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Hitleris Saukia Kariuome 
nen Užsienio Vokiečius

Gyvenantys užsieny vokiečiai turės-užsi
registruoti savo konsulatuose. Hitleris 

skelbia naują karą žydams
SCHWERIN, Vokietijoj, vas- 

12.— Hitleris šiandie kalbėda
mas užmuštojo Šveicarijoje na
cių vado- Gustloff ląidotuvėse 
paskelbė naują karą žydams it 
tai ne vien Vokietijos žydams, 
bet ir viso pasaulio žydams. 
Tame kare prieš viso pasaulio 
žydus vadovausianti 
kietija.

visa Vo

areštai
žydus ko-

Masiniai katalikų
Bet naciai ne vien 

voja. Jie pradėjo neatlaidžią 
kovą ir su katalikais. Masiniai 
katalikų areštai jau prasidėjo 
ir kaip spėjanfia, jau šimtai ka 
talikų areštuota įvairiose Vokie
tijos dalyse.

Apie 150 katalikų jaunimo 
organizacijų vadų, kurie buvo 
areštuoti per pastarąsias kelias 
dienas, busią atiduoti baisią j am 
budelių “liaudies teismui”, kuris 
yra pasižymėjęs savo mirties 
nuosprendžiais.

Naciai kaltįna^-kad -katalikai 
einą išvien su komunistis .tiks? 
lu nuversti nacių valdžią. To 
dėl kartu areštuojami ir ko
munistai ir bendrai su katali
kais atiduodami tam pačiam 
teismui.

Siekiasi pavergti užsieny gyve 
nančius vokiečius

Hitleris išleido naują dekre
tą, kuriuo jis siekiasi pavergti 
ir visus užsieny gyvenančius 
vokiečius.

Einant tuo dekretu, visi už
sieny gyvenantys vokiečiai, ka- 
reiviavimo amžiaus turi užsire
gistruoti savo konsulatuose ir 
būti pasiruošę gryšti Vokietijon 
kareiviauti. '

Taipjau turi registruotis ii 
svetur gimę vokiečių jaunuoliai,, 
tarnybai darbo korpusuose.

Tarnaujantys svetimos šalies 
kariuomenėj, turi iš josz pasi
traukti ir gryšti Vokietijon.

Jokios išimties nedaroma* 
Turi registruotis visi vokie
čiai, nors jie butų priėmę sve
timos valstybės pilietybę, neš 
tokios pilietybės Vokietija ne- 
pripažysta, kadangi vokiečių 
samprotavimu, “sykį vokietisi 
visuomet vokietis”. Nuo regis
tracijos nepaliuosuojami net ii 
svetur gimę vokiečių vaikai.

Už nesiregistravimą numato
mas. areštas iri. mažiausia s 150 
markių ($60) pabauda.

žinoma,, Hitleris ndgali pa
siekti svetur gyvenančiųjų, jei 
bent jie kada nors bandytų 
gryšti į Vokietiją.
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NAUJIENOS VETERANAMS

'anks

WASHINGTON. — Valdžios 
spausdina ‘‘geras naujienas”

spaustuvė Wąshingtone da 
veteranams1 — bonusus, ku-bar

riuos kongresas trumpą laiką atgal nubalsavo. Mažam paveiks 
le iždo sekretorius Morgenthau, kuris rūpinasi iš kur gauti su
virs $2,000,000,000 bonų atmokejimui.

Nusižudė iššokda- 20 sužeistą riaušėse 
mas iš lėktuvo Lenkijos teisme

Senatorius Norris 
smerkia augščiau- 

sįjį teismą,
WASH1NGTON, vas. 12. — 

Senatorius Norris, pažangus re- 
publikonas iš Nebraska, kalbė
damas šiandie senate aštriai 
pasmerkė augščiausiojo teismo 
nuosprendžius ir pareiškė, kad 
augščiausias teismas praktiškai 
pavirto “nepasiliaujančia kon , 
stitucine konvencija”, priduoda 
mas, kad negalima laikytis teis
mo nuosprendžio AAA klausi
mu, jei “musų šalis nori gyvuo
ti ir turtėti.”

Senatorius Norris kalbėjo dėl 
valdžios naujo farmų progra- 
mo, dėl kurio balsavimas įvyks 
galbūt ateinantį penktadienį.

“žmonės gali pakeisti konsti 
tuciją, bet tik Dievas gali pa
keisti augščiausįjį teismą”, sa
kė šen. Norris.

Prisiminė jis ir apie agrikul
tūros sekretoriaus Walalce api
budinimą teismo nudsprendžio 
apie grąžinimą valdžiai sumo
kėtų proceso taksų, kaipo “di
džiausią legališką vagystę” 
Amerikos istorijoje. Tai esą 
gal ii>ne visai tikslus apibudi-

ORHSr,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Galbūt smarkus sniegas ii 
daug šalčiau, ypač j vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoj

Saulė teka*
5:19. **
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RADIO IŠ KAUNO Norma n Thomas 
areštuotas pikietuo? 

jant sankrovą
Pasiuntinybei pavyko suin- 

dominti National* Broadcasting 
Company iš New York ir ji jau 
susitarė su Kaulio radio štotfc 
mi.';' į. \

Vėl girdėsime radio progra 
mą iš Kauno: tatai įvyks* 16 
vasario. Gerai įsižiūrėkite į 
žemiau teikiamas informacijas.

jsLTA iš Kauno pranešė,, kad 
National Broadcasting Compa? 
ny apsiėmė perduoti į Ameri
ką dalį iškilmingojo koncerto, 
kuris įvyks Kau’ae Valstybės 
Teatre Vasario 16 dieną, š. m. 
tarpe 8-tos ir 9-tos valandos 
vakare Centralinės" Europos 
laiku. National Broadcasting 
Company tatai patvirtino ir 
mums suteikė sekančias infor
macijas: . "

Lietuviškoji radio programa 
iš Kauno 16 vasario bus girdi
ma Amerikoje šiuo laiku:

.Rytų Amerikos laiku (Nexv 
Yorko) nuo 2:30 P. M. iki 3:00

Trys kroatai pa
smerkti ištrėmimui

NEW YORK, vas. 12. —So
cialistų partijos vadas Norman 
Thomas liko areštuotas su ’6uu 
riu kitų žmonių pikietuo j ant 
Brooklyno departamentinę san 
krovą, kurioj streikas tęsiasi 
nuo spalių 25 d.

Norman Thomas liko apkal-i 
tintas neva už netvarkų elgi 
mąsi.\ '

Tos sankrovos darbininkų 
streiką remia daugelis žymių 
moterų ir kelios jų irgi buvo 
pirmiau areštuotos pikietutojant 
prie tos' sankrovos.

8 žmonės žuvo, 8 pa
sigendama gaisre 

hotely

Amerikos vakarų (Čikagos) 
aiku: nuę 1:30 P. M. tik £:00

j Velnio salą
Jie likp nuteisti ištrėmimni | 

baisiąją, salą už dalyvavimą 
nužudyme karaliaus Aleksan
dro ir Barthou

Lenkijos teisme
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KATOWICp, Lenkijoj, vas. 
12.— 20 žmonių liko sužeista, 
riaušėse teisme, , kurios kilo 
teismui \pasfeelbųs savo nuo- 

-taikintų^Jėjktpvą iį-< sprendį ir»,A $uteįąų^?4talejimąp 
kilęs 2,000 pėdų augštu’mon šo- 18 nacionalistų demokratų (kle-

OAKLAND, Cal., vas. 12. — 
Harold E. Sprague, 40 m., ne
sulaukęs telegramos < nuo savo 
žmonos, kūpi jį su žmona su-

nimas, bet vistiek tas teisme 
nuosprendis yra “didžiausia do
vana” nuo pasaulio sukųrimo.

Jis sakė, kad ir dabartinis 
žemės taupymo ir derliaus kon
trolės programas gali būti pri
pažintas nekonstituciniu “prie 
esančių teismo sąlygų’', betto' 
kis programas yra “vienintelė 
viltis”.

į Kalbėdamas apie teismo nuo 
sprendį, kad kongresas neturyfc 
teisės reguliuoti agrikultūros 
produkciją, Norris sakė, kad jei 
laikytis to( nuosprendžio, “tai 
didesnė dalis įstatymų, kuriuos 
kongresas yra priėmęs per pa
staruosius 100 metų, yra ab 
soliučiai nekonstituciniai”.

Prie tokių nekonstituciniu į- 
statymų Norris priskaito šelpi
mą nukentėjusių nuo sausros, 
šelpimą bedarbių, kontroliavimą 
kenksmingų vabzdžių ir dagi į- 
kurimą paties agrikultūros de
partamento. ’

“Jie (teisėjai) sako, kad ag-, 
rikultu‘ros produkcijos regulia? 
cija yra lokalis reikalas”, sake 
šen. Norris, “tuo tarpu kiekvie
nas Vaikas Jungt. Valstijose ži 
no, kad agrikultūros produkci
ja yra didžiausios svarbos na- 
cionalis klausimas. Svarbesnio 
ųž jį klausimo nėra”.

Bet kongresas, sakė šen. Nor
ris, turi galią tokią nepaken
čiamą padėtį pataisyti, jei jis 
tik turėtų drąsos tai padaryti’. 
“Įstatymai, kuriais turi vado
vautis musų žmonės, turi būti 
nuspręsti pačių žmonių/’ sakė 
Norris.

Paprastai triukšmingas sena
tas visai nutylo senatoriui Nof 
ris kalbant. Visi senatoriai pa-

ko iš lėktuvo 'į San Francisco į- 
lanką. Nors lakūnas j sengėsi 
jį sulaikyti, bet negalėdamas 
paleisti vairą iš rankų, neįsten
gė sulaikyti ir saužudį. Spra- 
gue pirmiau padarė “repetici 
ją”, tuo pačiu lėktuvu apskru
dęs tą pačią įlanką. Spėjama, 
kad jo žmona ir vaikas yra 
Chicagoj. .'

Lenkai areštuoja na
cių priešininkus

LODZ, Lenkijoj, vas. 12. — 
Lenkijos policija areštavo 17 
anarchistų už suokalbiavimą 
prieš Vokietijos teisingumo mi- 
nisterį Frank «ir Prūsijos pre- 
mireą Goering.
, Frank šiandie atvyksta ] 
Varšavą kalbėti lenkų-vokiečių 
kultūrinių santykių komiteto 
parengime, o Goering laukiama 
už kelių dienų atvykstant me
džioti Bieloviežo giroje.

Dar 6 žmonės pri- 
troško nuo gaso

buvo 13°
6:50, leidžiasi

rikalų) už mėtymą bombų į 
žydų sinagogas ir sankrovas.

Riaušės • teisme kilo nežiū
rint nepaprastų .policijos prie
monių'jų neprileisti. Jos kilo 
pasmerktiesiems pradėjus pro
testuoti prieš jų pasmerkimą 
kalėj iman. < y :

Teisiamųjų' pogromščikų va
das W. Jakubowski liko nuteis
tas trims metams kalėjiman.

BELLEVILLE, III., vas. 12.— 
Visas miestelis yra labai susi
rūpinęs nuo gaso dujų pritroš 
kus dar šešiems žmonėms. Pir
miau gi nuo gaso dujų du žmo 
nes mirė ir daug žmonių su 
sirgo? Baimė yra tame, kad 
dabar niekas nežino kas bus 
sekama gaso auka.

Laike šalčių susprogo didžio
sios gazo pervados ir iš jų ga- 
sas palei mažesnes pervadas sun
kiasi į gyvenamuosius namus 
Taip ir yra ne vieloj kurioj da
ly, bet visame miestelyj.

