 5203-8418 
...................... I ■' .......................... ................................... I,,. nu H n , Į . < . I ..... . .1 . I ■ . ■■

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hęrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Rrighton Park Skyrius, 4447 S. Fajrfield, Laf. 0727 >

LACHAWICZ ir SŪNUS £
2314 West 23rd Place Phones Cana) 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108111 St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
■ ■ I........r i» ■■ » 1 M T 1 '"P- F11 11K ■"1 1 'M* r*.1- !y . ė'9 -I .J1 'I >1 >

J. MULEVIČIUS
4092 Archęr Avenue

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais; Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1176. 
Namai: 8469 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone:: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonoi Republic 972S

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenne 

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8595

Dr. Susanna Slakis
■»

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

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tei. Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6iid8 
vak. Nedalioj parai sutarimu. 

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.
namų Tel.: — Hyde Park 3395

J

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

4157 ARCHER; AVENUE 
TėlefdhaB Viržinia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. yak. Nedelioj pagal sutarti 
........... .......... ....... . 1 .....-.......................  ""■■■*

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p,/P, ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį.
Dr.Constance A.0 Bntis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempime, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
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

Pbone Lafayette

..... i m ■;» .i'i.i ■ę.t
ambulance patarnavimas diena ir NAKTĮ 

YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

k n n i»,įw"i i i ■įi'i .'i', i .i >■)y

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

YarJą 1829
Pritaiko Akiniua 

Kreiva^ Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akipiu Dirbtuvi
756 West ,35th St

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

Nędėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena,
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefoną* Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
lt e z. Tel. Victory 2848
Dr, Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nediliomh parai sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs srydytojas chi
rurgas ir akušeris..

Gydo staigias ir chroniškas liras, 
vyru, moterų ir vaiku parai nau
jausius metodus X-Ray ir kttoUuu 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8110
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roslubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik! 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone M!DWAY 2®0.
i...... . i'■ ................. ..
Telefonas Yards D994

Dr. Maurice Kahn
4631 ŠOU™ ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dioną. 2 iki 8 no piietą 

7 iki 8 vai. Nedii. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku Ir visu 
chronišku lirų. b

Ofisas 6850 Stoney island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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AR A. B. STRIMAITIS TURĖJO KADA
NAMUS?

d a-

atgal. Nuo a. a. O. Sirvydo 
net slėpdavosi, kad nesusitik
ti, vadindavo jį valdžios šni
pu, intrigantu ir t. p., o dabar 
tai rašo ilgiausius straipsnius 
jį girdamas. žodžiu sakant, 
Strimaitis taip kaip tas čigo
nas “poniutė, kokios vieros 
nori, tokjos pas mane gausi”.

Kam man Strimaitis priki
ša Montvidą, Miliauską ir raš
tus? Juk aš apie tai visai ne
rašiau. Bet, jei Strimaitis 
nori, tai aš ir čia pridursiu 
savo nuomonę. Ir štai. Ar 
S. L. A. nariai moka už orga
ną tam tik, kad Zosę ir Vie
nybę garsintų? Juk būdavo 
po kelias špaltas užimama 
beveik kiekviename numeryje 
Zosės ir Vienybės garbinimu. 
Na ar tas gera? Tai viena, O 
antra, Strimaitis su savo ilga

atminčia ir norėdamas pas
lėpti faktus, tyli, kad Vinikas 
buvo nuo Tėvynės redagavimo 
pavarytas, tik to dėliai, kad 
tuom laikiniai Pild. Tarybai, 
o labiausiai B. K. Balučiui ne
patiko. Tai kodėl tada buvo 
gerai? Kodėl tą atsitikimą 
neprimenat? Na, Strimaiti, 
katras daugiau falsifikuoja 
faktus, ar Živatas ar Strimai
tis? Aš tikiu, kad Strimaitis 
pats šiandien tai darytų. Jei 
tik turėtų galią, pavarytų Ba- 
gočių ir kitus. Jei žmogus 
drįsta prilyginti kliu. M. Va- 
ladką prie užmušėjų, kun. 
Žebrio, tai yra kun. Valadką 
padaro žmogžuda; na tai ko
dėl jis nenorės skandalų laik
raščiuose? Arba pavadini
mas “šešku tautiškoj bažny
čioj”. Na ką čia bendro turi 
bažnyčia? Bet musų bokšti- 
ninkams viskas pavėlintą 
“Vienybėje” rašyti. Ale tu 
bandyk į tuos jų raštus atsa
kyti! Vienybė nepriima. Pui
ki logika, ar ne?

ubagė turi gražius šviesius na
mus, minkštas sofas ir spintas 
knygoms bei drabužiams.”

Taip butų galima galvoti, jei
gu rie to laiško tęsinys. O tas 
laiškas toliau štai ką sako: “Aš 
esu prižiūrėtoja maisto depar
tamento musų dirbtuvėje.”

Visa iliuzija pas mane dingo 
Tas laiškas mažiausiai gali tik
ti tam, kad parodyti, jog Rusi
joje gerai gyventi darbinin
kams. Aišku, jog ne visi Rusi
joje yra departamentų prižiū
rėtojai. Tų prižiūrėtojų nuo
šimtis iš viso nėra didelis. O 
jei jau kalbėti apie departa
mentų prižiūrėtojų gyvenimą 
tai tenka pasakyti, jog tokie 
prižiūrėtojai Amerikoje irgi ne
siskundžia. Ir ne tik nesiskun
džia, bet yra visai patenkinti.

Kad ubagė turėjo progos pa-

siekti prižiūrėtojos vietą, čia ir
gi nieko ypatingo. Tokių ste
buklų Amerikoje irgi.gana daž
nai pasitaiko., Tur būt, dažniau 
nekaip Rusijoje. Bintų juk gali
ma suminėti tūkstančius žmo
gių, kurie iškilo iš gyvenimo 
dugno. Jaunystėje jie arba laik
raščius pardavinėjo, arba buvo 
pasiuntiniai. , Vadinasi, dirbo 
už kelis centus, šiandien prie 
jų, be kepurės, kaip yra sako-

- - - - DRESES- - - - -
VYRU SIUTUS .41 
TOP KAUTUS T ji.

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies H 

ir Pavogimo.
Extra- kainos už aksominius, Plytuntus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

« RŪBAI, Sl.ftO .........
ATSIIMAM IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERS

100 N. STATE ST. KAMB. 1323
• DEARBORN 8746 ■

Jie turi ne tik 
bet tikrus pa-

Juk tai nereiš-

ma, neprieisi.. 
šviesius namus, 
Jocius.

Bet kas iš to.
kią, kad visi skurdžių vaikai 
Amerikoje išaugę labai gerai

gyvena, lygiai taip pat kaip vie- 
nos ubagės pasisekimas nereiš
kia, kad Rusijoje bolševikai vi
sas ubages aprūpino departa
mentų prižiūrėtojų vietomis.

(Bus daugiau)

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

Tel. Boulevard 4705

Pavasariniai Nupiginimai!

(Tasa iš pusi. 2-ro) 
sakė. Tai buvo trečiadienio 
vakare. Tik kai aš pervažia
vau į Bostoną, ir ten paskuti
nę maršruto kalbą sakiau (tą 
vakarą turėjau važiuoti na
mo), tai tada mane areštavo. 
Dėl to kas buvo skundėjais, 
[aš nesiginčysiu, tik ' žinau, 
kad kai reikėjo teisman sto
ti, tai liudininkais buvo toks 
plikis, Adomavyčia su vai. de
tektyvu, Kectin. O kalbėdamas 
apie kaucijas užsta’tytoją tai 
vėl Strimaitis su savo didele 
atminčia, nežinia ką kalba. 
Kauciją ne Čeplikas užstatė, 
nes čepliko nei namie nebu
vo, bet rodos, kad tai padarė 
p. Kerdiejus. i

Strimaitis “Radikalas”
Strimaitis sako “O ve,

bar živatas, visai nerausda
mas, bando įkalbėti, kad grio
vė Susivienijimą ne socialis
tai, tik fašistinio nusistatymo 
sargy bininkai’*. Taip, kaip 
pirma buvo su Strimaičio pri
dėjimu, tai taip ir dabar po jo 
vadovyste. Kas riksmą kėlė 
1911 m. Baltimore Seime? Ar 
vienas iš tų nebuvo Strimai
tis? Juk jis ten rėkė kiek 
galėjo prieš tuolaiknį prezi
dento valdymą S. L. A. ir to
dėl progresyviškesnių delega
tų buvo išrinktas į S. L. A. 
raštininkus. Juk jis tur būt 
buvo didelis radikalas, jei a. 
a. Tarnas Paukštis pasakė As- 
toria House, Broadway, New 
York, kad “jau Strimaitis su- 
raudonėjęs iki širdies”.

