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Meksikoj
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14 žmonių žuvo, susi
daužius Meksikoj 

lėktuvui
Specialia Pan-American paSji- 

žierinis lėktuvas susidaužė 
Meksikos kalnuose, užmuš- 
damsa 10 pasažierių ir 4 la
kūnus

AMECAMECA, Meksikoj, ko
vo 26j—Specialia Pan-American 
pasažierinis lėktuvas, skridęs iš 
Mexico City j Guatemalą, susi
daužė prie Popocatepetl kalno. 
Nelaimėj žuvo 14 žmonių —10 
pasažierių ir 4 lėktuvo aptar
nautojai.

Lėktuvu skrido dešimt vo
kiečių turistų, jų tarpe penkios 
moterys. Tarp aptarnautojų 
buvo ir vienas amerikietis Ad- 
rian Barchers, techniškas Pan- 
American patarėjas.

Lėktuvas ąusidaužė tik už 20 
minučių po pakilimo iš Mexico 
City.

Tenam miesto prezidentas 
pranešė, kad trijų motorų lėk
tuvas žemai perskrido virš 
miesto. Po to jis apsukę Po
pocatepetl kalnų ir, matyt, ruo
šėsi gryšti atgal į Mexico City. 
Bet tuoj po to susidaužė, tarp 
to kalno ir Ižtlaeihiiatl tfgnia- 
k ainio. . Susidaužomo. vieta" y ra 
už 40 mylių* mio Meksikos sos
tinės.

Liudytojai sako, kad lėktuvo 
motorai tinkamai neveikė ir 
lėktuvas neįstengė kilti augštyn.

Tai buvo didžiausia nelaimė 
Meksikoj aviacijos istorijoj.

Gelbėtojai jau surado 12 la
vonų laužuose. 11 jų buvo taip 
apdegę, kad nėra jokios gali
mybės juos identifikuoti.

Ispanijos laukų dar
bininkai grobiasi 

dvarų žemes
BADAJOZ, Ispanijoj, kovo 

26.—Dideli policijos ir civilėš 
gvardijos pulkai liko prisiųsti 
į šią provinciją išvaryti 60,000 
laukų darbininkų, kurie staigiai 
apnyko šios provincijos dvarus.

Policijai įsakyta nevartoti 
šaunamų ginklų, jei bent į ją 
butų šaudoma, bet vistiek pa
dėtis yra įtempta. x

Laukų darbininkai nekan
traudami delei kairiųjų valdžios 
vilkinimo vykinti žemės refor
mos įstatymus, pradėjo patys 
grobtis didžiuosius dvarus.

Premjeras Azana (prisiuntė 
įsakymą iš Madrido, kad vals
tiečiai turi palaukti iki bus 
galima išdalinti žefnes legaliai.'

FISHERS, Ind., kovo 25. — 
Čia sudegė didelis grudų ele
vatorius. Nuostoliai. siekia 
$50,000. Gaisras buvo matyti 
per daugelį mylių.

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

Giedra, bet šalčiau.
Vakar 12 vak dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 48°.
Saulė teka 6:43, leidžiasi 

7:08. '

Meksikos miestelis 
sugriautas dinami

to eksplozijoj
20 žmonių .užmušta, daug su

žeista ir visas miestelis su
griautas eksplodavus vagonui 
su dinamitu

MEXICO CITY, kovo 26. — 
—20 žmonių liko užmušta, 60 
sužeista ir nedidelis miesteli* 
tapo sugriautas eksplodavus ta- 
voriniam vagonui, kuriame bu
vo gabenamas dinamitas. Ne
laimė ištiko prie Tultenanga, 
Meksikos valstijoj.

Pirmosios žinios įžiūrėjo kri- 
minalę piktadarybę. Vieni sa
kė, kad už eksploziją kalti yra 
banditai, kiti sakė, kad maiš
tininkai, o treti įtarė religinius 
fanatikus. Tečiaus toje apylin
kėje nėra jokių maištininkų ii 
Oficialus tyrinėjimai parodė, 
kad eksplozija įvyko netyčio
mis, atkabintam I nuo traukinio, 
degančiam vagonui pasileidus 
važiuoti pakalnėn ir atsimušus 
į dinamito vagoną.

Naciai teroru pra
skynė kelią Pareinio 

okupacijai
Naciams besiruošiant okupuoti 

Pareinį, visame krašte buvo 
daromi masiniai areštai

BRIUSELIS, Belgijoj, ’ kovo 
26.—Nacaii jąu mažiausia prieš 
metus laiko priruošė ' planus 
(Jemilitarizuoto Pareinio okupa
cijai.

Besiruošdami prie tos okupa
cijos, naciai teroru skynė jai 
kelią, kad sunaikinti savo prie
šininkus Pareinio krašte.

Todėl jau prieš metus laiko 
prasidėjo maišiniai areštai įta
riamų priešininkų visose tose 
vietose, kur turėjo apsistoti 
kariuomenė.

Išlaikius suimtuosiuos apie 
metus laiko kalėjime, pagalios, 
juos atiduota teismui. Tarp tų 
masinių bylų žymiausia buvo 
Wuppertal mieste. Keli šimtai 
vyrų ir moterų darbininkų liko 
areštuota neva už ruošimąsi pa'- 
pildyti “šalies išdavystę”. Vas. 
15 d. 104 kaliniai liko pasmerk 
ti įvairiam laikui kalėjiman, d 
kovo 6 d.—už dienos prieš oku
paciją buvo teisiami dar 99 
žmonės. Jie visi liko pasmerk* 
ti kalėjiman po 4 dienų bylos 
nagrinėjimo.

Panašus dalykai dėjosi Lue- 
denscheid ir visame Pareinyje. 
Su kaliniais buvo elgiamąsi ne
paprastai nuožmiai ir policija 
juos kaip įmanydama kankino.
Garsus pacifistas arti mirties

Londone gi gauta žinių, kad 
pacifistas Carl von Ossietzky* 
kuris tapo areštuotas reichsta
go padegimo naktį vas. 27 d., 
1933, ir nuo to laiko kalinamas 
be jokio teismo, yra arti mir
ties Papenburg koncentracijos 
stovykloje, arti Holandijos pa
sienio. '

Vokietijos tremtiniai sako, 
kad propagandos ir “švietimo” 
ministeriui Goebbels didelio ne
smagumo daro gandai, kad vie
na jo aukų gali gauti Nobelio 

i taikos dovaną. Todėl jis ir

KUR 30.000 PALIKO BENAMIAIS

WHEELING ISLAND, W. Va. — 30,000 turėjo bėgti iš namų ir ieškoti prieglaudos kalnuose, kai išsiliejo vietos upė, už- 
liedama pramonės centrą ir neturtingųjų gyvenamas miesto dalis. Iš lėktuvo nutrauktas paveikslas paroda kaip plačiai van
duo buvo patvinęs. '  1

Anglija prižada lai
kytis naujosios Lo- 

carno sutarties
Het kartu prašo Hitlerį paduoti 

rimtus pasiūlymus, o Fran- 
ciją apsvarstyti Vokietijos 
pasiūlymus ir elgtis su Vo
kietija kaip su lygia šalimi 

i

LONDONAS, kovo 26. — 
Kalbėdamas šiandie atstovų bu
te, Anglijos ' užsienio reikalų 
ihinisteris Eden prižadėjo lai
kytis naujosios Locarno sutar
ties ir pagelbėti Franci jai ir 
Belgijai, jei jas pultų Vokieti
ja. 1 Bet kartu pripažino, kad 
tarp šių trijų valstybių nėra 
jokios karinės sąjungos.

Pripažindamas, kad ateitis 
išrodo juoda, Eden atsišaukė į 
Hitlerį prisidėti prie palaikymo 
taikos Europoj, paduodant rim
tus kontr-pasiuly^us į Locar
no valstybių pasiūlytą taikos 
planą ir nebandyti fortifikuoti 
Pareinį iki bus vedamos dery
bos dėl naujos Locarno sutar
tos.

Eden kartu maldavo ir Fran- 
tijos valdžią palankiai žiūrėti 
į Vokietiją ir šalčiau svarstyti 
tuos nesutikimus, kurie yra iš-

Naujas susirėmimas 
Rusijos-Manchukuo 

pasieny
Naujas pasienio incidentas su
-trukdė Tolimų ją tų<- dery

bas • v,- I

MASKVA, kovo 26. — Naujas 
pasienio incidentas sutrukdė 
Rusi jos-Japonijos derybas tai
kiam išsirišimui nesusipratimų 
Tolimuose Rytuose.

Susirėmimas ištiko vakar ir 
užtruko kelias valandas, japo
nams puolus Rusijos pasienio 
sargybą arti Čhtfndžiun, į piet
vakarius nuo Vladivostoko. Su
sirėmime žuvo po kelis karei
vius iš abiejų pusių.

Maskva įsake savo ambasa
doriui Tokio Konstantinui Ju- 
reniev griežtai užprotestuoti 
Japonijos valdžiai.

BLOOMINGTON, III., kovo 
25.—Į vietos senatvės pensijų 
biurą atėjo prašyti senatvės 
pensijos William Carpunky, 96 
m., amžiaus su savo sunum 
Fred, 72 m. amžiaus.

išsitaręs, kad von Ossietzky tiek 
ilgai negyvens, kad susilaukti 
dovanos.

Ir išrodo, kad Goebbels pa- 
sigirimas nebus tuščias, nes von 
Ossiėtzky—žmogus nesulaužo
mos valios ir įsitikinimų—yra 
visai arti mirties nuo nacių 
kankinimo.

Įdomus dalykas yra ir su 
komunistų vadu Ernst Thaeb 
mann. Jis buvo suimtas tuoj 
po nacių pasigrobimo valdžios 
trys metai atgal. Prieš metus 
paruoštas kaltinamasis aktas, 
bet jis Vistiek dar nebuvo ati
duotas teismui.

Kaltinamojo akto nuorašas 
gautas ir užsieny. Ir kas įdo
miausia, jis yra kaltinamas už 
ruošimąsi papildyti ? valstybės 
išdavimą ir už priklausimą 
prie nelegalės partijos, nors 
jo partija buvo pilnai legalė, 
kada jis buvo suimtas. Taipjau 
jis yra kaltinamas už sulaužy
mą Vokietijos respublikos (Web 
mar) konstitucijos, kurią na
ciai pirmiausia panaikino.

Lietuvos Naujienos
BEIEŠKODAMAS VIRVĖS 

PASIBARTI PADEGĖ
. ; - /..U

KLAIPĖDA.-4Neseniai nakčia 
sudegė Kukoraičių ūkininko 
Kikiliaus kluonas su pašarais 
ir ūkio padargais. Kitą dieną 
po gaisro. ? atėjo darbininkas 
Masuras ir*' papasakojo labai 
keistą gaisro priežastį. Jis, dar
bininkas, anksčiau pas ūkinin
ką tarnavęs. Dėl kažkurią prie
žasčių jam nusibodę gyventi ii 
jis norėjęs pasikarti ūkininko 
Kikiliaus kluone. Beieškoda
mas tinkamos virvės ir vietos, 
netyčia išmetęs degantį degtu
ką, nuo kurio užsidegė šiaudai. 
Negalėdamas jų užgesinti, jis 
pabėgo.

Ištardžiusi tai policija įsiti
kino, kad tai tikrai padaręs 
Masuras. Bylą perdavė Šilutės 
valsčiaus- teismui. Teismas 
kaltinamąjį nubaudė už pade
gimą dėl apsileidimo 2 men. 
paprasto kalėjimo.

KLAIPĖDOS APSKR. YRA 
YRA DAUGIAU MOTERŲ 

NEI VYRŲ

KLAIPĖDA.—Klaipėdos spau 
dos žiniomis, Klaipėdos apskri
ties seimelio rinkimo teisę iŠ 
viso gurėjo 14,767 asmenys. Tie 
rinkikai lyties atžvilgiu šito
kie: ,7855 moterys ir 6,912 vy
rų. Iš to daroma išvada, kad 
Klaipėdos apskr. yra daugiau 
moterų nei vyrų.

MUSŲ GRYBAI KELIAUJA Į 
AMERIKĄ

KLAIPĖDA.—Šiomis dieno
mis, Klaipėdos spaudos prane
šimu, iš Klaipėdos uosto išsiųs: 
ta 20 cntr. grybų į Jungtines 
Amerikos Valstybes, šiuo pir
mu siuntiniu norima pabandy
ti musų grybams rasti rinkų 
užjūryje.

CHARLES CITY, la., kovo 
24.—Ūkininko žmona, Mrs.
Dorothy Ott., 43 
uždegdama ant 
žius.

AUTOVEŽIMIŲ SKAIČIUS
. . LIETUVOJ

' KAUNAS,— 1935 m? sausio 

-gruodžio mėn. visų rūšių au- 
tovežimių— automobilių, auto
busų, sunkvežimių ir motocik
lų—viso labo buvo įregistruo
ta 3,100. Tuo tarpu 1934 m. 
jų skaičius buvo mažesnis j tik 
3,001.

Lengvųjų automobilių pernai 
buvo įregistruota 1,319 (1934 
m. 1,256), kurių . bendras mo
torų galingumas buvo 13,332.2 
HP. Iš to skaičaius 247 automo
biliai buvo naudojami verslui, 
55 ūkio reikalams, 858 asmens 
ir 158 tarnybos reikalams.

Sunkvežimių įregistruotą 322 
(1934 m. 336), kurių 149 buvo 
naudojami verslui ir 159 ūkio 
reikalams. Jų bendras motorų 
galingumas—4,066.6 H. P.

Autobusų įregistruota 302 
(1934 m. 282) visi' verslo rei
kalams. Jų bendras motorų 
galingumas—4,042.3 H. P.

Motociklų buvo 1,157 (1934 
m. 1,127). Jų 1,073 buvo nau
dojami asmens reikalams ir 80 
tarnybos reikalams. Bendras jų 
motorų galingumas 2,248.8 HP.

Bendras autovežimių skai
čius 1935 m. tad padidėjo 99. 
Visų rūšių autovežimių buvo 
daugiau įregistruota, išskyrus 
tiktai sunkvežimius, kurių buvo 
mažiau 14 kaip 1934 m.

NESILIAUJA DEGTINDARIAI 
» --------------- ,i'< ,

PANEVĖŽYS.—Subačiaus po
licija vasario 17 d. Bigailių 
vienk. pas Ūkininką Vincą Ja- 
glovecką rado degtinei varyti 
įrankius, išvarytos 'degtinės ir 
daug brogos:

O vasario 21 d. Uliesio miš
ke Panevėžio valsčiaus ribose, 
sulaikyti varant degtinę: K. 
čiukšis, Abraškevičius ir Puče- 
ta.

MINNEAPOLIS, Minn., kovo 
26.—“Sėdėjimo streikas” J. R.

m., nusižudė, Clark Co. dirbtuvėj užsibaigė, . . . ~ •• *•
savęs drabu- abiems. pusėms pasižadėjus pil- Garsinimai musų programams yra priimami 

dyti pirmiau padarytą sutartį, už prieinamas kainas.

Ethiopai ir italai 
ruošiasi dideliam 

mušiui :
Mušis įvyks prieš pradžią lie

tingojo sezono, kuris karą bu- 
stabdys-v

ASMARA, Ethiopijoj, kovo 
26.—Italijos ir Ethiopios armi- 
os ruošiasi didėliam mušiui 
Ashangi ežero apygardoj. Tai 
busiąs - paskutinis didelis mu
šis prieš pradžią lietingojo se
zono, kuris karą Ethiopijoj pa 
darys visiškai negalimą iki at
einančio rudens.

Italai sako, kad ethiopai kori- 
cėntruoja 80,000 karių armiją, 
kuriai vadovausiąs pats kara
lius Haile Selassie.

Prisiruošimai iš .abiejų pusių 
laikomi paslaptyje, bet išrodo, 
kad mušis įvyks ant kranto 
ežero, nes tai yra svarbi stra
teginė vieta į pietus nuo Amba 
Alagi, kurį italai nesenai už 
ėmė.

Vienam broliui mirus 
kitas nusišovė

KAUNAS, kovo 3. — šian
dien 6 vai. ryto Vilijampolės 
bažnyčioje nusišovė Bagdonavi
čius Juozas. Priežastis brolio 
mirtis. Pažymėtina, kad Bag
donavičiai dabai gražiai sugy-» 
veno ir dėl netikėtos, brolio mir 
ties kitas brolis taip pat mirė 
prie savo brolio karsto.

NaujienųRadio Programai 
I ' 'H

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

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

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

šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už keMų šimtų mylių nuo Chicagos.

kilę tarp abiejų šalių, nes ki
taip bus sunku išlaikyti taiką.

jis taipjau maldavo Franci- 
ją elgtis su Vokietija kaipo su 
lygia šalimi ir visame kame 
pripažinti jai lygybę.-

EiJėh tvirtino, kad pereitą 
savaitę-pasiųstas Vokietijai ke
turių Locarna valstybių—Ang
lijos, Francijos, Belgijos ir Ita
lijos—-taikos planas yra tiktai 
pasiūlymai išrišimui ginčo ir 
todėl juos galima taisyti m 
keist, nes tai nebuvo jokis ul
timatumas.- (Vokietija tą tai
kos planą atmetė, bet prižadė
jo savo kontr-pasiulymus pa-; 
duoti vėliau, kada nebus tiek 
užimta su “rinkimų” kampani
ja).

Liūdnos vaišinimosi 
pasėkos

—---------
ŠAKIAI.— Trys darbininkai 

iš Gelgaudiškio: Maldeikis An
tanas, Sutkaitis Pranas ir Ma
tusevičius Vincas, norėdami 
pigiai pasivaišinti, nusipirko 
vaistinėje litrą medžio spirilu 
it atskiedę pusiau su vande
niu pradėjo gerti. Vaišių pa
sėkos buvo labai liūdnos. A. 
Maldeikis po didelių kančių į 
antrą dieną mirė, o Sutkaitis 
ir V. Matusevičius ne tik sun
kiai serga, bet yra pavojaus, 
kad ir išgiję, gali likti akli, 
nes medžio spiritas, be sme
genų, smarkiai veikia ir į re
gėjimo organus. Miręs Maldei
kis buvo 45 m. Paliko žmoną ir 
mažą vaiką.
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NAUJIENOS IS PASKENDUSIO
PTOBURGHO

* ■ • •*. J.