Lenkija turi 1,400,- 
000 bedarbių

VARSA VA, vas. 12 Atsto-
liovė tarp savęs kalbėtis, ir ati- vąs Tomaszkiewicz paskelbę 
džiai klausėsi Norris kalbos, kad Lenkijoj šiu4o laiku ran

to dasi 1,400,000 registruotų be-
žodį gaude ir galerija. darbių

2 pasmerkti mirčiai
SALEM, N. J., vas. 12. — 

Mrs. Marguerite Fox Delbow, 
29 m., buvusi mokytoja ir jos 
meilužis Normai Driscoll, 36 m. 
ūkininkas, liko pasmerkti mir 
čiai už sukapojimą kirviu ir nu
žudymą jos vyro, kad paveldė
ti jo turtą ir paskui apsivesti. 
Jei mirties bausmė bus įvykin 
ta, ji bus pirmoji moteris 
nužudyta Nėw Jersęy valsti
joje.

4 kaliniai pabėgo
BENTON, Mo., vas. 12. — 

Nugalėję šerifo deputy ir kalė
jimo sargą, iš vietos kalėjimo 
pabėgo keturi kaliniai, kurių 
vienas yra pasmerktas mirčiai 
už žmogžudystę.

SPRINGFIELD, III., vas. 12. 
—Mrs. Lillian- E. Gamble, 24 
m., motina 4 vaikų, prisipaži
no, kad ji per. pastaruosius 10 
metų turėjo 6 vyrus. Ji yra 
kaltinama už - daugvyrystę.

SOFIJA, Bulgarijoj, vas. 12. 
13 žmonių liko’ užmušta ir 8 
sunkiai sužeisti laike sniego 
audros ekspresiniam traukiniui 
įvažiavus j tavorinį traukinį.

. > , ' ' y > ' - <_

National Broadcasting Com 
pany mums dar pranešė, / kad 
; <auno radio programa yra 
pasiūlyta sekančioms radio st? 
;ims:

WEAF New York 
WEEI Boston * 
WTIC Hartford 
WJAR Praridence 
WrfAG Worcester

KYW Philadelphia 
WFBR Baltimore 
WRC Washington ' • 
WGY Schenectady 
WBEN Buffalo 
WTAM Cleveland 
WWJ Detroit 1 
KSD St. Lęu'is 
WH0 Dės Moines 
W0W Omaha 
WDAF Kansas City 
WLW ar WSAI Cincinnati 
KPO San Francisco 
KFl Los Angeles 
KGW Portland ' ■ 
KOMO Seattle 
KG A Spokane 
WLS WMAQ . WHENR 
WCFL Chicago.
Galimas daiktas, kad ne vi

sos aukščiau paminėtos stotys 
apsiims tuo pasiulymu pasinau
doti: iš anksto ir žinoti nega
lima kokiose stotyse Lietuvos 
radio programa bus girdima,— 
tačiaus yra patartina laikui at 
ėjus tas stotis išbandyti. Tai 
gi pasižymėkite \saU: 16 vasa
rio titojau po pusdienio bus gir
dėti Kauno radio.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

. Washington, D. C.
(Chicagoj radio programą iš 

Kauno transliuos WMĄQ sto' 
tis kaip 1:30 vai. pę piet va
sario 16 d. Kitų miestų lietu
viai klauskite savo radįę sto
čių apie transliavimą Lietuvos 
programo. Jei jos nebus tuo 
laiku užliptos transliavimu ko
mercinio programo, tai jos mie/ 
lai sutiks Lietuvos programą 
trapsliųoti, jei tik atsiras Už
tektinas skaičius reikalaujan
čių to' transliavimo).

arba

4 žuvo gaisre

. GRANi, N. M., vas., 12. —• 
Lėktuvas su trinkis žmonėniis. 
skridęs iš Wichita, Kas. į Cali- 
forniją, susidaužė tyruose ties 
Acoma, N;I M. DvT moterys

• ■ ■ • . V . . . . . - 1 ■' '

liko

LAKEWfOOD, N. J., vas. 12. 
—Mažiausia 8 žmonės žuvo, ke
liolika liko sužeista ir astuonių 
žmonių pasigendama po gaisro, 
kuris sunaikino trijų augštų 
medinį hotelį šiame žiemos re
zortų miestelyje.

8 lavonai jau atkasti iš griu
vėsių, bet manoma, kad yra žu? 
vę ir tie žmonės, kurių pasi-I 
gendama. Kasinėjimas griuvę-1 
šių tęsiasi.

Gaisras kilo 7 vai. rytę Jrn 
hotelįoliko, užklupti 
ugnies savo: kambariuose, r ~& 
gaisras greitai išsiplėtė ir ap
ėmė visą medinį namą, taip 
kad tik nedaugeliui pasisekė 
išsigelbėti.

LAKEWOOD, N. J., vas. 12. 
—Mažiausia trys žmpnės žpvą 
ir keli dėsėtkai liko sužeisti, 
kurių 7 yra sužeisti sunkiai, 
gaisrui sunaikinus trijų augštų 
medinį hotelį ' šiame žiemos

AĮX-EN-PRQVENCE, Franci- 
joj, vas. 12.—Trys kroatai, ku
rie buvo teisiami už prisidėji
mą priez nužudymo Marseilles 
mieste Jugoslavijos karaliaus 
Aleksandro ir kartu važiavusio 
įYftncijos . užsienio reikalų mi- 
nisterio Barthou, liko rasti kal
ti ir tapo nuteisti ištrėmimui 
iki gyvos galvos į baisiąją Vel- 
njįo salą.

Visi trys nuteistieji— Mio 
Graig, Ivan Rajtich ir Zvani- 
mir Pospichil—priklaupė kroatų 
Įteroristų organizacijai, kuri ko
vojo prieš serbų priespaudą ii 
kuri pasinaudodama karaliaus 
Aleksandro atvykimu į Franci- 
ją, jį nužudė spalio 9, 1934 m. 
Ministeris Barthou žuvo kartu, 
kai jis savimi bandė pridengti 
karalių. Tikrasis užmušėjas, 
Petras Kaleman, liko vietoj už
muštas.

Visiems trims, teisiamiesiems 
prolęuroras reikalavo mirties 
bausmės.

kiek atslūgęs.
biuras sako, kad 

Vakar 
bet' vakarykštis

medinį hotelį ' 
rezortų mieste.

Kūnai vyro ir dviejų moterų 
liko nuvežti į lavoninę, bet ne 
vienas lavonų nėra pilnai iden
tifikuoti.

Susidaužė armijos 
lėktuvas 

• i

ATLANTA, Ga., vas. 12. —• 
Didelis armijos lėktuvas susi
daužė pritrukęs gasolino neuž
ilgo po pasikėlimo iš Candler 
lauko. Keturi lakūnai iššoko 
parašiutais ir išsigelbėjo. Dai 
neišaiškinta kodėl lėktuvas pri
truko gasolino tik u"ž dešimties 
minučių po pasikėlimo nuo že
mės.

JACKSON, Mich., vas. 12.— 
Keturi nariai Paul Poeląrt šei
mynos žuvo gaisre ,kuris sunai
kino jų ūkio namą. Gaisras ki 
lo prie misteriškų aplinkybių ir 
policiją sulaikė sukeistą Popl

SPRINGFIELD, III., vas. 12. 
—Gubernatorius Horner pasija 
še bilių, paskiriantį $7,500,000 
bedarbių šelpimui iki gegužės 
1 d. Taipgi pasirašė bilių, pa
skiriantį $18,000,000 senatvei? 
pensijoms.

Ne, šalčiai dar ne- 
impejo; bus ir sniego

CHICAGO.—Nežiūrint prana 
šautų* didelių šalčių užpereitai 
nakčiai, šalčių nebuvo ir vakar 
šaltis buvo

Bet oro
šalčiai dar nepraėjo, 
kiek snigo, 
sniegas esąs tik niekai su tuo 
sniegu, kokio galima tikėtis 
Šiandie.

šiandie gali būti didelis snie 
gas su smarkiu veju, taip kad 
vėl išnaujo užpustys kelius, vos 
tik dalį kelių spėjus atidaryti.

Kartu su‘ sniegu ir smarkiu 
vėju ateisiąs ir didelis šaltis, 
taip kad ateinančią naktį vėl 
galima tikėtis toli žemiau zero 
šalčio. Bet šaltis busiąs trum 
pas. - .

Audros ir šaltis jau siaučia 
keliose šiurvakarinėse valsti- 
jęse. Montana keliui vėl liko 
uždaryti naujų sniego pusnių. 
Oregono keliai nevažiuodami dė
lei apšalo (lijundros), kuris pa
dengė visus kelius slidžiu ledu. 
Idaho dar nespėjo kelių atida
ryti, o jau4 užeina nauja snie
go pūga. ' \ ,

Chicagbs apielikėj atidaryti 
tik didieji keliai, bet ūkiai te
bėra izoliuoti, o čia sniegas 
gręsia išnaujo uždaryti kelius.

PITTSBURGH, Pa., vas. 11. 
—Du žmonės sudegė ir trys 
išsigelbėjo šokant per langus, 
gaisrui sunaikinus hotelį neto
limam Clairton hotely.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas

X ŠEŠTADIENI
kaip 9:30 vai. ryto apt WČBD. stoties

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

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

Garsinimai musų ąrogrąmams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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CLEVELANDO IR OHIO ŽINIOS
“Hoovėrio rtiiėstas”

Ežero pakraštyje buvo vieta, 
kurią žmonės, paprastai vadin
davo Hoovertovvn, — vadindsi, 
“Hooveri’o miestu’*. Ten daug 
vargdienių gyvendavo ir mai
tindavosi miesto atmatomis.. Jie 
ten turėdavo iš lentų susikalę 
budeles. Tos budelės — tai bu- 
vo jų prieglauda nuo blogo oro. 
Tų vargdienių ton buvo šimtai. 
Ręikią tiesą sakyti,'jog jų tar
pe buvo ir tokių, kurie niekuo
met nenori darbo dirbti. Bet 
tai nedidelis nuošimtis. Daugu
mą sudarė neddrbb atikos.

Kai iš Washingtono buvo pa-

- tai bu

per hietus blįtų įAillbk ‘ sutau
pyti beiit kenš milijonui dole- ”į.’’ .rių.

Gal tie argumentai ir sulai
kys kompaniją nuo siatymd 
naujos stoties.

Parengimas svetainės 
naudai

VA'šaHo 2 d. tilehMij Švėtii- 
nėję įvyko parengimas. Publi
kos šiislrinkį dhu^. Šiį pramo
gą rengė salės komitetas. Vi
sas pelnas škirfiffiia4 šhies pa
gražinimui.

Atrodo, jog salės gražinimo 
darbas šiek tiek 'stumiasi pir
mini Po truputį šis tas graži- 

tvarkytą salę maloniau bus ir 
atsilankytu žinoma, šiais sun
kiais laikais negalima Xiek pi
nigų sukelti,/kad. viską butų 
galima susyk padaryti. Bet ir 
pamažu dirbant bus galima pa
daryti Viską, kas reikia.

Smagus baliukas
Vasario 1 d. pas ponus Bra

zauskus įvyko smagus baliukas, 
kuriame dalyvavo būrys drau
gų. Prie užkandžių ir draugiš
ko pasikalbėjimo susilaukta ir 
3 vai. tytbl . y

Visokie pokyliai
šią žiemą paš įbus labai įėjo 

į madą visokie pokyliai arba 
“pares”. Pokyliai rengiama var
duvėms paminėti, vedybinio gy
venime sukakties proga ir viso- 
kioiins kitokiomis progomis. 
Jei kas turi daug draugų, tai 
nors persiplėšk.. Kviečia vienas, 
kviečia, kitas. Ir .dažnai pasitai
ko, kad vienai dienai tenka du 
pokyliai. Tąsyk susidaro tikra 
problema: jei eisi pas vieną, 
tai kitas įsižeis. Na ir daryk 
čia žmogus,t ką nori.

Butų gerai, kad dengėjai kaip 
nors tarpusavyje " šus^izįhb^ ir 
nerengtų .pokylių vieną ir tą 
phčią dieną.