O kad skundai ir areštai 
daug lėšavo pinigų S. L. A., 
tai mes nesiginčysime, bet ar 
tai tik socialistai kalti? Juk 
jau aukščiau aš nurodžiau kas 
kalti. Jei tokie sargybininkai 
elgsis kaip jie dabar kad el
giasi ir kolios bei persekios 
tuos S. L. A. narius, kurie ne
patinka, tai bus tokios pat pa
sekmės kaip ir tada.

Kad Živatas važinėjo nuo 
kuopos į kuopą, tai to Stri
maitis neužginčys, nes Živatas 
turi ir gali/parodyti ir dienas 
kur kada buvo. O kad Živa- 
tui niekas neatmokėjo už tą 
važinėjimą, tai taipgi tiesa. 
Kas man užmokėjo, kai aš va
žinėjau su S. L. A. agitacija į 
Scranton, NVilkes-Barre ir be
veik visur kur tik buvo S. L. 
A. kuopos, kaip Hazelton, Ta- 
maqua, Silver Creek, Maha- 
noy City, Shenandoah, apie 
Pittsburgh, Youngstown, Ak- 
ron ir Cleveland. Ar mokėjo 
kas man? O kas S. L. A. at
gaivino anų laikų socialistai,, 
prie kurių ir Strimaitis labai 
arti glaudės, kad tik gauti 
S. L. A. sekretoriaus vietą, 
tas faktas pats už save kalba.

“Kaip Varna------- —’”
Strimaitis sako “grįždamas 

į socialistinį abazą, Živatas 
uždrožė per antausį ir Vitai- 
čiui su Viniku”. Živatas ne- 
drožė nei Vitaičiui nei Vini- 
kui. Jis tik priminė, kad tas 
pats Strimaitis, per praeitus 
kelius metus ant Vitaičio ir 
Viniko velnius kabino, kaipo 
socialistų pakalikus, o dabar 
nei iš šio nei iš to, paliko jų 
užtarėjų ir daro juos kanki
niais? Na, antra vertus, nuo 
tokio žmogaus, kap Strimai
tis, juk kito ko ir negalima 
tikėtis. Jau aukščiau išdėstyti 
faktai parodo, kad jis nieka
dos lygsvaros neturėjo. Ten 
linko kur matė sau naudos, 
taip kaip ta varna, kuri sė
dėdama ant tvoros, žiuri iš 
kur kas numes kokį žarnos 
galą. Žinoma, jam reikia 
duoti kreditą, nes taip dary
damas jau 26 metus gyvena, 
iš lietuviškos politikos, vieną 
syk būdamas socialistams pri- 
lankus, jei mato kad ten jam 
bus nauda, kitąsyk tautinin
kams, ant galo ir fašistams, 
katruos keikė kelis metus tam

Fašizmo įsigalėjimas
Rašo J. Adomaitis

(Tęsinys)

Kam gerai Rusijoje 
gyventi

Darbininkai, kurie buvo nu
važiavę apsigyventi į Rusiją, 
po kiek laiko grįžo atgal nepa
tenkinti, apsivylę. Jie nesurado 
ten įto, ko tikėjosi. Kaip tik 
priešingai, —- surado didžiausi 
skurdą ir vargą. Nežiūrint vi
so to, bolševikų laikraščiai kė
lė į padanges Rusijos gyveni
mą. štai “Vilnyje” No. 59, 
1983 m., buvo išspausdintas 
vienos darbininkės laiškas iš 
Rusijos. Toji darbininkė aprašė 
kitos moters pasakojimą, — 
kaip toji moteris palikusi naš
lė, turėjusi ubagauti, o paskui, 
bolševikų tvarkos dėka, ji at
sistojusi ant kojų, štai kaip 
skamba svarbesnė to laiško da
lis: “Kambaryje, kuriame Go- 
lovkina pasakojo mums savo 
atsiminimus, pasidarė gyviau 
— į jį įbėga jos anūkė, pri
mindama mums naują gyveni
mą. ‘Aš čia gyvenu su savo 
anūke, — tęsė Golovkina, — 
ir kuomet prisimenu itą urvą> 
kuriame man teko gyventi pir
miau, tiesiog negalima nė tikė
ti, jog šie namai priklauso 
man’... Pilnas kambarys saulės 
šviesos, po lubom kabo elekt
ros žibintuvas, pasieny minkš
ta sofa, spinta su knygomis, 
kita sudėjimui drapanų. Ir tai 
šiame kambaryje gyvena Mat 
rema Golovkina, kuri dar tik 
16 metų atgal maitinos pasi
rinkdama trupinių išmatose 
Koscukovo kaime. Dar ir da
bar, kuomet kas užpyksta ant 
ųjanęs, pasako: ‘Eik tu ubage’. 
Bet aš tik pakratau galvą ir at-

sakau: ‘Ničevo! Gal būt aš ir 
buvau ubagė senuose laikuose, 
bet dabar jau kas kita! Aš už
laikau šeimyną. Aš dirbu visuo
menei naudingą darbą”.

Jei tais žodžiais butų laiškas 
pasibaigęs, tai aš ir kiti būtu
me tik pakrapštę pakaušį ir pa
sakę: “Iš tiesų sovietuose pa
daryta daug gero, jų tvarka pa
vyzdinga. Reikia įtik pasi
džiaugti, kad per tokį trumpą 
laiką žmonės, kurie buvo nu
grūsti į gyvenimo dugną, turė
jo progos iškilti į paviršių, su
sitvarkyti ir pasidaryti visuo
menei naudingi. Reikia tikrai 
pasidžiaugti, kad štai buvusi

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
5 iki 20 metų 

Taupyki t pinigus apsaugotoj vietoj
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

—--STAR
UQU1£> PAINT 

"“4/ k» OutuM v

gark BLueeoT

“SStf®8BS"
ELECTRIC 

WAFLE IRON

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos,

kraft 
SS

PAINT MALEVA 

po 97 c 
GALIONAS

po
ELECTRIC
TOASTERS

po 75c__

Velykoms Ceverykai 
VISAI ŠEIMYNAI

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

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

.•rara

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

3337 SO. HALSTED STREET

Elektrikiniai
Refrigeratoriai

General Electric. 
Kelvinator , 
Westinghouse 
Crosley , 
Sparton

Radionas, General 
Electric 
Sparton 
Zenith

, i . Philco
RCA Victor ir kiti

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

. 326 S STATE ST; ’ 
Opposite Tlavjš Stdre,'2d Floor

Pasiklausykite gero lietuvių radio programo su didele 
orkestrą ir žymiais dainininkais nedėliomis WCFL, 

970 kil. nuo 5 iki 6 vai. vakaro.

.; '■ F-.; L •
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751

—T 
/U**

Nuolaida iki

*50.00
už seną radio.

Kaina nuo 

89.00 
ir augščiau.

4

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! ©

•'r. •,

JOHN P. EWALD

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, ai*ba ■ 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ctc., atsišauk:

840 West 33rd Street
< TELEFONAS:^ YARds 2790 arba 2791. ‘

KEISTUGIOSKOLINIMOIRBUDAVOJIMOB-VĖS
; i RAfiTINSJE

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

O
PAI N-EXPELLER

■ HM. FK. 08.1

Skausmų Pačiuose ar Sustirusių 
Muskulų Pralalinimui -j 

Reikalaukit visame pasauly; 1 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIQ 
kuris suteikia greitų Ir tikrų 

palengvinimų

The 7
Kraft

Cheese
Spreads

rreferred by 
millions 

to mayonnaise

now į n new-design 
Swankyswig g/assesl

• Spąrkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. Yoų’ll want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 
it, get acquainted 
with all seven 
of thę .delicious 
Kraft Cheese 
Spręads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

nin r■ 1189 ■■ Draugiją Užsienio Lietuviams U na I 1 galite pasiskelbti viso pa-
" * šaulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų T| IT T D 
kreipkis į 11 U JL IV

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

yra rengiamą

Gegužės 29,1936
Laivu “CRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

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

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

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Budrik Furniture Mari
VISKAS DĖL NAMŲ 

3347-49 SO. HALSTED STREET

Visose AlinCse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu viikoa 

Degtinis

s
1

m

j.y F

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803



1______________

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

ĮKĄū JIENOS, CEIcaĘO, ĮB, ĮPfrma3iėiuš, kov§ 23,1936

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

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

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

Užsakymo kalnas
Chicagoje — paštu:

Metams ____ __________
Pusei metų ___ ........
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Dviem menesiams
Vienam menesiui .......__

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ....__ ...................
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ELEKTROS PIGUMAS
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Orderiu kartu su užsakymu.