PI'Įl’SĘUĘGH, fa.,
d. — Jau, tur būt, visas pasau
lis žįnę, mųsų senasis 
Pittsburghas. buvo paskendęs 
Vandeny ir kad jo piliečiai la
bai daug yra nukentėję.

pasai negailestingas potvynis 
taip viską ąųpąpriišąvo, kad 
net ir šią savo korespondenciją 
rašau prie žvakės šviesus. 
Truks kelioliką dienų iki bus 
atsteigtąs nęymalus gyvenimas.

Skendimo dienomis rąšiąu 
vieną korespondenciją “Naujie
noms” ir buvau pasiryžęs kas 
dieną rašyti pagal savo geriau
sią išgalę. Ypatingai buvau pa
siryžęs painformuoti “Naujie
nų” skaitytojus, kiek Pitts
burgho lietuviai yra nukentė
ję nuo to baisaus potvynio*. Ge
riausiai žinojau, kad Chicagps 
ir kitų miestų lietuviai, -Nau
jienų1’ skaitytojai, turi Pitts- 
burghe giminių, draugų ir pa
žįstamų ir yra susirūpinę mu
sų likimu.

Tačiau likimo buvo taip lem
ta, kad mano pasiryžimas buvo 
sutrukdytas. Reikėjo mesti ra
šymą ir griebti^ gelbėjimo dar
bo. Kasdieninis darbas irgi pa
reikalavo iš musų daugių ener
gijos ir pasišventimo tokiuose 
nepaprastuose atsitikimuose.

Dabar jau vanduo yra aplei
dęs PittsbuFgho gatves, palik
damas dąugelyj vietų vien 
griuvėsiais paverstą žmonių 
turtą, daugybę purvo ir didelį 
pavojų ligoms siausti. Nuken
tėjusius distriktus kariuomene 
saugoją, atrodo tarsi karo sto
vis paskelbtas.

Vandens pavojui praėjus de
damos pastangos atsteigti tvar
ką, valomos gatvės, namai, ko
vojama prieš ligų pavojų, tei
kiama pagalba nukentėjusiems.

žodžiu sakant,* grįžtame j 
normalų gyvenimą, — tai ir 
vėl imuosi rašymo.

;vo jau visa vapdeny. Žmonės 
buvo vienį sulipę ąn| stogų, ki
ti ant antrų lubų baisiausiai iš* 
gąsdinti šaukė pagalbos- Kiti, 
kurie buvę pampėję išbėgti, bau
dė gelbėti savuosius-

Plieno dirbtuvė ne tįk visą 
paskendus, bet tp degė, — ug- 
niagesįąi negalėjo prieiti. Nuo 
aukštesnių vietų bAPdė lįetį 
vandenį, žmonės kalbą, kad 
dirbtuyėj yra pąsįĮi^ę apie §5 
darbininkai. Moterys bęgioją 
verkdąmp§- Viena sako, 
vyras esąs dirbtuvėj, Uitos su
nūs, kitų tėvas ir tąįp tpĮiąų. 
Tokis šiųrpųą reginys mątė4 
Tiems plieno darbininkams grąr 
sino nę tik vanduo, bot ir ug
nis — vadinasi, baisiausias pa
vojus, mirtis akyse.

Matėsi ir lietuvių bėgiojan
čių, vienį antriems geibstąnčįų 
ir kurįe tik suspėjo, nešė savo 
rakandus įr kitokį turtą j ant
rą aukštą. Vanduo vis kilo 
aukštyn. Kas pasivėlino savo 
namus apleisti per ‘keletą va
landų’, tuos vanduo izoliavo. Įr 
tik su laiveliais galėjo išplauk
ti į saugesnes yietąs.

žmopės įš namų bėgti nesis
kubino, ♦ vis ramino save, kad 
netrukus vanduo sustos kilęs ir 
pradės kristi žemyn. Kas gi 
norės apleisti namus ir palikti 
Visą savo turtą?

Potvynio istorija
Šis potvynis visai netikėtaį 

užklupo Pittsburghą, kadangi 
visų upių ledai jau buvo sulau
žyti ir ištirpę. Upės plaukė 
normališkai, žiemos sniego ma
žai kur matės.

Kovo 14 d. buvo didelės mig
los; kovo 15 d. miglos prąši- 
blaivė ir labai atšilo. Naktį 
pradėjo lyti ir be pąlipvps lijo 
per 40 valandų. Kovo 1? cĮ. Ite- 
tus virto sniegu ir buvo prisni- 
gę apie 5 coliai. Pradėjo tjiski 
šalti. Mažesnieji upeliukai, ku
rie bėgo iš kąlnų, jau buvo la
bai išsilieję.

Tačįau mes save ramipoiųe, 
kad gal potvynio nebus, kad 
šaltis sulaikys sųįęgo tirpimų 
ir pakilęs vanduo upėse turės 
progos nubėgti. Tą pačią dienų 
apie vidurnaktį (kovo 17. d.) 
oras ir vėl atšjlo, ^nįegąs tirpo. 
Mums važiuojant iš darbo apie 
7 vai. ryto mažieji upeliukai 
jau buvo šiek tiek nushigę ir 
mes tikėjomės, kad ir didžio
sios upės, bėgančios pro Pitts
burghą, bus jąu nųslugusįos,

Bet parvažiavus j Pit|sr 
burghą, pasirodo visai kitoks 
reginys. Pittsburghas jau van
deny. ir vanduo kas kartą kilo 
ir kilo aukštyn. Važiuojant per 
West End tiltą, matėsi bąisįąiir 
sias regipys. P. & L. Ę. gele
žinkelis visas buvo apsemtas, 
— matėsi tik stovinčių pasa- 
žierinių ir tavorinių vagonų 
viršūnės. Qhio upė buvo Įcąip 
kokia jura, vanduo bėgą su 
baisiausiu smarkumu viską su 
savim nešdamas, ką tik pagavo. 
Antrdji pusė, North -Siete, kur 
daugiausiai lietuvių gyvena, bu-

Buvo ir tokių optimistų, ku
rie nepaisė jokių įspėjimų ir 
nieko nedarė, kad galėtų suneš
ti savo rakandus į antrą aųkš- 
M- .......

Sutinku ir SLA yice-pręzi- 
dentą J. K. Mažųkną. Jisai iš
rodo visai pavargęs ir nusimi
nęs. Ję bolinimp įstaiga mažai 
tesimatė iš yąndens, — apsem
ta visa ĘeedsdaĮe gatvė, kur 
yra ne tik tyįąžųknos biznio js- 
tąiga, bet ir daugiau lietuviškų 
įstaigų (V. Valkausko restora
nas, brolių Šimkų restoranas ir 
Jjučernė su gręserne, Lųkenię 
gpsernė su bučerne, Peįyo Nor. 
kąųs kriaučių šąpa, Bajoro res- 
tpjapas), — visa tą gatvė išro
do kaip kokią KripHinnti upė. 
Vanduo bėgo su baisiausiu 
smarkumu, viską griaudamas 
ir naikindamas ką tik sugrieb
damas.

Balandžiui prigėrė
Balandžiai, rodos, niekada 

nebijo jokio potvynio, nei van
dens pavojaus. Juk biblija 
mums sako, kad kai Dievas 
buvę pąskąndipęs visą pasaulį, 
tai Npjus plaukimas su savo 
arka leido balandžius lėkti ir 
apžiūrėti sausų vietų, kame bu
tų galima su arka apsisitoti.

Bet musų lietuviškąį North 
SicĮei skęstąnt ne tik balandžiai 
negalėjo pądėti skęstaptiems, 
bet ir save negalėjo išsigelbėti 
— žuvo vandeny. Dalykas bu- 
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vo toks: Mikas Jurgelis, gy
venantis 811 Manhattan St., 
turėjo apie 50 balandžių. Van
deniui pradėjus semti jo na
mus, jisai gelbėję savo turtą: 
stųbps rakandus nešė j antra 
aukštą. Viską sunešęs, sutvar
kęs užrakino namų duris, kad 
niekas negalėtų įeiti. Apžiūri 
ir savo balandžius, -— užrakina 
įr juos, kad kas neišvogtų.

Pąts Jurgelis su savo žmona 
išėjo j saugią vietą, manyda
mas,'* kad viskas yra palikta 
tvarkoj. Vanduo kilo vis aukš
tyn, — apsėmė ir prigirdė vi
sus jo balandžius. 0 jei Jurge
lis eidamas butų savo balan
džius paleidęs į laisvę, tai ba
landžiai butų lengviausiai išsi
gelbėję ir vandeniui nukritus 
vėl sugrįžę pas savo savininką,

taip kaip į Nojaus arką kad 
jie grįžo.

Teko matyti, kaip kąitęs, li
kusios. vienos namuose ir pa? 
jutųsip^ kad įr jums vąndup 
gresia, šoko nuo tvoros ant 
tvoros ir negalėdamos tvoromis 
išsigelbėti, plaukte plaukė į 
saugesnes vietas.

Lįetųviųįstaigos, nu
kertėjusios dėl potvynio

Jąu-minėjau lietuviškas įstai
gas, kurios nukentėjo Reesdale 
St.; dabar paminėsiu kurios ki
tose gatvėse lietuviškos įstai
gos nukentėjo. Tačiau - mano, 
sąrąšąs gal bus ir nepilnas.

Metropolitan St. — Į Dąngų 
Žeųgimo bažnyčia, kbb- J- Ml- 
siąųš klebonija, Sadausko ręs- 
torapąs. Ęelmont St. — Sųnų 
Lietuvos Svetaipė. Beąver Avę. 
— Valkausko siuvykla. Chateu 
St. — Prano Dargio grosernė 
įy bučerpė. McKees Rock, Pa., 
kuuue visa Chaters Avė. buvo 
apsemta daugiau fcąip 10 pėdų 
vandenio. Čionai irgi yra daug 
lietuviškų įstaigų. Paminėtinos. 
Jono Dargio hotelis, Jono Pai
kutę Beer Gardens, Petraičio 
baliny čia ir daugelis kitų. West 
Carson St. irgi visas buvo ap
semtas ; tenai irgi daug yra lie
tuviškų biznio įstaigų ir lietu
vių šv. Vincento mokyklą. Lie
tuvių Augščiausios 
svetainė, kuri yra 
yėje, buvo apsemta 
go, — tik stogas 
vandens. Yra manoma, kad ke
li šimtai lietuvių gyvenamų na
mų buvo apsemti ir sugadinti.

South Sidės lietuvių koloniją 
vanduo visai mažai tepalietė. 
Mat, toji vieta, kame yra lietu
vių biznio įstaigos, esti gana 
aukštokoj vietoj.pSoho dąly, ka
me yya Lietuvių* Drau
gystės namas, nebuvo jokio pa
vojaus dėl vandenio kilimo.

■Pramanyti gandai bai
siai gąsdino žmones
Vandeniui apsėmus Pitts

burghą, užgesus elektros švip’ 
soms, nutrukus telefonų komu
nikacijai, sustojus radio veikti 
laikraščiams neišeinant, prasi
dėjo skleidimas visokių nepa
matuotų įr bauginančių gandų.

Kovo 19 d. vanduo pradėjo 
kristi žemyn ir žmonės, grįžti 
į savo namus pradėjo šį tą tai
syti. Bet sulaukus nakties, vL 
sur tamsu. Tada tai vienur, tai 
kitur pasigirsta visokių gandų.

Kelis kartus nakties meįu 
gandai buvo paleisti, kad Johp- 
stown, Pa., kokia ten tvanka 
nunešta ir kad vanduo bėgąs

Prieglaudos 
Locust gat- 
net iki sto- 
tesimatė iš

ant Pittsburgho 70 mylių per 
valandą greitumu, viską visur 
paikindamas. Esą, Pittsbųrgbe 
vanduo kilsiąs daug aukščiau, 
ųėgu bųyq Pakilęs. Žmonės, iš
girdę apie Johnstown tvenkinio 
lūžimą, baisiai išsigando. Pasi
girstą riksmas ir keliose vieto
se įvyksta panika.! Policija m 
Raudonojo Kryžiaus xįąi?binųi- 
kąi turi didelio vargo, kol iš
gąsdintus žm^įnęs suraminą.

Vandenio pąliestęse vietose 
žmonės buvę pakankamai iš
gąsdinti šio potvynio. Jįb buvę 
jau gmd^Įę> Had Jęhnsto^ną 
poitvyųis irgi smajMaį ętąJįeiK 
O už vis baisiausia, kad žmęnių 
atmintyse yaįzdavosi me
tų gęgųžęs ? ąfeįtikipaą$,,
kada už Johnstoyvno lūžo tven
kinys įr Johnstb^ę žuya da
giau kaip

Spėjamą,^kadtįię bąpsib^lys, 
gandai bavp įęįMąjn} prąfesio- 
liąlių plėšikų štį sukelti 
paniką, kad jįe galėtų tųę pasi
naudoti, — plėšti nąųiųs Ir bįz* 
nio įstaigas. i; 

<

Kiek lietuviu žuvo 
potvyny?

Yra apskaičiuojamą, kad šia
me patvyny žuvę 60 žmonių su 
viršum Pittsburgho apylinkėj. 
Bet kiek lietuvių yra žuvę, tik
rai nėra žinoma, nors žuvusių 
tarpe yra ir kelios lietuviškos 
pavardės.

Pasistengsime tai patikrinti 
ir pranešim kitame Pittsburgho 
Naujienų numery.

Kitų m i e s t ų lietuviai 
buvo susirūpinę saviš

kių Jikiiųu
Kai praeitą vasarą degė Chi- 

cagos skerdyklos 
'f ■
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sįpo bėtųyįų gy'venaįnįems dis- 
triktams, tai Pittsburgląo lietu
viai buvo sutrupinę saviškių 
likimu Chicagoj.

Tas pats buvo ir Pittsburgho 
pųityynio atsįjąįiųa^. Iš kitų 
miestų pradėjo laiškai plaukti 
į Pittsburghą su klausimais 
apie nukentėjusius saviškius ir 
siūlymai pagalbos kokią, tik ga- 
Jięną sųtęįkM.

Tai geriausiai vaizduoja D* 
M. D. Ndmo prievaizdo, Albino 
Kaulakio, gautas įš Ghicagos 
nuo pusbrolio Antano Šimkaus, 
gyvenančio $244 Aįprgan st., 
laiškas.

“Sp.eęiąĮ dęlivery”1 laišku 
klausiama, ar nereįkįa kokios 
pągąlbos. Jisai skaitęs laikraš
čiuose, kad Pittsburghas bai
siai uųkeiitėjęs, tą4 prašo pra
nešti, o jįsąi stengsiąsis gelbė
ti pagal savo išgalę.

§. Ęakanas.

lietuvių mokslo 
DRAUGYSTĖ REN
GIA BALIŲ DEL PO- 
TVINIO NUKĖNTE- 
JUSIEMS ŠELPTI

gia! balių savo svetainėj nuken- 
tėjųsįų naudai.

Mysų visų pareiga atsilanky
ti į minėtą balių.

' S. Bakams.

SunaikinimuiPeršalimo

PAIN-EXPĖLLERIQ 
kurk įteikia greitą ir tikn> 

I_____ p»l»ngyinirp<| ;
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Nųoširdžiąi 
Rekonieuęįuojainas 
Vaistąs dėl Vidurių

“NĄŲJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.'

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
Liųoleųin

9x12

ROOSEVEIT 
FURNITURE^

2310 West 
Ęoogevęlt Road

Kooperuojant su Raudonuo
ju Kryžium ir kitomis labda
ringomis orgąnizącijumis PittS- 
rnrgho piliečiui stengiasi viso
kiais budais pagelbėti nukentė- 

; usiems dėl potvynio.
Lietuvių Mokslo Draugystė, 

;ur bųt, yra pati pirmoji iŠ lie
tuviškų organizacijų, kuri pri
sidėjo prie prakilnaus darbo, 
kad galėtų pagelbėti nųkentė
jusiems. Balandžio 2 d. ji re’n-

ADVOKATAI
LP. G U GI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Centrą! 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

. Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nasrai sutarties. »

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ild 0 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Chicago, m— '‘Kuomet tik vidu- 
rlaį neveikia ar neęaala imu Trlner’s 
mtter Vyną ir nuoSlrdŽial rekomen
duoju visiems.” Mrs. 8usanna 
žavius.

Nedarykite bandymų' su visokiais 
vaistais- Imkltę Triiier’a pitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už- 
klętėjimo, Brasų, apetito, gal
vos Skaudėjimo, neramaus miego 
panašių ligų. Vlsosę vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR 
OF BiTTER WINE 

; .A*.1*.- *' 4, " , 4 I " . *' *

—į—:—— -------
Josoph Triner Company, Chicago

<-.........  T

ir

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVĘNE 
Res. 6515 So. Rockyrell St. 
Telephone: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso

10

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis *ir nedel. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Ropubliė 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susamia Slakis
Moterų ir vaiku Uru gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

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

3407

ADVOKATAS
_Bridgeporto_ofisas

vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Miesto ofisas

Nq. Clark St. ’ 11 floras
Tel. Dearborn 8984 

Rezidencija
Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
- Dentistas

4645 So. Ashland Av.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pčtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Cąnal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phvsical Therapy 
and Midwife 

'6630 S. Western 
i Avę., 2nd floor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo 'natfftto 

/ se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
Electric t r e a t- 
meht ir magne- 
tiė blanketš ir tt. 
Moterims irmęr- 
ginpma patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
. AI1VOKATAS

iii W. Washington St
Tfoom 737

-e. <■’
• 1 / * i 1 ' v‘

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

JLąid<ituvių Direktoriai
■ Nariai Chjcagos, Ciceros Lietuviu 

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Š. P, MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue ** Phone Yards 1138 .

. Ą. MASALSKIS .......
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 21091

X F, RAPSUS
663 Wėst Į8th Street • PIį9P® CanaĮ' 6174

. ....... ....... g. gKUDAS ■
718 West 18th Streęt Phone Monroe 3377

Į, J. ZOLP
1646 West 46th Street ‘ Phones Boulevard 5208-8418

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

■" ’’ ....... ' nilr ■" ' J'r- 1 *"■" ii    —' ‘ ...u
' 0 • ■ 4IK *il iWIJ i«■ • f’ -<!«''« » > 4> ' i ,4

LACHAWICZ ir SŪNUS
2$į4J¥esiĮt 23rd Plape PĮiones Canal 2515—Cicero 5927

S, C, LAGHAVIČZ
42-44 Eąst 108111 St, Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

į J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 8572

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

-T*

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

eęti priežastimi galvos skąudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregvste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valąndos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

■ mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau..