Rengiasi dubti speciali^ 
programą vasario 16 d.
Lietuvių radio vdldndės tvar

kytojai, kiek girdėjau, vasario 
16 d. rengia didelę phogramą. 
Programa . busianti specialiai 
pritaikyta Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimui.

Reikia tiesą sakyti, daugis 
radio koncertais ligi šiol biiyo 
nepatenkinti. Reikėtų pampin
ti tikrai tirikiairią programą 
beųt Lietuvos nepriklausomybei 
paminėjimui.

Paminėjo varduves
Vardinių proga buvo sureng

tas pokylis Petrui Luizai. Rėi-! 
kia pasakyti, jog Luiza yra' 
veiklus jaunuolis, kuris savo 
dainomis ir komiškais vaidini-' 
maiš dažnai palinksmina vietos! 
lietuvius. Todėl ir j sbreilgU' 
pokylį atvyko gražus svečitj bu- 
belis.

Linkime musų darbščiam 
jAuriubiiui kuo geriausio pašise- 
kimd gyvenime. ■

Lyros choro parengimas
Lyros choras surengė grižų 

vakarį Lietūvių- SvetAiįeje. 
Programa buvo įvairi ir -įdomi. 
Chorui vadoyaliji St. Alchulis 
iŠ radio steties. Alchulis tvar
ko WJAY radio stoties progra
mas. Iš to galima numanyti, 
kad jis yra geras muzikas. Jo 
vadovaujamas choras yra gerai 
siimbkytas ir gražiai daihdbjd.

Vis bedi su pinigais
Prieš kiek laiko buvo paim

ta 110 bedarbių. Tie bedarbiai 
stovi prid mokyklų ir tvarko 
trafįkį. Vadinasi, žiuri vaikų 
saugumo, žinoma, už tai jie 
gauna ir tam tikrą atlyginimą.

Bet štai prieš kelias dienas 
pblfčijoš departamentas pareiš
kė, jog tų vyrų ilgiau nebebu
sią galima laikyti, nes pinigai 
jau baigiasi. Esą švietimo tary
ba irgi turinti paskirti kiek 
pinigą. , v /

Šiaip ar taip, tokie sargai yra

skirti, pinigai viešiemsfems dar-1 narna. Tai gerai. Į. tinkamai su- 
bams, tai miestas sumanė visu 
paežerių pravesti bulvarę. Dar
bas buvo pradėtas. Tokiu budu 
“Hooverio miestas” liko pa
smerktas sunaikinimui Ir ta
me mieste atsirado žmonių, 
apie kuriuos nieko nežinojo. Jie 
buvo tiek suvargę ir liguisti, 
jog tikrai darė baisų įspūdį. 
Sunku tiesiog įsivaizduoti, kad 
Amerikoje galėtų būti tokių 
skurdžių.

Bet jų yra. Ir daugelis jų 
nusmunka visai j dugną, kad 
per kelis metus niekur negali 
gauti darbo.

Nutarė atlikti baudą
ALLIANCĘ, O.— Sam Duijc 

1930 m. pakliuvo į bėdą. Jis 
pardavinėjo namintdę ir buvo 
areštuotas. Teismas priteisė su
mokėti 200 dolerių baudos. 

'Diiijc pabėgo ir per šešerius 
metus slapstėsi. Tačiau toks 
gyvenimas jam nusibodo; tad 
jis grįžo į savo miestą ir pasi
davė policijai, kuriai pareiškė, 
kad norįs atkentėti už praei
ties' “griekus”. Pinigų baiidai 
sumokėti jis neturėjo, todėl 
jam teks kai kurį laiką k^leji- 
me pasėdėti.

Didelis šaltis ir sniegas
Didelis šaltis ir sniegas per 

kelias dienas labai trukdė susi
siekimą. Įvyko daug nelaimių. 
Ugniagesių vežimas paslido ir' 
atsimušė į gatvekarj. Padariny
je trys ugniagesiai liko pavo
jingai sužeisti. Vienokiu ar ki
tokiu budu nemažai susižeidė 
ir šiaip žmonių.

WPA darbininkai reikalau
ja didėšiiio atlyginiriio
WPA darbininkai reikalauja 

10 nuošimčių daugiau, negu jie 
dabar gauna. Kai kurie įsirašė 
ir j savotiškas unijas, kad leng
viau butų kovoti.

Aišku, kad darbininkų atly
ginimas yra menkas, žmogus, 
kuris turi šeimą, gaunamu at
lyginimu tiesiog negali išgyven
ti. Tačiau bloga yra tai, kad 
tarp, WPA darbininkų maišosi 
komunistiški agitatoriai, kurie 
atvyksta tik neramumams kel
ti. Jų kišimąsi ne tik nieko ge
ro neduoda darbininkams, bet 
dažnai pusėtinai pakenkia jų 
reikalams. 

•k - L

Džiaugiasi pelnu
Weinberg Drug kompanija 

operuoja 30 aptiėkų Ohio ir 
Pennsylvania valstijose, šiomis 
dienomis buvo paskelbtas kom
panijos finansinis raportas, iš 
kurio pasirodė, kad per perei
tus melus biznis buvęs labai 
geras. Dividendams uždirbta 
daug daugiau, o kompanijos 
akcijos biržoje pušėlinai paki
lusios.

Pągirodb, jog kai kurie visai 
nejaučia blogų laikų.

Nori statyti geležinkelio 
stotįz *

Pennsylvanijos geležinkelių 
kompanija rengiasi statyti, liau
ją stotį. Bet miestas ir kiti ge
ležinkeliai bando ją nuo to žy
gio sulaikyti. Sako, kad Termi
nai stotis galinti visiems gele
žinkeliams patarnauti. Ji yra 
didelė, moderniška, erdvi ir 
patogioje vietoje. Jei visi ge
ležinkeliai naudotų tą stotį, tai

J A

reikalingi: Su vaidučiais .juk 
dažnai visokių nelaimių jvyks- 
ta, nes niekas jų neprižiūri. z

Vėl reikalaus nupiginimo 
šviečiamoms du j oms

Miesto taryba šiomis dieno
mis laikė posėdį ir nutarė rei
kalauti, kad šviečiamosios du
jos butų nupigintos.

Toks reikalavimas statoma 
jau ne ^irmą k<M*tą. Praeityje 
kobipknija vi&Smet kažkaip 
mokėjo tą reikalavimą apeiti. 
Ląbai galima, kad tas pat atsi-\ 
tiks, ir dabar. • ;

Kompanijos doriįr^ktas bai
giasi birželio mėnesį.

Reikalauja, kad pasaulio 
čeinpiortas ristysi sil 

Požėla
kąįfoiis Požėla yra vienas ge- 

riaiišių pasaulio ristikų. Bet 
kadangi j iš nešoku pagal trns- 
•to mužiką, tai jam neduodama 
progos ristis su O’Mahoney, 
kiiblš. šibo lailtu yrU^ pbipažin
tas pašaulio čempijėnU.

CreyėįRiiab. laidruščių sporto 
ra^yibjdį yra įsitikinę, kad Po
žėlą gUli riugUlėti O’Mahoney, 
Todėl jie reikalauja, kad čem- 
pijpnas rištųsi šu Požėla. Jie 
pasiryžę eiti dar toliau: sukelti 
tam tikrą sumą pinigų ir kai 
kimų valstijų sporto komisijo
je pUdėti užstatus. Tąsyk tbsė 
valstijose biiš reikalaujama, 
kad O’Mahoney rištųsi su Po
žėla. O jei jis atsisakys, tai to-* 
se valstijose jam visai bus už
drausta ristis.

Clevelarido sporto rašytojams 
pritaria ir kai kurie kiti daik- 
rasČiai. . ■ »

KomUriii gerbi sekėsi
Juozas Komaras, kuris sąvo 

laiku gyveno Clevetande, dabar 
važinėjasi -po Pietų Ameriką.

• f 4*' i , i * • «i t •» • »

Rašo, kad jam ten labai seka
si ristis, ir siunčia visiems ęle- 
velandiečiams geriausius, Jinke- 
jimus. •

v. v v •; r t y “

Pasikorė bedarbis
v

LIMA, ‘Ohio. — George Theis 
pasikorė savo kambaryje. Jis il
gą laiką buvo bedarbis, ir pa-

storuoju IriilĮu nębeiuręjo nei 
įbristo n’4i drabužių. O či£ dar 
užėjo šalčUi. kįirię VišAidį pri
baigė. įlgiail1
kankintis, f l gavo var-

Štatyi ibfžšio rotušę
DELAWARE, Ohio. — čia 

nutąrta P^astąty^i nįįęstO; rojįų- 
šė. Tai bus pirmas viešųjų dar* 
bų- projekto vykdjniinas. Rotu
šė atsieisianti devyniasdešimt 
penkis tuks'tančius dolerių;

COLUMBUS, Ohio. - • Dr. 
Guji.Ė. Wiliiams šufinfe ir pą- 
skelbe dHbįneiiis ūpib Šios valš- 
tijoš. šilpiiAptdbiuš. Pasirodo, 
kad visos valstijos įvairiose įs-

Paru^ih’4 .ŠVeliiidi Veiki^tį 
“Mirik^A Maištiį’’' R'egulid- 

riškdni Pašil^ikybiui'.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIJUOZAPAS
EUDETKIS

IR TĖVAS ,
REPublic 8340

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS 
F ir15 vM.

PERKAM 
PARDUODAM 
PARENDU 
PATAISOM 
BIBBON’AI .....4... -

<25 metai patyrimo
390

TYPEWRITER . EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3534 
Al. Daras, lietuvis pardavėjas 

Atdara. aptr„ ketv. ir šet. v. iki 9 v.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical, Therąpy 
and Midwife

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

Patarnauju prie 
gimdymo., nam uo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

r Electric treat- 
ment ir . magne- 
tię blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

f i b i IeSt^s 
. Ūse orily bna Įevel lis- 
į spoonful to a eup of sifted i 
1 flour for niost recipes. / j 

■fVBAKING

Samepricetoday i į as45yeafs afo
Inl į •■<!*' •- ’.*• ■ •> - ■ il|

I 25°ūnęesfor25<r j
by. haūnjj powd«r f j 

L® <p«eia!isfc wno m»l?e nęthing būt BĮII b#M0SPCwdet-und«r «uptfvilioti KS 
ua of «,Kp«rt chtmiąU of national BF BB jĮ.^Ė/^.'Jrahutatibn^.Gi.t. J |IĮ

MILLION5 of pounds' have beęn 
US E D B Y O U R G O VE R N M E N A

17,74'4-p®'iigo-’ ildomti; kaip btts 3ti tho pa- j“NAUJIENŲ’’ Metiiiii Konier- 
niis ;šetgaiityAžni8n&. Tdp tar- reiškimu? Dabar juk ir jis ga- tas ViSiį Naujieniečių švente 
jiliWiį tMė istaigbše yYą' tik Ii matyti, kad Bagočius bus iš-1 
'1'4,840; Vadinasi, Žai Ėdriems rinktas SEA prezidentu. Tad ar 
tenka po du miegoti. Tai labai jis jah yra pasirengęs bėgti ? | 
tolias dalykas. . .. . žinoma, politikieriaus žo-

Silpnapro5tų ršlmkymui vals- . tiįgė_
U,a skma laba* daug plmgų. O • p
V13 dęįto tos speęiąhos istaigos iškim prieš Mtegti) 

;nera tmkamar sutvarkytos. mus. >kratai pra.
Jr.* X. ■.» . i ■» M hKA.' iv, • - . . ...» Z . '-i - > v 1 ‘ •

ponas buvo padaręs tokį pat
;nėra tinkamai sutvarkytos

V1& žada bėgti
Musų miestę. yra vięnas labai 

kAršUs ^‘birtiUlęriuš, lai-1 
ko frontų su demokratais. Jis 
dėdfei esąs didelis SL& organi- 
žįbįjoš žinb^ds. šioįnįs dieno- 
riii's jis tėikeši ^ada^yti tokį 
pAVčiŠięimą:' ęšį j’ėi B^gBčius 
taįjš SLĄ pįeži’denlh, tai nors 
iŠ Ciėveiaiiidd

laimės, tai teks iš miesto išva
žiuoti

-TTTTrr

Kasdiėn skaitydami 
4%Aujienas” lietu
viai jgyjši naudinga 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

■s.H»4“a,į.Uw !»m.,#^vįa0his, M.D.
faš politikierius iŠ niiišt), 491G S. Michlg’aft Avėiišo, b 

mięsto 'vis dar nenori išsikraus
tyti.,?/Įdbihtiv kas jį šblaiko nuo 
to žing'šhio? Gal šalmas bras...

loiias Jarus.