RUDIEJI NAMAI AMERIKOJE

$8.00
... 4100
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Dįdlapiai visada stengiasi diskredituoti visuomenės 
coątroliuojamas įmones. Jie sako, jog visuomenės kon
troliuojamos įmonės negali lygintis su privatiškomis 
todėl, kad biurokratizmas nustelbia visokią iniciatyvą. 
Esą, biurokratams, kurie tvarko visuomeniškas įmones, 
nįekas, .daugiau nerupi kaip tik algos. Girdi, jie nesi- 
stengįą pritraukti patyrusių žmonių, kurie galėtų tin
kamai įmonę sutvarkyti. 1

Tačiau faktas rodo, jog visos tos kalbos apie inicia
tyvos slopinimą yra tik humbugas. Amerikoje yra ne-

KAUNO BIUROKRATl! VIRTUVĖS SKANĖ
STAI IR CHKAfiOS KOMVYRŲ APETITAS

yo pralaimėjimais, ji ieško savyje tų priežasčių, dėlko tai įvyko ir stengias visapusiai pažinti gyvenimą. Ji taip pat nedžiugauja perdaug lengvais atsiektais laimėjimais. Ji nesigaudo laikinų talkininkų, bet stengiasi taip kitus veikti, kad jie patys taptų busimo gyvenimo kūrėjais. Socializmas pats iš dangaus nenukris ant žemės ir dieviški vadai žemėje to rojaus nepadarys, tai sąmoningo, kūrybiškai nusiteikusio žmogaus padaru turi būti. 
I Taip, Lietuvoje spciąldemo- kratija dabar pusėtinai yra sugniuždyta, bet ar tąi pirmą kartą itaip įvyksta? Komvyrai norėtų jos būti duobkasiais, bet kartu šaukia juos j bendrą jrontą. Kur nuosakumas, jei jąp, ąnot Cfticągos išminčių, nieko nebeliko, tai nėra reikalo sų mirštančiais kalbėti, bereikalingai energiją eikvoti.,O gal toki stebukladariai, kad norit juos iš numirusių prikelti. Mat, kitaip neturėsit ką šmeižti? Juk dabar daug daugiau puryp suverčiat socialistams, negu viąiems ki- tięips. Suprantama, nebūtų jums tupipet kas peikti. O, jus kaminkrėčiai, palys suodini norėtumėt, kad ir .visi taip atrodytų! ' —H. L.

Ypatinga komvynj 
logika(Musų specialaus korespondento)Sakysit, ką gąli turėti bendro Kauno biurokratų virtuvės, įvaįrųs. patiekalai su Chi- v i .y. .......... , , , liagos komvyrų apetitu? Taimažas skaičius miestų, kurie tun jsisteigę savo elektros L au perdaųg, ar ne? Pritariu 

gaminimo stotis. Ir kaipo taisyklė, tuose miestuose ir kartu atsiprašau, bet leis- 
elektros jęga yra pardavinėjama pigiau. kit man išsitarti. Chiciagos

Štai Minnesotos valstijoje yra Virginia miestas, ku- lietuviškų ųuasi komvyrų " 'smegenų trustas pavidale vie-
iečiai už kilovatinę elektros valandą moka tik 2 cetus.I

•Niekur kitur elektros jėga nėra taip pigiai parduodama įa’d Lietuvoje todėl leista so- 
kaip ten. - . cialdempkratams veikti, .kadO štai kitas pavyzdys. Vienas Kansas City miestas esą pąrtija visai pakrikusi, 
yra Kansas valstijoje, o kitas tokio pat vardo miestas gyvenime jokios reikšmės ųe- 
Missouri valstijoje. Miestai yra krūvoje, — juos skiria turi^r niekam ji nėra pavojm- 
tik upe. Kansag valstijos miestas turi municipalinį stotdti bendr„ frOntą jau su miru- 
elektrai gaminti, o jo kaimynui elektrą teikia privatiš- siais žmonėmis daryti! Dauge- 
ka kompanija. Ir privatiška kompanija ima už elektrą ly j e Europos valstybių visai .. ............ ‘ ‘ .......................................... legaliai veikia komunistai, taip lygiai niekas, rodos, jiems nekliudo dirbti ir Amerikoje —išvada: partija visai pakrikusi, gyvenime jokios reikšmės neturi, todėl komunistai legalizuoti. Ar ne?O su Lietuvos socialdemokratų partija yra šioki reikalai. Nėra reikalo pasakoti, ką ji yra nuveikusi ir ką dabar daro,—ne tai man dabar rupi. Apskrities viršininkas socialdemokratų vienintelį Kąųno skyrių uždarė daug anksčiau, j negu Krašto Apsaugos Ministeris krikščionių demokratų ir liaudininkų partijas, tad jau j am nebuvo reikalo antru kart uždaryti jau neveikiančią organizaciją. Bet pagal Lietuvos įstatymus apskrities viršininko nutarimus uždaryti bet kokią organizaciją galima teismui apskųsti, o Krašto Apsaugos Mįnisterio nutarimai nėra teismui skųstini; juos gali pakeisti tik ipįnis- terių kabineto nutarimas. Čia grynai administracijos reikalas. Taigi,- socialdemokratai tą viršininko nutarimą grynai takto sumetimais apskundė teismui, kame įrodė, kad socialdemokratai dėlto negali veikti, nes policija jąi neduoda leidimo susirinkti, o apskrities viršininkas savfo nutarime nurodė, :kad uždaro kaipo neveikiąnčią organizaciją...Teismas, jau kaip žinote, tą apskrities viršininko nutarimą pakeiįė. Bet štai vakar vėl apskrities yįršininkasr pakar- | Įotinai uždaro tą vienintelį socialdemokratų Kauno skyrių. Dabar jau kitus uždarymo motyvus patiekė... Na, pagal jūsų Ghicągps komvyrų išmintį išeitų, kad socialdemokratai per tą keletą dienų tiek sustiprėjo, kad jau .pasidarė tautininkams pavojingi, todėl jis radb reikalinga vėl jų veikimą nutraukti... Ąr ne, mąs- kviniai gųdrągąlviąi? Reikia tumpet pagal Jų vyrų išmintį tvirtinti, fkąd provinęijos socialdemokratai visuomet buvo labai stiprus, nes tenąis partijos skyriai jau visa eilė metų kaip yra uždaryti...Aš jau seniau esu rašęs, kad tąs uždarymas iš esmės nieko nepakeičia, nes visvįe- na policija neduodavo leidimų susirinkti, o jei kartais gaudavo, tai visas susirinkimas eidavo labai saugioje policijos globoje... Bet stebėtis ręikią Chicagos komvyrų apetitams. Kaip buvo gautos žinios, kad uždaryti krikščionys demokratai ir liaudininkų sąjungos, tai-jie ašarėlę išleido ir net protestuoti ragino, girdi, mes jus palaikysimi, bukit tik i drąsus vyrai, ’mų^ i gatvę išyeskit, o mes jūsų kumštimis parodysim ką ' ga- [i • X

}riš turi municipalį elektrai gaminti stotį. To miesto pi-Į^ 
lįečiai už .kilovatinę elektros valandų moka tik 2 cetus
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Į Ameriką atvyksta Frauenfeld, buvusis Austrijos 

nacių vadas. Jo oficialiska misija labai nekalta: atsto
vauti įvairioms vokiečių firmoms, kurios turi bet kokių 
bizniškų ryšių su Amerika. Vadinasi, jis bus savo rų- 
šies agentas, kuris įvairioms Amerikos importo įstai
goms stengsis parduoti Vokiętijoje gamintus -dirbinius.

Tos pareigos atrodo visai nekaltos. Kiekviena val
stybė siunčia tokius atstovus į kitus kraštus. O ypač 
dabartiniais laikais, kada sunku bėra surasti- rinkų pre
kėms. Vokietija yra pramųnės kraštas, todėl rinkos jai 
yra labai reikalingos. Bet šiuo atveju Frauenfeldo pą- 
reikos pusėtinai skirsis nuo tų, kurias turi atlikti pa
prastas bizniškų įstaigų atstovas. Faktiškai jam biznis 
gal mažiau rūpės nekaip tinkamas sutvarkymas, nacių 
propagandos šiame krašte.

} * ■ ' >

Prieš dvejetą metų Frauenfeld bandė Austrijoje 
įvykinti (perversmą, kuris pasibaigė gana liūdnai. Jis 
kartu su 14,000. Austrijos nacių išsinešdino į Bavariją. 
Ten ji&per kelis menesius’ su' pekantr.umu laukė progos, 
kada- su savo armija ir draugė su ĖTifleriii fedlėą imar- 
šuoti’ į Vienių.? f1

Bet tos svajonės neišsipildė. Frauenfeld su savo 
“armija” nerimavo. Jis žadėjo naciams paklupdyti Aus
triją ant kelių ir tuo pačiu laiku reikalavo sau daugiau 
pinigų. Tačiau nacių vadai turėjo daug kitų reikalų iš
spręst1!, todėl Austrijos klausimą padėjo į šalį. Kad at
sikratyti nuo įkyrių Frauenfeldo maldavimų, jie vietoje 
jo Austrijos distrikto vadu paskyrė Hugo Habicht. 
Frauenfeld liko paskirtas į propagapdos departamentą 
Miuniche, o vėliau perkeltas į Berlypą.