4712 South Ashland Av.
Pkone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

TeJ. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akig
'■* Ištaiso.

Ofisąs ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tek: Boulevątd 7820 
Namu TęL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

:U15tARCHER AVENUE 
m Ylrginia 00365* 
Idos^ftuo 2—4 ir nud\- 
$N<mioj paftM eU^HĮ

■ rr.i.»»'r i. i '41'v.j

^feitl Lietuyiai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
' Res.

6000 So. Campbell Avė.

CfLo..
rginia 0036 * &

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

' i CHICAGO. ILL.

LIETUVIAI
(gydytojai Įr Dentįstai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brnnsvick 05f7

Qfiso Tel. Boulevard 5918
Rėz. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiąo valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:86 
NediUomU nasrai lutarti.

KITATAUČIAI
---------------- 1--------- --------------

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas įr akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFiąAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWĄY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

Ofiso TeL Dorcheste? 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

A.* Roth
v K ' ik. |. * trili • * -* «■ “ .. 1

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visi 

chroniškų lisru.
Ofisas 6350 Stoney Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned^
Ūomis ir šventadieniais 10—12 

diSD4L ________ i

irfteililJ lMPEBFECT IN ORIGINAL ' Į ........



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis kurie

į prakalbas atvy

Mar

SVIESTAS

u ne

DAKTARO J. ŠLIUPO MINĖJIMAS

Martin-Marcinkevičius

RINSO” 2 maži 15c

Geresni valgiai! Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

netik 
steig-

BUY ON OUR 
CASH PRICE 
BUDGET PLAN

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

Lietuviikoa
Degtinis

dalyvavo 
atstovai:

teisę 
bet ir

rekomenduotus 
rezultatų, tačiau, 
piliečiai susipran- 
saldiems poniučių

darbai per paskutiniu

Centro iždo glo 
ir Dr. A. Montvidas, Ap

Nesi 
nei tie, kurte sa 
“pažangiuoju ele

Turime ragin- 
balsuoti, taip- 
pagelbininkus, 
didžiuma. Tie

Visai nenuo 
kai kas sveikino už

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Jie gąsdino “raudonai- 
ir tam panašiai. Tam 
ponios iš Allendale dis- 
ėjo per namus atkalbi-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSU
* PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.

Tarp kandidatų į councilma- 
nūs yra musų lietuvis, J. Mar
tin-Marcinkevičius, dabartiniu 
laiku esąs tarybos narys. Jo 
atlikti 
du metu yra mums visiems ži
nomi. Karts nuo karto jie bu
vo suminėti šiame laikraštyje.

Svarbiausiu drg. Martin nuo
pelnu laikau, tai sutvėrimą ta
rybos, kad atvilioti į Kenosha 
naujų dirbtuvių. Beabejo, dar
bas pasiseks, jei jo sumanyto
jas bus palaikytas toje pačio
je valdžios vietoje, kurią jis 
užima dabar.

Man pačiam teko matyti lai
škus nuo kelių prospektų, ku
rie yra užinteresuoti Kenosha 
ir klausia drg. Martino infor
macijų. Buriamas atstovu toje 
dirbtuvių taryboje ir kaipo 
sumanytojas, drg. J. Martin 
turi atlikti daugiausiai darbo.

taip pa1 
Ministe 

mi

Daktaras J. šliupas, nors su
laukęs 75 metų, bet dar labai 
judrus, gyvas, rodąs daug en
ergijos ir kaip iškilmių metu 
pasisakė, kad dar norįs pagy
venti ir kovoti, šie žodžiai ypač 
paveikė susirinkusius 
delnų plojimu jam pritarė.

— Koresp,

Daktaro 
sukaktuvių 
bės teatre 
tu upu. 
pilnutėlis teatras žmonių ir 
daug kas negalėjo dėl vietos 
stokos tenais pakliūti. Daug 
buvo jaunimo, ypač iš uždary
tų organizacijų 
stabu 
darytų organizacijų vardu, tad 
teatro sienos nuo aplodismen
tų braškėjo. Atsistojus dakta
rui K. Griniui pasveikinti j u- 
bilijatą sunku tą momentą bu
vo suprasti, kuris iš juo- 
dviejų yra šių iškilmių kalti-

SLA 212 Kuopos prakalbos
Sekmadienį, kovo 22 d., įvy

ko SLA 212 kuopos prakal
bos. , Mano nusistatymas yra 
toksai: jei negalima ko gero

sai nenuostabu: daug kaip 
su kuom iš taurininkų dakta
ras J. Šliupas suėjęs į labai 
artimus santykius ir net skai
to j į formaliai tautininkams 
priklausančiu.

O iš tikrųjų iš daktaro J. 
šliupo butų galima daug dau
giau laukti.

Ir vis dėlto nepaisant į vi
sa tai radikalioji visuomenė, 
ypač laisvamaniai visai nuošir
džiai J. šliupą sveikina ir dar 
provincijoje daugelyje vietų 
jam n.'ošia įvairias iškilmes.

parašyti, tai blogo neapsimo
ka nei minėti spaudoje. Vie
nok, negaliu4 nepatėftiyti, kad 
gaila, jog paskutiniuoju laiku 
musų kolonija nebeinteresuoja- 
si gyvenimo klausimais 
interesuoja 
ve vadina 
mentu”. ,

Kalbėtojų
ko net trys:; adv. K. P. Gugis, 
SLA Centro iždininkas, p-le E. 
Mikužiutė 
bėja
švietos komisijos pirmininkas.

lipas buvo nekoks, ypač 
man, kaipo rengėjui, tad pa
prašiau kalbėtojų, kad kalbėtų 
trumpai.

Klau'sytojai buvo labai pa
tenkinti kad ir trumpu paaiš
kinimu dalykų ir užbaigus for
malumus, jie dar ilgai disku- 
savo ir statė klausimus sve 
čiams. Po to, kiek pasitinką •' 
minę, skirstėsi namo.

Penki lietuviai rinkimų 
taryboje •

Ikišiol nei vieno lietuvio ne
buvo rinkimų taryboje — 
“eleetion board”, o šiais me
tais ten jau turime penkis as
menis. Ne misterija, kaip jie 
ten pateko. Jei lietuvio nebū
tų buvę miesto taryboje, tai 
tie penki asmenys nebūtų ga
vę progos eiti pareigas rinki
mų taryboje.

Kenoshoje buvo kalbama 
apie elektros nupiginimą per, 
berods, 8 metus. Miesto tėtu
šiai nieko tuo reikalu nedarė, 
atsikalbinėdami, kad teisės ne
leidžia nieko daryti. Bet J. 
Martin tiesiog prispyrė opozi 
ei ją aiškiai pasisakyti, ar jie 
mano ką nors daryti elektros 
ntfpiginimo reikalu ar ne. Ne
rangieji nariai ir turėjo pasi
rodyti prielankiai. Jiems vi-

valdybos nominaci j o 
“primary” rinkimuo-

miesto darbininkų 
į “councilmanus“ 
skaičių balsų. Be

dėjo pastangas,

Pagaminimas valgio tris sykius 
dienoje tai užduotis kuria privalo 
išspręsti kiekviena šeimininkė. Tie 
valgiai. turi būti ne vien gardus ir 
maistingi; jie turi būti pagaminti 
ekonomiškai, nes kiekvienos šeimos 
maisto išlaidos yra už vis didžiau
sios.

Tai visai natūralu, kodėl taip gal
voja ir kiekviena šeimininkė, kada 
ji eina i krautuve ir yra atsargi pa-' 
sirinkdama krautuve, kad gauti ge
riausia vertybe už ’os išmokėta pi
nigą. Ji žino iš patyrimo, kad ne
priklausoma krautuvė, veikdama sa
vo pačios išgalėmis, nevisuomet gali 
parūpinti jai prekių ekonomiš
kiausiomis kainomis.

Todėl, daugumą šeimininkių mėg
sta pirktis savo pirkinius tose krau
tuvėse kurios priklauso dideliems 
organizacijoms. Jos žino, kad tos 
krautuvės turi didesne pirkimo pa
jėga ir gali parduoti už žemesnis 
kainą. Todėl ir tik su tuo išskai
čiavimu, daugiau ir daugiau šeimi
ninkės pradeda rinktis “Midwest 
Stores”. Jos žino, kad Chicagoje 
ir priemiesčiuose esama daugiau 
kaip trys šimtai tos rūšies krautu
vių. kad ta organizacija prie kurios 
šios krautuvės priklauso, turi dideli 
urmo sandėli, per kuri yra super
kama visos šios prekės ir išdalina
mos toms krautuvėms.

“Midwest Storęs” savininkai veda 
savo krautuves sistematiškai, prisi
laikydami vėliausiu maisto išdavinė
jimo budo ir plano. Tas reiškia, 
kad prekės yra superkamos tiesiai iJ 
dirbtuvių ir gamitojų dideliais kie
kiais arba kroviniais. Kas reiškia 
ne vien žemas kainas, bet užtikrina 
toms krautuvėms galimybe turėti 
pilna prekių pasirinkimą.

Kaipo pavyzdis šių “Midvvest 
Stores” vertybių, šiandien telpa skel
bimas “Naujienose”. Persitikrinki
te. Tas skelbimas smulkiai išdėsto 
pačios geriąusios prekių rūšies ver
tybe. kokią tik taupi šeimininkė be
gali tikėtis

Miesto 
se, arba 
se, musų 
kandidatai 
gavo didelį 
akcionieriai 
kad tuos kandidates diskredi 
tuoti. 
siais”, 
tikros 
t rikto 
nedarnos žmones nebalsuoti už 
Federacijos 
žmones.- Iš 
matome, kad 
ta ir netiki 
žodžiams.

Bet dar neviskas atlikta ir 
balsuotojai neturi snausti. Vi
si turi didele energija pasi
darbuoti, kad atėjus rinkimams, 
balandžio 7 d., kiekvienas lie
tuvis eitų balsuoti ir ragintų 
kaimynus bei draugus pasisa
kyti už Farmer-Labor Pro
gressive Federation kandida
tus į miesto tarybą ir moky
klų tarybą (school board).

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

ninkas, ar aušrininkas dakta
ras J. 'šliupas, ar varpininkas 
Daktaras K. Grinius — tokio
mis 
vo sutiktas 
nius!

Iškilmėse 
vyriausybės 
ris pirmininkas, švietimo 
nisteris ir kiti. Daktaras J. 
šliupas vyriausybes apdovano
tas Gedimino ordinu.

Paskutiniame savo žodyje 
daktaras J. šliupas buvo labai 
atsargus ir visai tylomis ap
ėjęs šių dienų opius klausi
mus^., tik palietęs Lietuvoje baž
nyčios. pernelyg didelį įsigalė
jimą, visiems dėkojo už nuošir
džius pasveikinimus.

Daktaras J. šliupas vis dar 
svajoja aplankyti Ameriką, da
bar jis savo svajone galės re
alizuoti, nes jo iškilmių rengi
mo komitetas ir švedų linija 
Daktarui J. šliupui pasižadėjo 
jo kelionės išlaidas padengti.

didelėmis ovacijomis 
Daktaras K.

siems buvo nepatogu balsuoti 
palaikyti senas, aukštas kainas 
arba net pakelti, kaip siūlė ga
mintojai. Rezultatas buvo tas, 
kad gal greitu laiku industria- 
lė komisija išneš nuosprendį 
duodama miestui 
nustatyti kainas, 
ti savo stotį.

Tad tiek apie 
tino nuopelnų. Jei darbininkai 
ir biznieriai nori, kad musų 
miestas žengtų pirmyn ir gau
tų naujų dirbtuvių, o ne vien 
steigtų parkus, už kurių už
laikymą reikia mokesčius mo
kėti; kad unijos, bedarbiai ir 
kiti galėtų vartoti mokyklų sa
les pamokinančioms prakal
boms, prelekcijoms ir kitiems 
naudingiems dalykams; ir, pa
galios, kad ir lietuvių jauni
mui butų progia, pagal išsi
lavinimą, gauti geresnes vie
tas miesto įstaigose, tai visi 
turime, balsuoti už J. Martiną 
į councilmanus. 
ti ir kitus už jį 
gi išrinkti ir 
kad susidarytų 
pagelbininkai kandidatai yra: 
E. Weston ir C. Schaefer.

Į mokyklų’ tarybą turi bųti 
renkami, C. Forbes, H. Miller 
ir Dr. H. Woods. Unijos yra 
užarusios juos kaipo tinka
mus žmones. Solidariai vei
kiant, mes parodysime šilki
niam distriktui, o taipgi ir fa
brikų bosų asociacijai, jog jie 
nebegali mus bauginti raudo
nąja šmėkla ir, kad mes savo 
reikalus sugebame tvarkyti.

kie, šiame pasveikinime neda
lyvavo. Mat, daktaras J. šliu
pas po 1926 metų gruodžio 17 
d. perversmo turėjo neatsar
gumo savotiškai perversminin
kams pareikšti savų simpati
jų. Nors vėliau daktaras J. 
Šliupas mėgino daug dėl to . per
versmo pasakyti neiginybių, 
daug ką net viešai smerkti, 
ypač aštriai pasisakyti dėl cen
zūros, bet vis dėlto anie pir 
mieji įspūdžiai nulėmė vėles
nius ir pasiliko ta kartumą, 
dėl ki.Tios daug kas iš mark 
sistų, nepaisant į visus dak
taro J. šliupo nuopelnus, sker 
somis žiuri. Juo labiau, kad 
daktaras J. šliupas savo tas 
viešas neva demonstracijas pa
reiškia daugeliu atvejų tik pa
brėždamas savę laisvamanybę 
ir jos plėtimuisi būtiną reika
lingumą laisvės, bet apie ki
tas šių dienų, gyvenimo neigi- 
nybes jis visai nutyli. Tai vi-

(i, į į,, mi»

VISADA!
GERESNES VERTYBĖS

PAS “MIDWEST STORES”
Special dėl Pėtn. ir Subatos, Kovo 27 ir 28

Kenoshos Miesto Valdy 
bos Rinkimai Balan

džio 7

Pavasario linkėjimai
Linkėtina, kad su pavasariu, 

kada atgija visa gamta, pa
sveiktų ir musų ligonys. Tie 
ligoniai yra, A. Kvedaras, 212 
SLA kuopos finansų raštinin
kas, ir A. Povilanskienė, vice
pirmininko “geroji pusė”.

Koją taipgi susižeidė A. 
Kunca, vietinis darbuotojas.

Taipgi linkiu jaunikaičiams 
pasinaudoti “leap year” ir sū 
pavasariu atgaivinti savo šir
dis prie meilės.

Daktarą J. šliupą sveikino 
visų srovių žmonės, net ka
talikiškųjų srovių vardu taip 
pat savo žodį tarė prof. Pak
štas, kuris šioms dienoms pa
vartojo labai budingą išsireiš
kimą — nesvarbu, kas mirs 
skiria, bet svarbu, kas mus 
jungia.

Kai kas spėlioja, kad krikš
čionys demokratai linkę su li
beralais kitais pagrindais pra
dėti bendradarbiauti.

Socialdemokratai, kaipo to-

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D803

Beje, serga dar ir L. Gečas, 
bet jo, lovoje pririšto, neišlai
kys jokia jėga. Artėjant pa
vasariui, turi rūpintis apie ari
mą ir laukų užsiėjimą. P-as 
Gečas jau rūpinasi, kad bbuo 
liai gerai augtų, ir kad butų 
priperėta kuo daugiausia vištu- 
kų ir antukų. Mat, reikia, kad 
dykaduonius iš miesto butų ga
lima geriau vaišinti.

H. L.

PIRK NUO

, *®*E5T

K Neaprybotas^ 
Įvairumas

Štai dvi sensacingos kainos siūlomos 
Už puikiausi Chicagoje rinkini nau
jausiu modeliu . ... paimti iš pasau
liniu styliaus centrų. Spalvos tiks da
bar ir per visus metus—tarp jų figū
ruoja pagarsėję chalk štripes siutai.