NEBŪKIT VERGAIS
’T*-* ’ •<; . *>>• . 5 . a

Gali Jt6 .
‘22a ■s v* * i:

'rlner’s Bitter

Pasik'albarit su draugais, pas jūs 
kai kada užėjo kalba ir apie bran. 
Idant tikri faktai užimtų vietą nie
ko neparemtų nuomonių, keilogg 
Kompanija per eilę metų teikė pa
galba jžymiom maisto tirinejinio 
laboratorijom.

Studijos" padarytos ant grupes 
sveikų moterų parodė, kad pakanka
mai, vartoti 2 šaukštus bran kasdien, 
ir kad tas nepaliovė palengvinti už
kietėjimą vidurių, laikotarpy.! kele- 
tos menesių; Kaip, skirtingai, nuo 
liuosuotojų—kur dozU tankiai turi 
bųt padauginta. - r

Kita serija bandymų ant vyrų nu
rodė, kad sil kai kuriais asmenimis 
“minkštas maistas”, kuris randasi 
bran buvo daug veiklesnis negu tas 
kurį, randame „vftisiupsft- arba dąr- 
iŽOVČ^ėrS . * fc . j;

?? ToilmešniV fcmdyinlii’ '^parode, kad 
keilog^s ALL-BRĄĘ suteikia vita
miną B ir geležiešj 'taipgi'5 pakanka
mai “minkštaus maisto”. Sįę ‘-mink
štas maistas” su'gerla drėghumą ir 
išvalo Systemą—tejsinfcas būdas pa
taisyti ųžkietėjimą^viduriųi

Paduokite ALL-BRAN reguiiar|š- 
kai dėl reguliariškumo. Arba k'aipp 
cereąl su pienu ar gpėtine arba var
tokime prie virinio. Tai yra natiira- 
liškai vidurius liuo- 
sūojdntis maistas. Pąr-\ AKaOsigS 
siduoda visose groser- 
nėse. Padaromas per
Kellogg, Batle Creek.;
*Užkietejimaš paeinąs nuo stokos 

“minkštaus jnaisto”.

V^į..;riuvTr> mėtų tolio tųįėjto bė- 
dos siu nemallmu ■— ką tik „valgiau 
«ą«ąA (Mrydhvps viduriuose. ųTrto sa
vaites ;atgal pamačiau JūsiĮ skelbimą,, 
nusipirkau butelį, Ir nuo paties pir-

Bū’ taip,, kai b atidėjimus bausmės paę- merkUW 2mpgyi,&barv viduriai veį 
klastote įtoitoąAhr .te kf> tlk norių,,;'> Su pagarba, Walla.ce A. 
Combš.”jt« ■;/ \

Jei Jūs keičiame • nub., nemalimo, 
prasto apetito; p ©virškinimo, c“", 
galvos Bkaudėjimo-, nervotumo, nera
maus f miego, didėlio • nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną,; imkite re- 

/guliariak . PhbO- Šaukštu Prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

—"i" -'j .a—h—'"i", i tr- «• r-;   r-—;——i'. !,' 
Joseph Triner Oompariy, Chicago

emallmo, 
lo, gaso,

ADVOKATAI
K. IL G U GIS

ADVOKATAS ____ į
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų pf 1808-^-3323 Halsted St.

Valandos, vakarais, nuo 6. iki 8:30.
... u T4L Bbulėvard 1310.- 

Ketvirtadieniais ir Sekjnadieniais— 
pagcil sutarties.

JOHN B. BORBEN
. LIETUVIS ADVOkATAŠ 

2201 W. Cerrnak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: < Kasdien nup & iki 5.

Vakarais; Panedėlio. Seredos ir
• Pėtnyčios 6 iki 9.-

; j }i i Telefonas., Canal,. 1175.i 
Narnai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Kenvood 5167 
VALANDOS; • 

nuo 9 iki 11 valandą! ryto 
. nvo 6 iki .8 valaridai vakare. 

Apdrt. Šventedi6mo ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone CanaI 6122

Laidotuvių

.. -i r . , > ». • -•.v «•

ŠIOS SAVAITES

Extra Šargenai
• ■ .< 4-ly f ,y .mm J j.LVĮ i’

SKALBIMUI

LENTA f .

ROOSEVELT
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 87iB0 ’

Telephone: ^Boulevard 2800 ■ 

JOŠEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENfe 
Rėš; 6Š15 So. Rdckwell St. 
Telęphon a s, - Renublic 9723

KI. Jurgelionis
,U ADVOKATAS .

Veda bylas Visuose teismuose 
Bridgeporto .ofisas

3421 S, Halsted St. Tel. ^Yards 2534

Miesto ofisas
10 No. v Clark Št. 11, floras 

Tėl. Dearborn .3984' 
- Rezidencija

3407, Lowy Avė, Tek Yards 2510

•w A A. SLAKIS ..."
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vak 9 ryte iki .&,ivak vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv.( vieta: 6733 jCrandon Avė. 
namų Tel.:— Hydfe Pąrk 3395

h Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

AKIU SPECIALISTAI

Direktoriai
Nariai Chiėagdšj Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime RoplyČiM Visoše Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAŠ-
718 West 18th Street . , Phone Mohroe 3377

I. J. ZOLP ... v n
Į. 1646 Vest 46th Streėi_PheheS: 5208-8418’

4605-07 S. Herniitage Avenue Phones Yards 1741-1742
—. LAcHAWiež;įi-' šįWs

2314 West 23rd Place Phones CanaĮ 2515—Cicero 5927,

s. c< lAchavicz
42-44 East lOŠth St. Tel. Piillman 1270 arba Ganai 2516

J. LIULEVIČIUS
4002 Archer Avenue . Phone..Lafayette 8572

'v ■' S* .jfj* fliAŽElKA.. ę 4
į h ■ j! įį frfcrn jtaiįiš, 1138

■ A; MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue ; Phonė Boūlėvard 4139

A. PETKUS
1410 South .49th Court į_. Cicero 
.....,, ,.—      ,, .. .

8307 Lituanica Avenue
..............!"V!’ 

■

■.*.*( x. :,.

v; j,k radžius
668 West 18tn Street' Phone Ganai 6174

Į    Wl I 11.1.1 .l|MW    ipn ' >'A ' OV ■ , ’ - - i—      y...

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARdš 1741—1742 
J. F; EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPf;
,.,fr•,, LIETUVIS . r;-~į 

Optometrically Akių Specialistas.
,? Palengvins akiu. įtempimą, , kuris 
esti . priežastimi galvos, -. skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuOtu- 
mo.Įskaudąma akių .karšti, atitaiso 
trumparegyste ir. Įįęliregyste. Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsiti
kimuose egzaminavihląs daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama, i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos rilio 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely .atsitikimu akys ( atitaiso

mos bė akinių. Kainos pigiau 
kaip pirihiaii. z

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829 
’■ j» i ,,.j > ..z .>

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė

. Tel.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

" "|,|>..r"......
’ . , f Į , ». ) , ' »♦ J ■ ?, - ’ J ■

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

A. Montvidi M. D.
West<. Town- Štate Bank Bldg.

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

r i. Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Bruriswiclc 05*7

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel.^ATictory 2343

. Dr.... Bertash
756 Wešt 35th St.

Cor. of. 35th aiįd Halsted. Sts. >. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutarti.

GYDYTČJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22hd Street 
z.Valandos: rilio .1—8 ir 7t-8.>a;

Seredomis te. nedėk pasai sutarti 
Rėž. 6631 So. California Avėnuc

..Teleforias Republic 7868
' V _________ ' __

Tet Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Siisanna Stokis
Moterų ir vaikų lisrų RydytOjį
6900 So. Halsted St

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

----------—------- - ---------------------------
Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
j - Dentietaš 

4'645 So. Ashiahd Avė.
arti 47th Street i. 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj paj?al sutarti.

4. Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki4 ir. nuo > 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospėct 1930

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 003.6

z. Ofiso valandos nuo 2-r-4 ir nuo
6—8 f. vak. Nedėlioj pagal sutarti• - *

_____ Kiti Lietuyiai. DaĮ^i^: •

.... Ofiso valandos:
Kasdien nuo' 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
TėL: . Hęmlock 5524, dieną ir. ©akli.
Dr.Cohstahce A.O’Bntis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas, 

2408 W. 63rd St.
Reą. ....

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. N nikelis ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

• CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
' TV ■ *»• < 4»»X*a *.

Dr. Herzman
/ IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir. akušeris. 1 t

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru,..moterų ir vaiki) pagal nau
jausius metodus. X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus; .

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

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

■>. Tel. Canal 3110
į , Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
.......... ’ OFISAS ..

4729 So; Ashland Avė.
2-rog lubos.■/ 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1,0 iki 12 valiute, nuq 2 iki 4 
vai. pp pietų ii; pub 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10z iki 12 
valandai diena.

. Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telėphone PLAZA 2400

Ofiso .Tel. Doręhester.. 5194 
Rez. Tel Drėxel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stdney Island Avė, 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

S!»
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APIE URUGVA
JAUS LIETUVIŲ 

SPAUDĄ

(“Naujienų” korespondento)

Urugvajuje jau ėjo de 
vyni lietuviški laik

raščiai
Vienas lietuvis laikraštinio 

kas iš Montevideo, 
mas apie Urugvajaus 
laikraščius, “A. L. 
tarp kita, rašo:

Urugvajaus lietuvių 
joje, su apie 10,000 
nuo 1930 m. ėjo šie lietuviški 
laikraščiai.

1) Socialistų “Naujoji Ban-
2) komunistų “Proleta-
3) Kapočiaus-štabinsko

Rad-
Urugvajaus Aidas”; 5\ 
“Raudonoji Vėliava”;

“Išvakarės”;
Vaidintojas”;

ir 9) šta*
Ko. “Lietuviška Pa

kalbėda- 
lietuvių 
Balse”,

koloni- 
lietuvių

ir vienas iš rimtes
nis tik pasirodė ir

t
“radios” priimtuvais ir per- 
duotuvais rolė, sąžiningam ir 
rimtam visuomenės ir spau
dos veikėjui negražu ir nepa
doru. •

Juk ne vienam yra žinoma, 
kad K. Norkus yra pažangus 
spaudos ir visuomenės veikė
jas, daug (Urbęs musų koloni
jos spaudoje ir visuomehi- 
niam gyvenime. Vienas iš ge
riausių P. Ame^kos lietuvių 
spaudos publicistų, ištvermin
gas ir pepalauiiamas antikle- 
rikalinio judėjimo ramstis.

K. Nopkus visą savo gyve
nimą P. Amerikoj dirba anti- 
kleriĮcaliniam,, antifašistiniam 
ir visuomeniniam bei spaudos 
darbe. Ir kada šis žmogus pa
sidarė pavojingu lietuvių ku
nigams ir Argentinos lietuvių 
konsulato nekuriems valdinin
kams, jie griebėsi jo nusikra
tyti. Jų Kovos priemonės labai 
tamsios ir nešvarios; jie Nor
kų ėmė įkriminuoti, išprovo
kavę sukčiumi įskupdžia Ar
gentinos policijai ir užveda 
teisme bylą dėl jo buvusios 
Kaune ir bankrutavusios laivų 
kontoros.