Dabar jam suteikiama didžiausia >proga: jei jam 
pasiseks Amerikoje įgyti daugiau draugų, daugiau siip- 
ipatijų “trečiąjam reichui”, tai, nėra abejonės, jis labąi 
aukštai pakils nacių ierarchijoje.

Ligi šiol nacių propaganda Amerikoje nelabai teąi- 
sekė. Tiesa, pradžia buvo padaryta visai nebloga, bet 
vėliau kai kurie agitatoriai apsiskandalijo ir turėjo ap
leisti šalį. Po to propaganda pusėtinai susmuko. Ir tąi 
>pę dėl to, kad nębuvo tinkamų žmonių propagandąi 
vesti. Kur yra pinigų, tokių žmonių visada atsiranda. 
Visa nacių bėda kaip tik susiveda prie to, kad jie mažai 
begali išleisti pinigų propagandos tikslams.

štai kodėl propagandos ministeris Goebbels visą 
propagandos sistemą bando pertvarkyti. Ateityje pro
pagandai svetimose valstybėse bus skiriama tik 25 nuo
šimčiai numatytos sumos. Likusi suma turės būti sukel
ta iš “pątriotiškų” vokiečių, kurie gyvena užsienyje. Ta 
sistema pasirodė labai sėkminga Paryžiuje. Iš ten gy
venančių vokiečių liko sukelta tokia didelė suma pinigų, 
kad dabar jau planuojama įsteigti “Paryžiaus Rudieji 
Namai”. Tos įstaigos vyriausias tikslas bus vesti nacių 
propagandą Prancūzijoje.

Ministeris Goebbels, žinoma, pasirūpino tinkamai 
supažindinti Frauenfejdą su Paryžiaus sistema, kurią 
jis turės pritaikinti Amerikoje.

Kaip žinia, Amerikoje priskaitoma apie septyni mi
lijonai su viršum vokiečių. Didesnė jų pusė nepritaria 
naciams. Bėt vis dėlto yra nemažas skaičius, kuris vie
nokiais ar kitokiais sumetimais simpatizuoja naciams. 
Tie tūkstančiai ir šimtai tūkstančių Hitlerio simpatiza* 
torių bus gera medžiaga propagandai. Ir ne tik propa
gandai: jie turės sudaryti pajamų šaltinį tai propagan-į 
dai skleisti. Iš jų bus kolektuojami mokesčiai, kaip tai 
dabar daroma Paryžiuje.

Šiuo momentu, kada .Europoje Vokietija -mą^ai 
cĮraųgų beturi, naciams labai r^pi pakreipti bent ameri
kiečių dalies nusistatymą savo naudai. Kada Amerika 
įsivėlė į pasaulinį karą, tai vokiečiai atvirai prisipaži
no, jog tai atsitiko todėl, kad “anglų propaganda Ame
rikoje buvo geriau suorganizuota pękaip Hokiččių”. *

Galima laukti, kad su Frauenfeldo atvykimu naęių 
propaganda Amerikoje žymiai padidės. Kai kurie kąl- 
ba, kad New Yorke planuojama steigti “Rudieji Na
mai”, tokie pat, kaip ir Paryžiuje. Tai busiąs nacių 
propagandos centras. ‘ '

30 nuošimčių daugiau nekaip municipaleto kontroliuo-| 
jama stotis. Ir kas įdomiausia, kad Kansas City, Kan.J 
Ter visus depresijos metus,iš W<> kontroliuojamos 
elektrai gaminti stoties padarė pelno, kuriuo baigia skob
iąs mokėti!

Taigi pasakos, jog privatiškos įmonės gali geriau1 
.patarnauti piliečiams nekaip visuomenės kontroliuoja-Į 
mos, nėra paremtos faktais. Jeigu jos kam geriau pa
tarnauja, (ai tik tiems, kurie yra tų įmonių savininkai. 
O tai todėl, kad duoda progos tiems savininkams be 
darbo “ųždirbtiM dideles:;sumas pinigų; , . ( u

LIETUVA IR MUSU SLA.lėtojus, balsuokime už prez. Bagočių, vįce-prez. Mažiikną. ižd. Gugį. šiuos žmdnes vėl išrinkime ir SLA. palaikykime demokratybės žvaigždę, nes jei imsime ir nukrypsime nuo demokratybės (papuolus sme- tonininkams: Rasteniui, šalnai ir Lopetai), tai Lietuvoje Smetona dar turės .didesnę galią smaugti Lietuvos,; piliečius. At-1 minkime, kad Amerikos lietuviai daug reiškia Lietuvai. Lietuvos žmonės, 90;%, tik irlatf- kia, kad mes Amerikoje tarp lietuvių palaikytume demokra- tybę ir nenuvažiuotume į skriaudėjų tautininkų tinklą. Lietuvos žmonės išleidę mimeogra- fuotą atsišaukimą pavadino ■Lietuvi, pabusk’’, ir tas pabudimas adresuojamas ne vien Lietuvai ,bet ir mums Amerikos lietuviams. Nors Smetona Uždaryta prieškarinė valstiečių ir jo klapčiukai mums žmogiš- jsąjunga, kuri po karui išsivys-/ fė į Valstiečių Liaudininkų Sąjungą; (pždąryta Lietuvos Sp- ciąldemokratų Partija, kuri jąu senais ląikąis 4irbo, rųpinosį Lįetuvos nepriklausomybės principais; žodžiu1, uždaryta ir pasmaugta Lietuvoje visos draugijos, kurios tik priešinasi diktatūrai, priešinasi fašizmui, priešinasi laisvei ir žmonių gerovei.Kas pasakyta “Tautos Vienybės Komiteto” apie Smetoną ir jo pagelbininkus, tai tikriausia tiesa (dar nepasakyta, kad A. Smetona po Klaipėdos krašto išvadavimo ir prijungimo prie Lietuvos buvo paskirtas KlaipJBdtfs (krašto gubernatorium, bet jis Klaipėdoje nemokėjo ir nenorėjo su klaipėdiŠ- kiąis sugyventi ir turėjo tuoj iš Klaipėdos prasišalinti).Visi, kas tik nuėjo ^mefo-, nąi dirbti, tai nuėjo su -tam tikrais sumetimais, būtent, kad gąlėtų atsisėsti šiltose ^vietelė’ se bei įsigyti namų ir dvarų. . iPas mus amerikiečius lietu-! viųs ąįuo metu. eina baisavjmai- ripkimai į musų didžiulę orga-i pizaęiją, į SLA. Pildpmosios Tarybos viršininkus. Mes visi esame laisvi, esame pažangus ir įpylime demokyątiją, <tęisin- gųmą, žmonių geresnį bu*vį ir t,t. Neparsiduokime ir demokratybės principais vąduokį- nąės,—-balsuokime visi į SLA. ■Ęjld. Tarybos viršininkus už dėmokratybės ir ^laisvės my-

(Buvusio sandariečio—ne socialisto—pažiūros)Perspausdintas “Naujienose” (kovo 10) Lietuvos “Tautos Vienybės Komiteto” atsišauki- mas į visus lietuvius proga 18 metų Lietuyos nepriklausomybės, vas. 16 d., mus amerikiečius lietuvius daug/pamoka ir •tiesiog priverčia daugiau dirb- ,ti sykiu \ Ipetuvos ir Amerikos lietuvių reikalais. Visi mato* me, jog Lietuvoje užėjo tokie laikai, kokius mes turėjome prie caro,—galima sakyti, kad dar blogesni, negu prie caro. Jau prieš didįjį karą mes Lietuvoje galėjome turėti švieti- mo draugijų, valstiečių sąjungą, taipgi politines orgąniza- cįjas bei partijas. Dabar “laisvoje” Lietuvoje tas viskas užgniaužta, paneigta, uždaryta. kų teisių, dęmokratybės ir laisvės negali atimti ir užgniaužti, bet Amerikos tautininkai per sąvo “auksaburnį” Tys- liavą su visokiais “velniais” — šėtonais (Tysliava “Vienybės” Nr. 19 savo rašiny nepataikė: jis rašo, jog socialistai dėl pinigo velniui parsiduoda, bet tikrovėj, tai visoki atmatos, paklydėliai, lengvabūdžiai dėl pinigo parsiduoda ir pas tautininkus nueina) kai ką galėtų suklaidinti ir nuvežti prie sme- tonininkų, bet aš netikėčiau, kad SLA. narius, mylinčius laisvę ir demokratybę, galėtų suklaidinti ir Smetonai parduoti.SLA. dabartiirieji balsavimai parodys, kurioje pusėje Amerikos lietuviai stovi ir kaip jie rūpinasi savo organizacija, kurią išauginti daug kiekvienam sveikatos ir pinigo kainavo.
Bau. Sąndarietis.