Atsargaus rankų 
darbo. Puikiausias 
pritaikymas ga- 

įH rantuotas. Sporto 
ir konservatyviški 
modeliai vienlinkai 

įURb dubeltavai susė
jai Hįgp Jjjfl gami . . . švelnaus 
ra wprsted arba rup-
W aus twist materiolo

—dreses—
VYRU SIUTUS JT j*
TOP KAUTUS | 11 

Išvalome ir Išprosinam ■ ’tįC 
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 

ir Pavogimo. w
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

<J RŪBAI, $T.SO 
ATSIIMAM IR PRISTATOM 
CAPITOL CLEANERS

Irti) N. STATE ST. KAMB. 1323
■ DEARBORN 8740 _________

(Musų specialaus korespondento)
J. šliupo 75 metų 
minėjimas Valsty- 

praėjo gana pakei
čia susirinko pilnas 

teatras

1ST0RES

“SHURFINE” DEGTUKAI
“VVilbert’s” No-Rub
LIQUID FLOOR WAX ...
Kol musu Išteklius leis—DYKAI 10c bonka

CAMPANA’S “DRESKIN” SU 5> 1 A
“American Family” FLAKES vid. pak. c 1 c 
“PUROX” Specialią Pasiulijimas

3 pak. 140 
..... pak. 80 

CLOROX” paintės bonka 15c kvt. 25c
6 dėžutės 230

“Midwest” Toma to ar Vegetable
Augšti kenai .......................... 2 už 190

“Midwest,~TOMAITĖS 2^ kenai 2 už~290 
“Midwest” SALAD DRESSING kvort. džiarai 250 
‘‘RTd Diūrnond*’ HERRING~(SILKĖS) 
CREAMED FARMĖR ČHEĖSE ...................... sv. J90
“Blue Labčl’ “CHEESE įvairus ............... ’/< sv. pak. 90
“RITZ” CRACKERS .............................. . sv. pak. 220
“Paul Schulze’s” Grabam CRACKERS sv. pak. 170 
VIRTA SALAMI DEŠRA ...................................... švT230
“Mickelberry’s” BAKED MEAT LOAF ........... sv. 290
“TAYST-A-WON” Sl7a^
DIDELI VIRIMUI OBUOLIAI U. Š. i 5 sv. 190 
“Sunkist” NA VĖL ORANŽIAI did. 512 did. tuz. 330 
“SATINA” ..... 
*TA~FRANCE

2 pak. 100
OCTAGON” MUILAS ......  milž. šmotai 5 už 240
OCTAGON/’ VEIDO MUILAS ................... 3 už 140
OGTAGON’nSOAP“P13WDER\7Z7Z~Z:”3 pak“ 100
Lii^6ubY>nMuii^s~T^:.:::^ zz~3~i?ri70

“MIDWEST” n n
GEROS RŪŠIES > p
Kasdien šviežias ? ■ | Į 1/0 ll

Tūba ar Role Sv. VI— / V
RINKTINĖS^IDAHO RUSŠET

BULVES 15 sv. Pekas 35c
“Snider’s” CATSUP didelės bonkos 2 už 29c 
“RED CROSS” ’ _
špagetai, Makaronai, Egg Noodles 3 pak. 130
“Softasilk”_KĖKSŲ“MILTAI  .....................~pakT 250
;‘Šno^Doė~SUORTENING DŪ~1 svaro pak. 27C
“Midwest” De Luxe KAVA sv. kenas 25c 
“BAKĖR’S” COCOA .............................. 1/5’s keno 50
CHOCOLATE MARSHMALLOW COOKIES sv. 170 
“MIDWEST” APRICOTS ....................... 2% kenai 190
“MIDWEST’~RAUGTKOPŪSTAI 2%_kenai 3 už 250 
“Midwesl'’ Del Maiz CORN NIRLETS 2 kcn. 270

SRIUBOS

PANEL BACK

JOHN P. EWALI) : '■ : i'

DUKE o! KENT

; 3Z6 S. STATE 
bppoSiie D3v,is Store, Flodr

Single Breasted
SPORT MODEL

You'll Look Better in a 
HAND-DETAILĖD

CUSTOMIZED

•M»u.ii pinigu Margio, arba
nu<> etc” a,s,ša“k:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
■K"i'i'i'f RAŠTINĖJE ■ iOPEN TUESDAY, THURSDAY AND SATURDAY NIGHTS

(Apskelb.)
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Užsakymo kaina:
Ghicagoje — paštu:

Metams „—.......... ............. $8.00 
Pusei metų . ........................ 4«ŪO
Trįįs mėąesiąįni .................... 240 
Dviejų mgųęąiaiųs ...........—... 1-50 
Vįeųąm mėnesiui .............  .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija __     8C
Sayaitei __ ___ __ M,._ ........ 18c

; ”2....:.:::::...::..:.....:.:.: 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagpj, 

paštu:
Metams ........................  — $5,00
Pusei metų ............   ^.75

mjBnęsįams ................ LšO
J)yiein mėnesiams ...............  j.QQ
Vieųąip mėnesiui ................ <75

Lįe£uyop Įy kitąr užsieųįuosą 
(Atpiginta)

Metams •••••••••••■••••■•■•••■••a•••••••■•• $8.00
Pusėj metu
Triiųs mėnesiams ...........M....... 2.$0 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų sų užsakymų.

SLAPTAS ŪKININKŲ LAIKRAŠTIS

Užvakar ir vakar “Naujienose” bųyo perspausdin
tas pirmas numeris slapto laikraščio, "Kudirkos Vaį- 
po”, kurį leidžia ir ^platina tarpe Lietuvos valstiečių 
Ūkininkų Gynimo Centro Komitetas. Tokių budu “Nau
jienos” vėl patiekė savo skaitytojams tokios medžiagos 
apie Lietuvą, kokįos neturi nė vienas kitas laikraštis 
Amerikoje.

Be gąld įdomus tai dokumentas tas “Kudirkos Var
pas”. Iš jo patiriame, kaip Lietuvos ūkininkai kovoja, 
prieš ką jie kovoja ir kokius stato reikalavimus. Jų ko
vos įrankiai, tai — streikas, slapti kovos būreliai įr slap
tą Įiterajįura, kurioje nurodoma, kas ūkininkų priešai, 
ir keliama aikštėn netikę valdžios ir jos tarnų darbą}.

“Kudirkos Varpas” skelbią boikotą valdžios bizniui 
ir tautininkų laikraščiams. Jisai sako:

“Dabar griežtai užsidrandŽiaRie: pirkti valsty
binę degtinę, alų, tabaką, skaityti fašistų laikraš
čius, kaip ‘Ukiųinko Patarėjąs’, ‘Musų Kraštas^ ir 
kitus, mokėti mokesčius, dalyvauti varžytinėse. Tu- 
Tipi kuo m^įąu^kr# Ponai;. Užtūrės ką
’aįkyotį, Turim atkovoti į&imą,' dėmbkratiškai rink
tą.” V J 4 '■
Lietuvos ūkininkai jau suprato, kad vien ekonomi

nių reikalavimų ne gana. Turi būt iškovota ir politinė 
. laisvė, t. y. demokratiška tvarka, nes tik demokratiško

je tvarkoje žmonės galės sėkmingai gintis nuo išnaudo
tojų ir visuomenė galės kontroliuoti valdžią.

Lietuvos darbininkai jau pirmiau suprato šituos 
klausimus. Bet jų balso valdžia nepaįsė, kol ūkininkai 
buvo ramus. Dabar, kada miestas ir sodžius pradėjo 
tuos pačius reikalavimus statytį, tai kova turės būt lai
mėtą.

Amerikos liefuviai nori padė
ti ne Lietuvos aristokratams, 
plutokratąms, biurokratams ar
ba kokiems kitiems žmonių iš
naudotojams, bet Lietuvos liau
džiai. Todėl kongresuį kuris 
ketiną tuo tikslu susirinkti, pil
nai tinka vardas “Lietuvos De-' 
mokratijai Ginti Kongresas”.

Dąųg siauresnę prasmę turi 
žodžiai “ąntį-fąšįstinįs” ari 
“pjrįešfąšistinis” kongresas. Vi- 
sų-pirma, dąrbo žiųones įšpaju- 
dpja ne tik fąšistai, bet ir ka
pitalistai, klerikalai, dvarinin
kai, biurokratai ir t. t. šitiems 
“priešfašistams” darbininką: i 
neturėtų eįfi į jtąlką, _

Antrą, svarbu ne tik paliuo- 
suoti Lietuvos liaudį nuo fašis
tiškos priespaudos, bęt yeikia 
taip pat žinoti, koks bus to jpa- 
Jiuosavimo tikslas. Jeigu vieną: 
išnaudotojų kliką pakeisi kita, 
tai Lietuvos žjnpničms įš to$ at
mainos butų mažą naudos. Tos 
aukos, kurias žmonėms tenka 
pakelti kovoje prieš fašizmą, 
įus pąkoisinfos tikiai tuomet, 
kąi, nuvertus fašizmą*, žmon^ 
įgis ląįąyę. Vadinasi, reikią rū
pintis, kad vąldžįa pątęktų į de-

Jeigu kongresas putų pąyą- 
dįntąs ^ppįe^faši.stmm”, tąi tąsi 
tikslas butų pąsĮėptąs. P kam' 
jį sįėpti?

^U^UKUPTĄS ĮĘ
TAS” MABĘSĄS

yę-

ĘITLĘRIS SUSIĘUPIN^S

Ąfeinąntį sekmadįepį bus Vokietijps ręįehstągo 
(parląpento) “rinkimai”. Tas ręįehstagas jąu seniai Re
tur? jokios galios. Jisai susirenka, kada jį susąykįa Hit
leris, ir susirinkęs jisai tik pašūkauja “Heil Hitler”, pa
ploja “fuehreriui” (vadui) ir išsiskirsto. Europos laik
raščiai kalba su pašaipa apie tą neva parlamentą, kąip 
apie “chorą”. Jie sako, kąd tai “brangiausias pasaulyje 
choras”!

O tačiau įr šitą parlamento parodiją renkant, ru
dajai .diktatūrai darosi baugu. Hitleris bijo, kad i atsto
vus nepatektų “^ištikppį”. Jodei jįsaį pats paskyrė vi
sus kandidatus. Balsuotojams bus leidžiama tiktai dėti 
kryžiuką ties žodžiu “Ja" (taip). Kitaip balsuoti už
draustą. Jeigu ties ŽPdžių “Ja” nebus kryžiuko arba 
jeigu ant baloto bus parašyta “Nein” (ne), tai toks,ba
lotas bus išmestas, kaipo “sugadintas”.

Bet Hitleris bijo, kad ir šitos priemonės dar neuž
tikrins jam pilno laimėjimo. Taigi vienoje savo kąlboje 
jisai dabar pareiškė,- kad balsavimas už jo paskirtus 
kandidatus jąeye}kš? jogei balsuotojai pritaria visai “na
cių” politikai. Vadinasi, jisai prašo balsuoti ir neprita
riančius, kad tik butų paduota daugiau balsų ir pasau
liui butų parodyta "vokiečių tautos vienybė”.

Tokia tautos Vienybė tai, anot to Lietuvos laikrąš- 
tipipko, "silkių bačkos vienybė”.

Apžvalga
I LD W U!

DEMOKRATIJOS GYNIMAS

Neseniai “Naujienose” buvo 
įdėtas Chicągos lietuvių veikė
jų atsišaukimas, kad draugijos 
ir organizacijos savo susirinki
muose ąpsyayatytų klapsimą 
šaukimo Kongreso Lįęfuvos p,e- 
mdkratijai Gintį, “Ląįsvę” sa
ko, kad tau kongresas esąs ne
tiksliai pavadintas. Girdi:

“Išeina, kad 'Lietuvoje yrą 
demokratija, bet jai grūmo
ja pavojus, tad reikia sku-

• bintis ją ginfi. Bet gi Lietu
voje nieko panašaus nėra. 
ĮįTėra jokios ten demokrati
jos, viešpatauja žiauri fašis
tinė diktatūrą. Tuo budu te
galima ginti tai, ko nėra.” 
Šitą pastaba visai ne vietoje.

“Ląįsyęs”' r.edakt.9ri.aį, matyt, 
Režimų W ž°4is demokratija 
reiškią ne fįfc tam tikrą tvąr- 
ką, bet ir Hm tikrą vkmwen«s 
dalį, bųtpnt, darbo žmpnęs,

Priešijigąs idejąokratjjąi ter
minas yrą aristnįrąfį|ą, t. y. 
“ąųkšM” kilws Kita 
prięšįnga demokratijai sąvoka 
yrą plutokratija, t. y. tųftuo- 

' f

Atsisėdęs ‘\centm biuro” 
žįm^ L-. Prąseįka rąšo :

“Sąyp prakalbose, rytinėse 
Valstijose, P. Grigaitis bandė 
sušukuoti ir prilaižyti K. 
Marksą, kaipo tipišką (! — 

. ^N,” Red.)! demokratijos my
lėtoją.

“Bę,t štąi ką rąšė Marksas 
paskyt jnįam numery ■ Die

. Nęue Rheipische Zęitung’..
kreipdamasis į Prūsijos reak
cionierius, kurie nusitarė pa
smaugti jo laikraštį: ‘Kam 
dar kamuotis jūsų Žioplais

■ ;v^eĮ^įs(;
' jįes■ Rątys^Wąme griežti ir 

nem’ą^ome jtisų malonės. 
Kuomet ateis musų eilė, mes 
neatsiprašipėsime jūsų UŽ 
musų terorą...’

“Tai skambą pe ‘demokrą- 
tįškai’, bet diktątorįšĮkai-”
Tai fcas iš tp, kąd skambaĮ 

| Prųsįjos reakciopierių terorą* 
Marksas čia afąakė teroro gra- 

' sįpimu- ąr Atąį reiškia, kad 
jisąi atsižadėjo demokratijos? 
Xieko panašaus- Juk po antgal
yje to patjęa Markso Rjenrąš- 
čjo, kurį Prusęipą mini, buyo 
padėta pažymėjimas? kad Hi 
yra |dfep^9krą|typs - OrgUPa8 
(“Das Ųrgąn der Pęmokrątie”).

Pruseika maišo skirtingus 
dalykus. Terpras nėra diktatū
rą. Teroras yra tik priemonė, 
kūpa kartąis vartoja pe tiki 
diktatoriškos, bet ir Šitokios 
valdžios. Taigi ar teroras yra 
geras kpyps įrankis, ąr ne, ręi-, 
kia syąrstyR atskirai pųo klam 
sim° apie diktatūrą.

Kai dėl Markso? tąi reikia pa? 
sakyti, kad sąvo jaunystėje ji-i 
sai buvo po stip^įa Francuos 
revoliucijos tradicijų įtaka ir 
prįtąrė kai kurioms jąkobinie- 
eių f kraštutinių Franci jos ye- 
yoįįųciopierių) idpjoms. Sąvoi 
rąstuose jisąi Įąiks nup ląįkp 
pavartodavo įr įvairius jakobi-: 
piečių išsireįškįmus- Juk reikią 
ą^iminti, kad jisąi pasidąyė ko
munistu {socialistų), bestpdį.- 
jųodamas reyolįĮUcipių judėjimų: 
istoriją ir socialistines teorijas 
Franci jos spątinpj,e Paryžiuje.; 
Beį Markso pyptipis įšsiplėtoji- 
mas tuo nepasibaigė.

Marksizmas ir teyoras
Po to, kai buvo sumuštą 1843 

metų ręyoĮiųcija, Maksas bųyo 
priyeystąs išvažiuoti į ųžsįepi. 
Ištremtas įš Frakcijos ir Ręlgi- 
jps, jisai ąpsigyyepp Londone 
ir čia atliko didžiausius sąvo 
darbus: parašė “Kapitalą”, ya- 
dovąyp Tąrpjtautinei Darbinin
kų Ąsopiąęijąį (piymum Inter-

i, .......! . a r:"-?...................................—•

nacionalui) ir t. t. Anglijoje i 
gyvendamas, Marksas išstudija
vo išsiplėtojusio kapitalizmo 
sistemą ir susipažino su indust
rinės darbininkų klasės padėti 
mi. čią jo pažvalgos į darbinip- 
kų_ judėjimą subrendo, ir jam 
teko kai kurias savo pirmesnęs1' 
nuomones pakeisti.

Paąikęi;ęe jo pąžvalga įy į te-, 
rorą. Kuomet pirmiaus jisąf 
manė, kad terpras gąlį bųtį; 
tam tikrose aplinkybėse, tipkar 
mas darbįnipkų kovos įrankįs, 
tai dąbar jisši įsitikino, kąd te
roras yrą nesujerinamąs su 
darbininkų kląsės siekimais.1 
Aprašydamas Paryžiaus Komu
ną (sąvp “Pilietiniame Kare” 
1871 m.), Mąyksas jau giria tą 
revoliucinę darbininkų valdžią 
už tąr, kad ji tęroyę- nevartojo, 
frtąi ką jisai* tenai ,sąko:

‘•‘Nuo kyvo 18 d. (kai bu
vo įsteigta Paryžiaus Komu
na. — “N.” Red.) iki Veręa- 
lės kareiviai įsiveržė į Pary
žių? ręypliucija
pebuvp susitepusį jokiąjy 
smurto darbaį^, įurių yra 
pilna ‘aukštesniųjų klasįų 
revoliucijose, o day labiau 
koptr-rey.oliųcįjos.e."
Apie tą patį laiką? atseit 

1870 m.? artimiausias Marks9 
draugas ir bendrącįaybįs? Fr. 
Ęngelsas, tokį pat terpro pa
smerkimą, tik dar griežtesniais 
žodžiais, išreiškė sayp laiške 
Marksui, rašydamas ąpie kraš- 
tųtįpįų jąkobipiečįų režimą Di
džiojoje Francij,os Revoliucijo
je. Jisai sako:

“Mąpomą? kad tci’oyo val
džia tai viešpatavimąs žmo
nių, įkųrie gąsdina; pyiešįiii 

.gąi, tai viešpatavimas žmo
nių, kurie patys yya persi-' 
gande- La terreur tai daugU’ 
moję atsitikįmų bereikalingi 
Žiaurumai, kuriuos ątlieka 
Žmuuės, patys nusigandę, sa
vęs nųrarnipimui. Aš ‘esu įsi
tikinęs, kad kalte dėl 1793 
metų teroro vįešpątąvimo

Red!,) 
krinta ,/kUoįįe išimtinai an 
peysigąnaum^ pątrįptiškiai 
skeryčiojančio buržujaus, 
spjuikaus; miesčionpaląįkio ir 
dąi'ąpčįp^ ,, biznį įš terprp 

(“Lumpen- 
mob”)\” <

.*
Tai ve ką manė apie terorą 

Marksas įr Engelsas, kai Juo
du buvo jau neb,e 3Q metų jąu 
puoliai, pirmą kartą dalyvaują 
revoliuciniame judėjime» bet 
užgrūdinti ilgose dąrbinįpkų ko
vo,se spcialistinio Ipternaęionar 
lo vadai.

Pruseįkai nepatinka toks 
Marksas, kuris smerkia <tęrofą, 
kąipp “aukštesniųjų k|ąsįų” ir 
kontr-yeyolįuęionierių smurtą. 
Tuo labiau jam» žinpmą, nepa? 
tinka Engelsas, kųrįs terorą 
laikė “persigandusiu mięsčion? 
palaikių įy dyiskių gaujos” at
liktais bereikalingais šiauru- 
mais.

Tokį jtyarksą buvęs '‘sklokos” 
vadas vadiną “sušukuotų įr pri
laižytu”. Jisai nori, kad Mark
sas butų panašus j furiją su
veltais plaukais, krauju pasriu- 
VUsiomis akimis ir sugniąužtd- 
mis kumščiomis. Tuomet Mak
sas jam butų “tikras revoliu
cionierius” — įr galėtų stoti 
greta su Leninu, Stęnka Razi
nų, Ėmei j anų Pugąčpvu ir — 
“mylimu proletariato vądu^ Sta
linu!

Ret Mąrksąs nębuyo toks 
knkiu jį piešia‘ Persigandusių 
įpiesei.onpąlaikių” fantazįja. Net 
ir už 20 su viršum metų prieš 
Paryžiaus Komuną, kada jisąi 
“Naujame Reino Ląikrašįtyje” 
dąr grųmojo Prūsijos reakcio
nieriams “musų terorų”, jisai 
jau skelbė, kąd pirmas prole- 
Įtąyipėę yęy$iųcįjos( Uždavinys 
tąi — “iškovoti dępipkm|iją”. 
Todėl tą laikraštį, kurį jiąąi sa
vo lėšomis įsteigė ir pąts reda
gavo, jisai pašventė demokrati
ja;, pavadindamas jį “dejnokra- 
tijos organu”!