K. Norkus įkalinamas. Iš jo 
gyvenimo išrauta keli metai, 
palaužta sveikata. Ar tai tei
singai? Ar tai padoru 
mo meilės” skelbėjams 
ritinti niekšų darbas?

Daleiskime, kad K. Norkaus 
laivų kontora bankrotuodama 
padarė kelis tūkstančius nuo
stolių, daleiskime ir tai, kad 
Norkus čia gyvendamas dėl 
sunkaus ekonominio gyveni
mo neužsimokėjo kelių pezų 
už butą, liko skolingas keliais 
pezais valgyklai, pasiskolino 
kelis pezus iš pažystamo kos
tiumui ir dar negrąžino, bet 
ar tąi čia galima pavadinti 
sukčiumi ir vagyste, ar už tai 
jau reikia griebtis policijos?”

Kaip čia gerai žinoma, kle
rikalai Norkų iš kelių gerų 
tarnybų išėdė, skurdo ir bado 
jams davė naštą pakelti, 
jis čia niekam skriaudos 
padarė, nes jei būt nors 
nago juodymą, nusižengęs
rai ar įstatymams, skundikai 
nebūt likę su didele nosimi. 
O Lietuvoje jam yra kelis kar
tus daugiau skolingi, negu jo 
skola, kuri, tiesą pasakius, 
yra ne jo skola, bet tos lini
jos, kurią jis atstovavo, ,ka
dangi ji už jį buvo garanta
vusi materialiai ir juridiniai 
Lietuvos vyriausybei, o jis toj 
linijoj paliko savo užstatus, 
kad išlygintų, o kas liks jam 
grąžintų. Bet... kai kam buvo 
įdomu jį persekiot, o ne rei
kalą išaiškint. Skaudžiausia, 
kad toje “kovoje” nesilaiko
ma jokių padorumo dėsnių, o 
rašoma kas papuola, kad tik 
stipriau aptepus. Dabar kle
rikalai jau išsisukino dantis 
ir daugiau neįkanda...

Komaras 
Triumfuoja

Ristikas Juozas Komaras 
Argentinoje triumfuoja.' Jau 
nurito visus čempionus Bue
nos Aires ir Urugvajaus sosti
nėje — Montevideo. t

Noriuose Komaras vadina
mas “Joe Bull”, o čia Luna 
Parko Administracija jį vadi
na “EĮ Centauro” ir plaka-

NAUJIENOS, Chicago. TU. ..... rara.. ....... ...... ......... . .i ......
Diriguos “Birutės” Chorą “Naujienų”

Koncerte , ■ -z
Toronto, Oht

JONAS BYANSKAS, žymus Chicagos pianistas ir “Birutes” 
choro vedėjas, kuris su savo dainininkų grupe dalyvaus “Nau
jienų” Metiniame Koncerte. “Birutės” choras šįvakar turi pas
kutinę prieškoncertinę repeticiją Sandaros svetainėje, kur už
baigs ruošą sekmadienio pasirodymui.

SLA. 236 kuopos pokylis

'Vasario 8 d. 1936 įvyko ne
paprastai šaunus pokylis—va
karienė, kurią paruošę Toron
to SLA. 236 kuopos moterys.

šį nepaprastą įvykį pagerb
ti atsilankė 200 žmonių šu vir
šum.

Musų moterys turėjo labai 
daug triūso pridėti, ypatingai 
p. M. Jokubynienė, kuri vi
suose draugijiniuose darbuose 
yra viena iš gabiausių mote
rų Toronte. Pasižymėjo nau
ja veikėja p. Kidžienė, kuri 
su visa energija stengėsi išpla
tinti kuo dauginusiai bilietų. 
Ir jai pasisekė apie 35 par
duoti. Nedaug nuo jos atsiliko 
likietų platinime' p. L. Tren- 
zelienė; p-ia Kuniutienė išplati
no irgi apie 25 tikietus.

Visos moterys ne vien dar-

bu, bet ir didelėm aukom 
prisidėjo prie šio parengimo.

Šokiams griežė Toronto lie
tuvių dūdų orkestras taip į- 
domiai, kad šoko kas gyvas 
galįs, šio vakaro programai 
papildyti labai gfažiai sudai
navo p.- F. E. Gaižauskaitis, 
p-nia Užemeckicnė, p-nia M. 
Jokubynienė, p-nia Kondria- 
zefficnc ir apskritai visos ren
gėjos sutraukė keletą liaudies 
dainelių akompanuojant p-lei 
G. Jokubynaitei. Šio vakaro 
pirmininkės pareigas ėjo p-ia 
O. Endrelienė.

Linkime Toronto moterims 
ir toliau taip ^darbuotis, nes 
pavyzdys labai 
siehis.

Žmogus 
Kuris Žino

Ar gyduolės kurias var
tojate nuo galvos skau
dėjimo, Neuralgijos ar

ba Reumatizmo yra 
SAUGIOS. Jis yra 

jūsų gydytojas.
, Klauskite jo.

“arti 
vai

sektinas vi-
—Dalyvė.

.(MRSINKl'BĖh
NAUJIENOS* su

at- 
va-

“NAUJIENOS1’ Jus. kviečia j 
Savo Metinį Koncertą, 

Vasario 16.

NAUJIENA*
PINIGUSLIETUVON

To prašo Lietuvos žmonesir 
iaip pataria Lietuvos banb

dar 
as- 
da-

nc-

o sa-

bet 
nc- 
per 
do-

8« 
ras 
“Tribūna”; 4) kunigo 
žiaus 
kom.
6) Gumbaragio
7) štabinsko
8) kom. “Darbas” 
binsko ir 
reiga.”

Pirmas 
nių, kaip
išėjo keletas numerių, tai bu
vo “Naujoji Banga”. Bet vė
liau prasidėjo tarpusavės rie
tenos tarp to laikraščio leidė
jų, nes vieni iš jų troško gar
bės, kiti gvoltu veržėsi į to 
laikraščio redaktorius, o 
kiti norėjo pasidaryti sau 
meninį biznį. Tiesa, jis ir 
bar dar eina, bet...

Apie kitus aš čia daug
kalbėsiu, nes jie daugumoje 
buvo leidžiami vien vietos se
ktantų, arba atskirų asmenų 
beverčiai lapeliai, kuriuos jie 
Kvailiausias iš visų tai “dak

taro” Štabinsko ir Ko. hitle
riškos minties “Pareiga”, -.ku
ris dar tik pirmam numeriui 
išėjus, jau spėjo išvadinti vie
tos lietuvius mulkiais, kaimo 
Jurgiais ir kitokiais.

Dalis virš minėtų laikraš
tėlių išmirė, nesulaukdami nė 
vienų metų savo amžiaus, ki
ti vos tik užgimę po keleto jo 
numerių pasirodymo,
vaitiniu nė vienas jų nebuvo 
ir dabar nėra.

Ar ilgai gyvuos dar 
ji, parodys ateitis, nes už jų 
gyvavimą negali garantuoti 
net patys jų redaktoriai ir 
leidėjai. Tenka pastebėti ir 
kartu apgailestauti, kad yra 
taip, o ne kitaip. Jeigu musų 
kolonijos lietuvių tarpe butų 
daugiau vienybės, vietoje rie
tenų, o prie to daugiau rim
tumo taip vadinamiems musų 
inteligentams, tuomet nėra 
abejonės, kad mes galėtume 
turėti ir išlaikyti rimtą ir ne
mažą pažangios minties sa
vaitraštį. O Argentinai, kaipo 
didžiausiai Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijai, nepavydėti
na turėti, kaip kitos tautos 
kad turi, rimtą pažangios min 
ties dienraštį.

Gumbaragio 
“Išvakarės”

Vienas rimčiausių Urugva
jaus lietuviškų laikraščių bu
vo žurnalisto Aibės B. Gum
baragio leistos “Išvakarės”, 

, kurių išėjo 8 numeriai. Jos 
sustojo dėl lėšų stokos. Jose 
bendradarbiavo pats jų re
daktorius-leidėjas ir daugiau
sia rašė žurnalistas St. MišČi- 
kas-žiemys. Laikraštis buvo 
socialistinės pakraipos, talpi
no dailiosios literatūros ir bu
vo nuoširdus laikraštininkų 
šeimos santykiuose. Pastebėti
na, kad “Išvakarių” redakto
rius labai jautriai parašė apie 
K. Norkų, kada priemonių ne
paisydami prieš jį kovojo kle
rikalų gastrolieriai, nes jo 
plunksna jiems buvo kaip ak
muo ant kelio. Tuo 
‘“Išvakarių” 8-me 
tilpo redakcijos

' “Bukime Teisingi”, 
tarp kita pasakoma:

“Jei kam nepažįstamas K. 
Norkus ir jo praeitis bei šių 
dienų gyvenimas, geriau nuty
lėti. Vaidinti Lietuvos vidurio 
kaimo bobutės, su - visais jos

esantie-

tuose vaizduoja, arklį su žmo
gaus viršūne,

Komaras su visais lietuviais 
labai draugiškas. Visiems sa
ko—Yes, yes, oi rait. O lietu
viai jį visur sutikę klausnė- 
ja, ar nepažįsta dėdės, tetos, 
brolio ir taip toliau, gyvenan
čių Amerikoje. Jis tik atsako: 
O, yer, yes, jie mane matė ant 
steičiaus; mat, jau mano to- 
kis biznis...

Lietuvai Komaras čia pada
re labai gerą ' propagandą; 
mat, referi jį visuomet prista
to lietuviu. Taigi parapijonai 
nesigailį .^O^^hentų. Net 
pats Lietuvos rhinisteris adv. 
Jonas Aukštuolis kelis kartus 
matėsi publikoje, kada- Ko 
maras kaulus laužė lenkams 
ir vokiečiams bei negrams.

Buenos Airęs
Colon” gastroliuos Ki-

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
! CHICAGO, ILL,

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

P.CONRAD 
' ' STUDIO

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau irenta

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Nepavesk Savo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote. kaip tai nuo galvos skaudė
jimo. reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos. klauskite savo įlydytojo ką 
iis mano anie jas—sulyginant 
Tikru Bayer Aspirin.

Mes sakome todėl, kad prieš 
radima Bayer Aspirin. daugelis
dinamų “pain” žyduoliu, gydytojų 
buvo patariama nevartoti jų. nes jos 
kenkė skilviui ir. labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikale praktiką.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, isitikino, kad medikų 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.
' Atsiminkite ta: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visu pap
rastų skausmų ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikru Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
neminėkit vien tik varda “aspirin”, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer AspirinAtvažiuos 
Kipras

1936 metais 
teatre
pras Petrauskas. Tai Bus ant
ros jo gastrolės Pietų Ameri
koje. Milžinišku pasisekimu 
jis čia dainavo su Paryžiaus 
rusų opera “Civica” 1929 me
tais. Jį laukia ne tik europie
čiai, bet ir vietiniai meno mė
gėjai.

INCOME TAX 
BLANKAS

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus- 

. mus. Jas vartoja milijonai 
'žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Buy gloves with what 
it savos

Kfira reikalo mokMI *Oe ar 
dangau, kad f auti reni daatu 
kolele. Idateriae Tooth Pasta. . 
dideli, tuoaa paraiduoda ui 
S6c Ji valo ir aprauto daa- , 
Ua. Be to raute autaupiatl 
*8. u* kortuot raUto uurtpįrit- 
tl plritiaaltea ar ką kitą, 
uaaabert PharaaacaJ Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

e new way. Try it!
_ —;.... .... .. ... ..... *

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
. Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

galite išpildyti GERKIT tik gera ALŲ

PETER PEN

milhons 
to mayųnnaise

DON T 
NEGLECT
A COLD

*•*00 f
bitine CKtATtPt11 4

Ooo d

BIRTHDAY PARTY DINNER
— įvyks -r-

Nedėlioj, Vasario-Feb.16,1936 
EDDY’STAVERN

2643 West,71st St. Tel. Heiftlock 0543 
Širdingai esate kviečiami atsilankyti j musų sunaus Edvardo gimta
dienio parę. Bus skanus zuikio ir paršiuko pietus, gerų gėrimų ir 
puiki muzika. Atsilankykit, linksmą! laiką praleisite.
Pradžia 2 vai. po piet. Petnyčiomis žuvis.