P..-."s. Vitaitis “Tėv.” pri. mygtinai kelis kartus rašė, jog tie rašytojai, kurie rašo pašalinėje spaudoje po slapyvari džiais, tai netiesą rašo, bet nei vieno po slapyvardžiu pasira- šiuosio p. Vitaitis faktais nenuneigė. - Žinoma, jei aš, kaip pav. Strimąitis, dykadųoniau-į čiauviriš < bbkštininkų ųiaudb-t čiaus, tai pasirašyčiau Tikrąją pąvarde bet kądangi esu dar-! bp -žmogus, tai nenoriu, kad bpkštininkai mano pavardę po sąšlavynus tampytų, kaip jie daro .su kun. yąladka, ' kurį

hn. O štai socialdemokratus jie tik įrppizupja...Mąskvpje ,dąug kaip kąs iš bppžių smagiau jaučiasi negu soęįąidempkratai.. Ir tie jūsų komvyrąi Išsijuosę (čia ^pat Šaukią* vyrai, yisi :į -bepdrą frontą juk ipes esąpie ne .bet kas, }bąt tikri demokratai!Lietuvoje ir tas .pats, maųot, kad čia kitąįp daręsi, tik čia jie 'pasidarė pąskutiniu laiku bent kiek švelnesni, jaukesni, bet iš esmės mąža kas pasikeitė.Na, tat tarkit žodį, ar jus čią nesųrąndąt kai ką bepcįro tarp Kauno biurokrątų virtuvės gąminamų patįekąlų jr komvyrų ąpętitų? Tai gal dą- bar atleisit už tokį sugretinimą.Išeitų, kad vięni patiekąlųs gamina, o kiti dėl to seilę ryja.

Bet stebėtis

nuolat murzina, ir, jei galėjų tąi dar savo sąšlavynuose ii uždusytų. B. S.

DemagogijaJei tie komvyrai nori kultūringesnėj gatvėj rasti bet kiek simpatikų, tai turėtų liautis visame vien tik demagogiją skleidę.Komvyrams ^žmogus yra tik jų tikslams siekti įrankis, bet ne sau žmogus, tų idėjų kūrėjas, kuris tos kūrybos proceso metu siekia, kovoja už busiamą darnų gyvenimą, kad čia žemėje jis nebūtų kito pasipelnymo tikslams naudojamas. Suprantama, kad okiu žmogumi-įrąnkiu pasitikėti negalima, nes kaip nustojama jį veikti, jis lieka vėl palaidu sutvėrimu, organizuotam gyvenimui netikusiu, ^itpks žmogus-rįrankis visuomet turi turėti prieš savo akis vadą,-herojaus sudarytą kultą. šitokius žmpnes-įrankius galima sudaryti tik ne aukštos kultūros, žmonių tarpe, kuriems yra būtinas nuolatinis afektas. Tas afektas siekiama demagogijos keliu—Hitų niekinimu, šmeižimu, o savęs pernelyg garbinimu neva didvyriškais darbais nuveikįmu. štai dėlko komunizmas gimė rytuose, o ne vakarų kultu- ringesnįuose kraštuose. Be to, rytuose pravoslavų tikyba ir pasižymėjo tuo dideliu kitų tikybų nekentimu; ši tikyba pamirtiniame gyvenime neskiria skaistyklos, kaip sakysim katalikai kad turi skaitstyklos supratimą.Demagogija tai nėra žmogaus kūrybinių pajėgų žadinimas, proto miklinimas, o tik žemesnių instinktų paspirginimas, laikino efekto sudairy- mas. Ji nemokina ieškoti pažinti tikrovės, gyvenimiškos teisybės, ji neima žmogų, kaipo tokį, su visomis jo neigiamomis .ir įteigiamomis ypatybėmis. Melu pasaulį apeisi, bėt atgal nebegrįši.Ana, mędus jau net iš bulvių gaminamas, tai afęktiną, galima greit kaip ką įkalbėti, jis ti^riipju medumi pakeisti, bet juk tai nebus .tįkras medus. Jį prarijus visviena viduriai gurguliuos. Hitleris tai daro. Vokiečiai ragina savuosius nešioti popierinius drabužius, bet juk popiera po vilna. Pinigai reįkalingi ginklavimuisi, darbinįnkams algų tipkąmų negali mokėti. Moka darbininkus kaip tikrą valgį, tikrus vilnos drabužius pakeisti surogatais ir tuo pačiu 1 didžiuojasi, kad esą štai mes ką .galim padaryti, bet mes visi tai žinome, kad tai visa surogatai yra.Laukiniai gyventojai labai didžiuojasi visokių blizgučių gavę, dėlto jie laukiniais vadinami ir jų tarpe socialistinės tvarkos niekas nemano be tam tikro kultūros is apšvįe- los laipsnio atsiekimo įgyvendinti. Socialdemokratijai yra iš prigimties, iš viso jos kokybinio gyvenimo svetima demagogija. Ji daug neliūdi ša-

^upraptama, nebūtų

Toronto, Kanada
Į . . Ą (Į- . •

SMULKIOS ŽINUTĖSKanados, Dominijos statistikos biuras praneša, kad pra eitais, 1935 metais, .pęrskirų (divorcesj buvo 1,376 poros, o 1934 metais buvo 1J06 poros. Reiškia, 270 porps .padidėjo.Toronto laikraštis praneša, kad pradedant sp 1930 met. ir iki pabaigos praeitų ipętų, miestas turėjo jiŠląisti gyventojams, pašalpos formoje, $$9,- 725,000.“ “Ontario provincijos mineralinė produkcija pakilo. Spąuda praneša, kad 1934 m. buvo $145,854,173, o 1935 m. $159,- 044,887.
. . . - —---—.
• * .» ’ * 'Beveik kiekvieną dieną Toronto laikraščiuose matosi po kelias žinias apįe nubaustus draįverius už neatsargų vąžia- vimą, o dažniausia už girtumą. Teisinas , norėdamas ąuma- žint nelaimių skaičių, ^prasižengusius girtus draįvęrius bąudžia netik pinigine .bausme, bet magary^į^ms įkiša dar į “džėlą” keliolikai dienų.T d’ Gegužės minėti choras pradėjo savo pąmokas. Pamokos . įvyksta kas tęe&ąfĮienis. Smagu priminti, kad pamokas lanko nemažas skaičius daini- mpką. -

■s

23p i^b°P0S susi- kįpkiĮpąs turėtų įvykti per Velykas. Bet valdybą, numačius, kad tokioj dįenoj .gali pakenkti nąrių ątsiiąn5cypiųi» nutarė šąujęti susirinkimą (Verbų .šeštadieny t. y. 4 d. Balandžio, 8 Vval. vak., Liet, parap. salėje. Narių atsilankymas (būtinas, nes bus renkama P. Taryba ir atstovas į ŠLĄ Seimą.Kąip kurie šv. Jono paš. draugijos nariai smarkiai bu- VP apkaltinę 236 SLA -kuopą prisisavinant D.U.L;R. siunčiamas knygas. Bet vėliau dalykams .paaiškėjus, įkarštis nuslūgo. Aš manau, kad už bereikalingus užsipuldinėjimus bus plačiai parašyta spaudoje.17 d. Kovo Torontą “užgriuvo” sniegas. Snigo ištisą parą. Susisiekimas tapo sūpara- ližuotas. spauda, Sniego, kaip 1 rašo iškrito virš 13 colių.V. Dagilis.
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NEW YORKO STREIKO VADAI

Šįvakar Zurio Rėmėjų 
Mitingas

Morrison viešbutyje šįvakar 
įvyks svarbus, adv. John (T. 
Zuris kandidatūros rėmėjų 
spaudos komisijos susirinki
mas.

Nariai yra prašomi susirink
ti 7:30 vai. vakare Morrison 
viešbučio kambaryje, No. 302. 
Taip praneša rėmėjų sekret. F. 
Nausėdaitė.

Iškėlė Skundus Prieš 
Keturis
Kandidatus

Circuit teisme šeštadienį bu
vo užvestos dvi bylos, reika
laujančios draudimus “injunc- 
tions” prieš keturis kandidatus 
balandžio 14 d., nominacijoms.

Pirmų bylų užvedė Walter A. 
Maslowski, 3008 West 41st 
place. Jis reikalauja išbraukti 
iš baliotų vardą kandidato 
Stanley Ronkowski, 354 Root 
Street, tvirtindamas, kad to
kio žmogaus visai nėra. Ron- 
kowski kandidatuoja iš ketvir
to senatorialio distrikto.