SLA, REIKALAI
KAIP MES ŽIŪRIM l S.I..A, VIRSININ 

KŲ RINKIMUS
Dar nekuomet SLA. istori

joj nėra buvę tokios piktos ko
vos už vadovybę, kaip šiaip rin
kimais. Musų Sųsivįenijimąsi 
jąsidalijo į du priešingą aba
zu: vienoj pusėj’ stovi vadina
mieji pąžąpgiejį, o kitoj — fa-! 
šistąį. Kjekviepą grupę turį iš
stačius! savp kandidatų sąra
šą. Kiekviena savo Jjįpdįdąfjus! 
jgiria, o kH.ną kritikuoja.

$itaįp dalykams stovint/ 
piųms ędiniąma SLA- nariams 
sppkų spsiyoktį, kąripj pusėj! 
daugįąų teisybę^.

Taigi m®^ nSinįaį ĘLA- na-' 
riai iš Bpątopo apylinkės, su
sirinkome anądien pasitarti, 
kaip mums vaduotis ir kurią 
pusę remtį.

Susirinkime buyp atstovau
jamos 9 kolonijos. Moptello pri
siuntė 1 atstovą, Haverhill — 
2, Lawrence — 2 
Cambridge 
Dorchester 
nas^— »

Bešališkai ir nuodugniai vis
ką išdįskusąyę, nutarėm, kad 
nereikia fpš.čįų kalbų ir agi ta-’ 
ei jų klausyti, bet reikia žiū
rėti aiškių faktų. O faktus mes1 
randame štai kokius: '

Ką pųyęikė Bągočįaps-Mažuk' 
pos-Ųugm vadovaujama pildo- 

nrnii TąryM
1. Visų pirma ji sumažino 

pati sau dienpinigius už sų? 
važiavimus.

2. Ji sustabdė komisijų su
važiavimus įr paretino savo 
suvąziavimu's, kurie pirma $u- 
ėsdavo tūkstančius dolerių.

3. Ji atgavo Susivienijimui 
laispį Neyv Yorko valstijoj 
(prie ' Si. Gegtižio tas laisnis 
jau buvo sulaikytas).

4. Ji nepadarė nei vieno nup- 
: stojingo inyestmepto Susiyię-
nįjįmni-

5. Pyašąlipdamą iš *‘TėMyr 
.nė,s” nenaudingus skyrius, jį 
sutaupę ipnsą orgąpiząęijąį 
apie $4,000.00 į metus ąpt or
gano spausdinimo.

,ą. Nąrįų skaičįąųs padidini- 
piyį, jį suorganiząvo Ąuksinįo 
Jųbilėjąųs vąjų.

$225400 netikusiu 
bonų bnyo iškeistą 
vertybių, kad Susi” 

yiepįjįmo yertė pakilo ąpie 
20.0400 dolerių.

Tai tįk trumpų laiku nuveik: 
ti ir pž.ąįbrėžtį darbaį. .Q da^ 
bar pažiųrękįm; t,
Ką davė Susivienijimui tauti

ninku šeimininkavimas?
1. Rr.o.oklyno tatdmmkų “Vįe- 

nybeį” jie sukišę apie $32,000.
2. D,e venini y j,epas prezen- 

,tąs duotas apie $30,0,00 ąumpį, 
o kibą ąpie $2o,ooQ.

Kamąrąuskui Ędwąyds- 
villėj užfundyta apie $8,000 Ją 
SLA. iždo. Makaveckui sukjš’ 
ta apie $20,000, o Kuliams iy 
Olšauskams apie $50,000.

4. Iš viso savo bičiuliam^ 
tautininkai išdalijo morgičiąis 
apie $425,000, kurių apie $350;- 
000 jau forklozuota ar forkĮo- 
zuojama.

5. Draugiški tautininkų sur 
važiavimai 1932 m. kaštavo Su
sivienijimui $10,078.80, gi 19Į33 
metais — $8,907.15. (žiuręk 
sekr. Viniko raportą 38-tąm 
seimui) /

, ,6. Lėšų Fondą, kuriame 19g9 
mętąįs buvę $0L03040, tauti
ninkai taip nugaspadoriayo, 
kad 1932 m. jame pasidarė jąu 
$11,480.00 deficito. (žiuręk 
sekr. Viniko raportą 38-tam 
seimui, 75 puslapį.)

Bonų tautininkai
pripirko už .... $932,274.00.

Jų rinkos vertės 
šiandien yra tik

$554,64240.

A.! '! 1 '7 1 ! • .1 A

Kaip tautininkai nubankrutino 
kitas organizacijas

Reikia pažymėti, kad tauti
ninkai palaidojo jau visas or
ganizacijas, kurioms jie vado
vavo. Jie palaidojo Tėvynės 
Mylėtojų Draugijų; jie palai
dojo “Vienybės” bendrovę, ku
ri nunešė apie $32,000 Susi
vienijimo pinigų; jie palaido
jo Resursino B-vę; jie išpur
tė Lietuvos Atstatymo B-vę; 
jię pražudė kalvyno B-vę; jie

Lowell — 2, 
3, Arjington — Ę, 
.3, South Ęostę?

2, East. Chelmsford — t.

Jųbilėjaus
7< Apie 

gegužinių 
ant tękių

Nuostolis Susivie
nijimui ........ $377,632.69.

Iš Jos $93.2,27449 sumos mm 
sų tautininkai apie $$g4?0OO.O0 paląidojo Baltįc States bąpką 
sukišo į pelegąiius bonus? ku? Yprke- jje palaidojo “Lie
piu įstatymai nęįęįdžįa pirkti-. 
Pasekmė yya tą? kąd 
899J6 yeytės bonų valdžia da
bar nepripažįstą Ęųąiyienijimo 
turtų.

Dęfoituotų bonų, kurie jau 
riebemoka nuošimčių, yra jau 
$429,600.00 sumai.

Sųsiyįeųįjįmę kųyg°s r°do, 
kąd turto šiandien turętų bū
tį $1,705,609.20; bęt atėmus 
Visiką tąutinįnkų šųnbonjųs ir 
forklozuętus moygičius, turto 
įteką tikfąi $84247744- Vadi
nusi, musų tąutįnįnkai padarė 
^ųęivįęnijimui iš viso $863,- 
581,75 nuostoliu.

Tąi tokie yra gryni faktai.
Ęet tąį da ne viskas.

Reikia saugotis nuo fašistų ir 
šnipų

Mums, ęįlįnįąms SLA. 
riąms, turi Kupetį dą įr 
kąd musų Susivienijimas 
yirsfų fąštem0 lizdu. Todėl 
ųegąlįm remtį to “šleito”, 
rį, kąip pati “Vienybė” prisi- 
pąžino, yrą ųžgyręs šnipas Pi
lėnas įr ki/rį remia vadinamas 
“Sąygybos komitetas,” nes tas 
6‘Šjęitąs” yya tikrai fašistiš
kas. Eina gandai, kad propa
ganda už tą “šleifą’’ yra ve
jamu Lietuvos žvalgybos pi- 
nįgąis. Jei tas “šleifas” laimė
tų, įąi musų Susivienijimas 
tųojąus butu paverstas reak
cijos įrankiu. Eiliniams na- 
rįams tųojaus butų uždaryta 
burna, tuojaus butų panaikin. 
ti balsavimai, ir musų organi
zacijoj užviešpatautų tikra dik
tatūra. Mes turėtume tiktai 
mokesčius mokėti ir tylėti, taip 
kaip dabar yra Lietuvoje, ši
toks režimas reikštų Susivįe- 
nijimui mirtį, nes kas gi norė
tų prie tokios organizacijos pyi- 
gulėti?
Tąį kąs gi reikįa daryti, kad 

nuo tokio pąypjąųs ąpsi- 
saugpti?

Reikia remti pažangiųjų kan
didatų sąrašą: Ragožių, Mažuk- 
ną, Gugį, Jurgeliutę, D-rą Sta-

> ir Miliau-

tųvos” laikraščio bendrovę ir 
yisą piję kitų. Kartu su tomis 
bendrovėmis tąutinipkai pražu
dė ąpie $1,000,000 biednų lie
tuvių pinigų. Ir dąbar tik per 
plauką jne nepaskandino mus 
įusiyiępijipią!

Ar galima kokius graborius 
rinkti į SLA, viršininkus?

Mes sakom—NE! Mes turi
ma remti pažangiųjų kandida-

šajin fąšistaį ir šnipai nuo 
SLA. vairo!

Ląį gyvuoją ląisyąs iy demo
kratinis Susivienijimas!

nisiovaitį, Mikužiutę

na
tai, 
ne

mes 
ku-

remti neMęs tųyįm juos 
vien tik dėlto, kad jie stoja 

d,empkratipę tvarkų ir pil
nų laisyę Susivienijime, bet iv 
dėl to, kad jie pasirodė daug 
gabesni ir teisingesni organi
zacijos vedėjai, negu buvę tau- 
tipįpkai. Šįtą parodo aukščiau 
paduoti faktai.

Už KURĮ SĄRAŠĄ 
BALSUOT?

Kaip sakėm iš pradžių, rin
kimams yra pastatyti du kan
didatų sąrašai arba šleitai. 
Mes, eiliniai SLA 
lim remti tiktai 
kandidatų sąrašą.

$Hi PažųųgHių
, Adv. F, J- Bągoeius, prezi

dentas.
J. K. Mažukna, vįce-prezi- 

dentas.
. P-lė
Adv.

kas.
P-lė

įiaųskas, jždp glob.
Dr. J. Sfąnislovaitis, dąkta- 

rąs-kvotėjas.

nariai, ga- 
pažangiųjų

Jurgeliųtė, sekretorius.
K. P. Gugis, ižjįnin-

Ę. Mikužiutė ir J. Mi-

O štai Fašistų Repiįamas
' Šleifas:

Rastenis,
J. S. Lopątto,
A. O. ShaJlna,
J. Vįnikas,
S. Mockus įr
Zalatorius.
šitą sąrašą, kaip fašistiška 

“Vienybė” pripažino, yra už- 
gyręs žvalgybininkas Pilėnas.

Nei viepus susipratęs darbi
ninkas ar pažangus inteligen
tas už šitą sąrašą nebalsuos.

Pasirašo:
EILINIŲ 3LA. NARIŲ 
KOMITETAS RYTUOSE:

J. Tąurinskas,
Sputfr Bostop; Mass.

S. Uždarinis, 
Rąverhill, Mass.

V. Peši i a kas,
E. Chelmsford, Mass.

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

■■■'Y11*!*1?1*

VAJUOS! PIL SENATORIAUS VIRTOS ILUNOIS

Senator Lewi» Ruih McNąmara
r-r

įįg

M
M

Illinois valstijoj kongreso senatoriaus nominacijos ieško 
vien Hamilton Lewis, bet ir moteriškė Miss Rulh McNa-ne

marų. Lewįs jau yra buvęs senatorių per keletą terminų.



vio užmušima

ŠIANDIEN IMTYNĖS

POLITIKOS ŽINIOS

Už ROLE

PAJNT

Gudriems Sieninės Popieros Valytojo Pirkėjams

Net

es Aptrimuosim Jūsų Sieninę

WPA DARBININKŲ STREIKAS MADISONĘ

M

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Zuris ir Kelly 
12-tam Wąn|e

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Remiama Jurgelionio 
kandidatūra

Dar vienas lietuvis 
kandidatas

Fųll 
NAUJAUSIŲ Pavasarinių 
Spalvų ....... .................. .

Balsuodami budėkite 
—gausite $50.00

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstąigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimu.

yra 
gru-

eidžįa įstatymai: 6 mėnesiai 
kalėjimo ir $500 pinigįpėjs pa 
oaujjos.

Šaukia konferenciją 
“soeialės apdraudos 
ir ateivių reikalais

Apiplėšė Orkestro Vedė 
ją Jau Garbėj-

tojai galėtų pasivaikščioti ir 
“tyru oru pakvėpuoti”.

Chicago Association of Com- 
merce skelbia esanti susirupL 
nu$i grąžinimu teisingų balsa
vimų Chicagoje. *

VARNIŠKIS, STIKLAI, šEPJSjBIAI, SIENOM PORIERA 
4163 Archer Avė, Tel. Lafayette 9500 
Išdirbėjai 1TLAS FLOOR OIL ir MALEVOS VALYTOJAS

. Agnietės 
Archer ir 

įvyko masinis 
mitingas 12 Wąrdo. balsuoto
jų. Dalyvavo tūkstantis lietu
vių, slovakų, airių ir kitų, Kal
bėjo adv. Zuris,.majorus J£e|ly, 
akjermoųas Bryant Ųartnett, 
teisėjas B. Adamowskį, kuris 
taipgi yra legisJatųros atsto
vų buto pirmininkas, teisėjas 
Graber ir kjtį.

Adv. Jonas T- Z,uris visų 
balsuotojų buvo, sutiktas dide
liu- nuoširdumu. Mat, lietuvis

PANČIAKV 
SPĘCIALS 

sjoned šilkinio Chif’fon

Advokato Kleofo Jurgelionio 
kandidatūrai remti Bridgepor- 
to apielinkėje jau susidarė ko
mitetas iš daugelio lietuvių, 
veikliai dalyvaujančių politiko
je. Neužilgo . bus pagaminta 
reikalinga rinkimams litėratu-

ir virš.

DRESĖS 
$7.00 vertės

KOVO 22 d- 
Auditorijoj, prie 
Richmond Avė

Mielaširdingi policis 
tai išgelbėjo mote

riškes gyvybę

Laike nominacijų ir rinkimų 
Chicago j e--budėkite. Jeigu pa
stebėsite, kad balsavimo stočių 
tarnautojai elgiasi įtariamai įr 
klastuoja baliotu’s, tuoj praneš
kite apie tai Chicagos Associa
tion of Commerce. Jei pikta? 
daris bus sugautas, tai gausite 
$50 dovanų.a

Suvažinėjo Aytana Klevinską 
važiuojantį dviračiu paeže 
ryje

mente. Jis remia gubernatorių 
Hornerį ir generalį prokurorų 
Otto Keimerį.

Distriktas, nuo kurio Kišu- 
nas bus renkamas į valstijos 
centraliuts komitimanus, betgi 
nėra lietuvių apgyventas. Tai 
yra septintas kongresinis dis
triktas šiaurvakarinėje miesto 
dalyje. Kišunas turi daug rė
mėjų tarp slavų, ypač tarp sla- 
vokųt cechų ir lepkų.

Felicė Nausėda, Sekretorė
JOHN T. ZURIS 
BOOSTERS CLUB.

Protestuodami prieš peržemas algas, Madisop WPA dar 
bininkai beveik okupavo valstijos rumus, juose miegojo ir pi 
kietavo gubernatoriaus ofisų.

Išdykę berniukai mano, kad 
policistai krūtinėse turi ne šir
dis, bet akmens gabalus.

Bet pasirodo, kad nevisi mė
lynieji dėdės yra dideli kieta
širdžiai?

Columbus ligoninėj 18 metų 
Mrs. Josephine Crockett gimdė 
kūdikį. CĮperacija nepasisekė 
ir jaunoji motina gavo kraujo 
paplūdimų.

Ligones uošvienė tuoj prie 
telefono ir ėmė - šauktis pagal
bos. Kaip mat iš Sheffield 
stoties atskubėjo net 15 poli- 
cistų, ir kiekvienas siūlėsi ’ duo
ti ligonei savo kraujų.

Įstatymai reikalauja, kad pp- 
licistas tegali pasiduoti trans- 
fuzijai gavęs specialį leidimų 
iš miesto, bet šie mielaširdip- 
gieji dėdės apie įstatymus pa
miršo.

Skaitlingas ir gražus “Naujos Gadynės” choras, kuris šį sekmadienį stato operetę, “Vogtas čigonas”, Sokolų svetainėje, 
2343 'South Kedzie avenue. Gražiai pasirodęs keliuose koncertuose, choras įgijo daug pasekėjų ir užporyt sulauks nemažai 
publikos. Choro vedėju yra Jurgis Steponavičius, žymus pianistas ir Stephens Revelers orkestro dirigentas.

Vakar anksti rytų vienas 
ginkluotas vagis apiplėšė gar
sų šokių orkestro vedėjų, Jan 
Garber ir jo žmoiią. Pasiėmė 
$50 pinigais ir $2,000 brange
nybėmis.

Piktadaris sulaikė dirigentų 
ir žmonų užpakalyje jų namų, 
ties 5836 Stony Island avenne.

15 jų siūlė savo kraujų 
mirštančiai motinai

Miesto Valdybą syajoja apie 
įsteigimų “Medikalio Centro” 
Chicagoje. Tam tikslui organu 
zutoja ir specialų komisijų, kuri 
pagamins projektų.

Centrui vieta numatoma 
Chicagos ligoninių distrikte, 
Wesfsidėje. Sumanymo auto
riai mano, kųd butų geras da
lybas, žemės plota tarp Ash
land, Roosevelt, Jackson ir 
Western gatvių paskirti tik li
goninėms ir visas kitas įstai
gas išmesti laukan. Tuštumose 
siūloma įrengti parkus, kur 
ligoniai ir ligoninių ^aptarnau-

už Galipąą
^NAMELIS 
Bajtas arba 

Spalvotas
Visokios 
Rūšies.

“Nėra biauresnio, žiauresnio 
prasikaltimo, kąįp sųyažinėji' 
mas nekalto žmogaus ir pabė
gimas iš neląimes vietos”. Taip 
pasakė . teisėjas McGarry, kai 
atvedė prieš jį Kuibergerį.

Teisėjas pridūrė, kad iš ne
laimės pabėgusius automobili
ninkus baus taip aštriai, kaip

Šiandien Lietuvių Auditori
joje įvyks smarkus susirėmi
mas, — jaukieji ristikai ban
dys, taip ęakant, prasimušti į 
prekį. Jaunasis Bancevicius tu-

Areštavo auto sales- 
mana už jauno lietu-

Kaip jau4 buvo paskelbta, 
adv. K. Jurgelionis kandida
tuoja į demokrątų partijos val
stijos centro komitimanus nuo 
ketvirto kongresinio distrikto, 
kurs randasi tarp 22 ir 51 gat
vių nuo State gatvės iki Ci
cero Avė.