MR. aąd MRS. KLEMENSAS WASKELIS.

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rūšies pro
duktų, 

z
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alinęs ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

JOHN P. EWALD < 
LOANSand INSURANCE;;

Jeigu reikalauji piriigCąnt Pirmo ' Morgįčio,fivkrbaf
ipdraudbs nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:,

840 West 33rd Street '
TELEFONAS: YARds 279WrbįL . ; , -T

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
' RAŠTINĖJE
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FAŠIŽMAŠ. TARPE STUDENTŲ

Paryžiaus Universiteto studentai sumanė boikotuo
ti profesorių Gaston Jeze,už tai, kad jisai Tautų Sąjun
goje gynė Etiopiją prieš Italiją. Prieš dvejetą dienų tū
rėjo; net \atvykti j universitetą policija ir jėga išmesti 
simpatizuojančius Italijai Studentus iš auditorijos, kū- 
rioj^ prbh Jezė skaito lekcijas. j

Žinoma, nė visi Franci jos studentai stoja už fašiz
mą. .Bet tokių, matyt, yra nemažas skaičius, kitaip jie 
nebūtų taip drąsus. Kodėl gi jie'pritaria fašizmui? Vei
kiausia, dėl to; kad diktatorius Mušsolini jų akyse yra

LIETUVbš ORAI: GAMTOJE IR POLITIKOJE

Kuomet šiaurės Amerikoje žmonės dejuoja dėl ne
paprasti} šalčių, tai “Naujienų” korespondentas rašo i£ 
Lietuvos taip:

“Didelė pas mūs naujiena tai — kad žiemos 
neturim.
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“Termometras vis sukasi apie nulį (t. y. apie 
32 laipsnių šilumos {ingai Fahrenheit’o tėrUiotnetrą, 
kuris yra vartojamas Amerikoje. — “N.” Red.) Ne
munas Visai nebuvo Užšalęs, garlaiviai plaukioja. Ir 
kur čia neplauktos, kad tik Vieną dieną turėjom še
šis laįpšnjus šalčio ii* tai ne ištisą dieną toksai šal
tis tvėrė.”

“hėitojūs”. •
Prieš diktatorius lenkiasi dviejų rųšių žmonės: 

dvasios vergai, kurie nepasitiki savo jėgomis, ir svajo
tojai, kurie trokšta gyvenime didelių atmainų, bet ne* 
žino, kas jas galėtų įvykinti.

Prancūzų jaunuomenė gėrisi Italijos diktatorium, 
įsivaizduodama, kad jisai esąs panašus į Napoleoną 
(kuris irgi buvo italų kilmės). Bet ką gi Napoleonas 
davė gero Francijai? Sunaikino respubliką, įtraukė 
kraštą į nepasibaigiančius karus ir pražudė nesuskaito
mą daugybę žmonių gyvasčių!
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Apžvalga
NEVYRIŠKI IŠSISUKI-' 

NėJIMAI

Del melagingą , “Lajšvės” 
priekaištų, kad “Naujienos” 
tik dabar pasisakiusios už so-
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konfiskuotos ir išdalintos. Kaj- 
po ekonominė ir socialine jėga, 
jie yra išnykę.

Kapitalistų (pirklių ir fabri
kantų) senojoje Rusijoje taip 
pat buvo mažas skaičius, paly
ginti su kitais gyventojais. Ka
dangi jų turtai ir įmonės se
niai buvo atimti, tai jie, kai
po klase, taip pat išnyko. O 
cariškos Rusijos biurokratija

feet politikoje “oras” ešąs labai nepastovus, audrin
gas. Girdi,—

“Žmonės juokauja, girdi — jei ir politiniam 
gyvenime butų toks horizontas ir tokie orai, tai Lie
tuva šiandie butų laimingiausias kraštas. Deje, po
litiniame gyvenime temperatūra labai nepastovi, ji 
vis turi palinkimo aukštyn į karščius kilti. O šven
čių metu buvo pasidarę visai karšta.

“Kai kas jūokaūja, sako: j^al politikos tie karš
čiai taip veikia gamtą, kad Čia šaltis įveiktas.. žino
ma, butų geriau, kad žiemos btas paveiktų į poli
tikos gyVėhimą ir kad-jis mūšų vairininkų galvas 
gfctai attėdiiitū; tuomet ptasmiškiau būttį gyveh- 
ti. —

“Dienraščiai pąš jnuš labai vienodi pasidarė. 
Suriku atskirti, kur Redakcijos rašyta, kur vyriau
sybės pranešimai dedami, štai ‘Lietuvos Žinios’ jaū 
net pažymi, kas jų/redakcijos parašyta.”

Nusiminimas “naciams” ;
Rašydamas apie ateinančius rinkimus Švedijoje ir 

Norvegijoje, nueiti laikraštis “Frankfurter Žeitung” 
i vienas žymiausiųjų Vokietijos dienraščių), sako, kad 
“Švedijoje lygiai, kaip ir Norvegijoje, bus sprendžiama, 
ar sbtiaidemokratąi gaus absoliučių daugumą parld- 
mėnte. Abiejtiose atsitikimuose beveik atrodo, kad taip 
Plis.” Vadinasi, hėt ir hitlerininku laikraštis yra pri- 
vėfetas pripažinti, kad Švedijoje ir Norvegijoje social- 
demojeratai-niarksistai turi progą laimėti istorišką per
galę.

O švedai ir norvegai tai jūk šiaurinės tautos, ty
riausi “arijai”, kokių tik galima rasti pasaulyje! Ir te
nai marksizmas įsigali vis labiau ir labiau. Tuo gi tar
pti naciams tuose “arijų” kraštuose visai nesiseka. Kiek 
jie dėjo pastangų pakreipti jų gyventojus savo.pūsėn, 
bet neišėjo fitokb!

P^štėbetiria ir tai, kad marksizmas, kuris taip gi
liai įleido šaknis Skandinavijos kraštuose, yra visai ne 
tos rųšieš, kaip tas “marksizmas”, kurį skelbia Maskva. 
SbbialdemOkr(ataį švedai, norvegai (o taip pat ir danai) 
yra giliai įsitikinę demokratai. Jie stovi valdžių prieša
kyje, bet jie nė riėno žmogaus nepersekioja ūž politi- 
lieš nūbmohes. Tokio dalyko, kaip politiniai kaliniai, te
nai visai nėra. Sjpaudos cenzūros nėra. Laikraščius, kas

vietų Rusijos gynimų, o seniaus 
buvusios thm priešingos, mes 
pareikalavome, kad ji nurody
tų, kada ir kur ji surado “Nau
jienose” tokį priešingumų. Į Ši
tų reikalavimų Brooklyno ko-t 
muništų organas atsako, kad 
“gali būti”, jogei “Naujienos” 
stojo už Sovietų Sųjungos gy
nimų, . “bet tai labai senas lai
kas, / baisiai senas”, * o paskui, 
girdi, per kokius septyniolikų 
metų “tasai gynimas buvo vi
sai užmirštas, nepakartotas”.

Tai irgi netiesa. Nes yra fak
tas, kad “Naujienos”,' pavyz
džiui, labai daug kartų rašė 
apie sovietų Rusijos pripažini
mų, nurodydamos, kad tuo bu- 
Clu sumažės pavojus Japonijos 
puolimo prieš Rusiją.

Antra vertus, “Laisvė” nepa
rodo (nė nebando parodyti) nė 
vieno atsitikimo, kur “Naujie
nos” butų kalbėjusios prieš so
vietų Rusijos gynimą arba pri
tarusios tam, kad sovietų Ru
sija būtų užpulta.

Taigi aišku, kad, darydama 
tuos priekaištus “Naujienoms”, 
ji riela^d;

Užuot savo melą atšaukęs, 
Brooklyno komunistų organas 
mėgina išsisukinėti .ir rašo, kad 
“Naujienų” redaktorius prita
riąs “kontr-revoliucinei Kauts- 
kio filosofijai”, o Kautskio fi
losofija esanti kontr-r evoliuci
nė dėl to, kad jisai “agituoja 
už kohtr-rėvoliūėijų prieš so
vietų valdžių, skelbia jos iitivėr- 
timo reikalingumų”.

Tai irgi melus. Kautskis nie
kuomet neiagitavo už sovietų 
valdžios nūvettiihų, o juo la
biau už kontr-rėvoliucijų. Jisai' 
kalbėjo tiktai apie tai, kokia 
tuteitų būti Rusijos socialistų 
taktika; jėigŪ Rusijos darbinin
kai ir valstiečiai sukiltų prieš 
Štalino diktatūrą, (pats Kauts
kis niekuomet, ričt nesakė, kacl 
toks šiikilimas biitihai turės

tik nori; gah leisti. Politinės ir kitokios organizacijos 
nėra varžomos.

O betgi socialdemokratą jėgos tuose kraštuose ąu- 
gh ir auga. Pernai metais Švedijos socialdemokratą, 
partija, kaip praneša jos sekretorius Anders Nilssoii, 
phdidirid savo narią škaičią dešimeid tukstančią ir da
bar turi 340,000 narią.

Pasirodo, kad demokratiiito socidlizmo politika duo
da geri} vaisią ir ekonominiam krašto gyvenime. Šocial- 
dbįįibkfatdms valdant Švediją, jbs biznis taip atsigavo; 
kąd.šią metą biudžete Valdžia galėjo pasiūlyti jie tik 
atmokėti 300 nĮilibną kroną > nepaprastą skolą, kurtos 
būyo Užtrauktos kovai SŪ depresiją, bet ir sumažinti 
mokesČiūš ant 20 ttiiltoną kroną.
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Politinė laisvė ir ekohominė gerovė tenai eina ran
ka už rankos. Apie kokias hors diktatūras, fašistiškas 
arba kbditihi^tiškas, Švedijos darbininkai nenori nė gir
dėti. 'todėl jie ir progresuoja!

įvykti).
“Laisvė” mano, kad pati min

tis apie įtokio sukilimo galimu
mų jau esanti “konti’-rėybliūči- 
ja”, nes — .

“Kokie žmonės gali sukilti 
prieš darbininkų (•? —- “N.” 
Red.) valdžių? Aišku, ta,j 
kdhtr-revoliučioniėriai, tai sė- 
no pasaulio likučiai, kuriems, 
gelbsti ir kuriuos finansuoja 
Užsienio imperialistai.” 
Tai yra pasaka mažiems vai

kėme. Ims dabar “seno pasau
lio likučiai” sukils ir padarys 
kontr-reyoliučijų! Kiek gi tų 
“likučių” Rusijoje d&r tebėra? 
Dvarininkų luomas Seniai išny
ko. Dvarininkų Rusijoje ir prie 
cai’O buvo viso tik keli šihitai 
tūkstančių (Leninas Sakė, kad 
tik 200,000). Jų žemes seniai

sugriuvo'ir pakriko pačioje pra
džioje revoliucijos, t. y. 19 me
tų atgal.

Taigi ar tie sunaikintieji, re
voliucijos eigoje likviduotieji 
visuomenės sluoksniai dabar ga
li “prisikelti iš numirusių” ir 
nuversti sovietų valdžių, kuri 
turi daugiau kaip iš miliono 
vyrų susidedančių armiją ir di
džiausią pasaulyje policiją (vie
šą ir. slaptų) ?

Aišku, kad sėkmingų sukili
mą prieš tų valdžių gali pada
ryti (jeigu jisai įvyks) tik dar
bininkų ir valstiečių masės. Ar 
jos kada jį darys, niekas: šian
die negali pasakyti, nes tai pri
klausys nuo daugelio aplinky
bių, o labiausia nuo to, kbkia 
bus valdžios politika. Bet sa
kyti, kad toks atviras darbinin
kų ir likinįnkų masių pasiprie
šinimas diktatoriškai valdžiai 
butų “kontr-revoliucija”, tai, 
grynas absurdas.