Antroj byloj Frank Metke, 
3324 Wall Street, tvirtina, kad 
trys kandidatai į valstijos le- 
gislaturą įteikė suklastuotas 
peticijas. Jis sumini kandida
tus, John Janowski, 3215 Cer- 
mak Road, Joseph Sikora, 
4330 S. Paulina Street ir J. 
Sikorsky, 2300 So?th Whipple 
Street.

< » .

Daugiau Lietuvių
Rengiasi į
Kandidatus

Dabartiniu laiku žymiausias 
lietuvis, kandidatuojąs į val
džią ateinančiuose rinkimuose, 
yra adv. John T. Zuris. Jis de
mokratų sąraše kandidatuoja i 
municipialius teisėjus.

Teko patirti, kad keli kiti lie
tuviai rengiasi paskelbti kandi
datūras į įvairias vietas, didžiu
moje republikonų sąraše. Vie
nas iš busimųjų kandidatų, ku
ris žada netrukus išeiti prieš 
publiką, kandidatuos į legisla- 
turą.

Cicero rinkimuose figūruoja 
lietuvis. Ed. Kawal-Kavaliaus- 
kas. Jis yra republikonų kandi
datas j miesto asesorius.

PAREINIO STAMBIAUSIAS MIESTAS KOELNAS

Stambiausias miestas Pareinyje, kuri nesenai okupavo 
Hitlerio kariuomenė, yra Koelnas, dažnai vadinamas ColOgne. 
Viršuj, garsusis Hohenzollernų tiltas per Reino upę, apačioj, 
garsioji Koelno katedra.

Kandidatas Borah 
Chicagoje

• .-.T.-

.šeštadienio vakare Chieagps 
publikai prisistatė republikonų 
liberalas kandidatas į preziden
tus, senatorius William E. 
Borah.

Kalbėdamas Chicagos operos 
rūmuose jis pasmerkė atžaga- 
reivišką partijos grupę ir jos 
kandidatą, pulk. Knox, “Chica- 
go Daily N.ews” leidėją.

Borah pareiškė, kad Illinois 
atžagareiviai perei tais rinki • 
mais prakišo partijai 10,000,- 
000. Jie tą patį pakartos, jei iri 
toliau jiems bus leista kaman- 
davoti partijos jėgoms šioje val
stijoje.

Išdėstydamas savo nusistaty
mą susirinkusiems, šen. Borah 
pareiškė, kad jis kovosiąs prieš i 
aukščiausio teismo galios su- i 
mažinimo pasikėsinimus, ma
žinsiąs mokesčius (nes “perdi- 
deli mokesčiai veda prie revo-i 
liucijos”), ir kovosiąs prieš biz
nio monopolius.

Šią Savaitę Kandidatai 
Apniks
Chicago

Gub. Horner, reg. kandidatas 
į gubernatorius Bundesen it* 
republikonų šulai pereitą savai-; 
tę užbaigė maršrutus po pro
vinciją ir už kelių dienų pra-i 
dės agitaciją Chicagoje.

Horner, netekęs partijos pa , 
ramos, savarankiai kandidatuo
ja į gubernatorius antram ter 
minui. Suorganizavo savo šali
ninkus ir yra pasiryžęs ^nu
laužti ragus ‘Nash-Keljy maši’ 
nai’, kuri bando ne vien Chica 
go, bet visą valstiją, kontroliuo
ti”. Tos ^mašinos” kandidatu 
yra Dr: Herman ' Bundesen, 
Chicagos sveikatos departamen
to viršininkas. Ji partija pasi
rinko vietoj Hornerio.

Palys demokratai pranašau
ja, kad kova bus nepaprastai 
karšta ir, kad Horneris turi 
daug šansų laimėti. Horneris 
sako esąs tikras, jog provinci
ja balsuos už jį, o ir Chicago
je turįs nemažai spėkų.

Iš republikonų kandidatų 
stipriausi skaitomi buvęs gub. 
Len Small ir H. Wayland 
Brooks. Kiti stipresni kandida-

New Yorke sustreikavusiems namų aptarnautojams ir ele-! 
veiterių operatoriams vadovavo James Bambrick (kairėj) ir, 
George Scalise, unijos viršininkai.
OUiiiffj'Įl'!,'li' " ui'.rm,::1;,',';',....... i , j ;

tai yra H. VVallace Caldwell ir 
buvęs šen. Thomas Gunning.

Chicagos Draugijų, i
Kliubų Valdybos i

1936 metams '
GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 

MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.:! 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me-! 
dalinskas, 233 S. Central Avė.;, 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Beirwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M.■ 
Davidonis ir D. Brazas; ligoniui 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus;! 
korespondentas N. WiUiams; Dr.: 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas antra ne-i 

dėldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

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

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet., 453.5 South 
Rockwell St.

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

menesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp„ 
Hollyw0od Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 

Leonas Miržvinškis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 19 dieną, 9:00 vai. 

vakare 1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietu
voj, Kėdainių ;apskr., Sąukutų par., Saukutų miestelyj,

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tėvais 

Venčikė, sūnų Vladislovą, seserį Vincentą Murauskienę 
ir šeimyną, švogerį Antaną Noreikį ir šeimyną, o Lietu
voj brolį Antaną ir Elzbietą Miržvinskius ir jų šeimyną 
ir sesers duktė Kristina Dildaitė.

Kūnas -pašarvotas randasi namuose 1944 Canal
port Avė»

Laidotuvės įvyks utarninke kovę 24 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Miržvinskio giminės,, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiaihi dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, sūnūs, sesuo, švogeris ir gimines.
Patarnauja laidotuvių direktorius Butkus and Co.„ I 

Tel. Canal 3161.

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
nė, 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, Cęntralinėje 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,, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

nauskas, 1900 So. Union Avė.;! 
Nut, rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas.: 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B.' 
Žolinas, 2931 Sb. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183,1 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W.
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Žala-: 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org.į 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

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

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt,, 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr.-rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St,; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligoniu.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm., 
3341 Evergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; A. Lųngevičius, pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St„ Tel, SpaUlding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 

. manadžerius kliubo, 1927 Califor
nia Avė.
Susirinkimai jvyksta kas mėnesi 

pirmą ketvirtadieni, 2007 North Avė. 
ant antrų lubų 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDŲEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 
3120' Ųitųanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. raštininkas. 
3220 S. Union Avė,; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas, 
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 

junas — kontr. raštininkas, 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka, 
.3130 S. Halsted St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR

* SESERŲ valdyba 1986 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S. Racine Avė.; F. .Grigula, nut. 
rašt.' 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas. 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrovę ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė.

HUMBOLŲT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dybą: Ą. Walskis — pirm., 8341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt., . 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka. ' 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
pirm., .3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.,; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 887 W. 83rd Place; 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas,

i 4353' So. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3183 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 —- Ofiso Victory 8687.
Draugystės susirinkimai įvyksta; 

kas antras nędėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium ■ 
3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Rącevičia, vice- 
pirm., 3326 So. Union Avė.; P. 
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 83rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374.
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 
rius, 4819 Trjpp Avė.; pirm pag, 
— Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
SaWyer ’ Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
Tel. Coiumbus 10272; turto rašt,

NEGLECT
ACOLD .

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

PARENGIMAI
KOVO 28—SLA. 109 Kuopos Draugiškas Vakaras, W. Neffo 

svetainėje, 2435 South Leavitt Street, 7. v. v. Įdomus 
programas, užkandžiai, gėrimai veltui. Įžanga 50c. Visi 
yra kviečiami. 1

Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras skaito operetę, “Vogtas 
čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South 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- 

y 1

ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu

— B. Putrimas, 4536 S; Turner 
Avė.; kontr. rašt. —- Frances

Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos 
globėja — S .Chiesnįenė, 4426 S. 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė, 4535 S. RockweU St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 43 St., Tel. Lafayettte
8051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai::. K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
8159 S. Halsted St., Tel. Coiumbus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
3^ Manikas, 2519 W. 43 St., Tel, 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tel. 
Virginia 1309.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali, 2417 W. 43 St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLlUBAS Chicagoj, 
111. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti; J. Rūta — pirmininku. 
3267 S, Halsted St.; P. Kilius — 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 —

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
AT YDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų 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

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

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

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbą. Darba paimam iš namų ir pri- 
statom i namus Tel. Lafayette 1210 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 St.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė, Victory 4181 
Brista tom i namus ir groserf. 

Pašaukit.

r Stop 1
Itching
Skin

Niežėjimo, IšbSrimų Ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritacijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritacijų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

38 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
8200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
—- kasos srlobėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 8201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ligonių lankytojas, 
8306 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel. pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anua Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis. kasos glob.; Josephine 
YuŠkenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu
nas. Joe Razmunas. lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt, 4046 So. 
Artesian Avė., Chicago, III.