RADIKIULIAI
Naujausio Styliaus Tamsiai Mėlyni,
Pilki, Rusvi. Didelis $4
Special ......................... I-UU

■________ ir virš.

BERNICE ORESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET

Sekmadienį, io vąi. ryto 
Chi. Liet. Auditorijoje įvyk
sianti konferencija, “socialės 
apdraudos ir ateivių teisių gy
nimo reikalais”. Jų šaukia 
“Chicagos Lietuvių Bendro 
Veikimo Komitetas”. Tai 
komunistų kontroliuojama

rėš pavaduoti savo tėvų, ku
ris per eilę metų ritosi.

Mafton brįdgeportiečiams yra 
gerai pažįstamas, — tai “fa- 
jermonas” ir ristikas. Pradėjo 
ristis jis gana seniai. Per pas
kutinius porų metų jis pasida
rė gana populiarus tarp ame
rikonų.

Bus keli ir kiti lietuviai ris
tikai, jaunosios kartos atsto
vai. Sporto mėgėjai šiandien 
vakare turės tikrai gerų pra
mogų.

Dar vienas lietuvis yra de
mokratų partijos kandidatu į 
centro komitetų. Tai Viktoras 
Kišunas, gyvenąs adresu 5348 
Belle Plaine Avė.

Viktoras Kišunas yra inži
nierius ir- kaipo inžinierius jis 
dirba valstijos kelių departa-

GLOSS 
MALEVA

. t' ir -f l
FLAT 

MALEVA

SPECIALIS

PAVASARIO IR VELYKŲ
IŠPARDAVIMAS

Ok ' SWAGGER
• SIUTAI

Mes kviečiame jus pamatyti 
musų naują 

1936 SIENŲ POPIER A 
Daugiau kaip 10,000 rolių stake 
Čia rasite tokių kokią jums tikrai 

patiks. Mes ją turime

Nuo 5c virš iki $8.09

kąndidąĮąs į miesto teisėjus 
yrą augęs 12-toj Wardoj? tad 
ten jaučiasi “namiškis”,.

Ąląyoras Edward J. Kelly 
pagyre Prezidentų F. D. Roo- 
sevelt’ų, kaipo gerų krašto šei- 
piynįnkų, kurs ypač rūpinasi 
darbo žmonių reikalais bei ger- 
bęidu.

Iš lietuvių kalbėjo Povilus 
Šaltimįeras, kurs pažymėjo 
Pres. Roosevelt’o sutvarkymų 
Child Ųabor Ląw. Ūpas mass 
mitingo buvo labai pakilęs įr 
nuoširdus. Visų pasižadėta rem
ti adv. Jono T. Zurio kandida-

ATLAS VELVET FINISH
Mes ją turime—Plaunama Fiat Malevą 

PLAUNASI KAIP TILE
Nepalieka jokių skretų bei šepečio ženklų 
Atsiląnkykit ir paniątykit panelį nuinalevotą sų ši
tą malevą—perbrauki t su ranka—ir stebėkit koks 
švelnus paviršius. Jus greit suprasite, kad ši mąle- 
va nuipalevoja tajp kaip jokja kita padaryt negali.

Sųžinė nedayė ramybės 50 
metų automobilių pardavėjui, 
Erikui Kulberger, 7317 Cran- 
don avenue.

Vakar jis atėjo į Stanton 
avenue policijos nuovadų ir pa
sisakė suvažinėjęs žmogų.

Suvažinėtasis važiavo dvira
čiu, Michigan ežero papraščių.

Prie 37-tos ir Outer Drive 
Kulberger neapsižiurėjo, dvira
tininkų numetė nuo dviračio, ir 
jį pervažiavo.

Nusigando Kųlbergęr’is. Ap
sidairęs ar kas nemato, paspau
dė automobilio gąsdino guzikų 
ir nudumė.

Bet sųžinė nedavė jam ramy
bės. Kulberger ir neieškomas 
atėjo į nuovadą.

Suvažinėtasis dvirdtininkap 
bu’vo jaunas, 28 metų'lietuviu, 
Antanas Klevinskas, 724 West 
18th Street.

Jis buvo 183-čia automobi
lių auka Chicagoje šiais metais.

“Biauriausias nusikaltimas”

hieanf 
INTO THE 
FIBRE-LEAVET 
NO Ttreak; 
OR yPOTS-
M AY CO5T A 
PENIMY ORTWO 
more (perroom)

BŪT |S > 
YVORTH IT/

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET

Mes Turime Virš

4,000 Gal.
LUCAS
išsibaigiančios

ENĄMELS FLAT 
MALEVOS, Olh 

MALEVOS
tiktai tam tikrų spal
vų, jeigu jas galit Var
toti. Parduosime ųž 
kainas, kurios jus nu
stebins. Atsilankykit ir 
pąžiųrėkit.

Paskiausios įr Naujausios 
Majos. 

Specialėmis Kainomis.

Nusipirk!! Velykoms 
Naujus ČEVERYKUS

' Nors dabar pavasaris, vienok ba-
siems nereikia vaikščioti. Musų 
krautuvė prikrauta pilna geriau- 

šių ir stipriausių čcvcrykų; 
atsilankykit ir nusipirkįt če- 

19 verykus visai šeimynai.

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

3337 SO. HALSTED STREET

DEKORA
VIMAS

Ar jus turite kokią 
nors problema su de
koravimų savo namų?
Atsilankykit ir pasi- 
tarkit sil mumis. Mes 
su malonumų pągejbė- 
sime jums išrišti nors 
ir kebliausią problemą 

F be jokios obligacijos.
Popierą DYKAI!

GERKIT TIK GERĄ ALŲ
■ 'H !IHH"RRWI^    i ) • . .............................. ..... .

WISE BUYERS ^Ieaner

. h įIMBk // Rt6. U.6 PAT. OFT.

į??:r?

į

3225 So. Lituanica Avenue u m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YĄRDS 2084



Penktadienis, kovo 27, 1936NAUJIENOS, Chicago, III

Naujienų Vajaus Ko n t estą s Kontesto Eig
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

LAIPSNIS KETVIRTAS REIKIA 5,500 BALSŲ

SENAS PETRAS

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

Fclt base linoleumas, ketvirt. yardas

Urnežio Žodis

Y. YOKUBYNAS MOCKUS

Turi 330 balsuSINKUS

Turi 320 balsų

Lietuviai Daktarai

MRS. D. ŽUKAS

Turi 200 balsų

Turi 237 balsų per

Turi

Turi 160 balsų Kūdikiams

VIRŠ,

SZUKIEWICZ

BOSTON ČEVERYKAI GERESNI

STANLEY 
BARTAŠIUS

Didžio— 
Platumo

DYDIS 
5 iki 12

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

MRS. M.
ROVAITIENR

2135 
ding

4500 South
Rockwell St,

Chicago.

gar>i po
Tatai liti-

Place, 
gyklą,

Jis da- 
per 30

1224 ‘ Rerrick Av 
Racine, Wis.

—COLONIALS
—SANDAL STRAPS 
—PILKI SUEDES 
—NAUJI PATENTS

IR UŽKULNIS

131 Adams St, 
Westville, III.

■2 iki 9
—AAA iki EEE1519 W. Lom- 

bard St.i 
Baltimore, Md.

Turi 80 balsų

Rekomenduoja šeimi 
rinkėms jautieną

užkandžius, 
mandagus.
West 21st

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė, 

Prospect 1695 
Chicago.

Turi 240 balsu

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III, 
Tiiri 1404 balsų

šiais metais
i “Member-

taib

82 Crawford St.
Toronto, Canada

STAR BRAND 
čeverykų.

Garantuoti 
tikros 

skuros.

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Puri 615 balsų

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

K. SKIRKO
713 Wisconsin St 
Port Washing- 

ton. Wis.

J, MATU 
LIAUSKAS

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada
Turi 150 balsų

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 125 balsų

VINCAS 
BUDVIDIS

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 
Turi 720 balsų

00 S. 9th St, 
Herrin, III.

170 balsu

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 1242 balsų

Szukiewicz yra

Jau tik du menesiai lai
ko beliko iki kontesto pa
baigos, nes kontestas baig
sis gegužės 31 d. Todėl, vi
si kontestantai turėtų su
krusti ir kaip galima smar- 
kiaus padirbėti, nes vėliaus, 
į pavasari, kada oras atšy
la, kada visi pradeda išva
žiuoti į laukus, laikraščio 
užrašinėjimas darosi daug 
sunkesnis.

šią savaitę J. Mačiulis iš 
Waukegano pasidarbavo 
gana smarkiai, persikėlė i 
pirmą laipsnį ir jau vejasi 
H. Labanauską.

“Non Gradus” skyriuje 
pasirodė Stanley Bartašius 
iš Westville, III., su 200 bal-

cigarų, cigaretų

per daugelį me 
partneriu laiki

K. MATEKONIS 
34374 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 335 halsu

balsus — 
į Lietuvą 
8000 balsų jau gauna laiva
kortę Lietuvon ir atgal.

šešto laipsnio, 12000 bal
sų, gauna $320.00, o už sep
tintą laipsnį 44^ 23500 balsų, 
— gauna $700.00 cash pini
gais. )

Taigi, kontestantai be di
delių pastangų neapleisda- 
mi nei savo kašdieninio dar
bo, g*ali laimėti laivakortę 
Lietuvon ir dar pinigų ant 
išlaidų.

Draugai, laikas brangus! 
Darbas naudingas! Tik rei
kia pasišventimo, o kontes
tui užsibaigus džiaugsitės 
savo darbo vaisiais.

T. RYPKEVIČIA.

KAINOS $2 gt) 1R 
Dėl vyrų mes užlaikome

vininkai sako, jogei laike ati
darymo, kiekvienam pirkėjui 
duos dovanas.

— Prekybos žvalgas.

DR. FRANCIS E. STREYS 
MAN KANDIDATUOJA Į 

KORENERTUS

Bridgeporte atsida 
re nauja rakandų 

krautuve
Atidarymas įvyksta subatoj 

kovo 28 d. /

Chicagos mėsos rinkos infor
macijų skyrius rekomenduoja 
šeimininkėms šiandien ir rytoj 
pirkti jautieną, “pot roasts” ir 
“short ribs”. Prieinamai par 
siduosią ir “shoulders of lamb”.

Draugas Bartašius yra 
senas to" lietuviško miesto, 
Westvillės, gyventojas ir 
gerai pažįsta savo apielin- 
kės gyventojus. Tai galima 
tikėtis, kad jis nepaliko be 
“Naujienų” nei vieno West- 
villiečio, kuris tik moka 
skaityti. Ten musų draugai 
turėtų jam kiek galėdami 
pagelbėti tą sunkų darbą at
likti.

kreipkitės ląišku.
Senas Petras

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 160 balsų

šiame vajaus konteste 
kiekviehas kontestantas ga
li laimėti gana dideles do
vanas. Tik reikia truputį 
smarkiau padirbėti.

štai, pirmo laipsnio dova
na už 1100 balsų gauna 
$20.00 cash pinigais. Už an
tro laipsnio — 2800 balsus 
gauna $60.00; už trečio laip
snio 5000 balsus—yra $120.- 
00; ketvirto laipsnio 5500 

galina laivakortę 
Penkto laipsnio

1b preso Lietuvos žmonės r 
šap pataria Lietuvos bankai

F. VILIS
N. Spaųl- 

Avė., Chic 
Alb. 2981 
250 balsų

Kean 
netoli 
stalai 
šokti,
Kuęhinskai geri 
nuolat garsinasi

ne1-
republikonų kan-

K. URNEŽIS
4607 S. Talman 
Avė., Chicago
Turi 240 balsu

Apleidęs Zeigler, Ilk, kasyk- 
las, Chicagon atvyko ir alinę 
atidaro S. Paretnis, 5959 So. 
Racine avenue. Jis* yra senas 
“Naujienų” skaitytojas. Drau
giškas žmogus. .

Visiems, kurie daro nors ko
kį biznį per ‘Seną Petrą, tariu 
širdingą ačiū. Reikalui atėjus, 
ša irkite telefonu, CANal 8500, 
arba

septynerius metus 
praktikuoti. Jo ofisas 
W. 69 St.

Dr. Streysman yra 
puliariškas žmogus, 
dija tas faktas, jog daug žmo 
nių pasirašė, kad jis butų 
balotą įtrauktas. Jis bus 
priklausomų 
didatas.

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago. III.
80 balsu

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 2477 balsų

Town of Lake verčiasi prak 
tika Dr. J. Szukiewicz, dar vi 
sai jaunas gydytojas (51 ir S 
Ashland Avė.). 'Vietos lietu
viams jo tėvas yra gerai pa 
žįstamas: jis 
tų su kitu4 
krautuvę.

Nors Dr.

1739 S. Halsted 
Street. Chicago 

Tel. Canal 8500 
Turi 6411 balsų

jaunas, bet savo kolegų tarpe 
gana populiarus. Chicago JVIe- 
dical Society turi savo Stock 
Yards skyrių, kuris leidžia biu
letenį. Ir štai Dr. Szukiewicz 
yra to skyriaus sekretorius-iž- 
dininkas, o taip pat biuletenio 
redaktorius.

Beje, pravartu pažymėti, jog 
tam skyriui priklauso ir 
M. T. Strikpl’is. ;
jis liko išrinktas 
ship” komiteto, nariu, o 
pat biu’letenio reporteriu/n

Nors Bridgeporte jau ran
dasi kelios geros rakandų krau
tuves, vienok šiomis dienomis 
atsidaro, dar viena, šios nau
jos rakandų krautuvės vardas: 
Rome Furniture Co., 3236 S. 
Halsted St. Jos skelbimas tel
pa “Naujienose” kitoj vietoj.

Savininkai šios naujos įstai
gos turi ir kitą rakandų krau
tuvę Town of Lake apielinkėj. 
Vadinasi, rakandų biznyje yra 
patyrę žmonės.

Iškilmingas atidarymas įvyk
sta subatoj, kovo 28 dieną. Sa-

Didelis pasirinki
mas

POLL PARROT

P-a Balsienė, 7401 S. ChD 
cago avenue, atnaujino “Nau
jienas” savo giminaičiui Lietu
voje. Ji užlaiko' gražią alinę ir 
yra draugiška moteris, kurios 
užeigoje visuomet galima gau
ti gerus gėrimus, 
Patarnavimas yra

A. Stukas, 701 
kur užlaiko 
davė garsinimą jau

5. SUGDINIS
2 E. Clark St,

V. Frankfort, 
Illinois

Turi 40 ‘ balsų

šie žmonės darė biznį 
Seną Petrą:

Kazimieras Norkus, 1629 S 
2nd street, Pliiladelphia, Pa. 
prisiuntė per laišką prenume
ratą net už du metu 
bar gaus “Naujienas’’ 
mėnesių.

Drg. Norkus taipgi

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted. ir Undefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Viename mano kontesto 
straipsnyje buvo įsiskverbus 
klaida. Buvo pasakyta, kad A. 
Katukewicz užlaiko kriaučių 
šapą adresu, 4250 W. 63rd. 
Turėjo būti, 4309 W. 63rd S t. 
Aš atsiprašau p. Katukewi- 
cziaus už tą nemalonią klaidą, 
kuri įvyko mano rašinyje.

K. G. Urnežis, 
4607 So. Talman Avė.

FLORSHEIMS 
RED CROSS 
ENNA JETTICK

» OXFORDS ~X~Jaunų Vyru . . .
Tikros Skuros, Naujausi Pavasanmai_ 

A Styliai.

Netrukus įvyks “primary” 
rinkimai. Ant baloto figūruos 
ir Dr. Francis E. Streysmano 
vardas, kuris kandidatuoja į 
Chicagos miesto korenerius.

žinoma, čia nieko ypatingo. 
Bet reikalas, štai koks: Dr. 
Streysman yra lietuvių kilimo. 
Jo tėvas yra tikras Klaipėdos 
“lietuvninkas”, kuris ir kalba 
klaipėdiškai.

Dr. Streysman gimė Chica- 
goję. Baigęs mokslus Loyolos 
universitete, jis per kelis me
tus dirbo vieno geležinkelio ad
ministracijoje. Vėliau tas dar
bas jam nirsibodo, tad jis nu
tarė studijuoti mediciną. Bai
gė medicinos mokslą ir prieš 

pradėjo 
yra 2001

prisiun
tė per Seną Petrą $15.00, pra
šydamas juos perduoti Dr. 
Graičiunui. Tuos pinigus skiria 
prenumeratai u4ž “Laisvąją 
Mintį” ir kaipo ■ auką laisva
manių reikalams' Apie drg. Ka
zimierą Norkų nereikia daug 
kalbėti. Jo ’ nuveikti geri dar
bai lietuvių tautai, ir stambios 
aukos, kaip laisvamaniams, 
taip Vaitkaus skridimui, kal
ba už jį.

P. Peika, garfieldparkietis, 
pašaukė per telefoną ir atsi
naujino “Naujienas” 15 mene-

Seno Petro Biznis 
“Naujienų” Kon

teste

tram menesiui, A. Stukas pri
žiūri alinę, patarnavimą, o Ag 
nes Stukienė sukinėjasi po vir
tuvę. Mat, yra gera virėja.

Thomas Aleksynas
Stony Island avenue. davė gar
sinimą visam mėnesiui. Alinė 
gražiai išpuošta. Užlaikomas 
Berghoff alus, šilti užkandžiai. 
Penktadieniais žuvis veltui, 
šeštadieniais muzika.

Kuchinskienė, 82nd ir 
avenue turi “roadhouse”, 
tautiškų kapinių. Yra 
šeimynoms, vietos pasi- 
vieta piknikams, etc. Pp. 

tautiečiai ir 
‘Naujienose”.

J. Staliga, 4701 W. Roose- 
velt Rd., užlaiko gražiai išpuo
štą užeigą, kurioje visokių ge
rų gėrimų 
užkandžių gyva galybė.

Alinę taipgi užlaiko Marijo
na Markei, 3416 So. Wallace 
street, kuri davė garsinimą 
antram mėnesiui.