Kontr-rėydliūčijų Rusijoje vy
kina ne kas kitaš, tik Stalino
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diktatūra. Ji atėmė Rusijos 
žmonėms visas teisės, kurias 
revoliucija buvo jiems suteiku
si: visuotinų, lygų, slaptų ir 
tiesioginį balsavimų; žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę; 
asmens , neliečiamybę., Ji atstei- 
gė mirties bausiiię. Ji sutvėrė, 
milžiniškų militarinę ir biuro
kratinę mašineriją. Ji atėmė 
ūkininkams net) žemę, kurių jie 
turėjo prieš revoliuciją ir ku
rią jie buyo gavę revoliucijos 
metu (iŠ dvarpoiiįų).

Tačiau visi šitie klausimai 
tai Rusijos vidaus tviarkos klau
simai. Nežiūrint, kaip apie juos 
kas mano, vienas dalykas yįa 
aiškus: nė. viena partija; nri- 
klausanti Socialistiniam Diar- 
bininkų Internacionalui, piė- 
kuOmet nepritarė; tąm, kad Ru
sijos viddū# reikalai butą spren
džiami karo arba ginkluotos 
intervencijos kėliu. Niekuomet

Sargybininkų Demogogijos
New Yorko' sargybininkams, f voš Atstatymo B-vę, Broojdy- 

matyti, jau nesiseka, nes kų no laįkraštį yienybę (buv. 
’ Vienybę Lietuvninkų) ir vi

sas įitųš įstaigas, kurias jau 
nurodė gęrb. kup. Valatka 
Keleivio ir Naujienų špaltbse, 
ir kurie jau buvo bebaigiu^ 
hųšpicuoti it patį mysų SLA., 
mums eiti nėra pakeliui. ..

Dabartinės Brodkiyno Vie
nybės bosai rėkauja, jog yie-> 
nybė yra tas pats laikraštis, 
kuris įsikūrė prieš 50 metų. 
O atsigręžę vėl tvirtina, kad 
prieš porų metų jų perėmus 

nėra mažiukai vaikučiai, kų-|kita įstaiga ir nieko ; bendra 
neturinti su nusibankrutavu
sia Vienybės bendrovė. Vadi
nasi, viena įstaiga subankru
tuoja, iš geraširdžių , žmonių 
paskutinius centus iščiulpia 
(kaiį) ir su manim pačiu pa
dare: išsiprašė 50 dbl. pasko
los, paskui įirimetė 5 akcijas 
ir dabar jau jos netinkamos, 
bevertės, kaiįio subankrutavu
sios įštAigos), paskui drgarii- 
zUOjh kitą; taip pat aukas, pa
skolas iy akcijas rerika-par- 
dųoda ir už kiek laiko vėl 
bankrutas, vėl žmonių surink
tas turtas žlunga; pasekmėje 
vėl nauja įstaiga nieko Ibėnd- 
ra neturinti su bdvūšia. Geri 
žmonės taip nedaro, jie įjer- 
imdanii sėhų įstaigų stengiasi

tik išleistame iš,Bostono atsi-i 
šaukime sii parašais pašto? 
riaus Kūbilio, spaustuvinin
ko J. Kerdiejaus ir dar vieno 
kito nekaltai įvelto, jau rašo
ma : “Dabar iš SLA. Sargybos 
komiteto New Yorke pa tyrėm, 
kad taip gerai nėra”*;, vadina
si, nominacijų pasekmės-bokš- 
tininkus įvarė į desperacijų, į 
ligų, o ateinantieji rinkimai 
dar juos padarys didesnius li
gonius, nes SLA. nariai jau 

•i 
riuos galima su saldainiais 
pavilioti. SLA. nariai savo 
balsus atiduos už SLA. veikė? 
jus, darbininkus. SLA nariai 
pagal savo geriausį įsitikini
mų ’ ir supratimų balsuos už 
Bagočių, Mažuknų, ,Gugį; aš 
pridėčiau dar iš Širdies, kad 
SLA nariaiy sugrųžintų ir Pet
ronėlę Jurgeliiitę, nes ji SLA 
darbu ir patyrimu daug yra 
nuveikus, padąriuš, SLA iš- 
auklėjus. P. Jurgeliiitė ir tau
tiniuose musų darbuose daug 
yra nusipelnius, ji nemažai 
veikus-dirbus ir bėsikuriant 
Lietuvos valstybei, išbttvus ke
letu metų Lietuvos Gelbėjimo 
ir Nepriklausomybės Fondų 
sekretore, ji savo darbu ir

skolas išlyginti, susitarti, atsi
lyginti. Bet “bokštininkai”, 
inat, šargybininkai, reikia tik 
savo kišenes, apžiūrėti, o sti 
kitais, kaip dievulis/duos.

v Paskutinieji bbkštiiiinkų ra
štai Vienybėj, Tėvynėje ir ki
tur apie SLA prez. Bagočių 
vien tik sustiprino sveikai ma
nančius SLA narius: pažan
gieji tautininkai ir visi kiti 
SLĄ nariai dar daugiau prie 
prez. Bagočiaus prisiriš ir jį 
SLA palaikys, kol SLA sudru- 
tės ir išaugs į milžinišką su 
S6 tūkstančių ar daugiau na- 
r i u, o kada j a u tiek turėsime, 
tai tada tik pieš prez. Ragučiui 
Juosime atostogas.,

Vienybė? penkių akcijų 
idvinįnkas.

bnergija surinko s.uvirš 72 
tūkstančių dolerių vien tik į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
(buvo Autonomijos, vėliau 
Neprigulmybės F.) Fondą (pas 
mane dar yra ąžsilikųs B. 
jųrgeliutės; kaipo sekretorės, 
spausdinta atskaita iš spalių, 
1919 in.; kiek vėliau surink
ta, rekordų neturiu). Taigi, 
kas , drįsta P. jurgeliiitę juo
dinti, tai tiė asmens yra ne
sąžiningi. A t- j, r

SLA nariai ateinančiais rin- 
kiniais turi budėti ir stengtis, 
kad viršuje pažymėtus musų 
darbuotojus r vėl išrinkus į 
SLA vadovybę; • su tokiais 
“Pokštininkais’’, kurie neriasi 
iš kailio piršdaini “tautihin- 
<ūs”, kurie nūšpicavb Lietų-

Lietuvos Darbiniitkas
(Musų specialaus korespondento)
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Sveikatos Skyrius
/ji " 1

Si Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGIJA

tam nepritarė nei Kautskis, nei 
kuris kitas žymesnis socialis
tas, ir niekuomet tam neprita? 
re “Naujienos”. /

Ir “Laisvė” to negali’įrodyti. 
Bet neturėdama kuo paremti 
savo šmeižtus, ji vis dar mėgi
na savo skaitytojams dumti 
akis, Įkalbinėdama jiems, kad, 
jeigu “Naujienos’* Jeikia Rusi- 
jęs vąldžių, tai reiškia, kad jos 
stoja už imperialistų karą prieš 
Rusiją! .

. Sulig šita “logika” tai Brdok- 
lyno komunistų organas stoja 
už tai, kad hitleriškoji Vokieti
ja užpultų Lietuvą, nes jisai 
peikia Šmetbnoš, valdžių!

Sutikite šentis draugus iį pažįs- 
. laitttiš “NAUJIENŲ” Meti

niame Koncerte

Kiek yra darbininkų 
Lietuvoj

Bent apytikriai susipažinę su 
Lietuvos ūkininku, dabar suei- 
kim i artimesnę pažintį ir su 
Lietuvos darbininku. Pirmiau
siai, kiek Lietuvoje yra darbi
ninkų? Lietuvos industrijoje ir 
amatuose dirba 94,731 darbi
ninkas/ Ūrba 6,43% visų gy
ventojų skaičiais. Transporte 
yra 15,585 darbininkai, arba 
1,06%. Prekyboje —- 37,267, 
arba 2,53%. Visokiuose kito- 
kiuose versluose 148,083, arba 
10;05%. Į šį skaičių' eina ir vi
sokių rųšių tarnautojai. Lietu
voje grynų proletarų, kurie 
miestuose dirba, reikia skaityti 
per pusantro šimto tūkstančių, 
arba arti 6% visų gyventoją.

Patikrinus, kiek Lietuvoje 
yra darbininkų, turėtų savaime 
dingti š. Amerikos lietuvių tar
pe pasklydus! legenda, kad Lie
tuvoje yra šimtai tūstančių 
bedarbių, nes kaip matome, iš 
viso tįę.k. proletarą Lietuvoje 
nėra! Dabar dirstelkim kokie 
Lietuvoje darbininkų uždarbiai.

Darbininką Uždarbiai
Bet patys uždarbiai lygiai 

iiieko nepasakys, jei mes nepa
tirsim, kiek pragyyėnilhės Lie
tuvoje kaštilojk. lytės Europoje 
dabar gyvename tokitis laikus, 
kad yišūh, pihhė . negu pradėti 
kalbėti apie uždarbiUs» reikia 
tuoj patirti, kaip yrU brangus 
pragyvenimas, nes jis visur la
bai svyruoja. Pragyvenimo mi
nimumas Lietuvoje vienam as
meniui vidutiniškai kainuoja 
LĖ 60,02 per mėnesį; dviem as
menim— Lt; 100,5; šeimai 
penkių - asmenų — Lt. 149,9.

įdomu šį pragyvenimo įhiiiimū- 
mą palyginti su kitų metų. 
1928 mėtdis jis Lietuvoje Buvo 
brangesnis. Tuomet viėpąm as
meniui reikė j o Lt. 107,64 per 
mėn.;, šeimai iš dviej ų asmenų 
Lt. IŠO; šęimąi penkių asme
nų Lt. 284,1.

Pragyvenimo minimumas 
prieš karą

O prieškarinis Lietuvoje pra
gyvenimo minimumas 1913 m. 
buvo šitokis: Vienam asmeniui 
Lt. 83,15, dviejn dšftiėnim' Lt. 
138,0, penkiems Lt. 2Ž1,9. 
Taigi dabar Lietuvoje pragy
venti yra pigiau negu prieška
riniais laikais buvo. Čia reikia 
pabrėžti, kdd į šį pragyvenimo 
minimumą įeina kas žmogui yra 
būtiniausia, tai yrą maistas, 
drabužiai, būtas, kuras, Šviesa 
ir kitos smulkios išlaidos, šios 
išlaidos šiais metais yra šitaip 
suskirstytos: maištui Lt. 25,13, 
butui Lt. 14,10, drabužiams — 
Lt. 8,07, kurui — Lt. 12,10, ki
tos smulkios išlaidos — Lt. 
2,93. Suprantama, tų išlaidų 
reikąlingū vienam asmeniui per 
mėnesį. Tai dabar, turėdami 
prieš sūvo akis pragyvenimo 
bąįtįįiikiišias išlaidas, dirstelkim, 
kokie Lietuvos darbininkų už
darbiai.

Vidutiniai per metus žemės 
ūkyje su pilnu išlaikymu ber
nui buvo mokama Lt. 250, pus- 
bėrniūi — Lt. 170, merginai — 
jLt. 200, piemeniui — Lt. 95, 
pusmergei — Lt, 135.

(Bus daugiau)

Kvėpavimas per,j 
burną

Rašo DR. BLOŽIS
Ona Nėgalienė užėjo pas 

dantų gydytoją, kad apžiūrė
tų dantis. Kai daktaras baigė 
darbą, tai Negalienė paklausė, 
kodėl kai kurie asmenys kvė
puoja per burną.