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

CONKAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

Smulkesni $7.05 tonas

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokių gė
rimu — degtinės, vyno iš bačko ., 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus.
MONARCH WINE & LIQUOR CO.

JOHN GAUBAS. Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 72CS

........ ■ j v > '
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Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Pen c-( 
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi-’ 
ka.<.'Atvažiavę j Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1134

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

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

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

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

QUEENS TAVERN 
Geriausios pušies 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. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už
eigą.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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. Willow Springs

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

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
6556 S. Stote St. Tel. Englewood 2/.'92

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi gc. 
ros rūšies degtinėj. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainpidėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimu. 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 Sfc

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL. Sav.

3416 S. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489. „ 4



Baus Pilietį Kaltina
ma Komunizmu ir 
Kreiva Priesaika
Gręsia kalėjimas ir de

portacija

šiandien prieš federalį teisė
ją, William H. Holly prasidės 
byla, iškelta Lenkijoj gimu
siam piliečiui, Kazimierui So
tis, 10701 ’Stephenson avenue.

Jis yra kaltinamas padaręs 
kreivą priesaiką, kai išėmė pi
lietybę, 1930 metais.

Anot prokuroro A. Bradley 
Eden, Sotis tuo laiku pareiš
kęs, kad yra prielankus Ame
rikos valdžiai ir nepriklausąs 
jokiai organizacijai, kuri butų 
priešinga.

Bet, tęsia prokuroras, 1933 
metais Sotis buvo suimtas ko
munistų demonstracijoje. Pa
darius kratą jo namuose, pa
aiškėję, jog Sotis jau prieš 
1930 metus priklausęs komu
nistų partijai.

Teisiamąjam gręsia penkių 
metų kalėjimas ir deportacija.

Širdies Liga — L. 
Miržvinskio Mir

ties Priežastis
šiandien laidojamas plieno lie * 

jykloj žuvęs Augustas Vaz- 
nonis.

Koronerio gydytojai skelbia, 
kad širdies liga buvusi prie
žastis staigios mirties Leono 
Miržvinskio, 1944 Canalport 
avenue, kuris yra laidojamas 
rytoj rytą.

Velionis netikėtai mirė laike 
darbo Pennsylvania traukinių 
linijos jarduose, prie Roosevelt 
ir Cahal gatvių. Tai įvyko pe
reitą ketvirtadienį.

Velionis bus palaidotas šv. 
Kazimiero

žiaus, ir nesveikavo, aiškino 
kapinėse, po pamal- velionio sūnūs.

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ėtc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

dų, kurios įvyks 18-tos Apie- 
linkės parapijos bažnyčioje.
šiandien laidojamas Vaznonis

Tose pačiose kapinėse šian
dien bus palaidotas Augustas 
Vaznonis, 52, kuris mfFė įkri
tęs į duobę ir užgriūtas nulies, 
plieno liejykloje, South Chica
goje.

Laidotuvės prasidės iš velio
nio namų, 10323 Muskegon 
avenue, kur kūnas yra pašar
votas.

Vaznonio laidotuvėmis rūpi
nasi laid. dir. S. P. Mažeika, 
o Miržvinskio — Butkus and 
Company.

Nubraukė 300,000 
Vardus Nuo Regis

tracijos Sąrašų
Mano, kad dar teks išbraukti 

keliasdešimts tukstiančių ne
teisėtų balsuotojų.

šeštadienį padariusi pirmą 
registracijos sąrašų reviziją, 
Chicagos rinkimų taryba iš
braukė 300,000 neteisėtų bal
suotojų vardus. Didžiuma iš 
jų užsiregistravo pereitą an 
tradienį.

Taryba praves dar kitą re 
viziją, pasiųsdama laiškus nau
jai užsiregistravusiems. Mano
ma, kad iš 489,166, kurie už
siregistravo pereitą antradie
nį, didesnę dalį teko išmesti 
iš sąrašų. *

300,000 išmetus, Chicagoje 
pasiliko, 1,704,261 balsuotojai.

Iššokdamas iš lango nu
sižudė skerdyklų vir

šininkas
George Maples, Cudahy mė

sos firmos užsienio skyriaus 
viršininkas, nusižudė iššokda 
mas iš lango Evanston ligoni
nėje. Jis buvo 72 metų am •

Apkaltins Lietuvį 
Laikrodininką Už 

Vogtų Daiktų 
Pirkimą

...... ■■■y... —

Prokuroras Sherwin sako Alek
sus Junevičius priėmęs bran
genybes nuo vagilio Novak.

Atstovaudamas prokuratūrą, 
asistentas prokuroras < Julius 
Sherwin skelbia, kad jis šian
dien reikalausiąs Felony teis
mo apkaltinti lietuvį laikrodi
ninką, už vogtų daiktų pirki
mą. '

Tasai laikrodininkas yra 
Aleksandras Junevičius. Jis už
laiko brangenybių krautuvę, 
adresu, 3317 So. Halsted st.

Trumpą laiką atgal policija 
suėmė jauną 25 metų lenką, 
Charles Novak, 1032 W. 48th 
Street. Detektyvai patyrė, ir 
Novak prisipažino, kad jisai 
papildė suvirš 1,000 įvairių va
gysčių. Dirbo sistematiškai, pa
sidalinęs Chicagos teritoriją J 
kelis distriktus.

Tardomas, Novak pareiškė, 
kad dalį suvogtų brangenybių 
jis pardavęs laikrodininkui Ju
nevičiui. *

Policija tuojau padarė kratą 
pas Junevičių ir visas, krautu
vės brangenybes suėmė. Vagi
lio apiplėštieji asmenys, susi
rinkę Shakespeare policijos 
nuovadoje, pas Junevičių suim
tas brangenybes apžiurėjo. Ke
li iš nukentėjusių savo daiktus 
išsirinko.

Kova Dėl Nelegalio 
Kūdikio Tebesitęsia

Jau kelintą savaitę Chicagos 
Superior teisme eina įdomi ko
va dėl 3 metų nelegalio kūdi
kio, praminto, “Sunny Boy”. :

Margaret Manu Fletcher, 
nesenai vedusi jauna mergina, 
sako, kad kūdikis yra jos, o

NAUJIENOS, Chicago, III.
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tūlas Dr. Mordoff iš WDmette, 
tvirtina, kad jo. Per kurį lai
ką" kūdikis buvo Dr. Mordoff 
priežiūroje. Jaunoji moteriš
kė tai išaiškino, sakydama, 
kad ji būdama nevedusi ne
galėjo pati kūdikį prižiūrėti, 
tad atidavė jį daktaro šeimy^ 
nai auklėti.

Byla dar tnybut nusitęs ap’e 
savaitę-kitą laiko.

—. ... ... i .i

Chicagoj Ieško $225.- 
000 Aukų Potvyniuo
se Nukentėjusiems

Raudonasis Kryžius, kuris 
rūpinasi potvyniuose nukentė- 
jusiu sušelpimu,/ bando sukel
ti $3,000,000. Chicagos kvota 
yra $225,000.

Raudonasis Kęyžius kreipia
si į gyventojus per radio, spau
dą, teatrus etc., ragindamas 
aukoti kiek kas gali, kad pi
nigus butų galima kuo grei
čiausiai sukelti.

Aukas reikia siųsti, 616 S. 
Mičhięnn avenue, Red Cross 
Headųuartėrs.

Moteriškė “Nužudys 
Vyriškį” Kam Jai 
Neleido Nusižudyti

“Aš viena pasaulyje ir noriu 
iš' jo kuo greičiausiai išsi
gauti”.

Nusimetusi viršutinius rū
bus, 24 metų Irena Terrio, 27 
■S. Dearborn st., nušoko, nuo 
Monroe1 gatvės tilto į Chica
gos upę. Ją pastebėję, du jau
ni vyrukai sušoko į vandenį 
paskui moteriškę, ir ją ištrau
kė.

‘.i .•“Aš nužudysiu tuos vyrus 
už tai, kad jie mane ištraukė”, 
ji šaukė, policijas nuovadoje, 
suvyniota į kaldr^s. “Aš noriu 
mirti. Mano vyrąs yra miręs, 
aš esu pati viena. Nebenoriu’ 
gyventi, norių iŠ į pasaulio kuo 
greičiausiai išsikyaustyti. Kaip 
tik greitai policija mane pa
leis, tai aš ir yęl bandysiu nu
sižudyti.”

Jauni vyrukai, kurie ipote- 
riškę išgelbėjo, buvo, Valenti
nas Tokarskiš, ir Juozas‘Ray 
kočy; 1118 N. Hoyne avenue?

Gatviakaris Bright- 
on Parke Užmušė 
Nežinomą Žmogų
Adams laidotuvių įstaigoje, 

3734 Archer avenue, guli hę- 
žinomas 65 metų vyras. Jo rim
bai; rudas švarkas, juodas pal 
tas, mėlyni marškiniai, juodi 
batai ir ruda kepure.