Tame pačiame biznyje ir E. 
Cicėnas, 6462 S. Central avė., 
kur užlaiko šiltus užkandžius 
ir visada mandagiai patarnau

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

Atsllnnkykit ptw SHAPIRO dėl pagalbos.
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykua, — 

labai siaurus ir erlra platus. Pah mus rasite pilniausf sta- 
. ką. čeverykų Chicagoje dėl visos Šeimynos, Mes garantuoja- 
• mė, kad čeverykai, khriuos- pa» mus" nūeipirksite bus labai 

patogus arba mes juos atmainysime.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyveninio jus nepirkote čeverykus iŠ krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagia! ir kur kainos yra prieina
miausius už augStos rųšies čeverykus.

P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Specialia 
departamentas dčl'kūdikių. Kainos------ 35 *r v^r®‘
Mes specializuojamas moterų avalinėje.

VIRŠ. TAIPGI DfiL STORESNIŲ.

Florsheims ir Freemans čeverykus. Kaina CkC ir virė, 
FLORSHEIMS $8.75 IR VIRS.

Jus Sutaupote kai Mes
Perkate GERESNIUS užlaikome
ČEVERYKUS

PANČIAKŲ SPECIAL
FULL FASHIONED CHIFFON — *
NAUJAUSIŲ PAVASARINIU SPALVŲ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Subatoj, Kovo 28, 1936 

SPECIAL BARGENAI ATIDARYMO DIENOJE
Naujas table top gasinis pečius ......  529.50

27c
Ir dar daug visokių kitokių special bargenų. 

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

ROME FURNITURE C 0. 
3236 So. Halsted Street

Del Pavasarinių ir Velykų 
ČEVERYKŲ eikit pas 

BOSTON’S XT . .
a A Naujausi

SHOES OF CHARACTER--FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE

Republic 5436 _____________ The Florsheim Store



Penktadienis, kovo 27, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

'MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — NORĄ

“Poilsių valandoj, muzika 
pakels tąvo siela ir suteiks 
atgaivinimą kiekvienai nuo- 
jiegai tavo esybės”.

Lietuvio Kompozito
riaus Kuriniai
Prahos
Programuose

Vytautas Bacevičius, kuris 
ląbai tąnkiai pasirodo Europos 
įvairiuos muzikaliuos centruos, 
kaipo vienas įžymiausių muzikų 
ir kompozitorių, gavo pakvie
timą duoti fortepiono koncertų 
Prahos konservatorijos salėje. 
Taipgi Prahos radio dirigentas 
yra numatęs transliuoti kom
pozitoriaus Bacevičiaus simfo
nijų, uvertiūrų iš operos “Vai- 
diliutė” ir baletų “Auštant”, ir
gi iš tos pačios operos. Kada 
šie ir kitų Lietuvos kompozi
torių kuriniai džiugins mus 
Amerikiečių muzikos mylinčių 
širdis ? Nenustosime laukių...

—0—

Palestino Simfonijos 
Orkestrą

Bronislaw Huberman, įžymus 
muzikas-smuikininkas praneša, 
kad Palestinoj susitvėrė simfo
nijos orkestrą, susidedanti iš 
rinktinių Vokiečių muzikantų, 
kuriems savo šalyje buvo už
drausta veikti, šioj orkestro j 
rasis pirmieji nariai Berlyno 
Philarmonijos, Wiesbaden, Ko- 
eningsberg ir Dresden Simfo
nijų ir kitų svarbių Vokietijos 
orkestrų.

Huberman’o Stradiva- 
rius Smuiką Pavogta

Kuomet viršpaminėtas Bro- 
nislaw Huberman neseniai da

vė savp kpncertų Carųegie Hali, 
New York’e, tai jo Stradivarius 
smuiką, apOrąųsta ant $30,000 
buvo išvogta iš jo kambariu 
už scenos ir iki šiol dar nesu
rasta. Kartu su smuiką buvo 
ir šeši smįčėlai, kurių vertė 
siekią $9,000, tapiau’ čię nebuvo 
paliesti, p. Huberman vartojo 
Guarnerius smuikų šiame rę- 
citale, taip, kad ir sužinojęs 
apie prapuolimų jo Stradivarius, 
jisai nedavė nieko susirinkusiai 
publikai suprasti ir koncertas 
ėjo savo paprastu keliu. Ta 
pati smuiką buvo pirmiaus pa
vogta, 1919 metais Vienoj.

Furtvvangler Rezigavno 
Iš Filharmonijos 
Vedėjo Vietos

Iš priežasties politiško gin
čo, Wilhelm Furtwapgler, kuris 
buvo paskirtas užimti Toscani- 
ni vietų, kaipo vedėjas Nev. 
York Filharmonijos Orkestrus, 
kuris paskyrimas sukėlė dide
lių ginčų, kaip šioj kolupmoj 
buvo praeitų savąitę rašytą) at
sisakė priimti tų pozicių. Savo 
kablegramoj iš Egipto, Furt- 
wangler suko, kad “politiški 
ginčai nepatinka man. Ne esu 
politikierius, bet eksponentas 
Vokiečių muzikos, kuri priklau
so visam pasauliui—neatsižvel
giant į politikų. Duodu suges
tijų atidėti mano reikalų iki tam 
laikui, kada publika supras, 
kad poolitika ir muzika ' yra 
skirtingi dalykai.“ Fįlhąrmani- 
jos valdyba, su apgailestavimų, 
priėmė šių rezignacijų, nors ji 
ženklina pralaimėjimų vieno pa
saulio įžymiausio vedėją artis
tinių jėgų.

—0—

PASKOLOS ANT MORGIC1Ų
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div. ?

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 Š. Leavitt St. - 
JUSTIN MAGKIEIVICH, Pres. :

EKSKURSIJA
LIETUVON

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJĄ LIETUVOJ 

yra rengiama

ės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijoą per Vokietijų įr Francijų bus paskelbę 
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiąis metais atlankyti ĮJetuvų, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dęl sutvarkymo dpkumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrjžimųi permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

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

Užsieniai Ąpįę “Musų 
Marįųtę”
Rakauskaitę

P-lė Rakauskaitė, musų Ghi- 
cagįečįų “Mariutė”, išvažiuo
dama Lietuvon paliko didelį 
skaičių draugų ię adimratprių, 
kurie su, didžiąuęįu žingęidų- 
mu seka jos darbuotę Euro
poj. Nebereikalo kiekvienų ži
nia apie jos pasisekimų norisi 
pasidąlinti su visais, kųrje ne
turi galimybės ir progos sekti 
muzikos pąsaulip eigų kaip šįų 
žodžių rašytoją. Vasario 16 <1. 
progą, ąpię Marijonos Ragaus
kaitės dąlyvąvim^ ^ącijonąlėj 
Latvijos Operoj, kurioje ji 
dainavo Toską, Lątvių spąų- 
dps muzikos kritikui atsįliępė 
kuogeriapsią sąkydąnp, tarp 
kitko, kąd “Paįmniųko apdo
vanota galingu ir puošnių* rū
pestingai išlavintu balsu. Ma
loniai skamba sonorinės že
mosios gaidos, laisvai plaukia 
išlyginti aukštieji tonai. Savo 
partija Rakauskaitė giedą drą
siai, įtikinamai , charakterin
gais akcentavimais pabrėžda
ma stipresnių pergyvenamų 
momentų ... Vąidįnimąs trau
ke dėmesį veiksmo ir įtampos 
priaugimu. Vaidinimui pasi
baigus, publika šiitai jų pa
gerbė ilgais plojimais ir ap
dovanojo skaisčiais žiedais“. 
(Iš Lietuvos žinių). .

Kovą 4 d. p-lė Rakauskaitė 
dalyvavo operoj “Trubadū
ras”, kuri buvo pirmų kartų 
pastatyta šiame Kauno operos 
sezone. Ir ęionais pasekmin
gai pasirodė.

—Q—
Du kompozitoriai koncerte.
Pirmasis: “Ach, kaip aš no

rėčiau būti autorių šio kuri
nio !”

Antrasis: “Tavo troškimas 
išsipildys tavo sekančiam 'vei
kale’’.

—0—
Rossini, garsusis Italų kom

pozitorius, (tas kuris parašė 
visiems žinomų operų “Sevili
jos Kirpėjas” kuris nebuvo 
ĄVagner’io (dEųugas,., buvo už
klaustas kokia jo opinija apie 
Wagner’io operų “Lphengrip”. 
“O, žmogus negali spręsti apie 
kurinį, tiktai kartų išgirdęs 
jį“, atsukę jisai, “ir aš netu
riu intencijos klausytis po ant
rų kartų”.

—0—
Ąr Turėsime Lietini 
Dainininką .
Metropolitan 
Operoj

New York’o Metropolitan 
operos vąldyba praneša, kad 
jos populi aris sezonas prasi
dės sų 11 d. gegužės menesio 
ir tęsis iki pabaigai birželio 
piėnęsip. Repertuaras susi
dės iš Cąrmen, ’ Trubadūras, 
Parduotoji Nųotąka, Gįąnini 
Schicchi ir kitų kurinių iš šios 
operos rcgųliario repertuaro, 
kartu su viena naujienybe, dar 
Amerikoje negirdėta.

Sųstatas susidės iš operos 
jaunesniųjų dainininkų, sve
čių solistų iš kitur, ir daini
ninkų, kurie padarė pasek
mingas audicijas radio serijo
se, praeitų žiemų. Šie radio 
programai buvo duodami sek- 
madieniąis po pįet. Jyp.sę da
lyvavo daug daipinipkų, tarp 
kurių buvo ir lietuvaitė Ona 
Katauskųitė, ipezzo, koutrąlto 
(apie kuripą dąpbuotę turėjau 
malonumo ne sykį rašyti šio
se žiniose) ir kuri paliko vie
na iš aštuonių dainininkų, ku
rie dalyvaus taip vadinamuos 
“'finais” ateinantį sekmadienį 
po piet, kada laimėtojai bus 
paskelbti. Visi lietuviai klau
sys šių Metropolitan Operos 
audicijos programų sekmadie
nį su linkėjimais ir viltimi, 
kad ši jauna ir talentinga lįe- 
tuvąitė liktų viepa laimėtojų.

—0—
Kalbant ame operų, Paul 

Longpne, geperąlįs vedėjus 
Chicągo Cįty Operą Cpmpąny, 
irgi praneša, kad šios operos 
1936 sezonus prasidės su 31 d. 
spalių ir tęsiį šešias vieton 
penkių savaičių. Yrą sutartis, 
kad ši organizacija turės pri

vilegijų angažuoti žvąigždes? 
’įurios randasi Metropolitan 
Operos sąstate, ir Lęngone jau 
daro sutartis su Lįly "* Rons, 
Kirsten Flągsted, Ęzio Pinza ir 
Giovanni Martinelli.................

Praeiti du sezonai šios or- 
ganizącįjos talpino vardus Re
lei! Bartu^h, Rarbara Darlys 
jr Frąnk Jąkavįėms savo sąsta
te. įdomu kaip šis sezonas 
bus lietuvių representuotas? 
Gal bus siurprizų mums, kas 
žipo?

• Ir taip, rodos, užsibaigė mu
sų reguliaria itąuzikalis sezoT 
nas, beliko tik vienas ąr du 
svarbesni įvykiai, tarp jų 
“Naujosios Gadynės” Choro 
operetė “Vogtas Čigonus” se
kantį sekmadiępi, ir po to 
įvairių mokytojų studijų' re- 
citales, kvotimai iš žiemos 
darbo ir gal'suradimas naujų 
ir įdomių jėgų musų sekamo 
sezono darbuotės naudai. 
Lauksime ir pažiūrėsime.

Lietuvių TapiBij Kapinių 25 Metų Jubi
liejaus ir Istorijos Knyga

Gerbiamieji!
Liet. Tautiškų Kapinių Valdyba ir Komisiją ragina Tams

tas ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Ei
lė metų jąų prąbėgp, kaip gyvuoja Chięagos Lietuvių Tautiš
ko® Kupinės. Jų pergyventos dienes mums daug ko pasako. O 
dar labiau atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus vaisiai, kuomet parašysite savo atsiminimus ir įspūdžius 
apie Lietuvių Tautiškas Kapines. Įdomiai parašyti straipsniai 
t|US tąlpipamj į Istorijos Knygų, tąip pi^t ir reikšjnmgi^ atvaiz
dai. Laukiame Tamstų raštų ir fotografijų.

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

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN

0 n u te škeveriątė 
Šeštadienį užims ‘‘Bu 
junėlio” mokytojos 

vietą
Mokins Northsidės vaikus dai- 

nų ir vaidinimo

NORTR'SĮDĘ.—Su šio šešta
dienio pąpipką''pas “Biju’nėlį“ 
įvyksta pasikeitimas mokytojų. 
P-lė Valerija čepukaitė, kuri 
taip buvo, pamėgtą jaunuolių 
už jos simpatingumų ir tak
tingumų daįnų mokinime, dėl 
darbp valandų supuolimo, ne
gali toljaųs šeštadienio popie
čiais “Bijūnėlio”’ mo.kmthr Są
lygoms taip susidėjus, ir ne^ 
norint keisti dienos bei vietos 
pamokoms,;priėjo ieškoti nau
jos mokytąją.« Įr su šutomi 
šeštadieniu , p-lės čepukąitės 
vietų užima visiems gerai žino
mą ir mylįęąą . dainininkė ,iv 
vaidintoja* j.O;porthsidietė p-lė 
Onutė Skęyeriutė, . > > *'< ‘ ‘

Tąt, viši \^RijUnėlio” nariai, 
ir kurie1 dar nepriklauso yra 
kviečiami ant pamokų, kaip ir 
pirmiau, į Ąlmira Simons sve
tainę, 164^'N;vHancock Str., 2 
vai. po pietų, n šeštadienį, kovo 
28 d., tąip ir kiekvienų savai
tę tucmi pąt laikų.—Globėjas.

Nusilpęs iš bado ber
niukas bandė 

nusižudyti
Kelias dienas nevalgęs ir tiek 

nusilpęs, kad vos kojas galėjo 
pavilkti, 18 metų berniukas va
kar bandė nušokti ųup Chica- 
gos upės tilto, ties Monroe 
gatve.

Tilto prižiūrėtojas, Laddip 
Suske, laike pastebėjo kokios 
mintys bčrmukft gulvojė, ir 
pirm negu tasai sų'spėjo nu
šokti į vandepį, jau turėjo jį 
rankoje. ‘

Policijos įr daktarų kaman
tinėj apias, berniukas pasisakė 
esąs Rocco Eddessi, i£ Little 
Rock, Arkansas.

Lithuąniąn Bųilding Loan Assn League Bertaininis susirinkimas 
(penkt., kovo 27) Chicago Lietuvių Auditorijoje, 3131 
So. Hąlsted Street, 8 v. v. Spulkų atstovai ir. direktoriai 
kviečiami atsilankyti susirinkime. J. P. Varkala, sekreto
rius ir auditoriu’s.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 
(penkt. kovo 27) Dr. Dr. StrikoliorVezel ofise, 4645 South 
Ashland avenue, 9:00 P. M. Dr. J. Kowąr, sekretorius.

2Į-mo Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas (penkt., kovo 27) Dievo Apy. parapijos sve
tainėje, 713 W. 18th st., 8 v. v. Labai pageidaujama, kad 
visi atsilankytų, nes yra daug svarbių reikalų dėl “Sil
kių Parės”, kuri įvyks kovo 29 d. J. Judickas, rąšt.

SEKMADIENI
Marųuette Paric! Lithuanian American Citizeųs’ Club bertainįnis 

susirinkimas (sekm. kovo 29) bažnytinėje svetainėje, 
68th ir Washtenaw avė., 2 vai. pp. Dalyvaus 13-to wardo 
komitimonas Michael J. Flynn ir aldermonas John Egan. 
Kliubiečiai, malonėkite kaip galima skaitlingiau susi
rinkti. Atsiveskite ir draugus. Koresp. F. B.

PARENGIMAI

referred by, 
inillions

tą ląąyąiinąisę

.• Bureau ■ ■■ : ■

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

KOVO 28—Grant Works Women’s Civįę Club Bųųco Party Ci
cero parapijos svetainėje, 7 vai. vak. Įžanga veltui. 
Kviečiamos atsilankyti merginos ir mergaitės, kurios 
balsuoja. »

KOVO 28—žagariečių Kliubo Bunco vakarėlis, Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd Street^ v. Įžanga —25c, 

, Prizai, šokiai, etc.
KOVO 29—Lietuvių Profesionalų ir Riznierįų Sąjungos vaka

rienė, Chicagos Lietuvių Auditorijoje1, 6 v. v. Įžanga per 
pakvietimų.

KOVO 29—Vakarėlis Roselande L. D. Namo Bendrovės taksų 
naudai, Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan avenue. 
Scęnoje juokinga komedjia, “Abejotina Ypata”, šokiai, 
etę. Įžanga—25c. Pradžia 6 v. V. ’

KQVQ 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.

Kovo 29 “Naujos Gadynes” choras starto operetę, “Vogtas 
\ čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedžie avė.

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

KOVO 29—21-mo Wardo Liet. Amerikos Piliečių Kliubo “Silkių 
Parė”, Walter Neffo svetainėje, 2435 So. Leavitt Street. 
Cash dovanos.

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zųris Ęoosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. įvąirus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

ĘALANDŽIO 4—L. Socialistų Sąjungos Chįcagos Centralinės 
Kuopos Draugiškas Vąkarėlis, W. Neffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt Street, 8 vai. vak. Įžanga 50c.—už tų patį 
užkandžiai Ir gėrimai. Kalbės “N.” red. P. Grigaitis, 
grįžęs iš prakalbų maršruto rytinėse valstijose.

Bal. 4 — 12-to Wardo Lietuviu Aiųęrikps Demokratų Organi- 
zacijjos bankietas pagerbimui Johu T. Zurio, Hollywood 
syetąinėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th Street. Grą
žus programas, kalbėtojai, užkandžiai, taipgi dykai alus, 
kurį gavo p. S. Dombrow. Pradžia 1:30 y. p. P- 
Įžanga visiems veltui.

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

BALANDŽIO 17—- Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hai- 
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.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių Dar«gijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Vap 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.

GONSUMERS
Vyno ir Dėdinos 

Krautuve
2022 W. 35th Street

YRA PAGARSĖJUS DIDE
LIU IR ĮVAIRIU 

PASIRINKIMU
Vyno ir Degtinės

MEISTER BRAU 
PRIMA-PABST ir ALE

ALUS
Mes parduodam ir 1/8 bačkutes 
Teletonūokit LAFayette 0151

* i ■ ~ L* f ' ’ • v ’ - fc

Mes Padarom Gerą
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados (v pV
Permanents musu mLzacr

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Ii z 1

Poaahantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pąs Lietuvi

Didžiausis pasirinkimas visokiu ga
rimu — degtines, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus.
MONARCH WINE & LIQUOR CO.

JOHN GAUBAS. Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

Tavernos
Kur Susirenka Lietnyiai_____

THOMAS BUFFET
Gražiausią lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienius muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 Stony Įsland Avę. Ėąirfąz 1104

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STEKAI 

Savininkai
701 W. 21st Placfe. Tel. CanaI 7522

* «t ■ f

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PĘTĘR’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. 111.

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

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

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

Neužmirš-

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Tąipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginų, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuoš gavo pir
ma- dovaną pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 pi. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką.
JOS. KIAURA, 6101 Sų. State St.

HIGH UFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigaraį, linksmas ię npandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL Sąv. 

3416 S. Wallace St. 
Tek Boulevard 3489.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis hę ^Naujie
nų” neturėtu būti.

S____________ _>
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CLASS1FIEDADS

žagariečių Kliubas

For Rent

Furnished Rooms

Neabejoki! siu Cigaretu ŠVIEŽUMUI!
2 Eilės Cellophane užtik

padaryto rūkytojams nuo Snalio 6.1935

PIRU

CLASSIFIEDADS
Automobiles

© P. Lorillard Co., Ine,

-

“Pirmyn” kviečia 
jaunuolius į chorą

P. Grigaitis turėjo imti aero 
planą, kad suspėti į Detroitą.“N.” Redaktorius P. 

Grigaitis Grįžo Iš 
Prakalbų Maršruto

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

vienas
prisi-

Business Service 
Biznio ■ PatarnavimasŽut-but nori gauti 

1,000 naujų'narių 
Susivienijimui

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Užpuolęs Merginą Nu 
movė Jai Batukus

MOTERIS prie abelno namu dar
bo. Katalike su gerais liudijimais. 
4 augę žmones šeimynoje.

SHELDRAKE 4625.

Stewart-Warner 
bendrovė pelnė 

$1,724,313

gerai 
du bizniai.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rdSt.

REIKALINGAS porteris.
SMITH’S PALM GARDEN 

4177 Archer Avė.

12-to Wardo regis 
tracijos sąrašai 

suklastuoti

šaukia nepaprastą kuopų orga 
nizatorių ir valdybų susirin 
kimų

Išbandykit “Labiau-Su 
švelnintus” Old Golds.. 
ant šio Pinigus-Grąži 

name-Dvigubai
Pasiulijimo

MERGINA abelnam namu dar
bui. Be skalbimo, megianti kūdi
kius. Gyventi vietoje. $5. Briargate 
0333.

PARSIDUODA Tavern pusė 
ba visas. Biznis išdirbtas 
pardavimo priežastis

6227 So. Ashland Avė,

(Įsteigta 1760)
119 West 40th St„ Nėw York City

KLIUBU I^gg^ANIZAClJU
Buvusis Svilainio Grove yra tin

kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
Šokią. Greitu, laiku atsidarys pir
mas kliašos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

RENDON kambarys West Sidėj. 
pavieniui arba vedusiai porai, 2313 
Kroli St. Antros lubos.

Rengiasi Dr. Johnso 
ną paskirti mokyk

lų viršininkus

rina Rinktinio Derliaus

Real Estate For Sale

MURO bungalow Maruuette Par 
:. Mainysiu i biznio namą.

Box 412, Naujienos ......

2 PATYRUSIOS moterys prie sor- 
tavimo Skuduru. Ateikit nedėlioj 
prisirengusios dirbti.

1214 N. Leavitt St.

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

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

DODGE 1936 
su trenku 
genas, 
nūs. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 S. Morgan St. 
Tel. JBoulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

LIETUVIŲ užlaikomas Ko
telis, gera transportacija. Rui- 
maiMėl pavienių ir ženotų po
rų. Patogi vieta ir šviesus rui
mai, šiltas vanduo visados 
222 S. Halsted St. Chicago, III 
Phone Haymarket 4942.

3'savaitėms panaikino įstoji 
nio mokesčius

Choro repeticijos įvyksta 
kas penktadienio vakarą, W. 
Neffo svetainėje, 2135 įSouth 
Leavitt st. Pamokos praside
da 8 vai. vakare. Mokytojas 
yra Kazys Steponavičius, ir jis 
prisideda prie valdybos kvie
timo: jaunuoliai, įstokite į

MERGINA abelnam namų darbui. 
Gyventi vietoje. 4855 N. Harding 
Avė., 2 apt. Tel. Juniper 0872.

TAIP, TAMSTA! nežiūrint kur 
jus nepirktumėt “Labiau-Su- 
švelnintus” Old Golds jie vi
suomet bus taip ŠVIEŽUS, 

kaip tik išėję iš Cigaretu 
mašinos.

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.
• Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiu,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

GARAŽAS ir Repair šapa ren- 
don. Duosiu geram mekanikui pro
ga išplėtoti ši bizni. Labai prieina
ma renda, 858 W. 33rd St. Joseph 
M. Azukas, savininkas.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

TAVERN Pardavimui — Biznis 
gerai išdirbtas — Priežastį patirsite 
ant vietos, 2540 W. 45 PI.

lūs. Dr. Johnson yra 41 metų 
amžiaus ir gyvena adresu 914 
W. Lafayette street.
i Dėl Bogano laidotuvių šian
dien uždarytos visos viešosios 
mokyklos.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Komunikacija Naujoje Ang
lijoje ir Pennsylvanijoe dėl 
potvynio pairusi. TratikiiiiŲ 
linija tarp Albany, N. Y., ir 
Bostono, Mass., buvo visai su
stojusi. Del šitos priežasties, 
po prakalbų Norwoodc, Mass.,

80 AKRU FARM A
Ant rendos arba pardavimui su ma
žu jmokėjimu. Mainysiu ant namo. 
Gražios triobos. Netoli nuo Chica- 
gos. Kaina $1900. Telefonuokite 
vakarais.

Prospect 5039 
arbą rašykite 

5407 So. Kedzie Avė.

4 durų Sedan 
demonstratorius. Bar- 

Priimsiu sena karų i mai-

Tarpduryje užpuolęs jauną 
merginą, nežinomas moronas 
numovė jai batukus ir pabėgo. 
Pabėgo kai mergina ėmė visu 
balsu šauktis pagelbos.

Užgultoji buvo 21 metų So
nia Gorner, 1060 Grenįake avė.

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

PAIEŠKAU darbininko ant for
mos dirbti, kuris moka karves melž
ti ir negirtuoklis. Mokestis palei 
sutarti. Box 132, Wilow Springs, 
UI. Julius Dambrauskas, prie Santa 
Fe traeks ir Willo.m Springs Road.

dirbti ant 
Valgis, guo- 
Nevedes. 423

Per sekančias tris savaites 
“Pirmyn’’ choras priims nau
jus dainininkus ir daininkes— 
be įstojimo mokesčio. Choras 
nori sutraukti į savo tarpą 
kuo daugiausiai jaunuolių, ku
rie mėgsta dainuoti, vaidinti 
scenos veikaluose ir dalyvauti 
įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose.

įstojęs į chorą, sako valdy
ba, jaunuolis netik pramoksta 
dainuoti, netik susipažįsta su 
gaidomis, bet prasilavina lie
tuvių kalboje, padidina pažin
čių skaičių ir užmezga drau
giškumo'ryšius, kurie kai ku
riais atvejais gal nenutruks 
per ilgą laiką. Ne 
jaunuolis ar jaunuolė, 
dėjusi prie choro, atrado tik 
tą, nuoširdų draugą ar drau

Chicagos firma, Stewart- 
Warner Corporation metiniame 
raporte skelbia, kad 1935 me
tais gryno pelno turėjo milio- 
ną ir $724,313. 1934 metais 
pelnė $571?968, arba beveik 
tris kartus mažiėu.

Stewart Warher bendrovė ga
mina įvairius • automobilių ro
diklius, radio aparatus, šaldy
tuvus ir daug įvairių kitų pa
būklų.

REIKALINGI patyrė eutters ir 
diers prie dirbtihių gėlių. 65 E. South 
Water< Kambarys 805.

PARSIDUODA farma 200 akerų 
A No. 1 žemė. Viskas auga. Su 
arba be stako. Nemainoms. Priežasti 
patirsite ant vietos. Joe Stulpin, 
Do^agiac, Mich. Rt. 4.

Sako, socialistai visur kur at 
gija; turi daug pritarimo

Sukėlė $90,000 nu- 
kentėjusiėms pot

vyniuose
Raudonasis Kryžius skelbia 

kad chicagiečiai suaukavo $90,- 
000 nukentėjUsiems potvyniu© 
se rytinių valstijų gyvento
jams. Be to, gauta daug rubt; 
ir maisto.

PATYRUS mergina abelnam namų 
darbui. Eiti namo vakarais.

Van Buren 9633

REIK ALINGI draiveriai prie išva- 
žiojimo duonos su savo mašina ant 
“commission basis” arba su boso 
mašina ant algos. Turi būt nuo 
South Sides. Narvid’s Bakery, 
2424 W. 69 St.

KAMBARYS rendon — prie ma
žos šeimynos Marųuette Parke, su 
valgiu ar be valgio.
6504 So. Rockwell St. Antros lubos

Trečiadienį vakare, iš pra
kalbų maršruto rytinėse vals
tijose, grįžo “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis.

Apleidęs Chicago kovo 13 d., 
jis aplankė Pittsburgh, Pa., 
Baltimore, Md., Brooklyn, N. 
Y., VVaterbury, Conn., Bostoin 
ir Norwood, Mass., Bingham- 
ton, N. Y., ir Detroit ir Grandu 
Rapidš, Mch.

Didžiumoje vietų prakalbos 
gerai pasisekė, tik kai kur dėl 
trumpo laiko nebuvo galima 
gerai išgarsinti. Binghamtone 
pakenkė potvyniai, nes tenai 
žmones sujudę ir daugiau su
sirūpinę apie potvynio nuos
tolius, negu apie ką kitą.

P. Grigaitis pasakojo, kad 
socialistai visur atgijo ir turi 
daug pritarimo kolonijose. Se
nosios LSS. kuopos £erai vei
kia. Pradeda kai kur atgyti 
kuopos, kurios per keletą me
tų nieko neveikė.
Pruseika sakosi sunaikinsiąs 

“Naują Gadynę”
Brooklvne svarbiausia kal

bų tema tarp veikliųjų žmo
nių yra apie vykusį skilimą 
tarp sklokininkų. Apie .skili
mą daug kalbama ir kitur. 
Pruseika susidėįęš . su Centro 
Biuru ir giriasi, kad- visai iš
naikins sklokininkų^ ifr sunai
kins jų laikraštį, ‘'Naująją 
Gadynę”.

Bolševikai didžiumoje yra 
ramesni, .ypač žymesnieji ly
deriai, tęsė P. Grigaitis. Bet 
kai kur, kaip Grand Rapidsc, 
dar jie tebėra prisigėrę fana
tizmo dvasios. Nemoka lai
ke prakalbų ramiai užsilai-

SLA. Kįąopų organizatoriams 
ir valdyb<ttf^ /

Prašau jūsų visų dalyvauti 
sekmadienį?' 29 kovo nepapras
tam susirinkime organizatorių 
Chicagos ir apielinkės * 12-to 
rajono ir 6-to apskričio.
Jis įvyks 1:30 po pietų buvu
sioj Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23rd Place, kurios savinin
kas dabar yra J. Burinskas. 
Broliai organizatoriai, mes 
SLA. budėtojai, nešiojam aukš
tą titulą, tad turim retkarčiais 
sueiti ir pasisakyti: ar atitin
kam savo urėdui; Juk dabar 
eina auksinis vajus. Kožnam 
yra lemta laimėti aukso šmo
tą ir pastatyti Susivienijimą 
ant aukštesnės papėdės: tai yra, 
padvigubinti narių skaičių. O 
tas lengvai galima, be jokių 
organizatorių, tik kožnas gau
kim po vieną naują narį, ir jau 
stovim visa galva aukščiau. Chi- 
čagoj juk yra visa Smetona, 
lietuvių centras, — tūkstantis 
naujų narių tai kaip niekas. 
Tai prezidento Bagočiaus pa
reiškimas. Ar ištesėsime? Aš 
pasitikiu jumis ir laukiu pro
gos sueiti su jumis veidas vei
dan.

K. P. Deveikis, 
generalis organizatorius.

Nors buvusio Chicagos mo
kyklų superintendento, William 
J. Bogan, laidotuvės įvyksta 
tik šiandien, bet jau jo vietai 
ieškoma įpėdinių,

žymiausiu kandidatu yra Di 
William H. Johnson, dabartinis 
superintendento > asistentas, ku
ris tvarko high school reika-

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 extrų palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c.j 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Rengia. Bunęp Party, kovo 28 
d. 1936 m. Hallyvvood Inn sv., 
2417 W. 43 St. Yra proga lai
mėti gražių dovanų kiekvie
nam. Komitetai yra supirkę 
labai gražių dovanų kurias 
kliubas yra paskyręs šiam va
karui, taipgi musų kliubietės 
pranešė, sako, kad ir mes tu
rėsime gražių (Įoyanų nuo sa
vęs su aukoms,^ad kiekvienas 
atsilankęs laifchėtų' dovaną. 
Kviečiame visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti su mumis 
Joniškiečius, ‘ Skaisgiriečius, 
Gruzdiečius ir tolimesnius, ku
rių visus negalime 5 suminėti. 
Po laimėjimų, dlvanų bus pa
silinksminimas iki vėlumos 
nakties. Pradžia 6» vai., loši
mas prasidės 7 ‘BO vai. vakare. 
įžanga,25c. ■ ■ ■' '• .

Kviečia Komitetas. 
■ ■ ■■■ -u' Amu - ■ . ;

PARDAVIMUI piekarnė, pilnai 
įrengta, štoras ir trekas — Biznis 
cęerai eina — Vienai našlei persunku. 
Box 414, Naujienos, 1789 S. Halsted 
Street.

PAIEŠKAU draugės Uršulės 
Mantvilienes, po tėvais žiburiutės. 
Gimus Lietuvoj. Prieš did.,kara gyv. 
Liverpool. Anglijoj. Dabartiniu lai
ku gyvena Chicagoj. Malonėkite 
atsišaukti ar žinantieji pranešti.

Ona Kurtinaitienė-Parukevičiutė 
131 Dovercourt Rd.. Toronto, Ont.

ŠTORAS ant rendos — garu ap
šildomas- — Privatiškas beismen- 
tas, naujausios mados “show win- 
dows”. Gera vieta dėl liquor štore 
arba bile kokio biznio — Renda pri
einama. 3341 So, Halsted St.

Chicagos rinkimų tarybos 
investigatoriai padarė tyrinė
jimą registracijos sąrašų 12-to 
wardo 39-tamę precinkte. Pa
tyrė, kad iš kiekvieno 10-čio 
wardų saraše, 1 yra fiktyvis. 
Nebaigusi tyrinėjimo, taryba 
jau išbraukė 65 iŠ 677 vardą.

į sąrašus buvo įrašyti mirę 
žmones, “žmones” “gyveną” 
tuščiuose lotuose, nepilname
čiai, etc.

‘ ‘Labiau-Sušvelnintų” 
Old Golds Tabako 

ŠVIEŽUMĄ
Gerkit sveikiausia PIENĄ iš

Lietuvių Pieninės 
EMERALD DAIRY 

Senuko Daugelavičiaus 
3251 Emerald Avė. Victory 4181 

Pristatom i namus ir groserj. 
Pašaukit. .

BUKIT sportu ir nusipirkit pakelj 
Labiau-Sušvelnintų Old Golds. Su- 
rukykit dešimts cigaretu. Jeigu jus 

nepasakysit, kad tai yra puikiausi ci- 
garetai kokius jus kada nors rūkėte, 
sugrąžinkit mums pakelio apdangalu 
su likusiais dešimts cigaretu, bile 
kada prieš gegužės 1 d. 1936. ię tnes 
sugrąžinsime dvigubai tiek - mę’j; ;. 
kiek jus užmokėjote už pilną pakeli 
plūs už persiuntimą.

IEŠKOMAS darbininkas ant ūkės 
darbu. Turi mokėti 
Fordsoii traktoriaus, 
lis ir $15 i mėnesi.
E. 64th Sth pirmos lubos. Stanley.

Hfelp tVanted—Fėmale 
Darbininkių reikia

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio. metų patyrimą tame 
darbų. Darba paimam iš namų i r pri- 
statom j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 St.

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

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

Hemlock 0800

UNIVERSAL 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 pai arimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendaunmkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vąk. Šventadieniais nuu 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėją rasite musu 
yarde.

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

TAISAU NAMUS ir dengiu sto
gus, už prieinamą kainą. Darau 
darbą ant išmokėjimo. Darbą ga
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
furnace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRIČEŠ! 
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 TON >MINIMUM

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

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

•

Educational
Mokyklos

DRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern

Drafting, Dressmaking-. Millinery or 
Power Maciūno Operatingr. Indivldual in- 
structions. Enroll now. Day or evening 
classes.. Reasonablo rates. Most mod
om eauipped adhool. Established 1902. 
Come in or write for free booklet. 

!B. MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F<XTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PATYRĘS darbininkas ant far- 
mos, ir prie biznio ar šiaip prie na
mų darbo — ieško darbo. Rašydami 
praneškite apie mokesti. Max Po- 
vich, 1213 W. Adams St.

Personai
Asmenų Ieško

Aš. MARIJONA ŽEMLAUSKAITĖ 
po vyru Aginskienė, paieškau savo 
broliu. Jono ir Dominiko. paeina iš 
Lietuvos, Kauno gub., Telšių apskr., 
Varnių miestelio. 1910 metais gyve
no Philadelphia, Pa., o dabar neži
nau kur. Prašau jų p'ačįu arba 
kas apie juos žino, pranešti, busiu 
labai dėkinga. Rašykit

MARIJONA AGINSKIĘNĖ 
1040 Dalmare Avė., Racine, Wis.