Vyriškis žuvo ties 32-tra ir 
Western avenue, kur jį suva
žinėjo gatviakaris.

Chicago Turi $462 
Milionus Skolų

Iš miesto paskelbtų statisti
nių žinių pasirodo, kad gruo
džio 31 d., 1935, Chicago tu
rėjo $462,183,168 skolų. Kai 
kurios iš tų skolų jau išsibai
gė, tad miestas arba jau ga- 
vo arba tebeieško prailginimų.

$139,000,000 skolų turi pa 
$aręs Chicagos sanitąrinis dis 
triktas, kuris gavęs bondholde- 
rių sutikimą, skolą prailgini
mą naujam terminui.

Lietuviai Divor- 
suojasi

Pereitos savaitės pabaigoje 
ChicAgos teismai davė divor- 
sus (perskyras) lietuvių šei
mynoms: Andriui ir Marcelei 
Andrijauskams, iy Emilijai ir 
Stasiui Kiršiams.

Norėdamas atsiskirti nuo 
žmonos Marijos Samaras, di- 
yorso bylą užvedė N.’ Sama
ras. ... . -• - .................... ... .... - *

Taiso Du Pavojingus 
Gatvių Susikirtimus 

Marųuette Parke
Prie California, ir Marųuette 

bulvaro ir prie 71-mos įrengs 
vietas automobiliams- pasta
tyti.

Chicagos Parkų distriktas da
bartiniu laiku vykinąs visą ei
lę remonto ir pagerinimo dar
bų, neaplenkė nei lietuvių ko
lonijos Marųiiette Parką.

Susirūpinęs prašalinimu dvie
jų pavojingų gatvių susikirti
mų, distriktas mano ten įreng
ti vietas automobiliams pasta
tyti — “parking” vietas.

Distriktas turi omenyje Gą- 
lifornia ir Marųuette gatvių 
kampą ir California ir 71-mos 
kampą. Ties tomis vietomis yra 
įėjimai į Marųuette Parką.

Stambiausias distrikto dar
bų projektas yra — pratesi
mas paėžerio kelio automobi
liams Northsidėje, nuo Ohio 
iki North avenue. Tam tikslui 
Parkų valdyba užvedė kovą 
Illinois susisiekimo komisijoj, 
reikalaudama prašalinti gatvia- 
karių bėgės, kurios eina Lake 
Shore gatve, nuo Chicago avė. 
iki Navy Pier prieplaukos.

Kelią norima įrengti, kad 
padaryti galimu tiesioginį susi
siekimą visu paežerių. Tam 
tikslui ties Chicagos upės žioti
mis, nuo pietinio kranto, kur 
pasibaigia Lake Shore Drive į 
šiaurinį krantą, yra • statomas 
tiltas. Kai tiltas bus pastaty
tas, tai nereikės važiuoti Mi- 
chigan avenue, kad dasigauti į 
šiaurinę upės pusę. Bus galima 
nuvažiuoti paežerių.

Remonto darbai yra vykina
mi ir Douglas, Humboldt, Jack- 
son ir Garfield parkuose.

Per 20 Metų Skaito 
“Naujienas”; Pirmą 
Kartą Redakcijoj
Pereitos savaitės pabaigoje 

“Naujienose” buvo atsilankiusi 
p. M. Grinienė, gyvenanti ūky
je, netoli Kenosha, Wis.

Tai buvo pirmas p. Grinie
nės vizitas “Naujienų” redakci
jai. Laikraštį ji skaito jau apie 
20 metų.

7,200 P.W.A. Darbi
ninkų Illinois val

stijoje
Viešuosius darbus Illinois 

valstijoje vykinanti Public 
Works Administration (PWA.), 
skelbia, kad dabartiniu laiku 
samdo 7,200 darbininkų. Di
džiuma tų darbininkų dirba 
Chicagoje, kur PWA stato ar
ba rengiasi statyti modelinius 
apartamentinitfs rumus.
Suvažinėjo Tris Kū
dikius ir Paliko Juos 

Gatvėj
Nežinomas, kietaširdis žmo

gus, šeštadienį po pietų auto
mobiliu suvažinėjo tyis mažus 
kūdikius, ir, nei stabdelejes 
suteikti jiems pagalbos, nu- 
drožė savo keliais.

Nelaimė įvyko ties 6312 Ar
cher avenue. Clifford White, 
6 metų, brolis Richard, 5 m., 
ir Robert, 3, ėjo į krautuvę 
saldainių, kai pateko po auto
mobiliu.

Sulaužytomis kojomis, ran
komis, jie dabar gu4li ligoni 
nėję. 

t \

Mirė Nuo Žaizdų 
Darbe

Presbyterian ligoninėje mirė 
Pranas. Benksis, 24 metų, 4107 
Carroll avenue. Kovo 11 d., jis 
buvo sužeistas laike darbo, 
Crane dirbtuvėse, prie 4100 S. 
Kedzie avenue.

Iš kanalo išgriebė 14 
metų berniuką

Iš sanitarinio distrikto ka
nalo, prie Howard Street, po
licija išgriebė kūną 14 metų 
berniuko, Robert McCalley, 
7440 N. Hoyne avenue. Ber
niukas prigėrė, kai apsivertė 
valtis, kurioj jis ir du draugai 
plaukė.

Kūną griebiant, ant kranto 
stovėjo -nusiminę ir apsiverkę, 
berniuko motina ir tėvas.

Iki Balandžio 30 
Dienai

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

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)
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NUSIPIRKIT NAUJĄ DODGE
Gerai užmokėsimi už jusu sena 

kara.
CENTRAL AUTO SALES 

3453 So. Morgan St.
. ' • i -

Klauskite dėl 
Paul Bruchas

Business Service
Biznio Patąrnayimas

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. Westem Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 ” vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wešt Division St. 

Tel. Armitagp 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

carr bros: wrecking co.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu
varde. 

3003-3089 S. Halsted St. 
VICtory 1272-1273

Pirmadienis,- kovo* 23, 1936
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CLASSIFIEDADS
K. CEPUKAS

Pentuoju ruimus ar Storus, žema 
kaina, taipgi taisau visokios 

rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
TAISĄU NAMUS ir dengiu sto

gas. už prieinama kainų. Darau 
darba ant išmokėjimo. Darba ga
rantuoju.

JOE LILEIKA 
4135 So. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 3140
1i.?,;; TI.'? '"'A. .-..Tr."..r.!-u "Trr-----
_____ COAL_______

COAL BACK TO OLD 
PRICES! 

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

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

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite —
’ KEDZIE 3882

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1960 S. State St. CALumet 5269.

Šituation Wanted 
Darbo Ieško

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

Help Wanted—-Femalę 
Darbininkių reikia

REIKALINGA pilnai patyrusi 
veiterka. Valandos nuo 7 iki 3 po 
piet. 6236 So. Western Avė.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon — prie ma

žos šeimynos Marąuette Parke. 6504 
So. Ročkwell St. Antros lubos.

For Rent
OFISAI RENDON SOUTH SIDfiJ 

Moderniški ofisai: naujai išdeko- 
ruoti; tinka profesionalam, nebrangi 
renda. N W. kampas 35th ir Halsted 
St. Gordon Realty Company. Tel. 
YARds 4329.

m......— i ........ ■■■ ■■■!■■■*

Business Chances
Pardavimui. Bizniai 

PARDAVIMUI Tavern. gero.Rvie- 
toj, per 40 metu išdirbta ir nėbų- 
vo uždaryta. Kampinis biznis su ma
mų ar bename.' v

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių.labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

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

1446 So. 50th Avė.. Cicero.

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

2633 W. 43rd St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
restaurantas. Daug metų išdirbtas 
Norėtumėm pasilsėti.

7427 S. Western Avė.

JEIGU Jus ieškote nusipirkti pir
mos kliasos tavern, štai čia yra 
puikus pirkinys, veikit tuojaus. Pri
verstas parduoti.

6114 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800
PAUL M. SMITE & 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.

KAS NORI dideli bargena — 2 
flatu murini narna ir 6 kambariu
murini cottage. Abu garu apšildo
mi. Pamatykit juos adresu 6501- 
6508 So. Bishop St., o paskui atsi- 
lankykit i mano ofisą susižinoti apie 
kaina. Nepraleiskit šios ypatingos 
progos. 2 namai už vieno namo 
kaina. Pamatykit

MR. W. R. LEMKE
33 W. Washington St. 2 lubos 

RANdolph 3750.

PARDUOSIU ar mainysiu 7 kam
bariu cottage. furnace apšildoma, 
Brighton Parke ant dviflačio ar 
bungalow. 3934 W. 16 St. Tel. 
Rockwell 6556.