Daktaras atsisėdo į krėslą 
ir pradėjo aiškinti:

—Tai labai svarbus klausi-
t . I i' . ~

mąs. Teųka pasakyti,, jog yra 
kelios priežastys, dėl kurių 
įmones kvėpuoja per buriią. 
Kada žmogus turi perdaug di
delius toųsilus, vadinasi, ka
da tonsilai yra nenormališki, 
dėl įdegimo patinę, tai kvė
puoti pasidaro sunku. Tas pat 
galinga pasakyti apie adeiioi- 
dūs. Kai jie patinsta, tai kliu
do kvėpuoti per nęsį. Kartais 
ta kremzlė, kuri dalina nosį 
į dvi dąlįs, dėl užgavimo ar 
kurios kitos priežasties lieka 
pasukta iŠ hormališkos vie
tos. Tuo atveju kvėpavimas 
per nosį irgi pasidaro sunkus.

Ona pasisukinėjo .krėsle ir 
lyg kažko susimaišė. Tačiau 
įsidrąsinusi ji vėl paklausė:

—Ar yra bet koks skirtu
mas kvėpuoti per burną ar 
nosį? Juk jeigu įtraukiama į 
plaučius tyras oras, tai nėra 
skirtumo, kaip tai padaroma? 
Plaučiams juk visvien, pro 
kur įsigauna tyras Oras.

, —Ne visai taip, — pareiškė 
daktaras. — Tamsta pasakei, 
jog plaučiams reikia tyro oro. 
Tai visąi teisinga. Štai kodėl 
ir svarbu kvėpuoti per nosį, o 
ne burną. Nosis yra savo rų- 
šies koštuvas. Jos yjduję esąn- 
tys įplaukai ir gleivė įtraukia
ma orą lyg ir iškošia. Dulkės, 
visokie nešvarumai ir kartais 
net ligų perai yra sulaikomi 
nosyje ir nepraleidžihnii į 
plaučius. O tai reiškiu, jog 
žmogus, kuris per nosį kvė
puoja, visuomet įtraukia ty
resnį orą. Visai kitoks reika
las yra su tais žmonėmis, 
kurie kvėpuoja per burną. 
Per burną kvėpuojant dulkės 
ir kiti nešvarumai nėra sulai
komi ir įsigauna į plaučius. 
0 tai, žinoma, kenkia sveika- 
tab

Tas paaiškinimas visai pa
tenkino Negalienę. Bet jai į 
galvą atėjo dar kitas klausi
mas. Nedrąsiai ji pradėjo:

—Žinote, ponas daktare, aš 
norėčiau sužinoti, ar visi dan
tų gydytojai .nusimano apie 
tonąilus? čia visai nenoriu 
nieko įžeisti. Mano pažįstama 
prašė apie tai pasiteirauti. 
Mat, dalykas tas, kad jos vai
ką dantų gydytojas vis siun
čia pas mcdičiitos daktarą. 
Girdi, jo tonsilai esą nesvei
ki.

Daktaras užtikrino, kad at
skirti sveiki tonsilai nuo ne- 
Šveikų dantų gydytojui nėra 
supkit. Be to dar pridūrė, kad 
tasai dantų gydytojas visai ge
rai pasielgė patardahias vaiką 
vesti’ įias medicinos daktarą. 
Esą nesveiki tonsilai galį daug 
nemalonumą padaryti, todėl 
juos būtinai reikia gydyti.

Stop 
Itčhing 
Skili

Niežėjimo. ISbSrimij ią. Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo- 
gU ir panašių .odos nesvęikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas

PajniiiČkime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves 
“Naujienų” Metiniame 

Koncerte

milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos irltacijų. Užglr- 
tas Good Housekeeping Burcau. No. 
4874. 35c. 60c, ir, $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. 
. y < v < f v v "S**" ' "*4 f* įžemo
FOP- jKH i r. i < I 7/-i F I f J s
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MENO .ŽINIOS
Indėnų Menas 

MilSt 
Namams

Indėnus naikma
Praeitą pirmadienį Dr. Wat- 

son, sdvo įaėkaitų serijoj apie 
indelių, iheną, plačiai aiškino 
indėniško meno kilmę, jo ori- 
ginaiumą ir indėlių prigimtus 
gabumus menui. įis palygino 
negrų giminę, kurie gyveno 
tropikų kraštuose ir astekų, 
mezotekų bei š. Amerikos in
dėnus, kurių giminės ir kalba 
labai skiriasi nuo vieni kitų. 
Pasak prelegepto, negras ešįs 
labai palankus klausyti balto 
Žmogaus. Jjs būna geras" tar
nas ir greit susigyvena su 
naujom sąlygom, kai ihdėpas 
ridujose sąlygose visai begalįs 
gy veriti natūraliu gyvenimu., 
Indėnas niekad nebuvo ir, gal 
būt, nebus balto žmogaus tar- 
nu, nes jis jį skaito savo prie
šu, išnaikintoju indėnų pa
dermės. Amerikos vyriapsybė, 
rtbrėdama palaikyti nykstan
čių indėnų gimines, davė go
riausius vandenis, paskyrė 
jiems rezervacijas tokiose vie
tose, kuriose jie Seiliau gyve
no sendi^ phproŽiiis. Š. Ame
rikoj indėnų esą apie 3,000,- 
00’0. Esą keista; kad ihcĮSriai 
miestuose negalj priprasti gy
venti, kai tuo pačiu kartu ne
grai kuogeriausia moką ihįėš- 
to gyvenimui ^pristaikyti, nors 
ir turėdami trupučiuką tingu
mo įgimtį. Tas fingumaš, thi 
tik esą apšvietbs stoka. Dau
gelis iifeienų vaiką; baigį kole
gijas, grįžtą atgal į lauktis ir 
užsiima kbkiti hbrš riiehb dar
bu. Indėnas niekad nebuyo 
ūkininkas ir nenorėjo ženies 
dirbti. Jis niekad riesiriipino 
rytojum. Maisto pasigamina 
tik tiek, kiek tam kartui už
tenka pavalgyti. Indėnas la
bai taupus, bet ir ekonomijos 
pas jį nėra: Ji$ iiegaudyš dai
giau žuvų, kaip tįk tiek^.kiek 
gali ant syk suvalgyti. Eikvo
jimo pas indėną nėra, jeigu 
Amerikos kontinentas lieButij 
buvęs apgyvenus bkl^Jų. žmo
nių, tai ir iki šiol, šifo koiiti- 
nento raudonodžiai butų gy
venu kaip senovėj, nenhtidb- 
dami žemes turtų.

Yra manoma, kad š. Ame
rikoj indėnai daug vėliau ap
sigyveno, kai jų giminėms pa
sidarė ankšia Meksikoj; Mek
sikos indėnai, astekai ir me- 
zotekai, liudija labai sena? 
meno 'liekanas. Astekų pUpto- 
čiai daugeliu atvejų skiriasi 
nuo š. Amerikos indėnų:

Asiekų 
Menas

Meksikos indėhiį-astekų ir 
mezotekų puodai, vazos, ir ki
tokie'indai labai panėši egip- 
tenų tos rųšies mehųl; t y. 
grafikai ir formai.. Amerikos 
ihdėrtų tie patys daiktai inerti
šku atžvilgiu labiau panėši į 
senovės graikų tos rųšies dai
ktus, t. y. pmanientačiją. Rei
kia pasakyti, kad dšjekiį or- 
namentacijoj yra lietuviško 
tipo raštų, kaip ir egipUškam 
tipe. Grotcskinįdi astekų me
džio drožinėjimai turi negriš
ko tipo ypatybes, kurie pas 
vienus ir ąnlruį?' vaiž‘duoja 
kažkokius plėšrius paukščius, 
baisius šliaužius ir 11.

Indėnų muzika nėra šildė- 
tinga, už tat ji nnimš nemalo
ni ir keista, neš . neturi . tų 
emocijų ir intelekto ypatybių, 
kurias turi civiližuotų žmo
nių muzika. Indėlių iiiližikĄ, 
tai atkartojimas ty pačių gar
sų monotoniškos virtinės, kaip 
ir jų šokis—bėga falu pakel
dami pamainom vieną koją. 
Jii šokiai ir muzika priihenh 

ziaukažkokį Jiayojų, iii 
rlimą ar sukilimų.

Astekų grafikos menas, esąs 
labai senas, nepaprastai ori- 
ginalus, o podraug paprastas

/ /* s f. M; "

■'■ ••’-ie.į W,‘i Si*
ir gražus. Jiį j orų; 
susideda i 

men
iju altabeti

tulį suskaldyti j trikampį. Ry- 
tulys pąs indėnus., yra sauleš 
simbolis, trikampis — pavo- 

iiesos;

kampio, rytūlio ir’ įinij^š. Bet 
musų grafikai gerai* žino, ta‘i 
trikampis ' (pįukįądantis) vi
siškai, ,nera giminingas , rytu- 
liui. Tačiau indėnai moka Gy
tulį suskaldyti j trikampį. Ry- 
tulys pąs mdenuš. yra sauleš

. . A'*'1* f ;< 'L ; >•simbolis, trikampis 
jaus, o tiesi linija __ 
laimes ir tt. Reikia pabrėžti^ 
kad tyras ąsteku menas yra 
anti-realistihis menas. Reikia 
stebėtis iš to, kad laukų gy
ventojai nemokėjo interpre
tuoti gamtos, su kuria jie taip* 
arti susigyvenę. Kaip visos 
kitos primiYyvėš tautos, taip ir 
iiidėiiai, $avę rtiėfte neturi re- 
ąlizmo. Realizmas, tai kultu- 
ririrgU žm’bnių nuopelnas, kėip 
ir kiti visi pažangos nuopel
nai buvo atsiekti žmogaus 
proiu. ...........

Indėnai rtiokėjo pėsigaminti 
spalvas, bei n’enlokėjo jiį var
toti taip; kaipj inėš jas varto
jam.'Mes spalvas derinam su
lig fizikos, nioksliį; 6 indėnai 
—analoginiu bii<du. Čia jau 
savaime aišku, kodėl jų me
nas yra anti-ręalistinis. Indė
nai gėles piešė mechaniškai, 
kdiji,, jau shkiąu;.,grahk6š al
fabetais. semetriškąi suderin
dami klėtkiitės', ka*d jos susi
rištų į vieną Ornariientį. Indė
nų grafikoj nėra didelių tųš- 
čitį tarpų,, o yiš glaiidžidi su
austa į proporcingą ornameri- 
taęij^ .

Indėnų spalvos daugumoj 
raud'onęš tik ęleĮ' KOu 'kad .jie 
nemokėjo pasigUniinti mėly
nos spalvos, kad ji iiėiiubluk- 
tiį. Raudoną ir žąįių spalvas 
jie pagamina tokias gčfcas, 
kad nė saulės spinduliai ju 
neįveikia. Jeigu daiktas štigė-’ 
do, kurį indėnas, pagamino, 
tai jis tokio daugiali , neban
dys dafyii. Mėlyna spalva blu
ko, tai jie jos ir nevartojo.

Indėnas dab ir šiąndieh he- 
sugeba masinei produkcijai 
prisitaikyti.. Jis . net. nemoka 
padaryti dviejų vienokių daik
tų. Jis yra prigidaius, lėtas- 
neranguš žniogūs. Jeigu jus, 
nuvykę į Wahdiliį,.. Meksikon, 
užsisakysite pas asteką šešias 
viehddaš ke'des, tai jis atsisa
kys jbšų užšakyni ’4 išdildyti 
arba du kart brangiau pąškai- 
tys. Jis .mielai jums, padarys 
šešias sltirtidgaš kėdes už 75 
pezus.

į > Indėnų , vazos, . sarapės ir 
kiti meriiiki dariai labai stip
rus ir gražus,. bet jie netinka 
musų namamš. jie . priklauso 
tai žemei; tų žihphių papro
čiams ir ‘reikalams^ b ne 
mums. TaiįĮ, kdiį? lyginai eu- 
rbpiška įtaka netiko indė
nais. Jndęnų menas vis glau
džiau ir glaudžiau susigyvena 
su ispądį įjhka. Jhdęhų me
niški darbai tinka Meksikos 
ispahtį nėmainš, neš. jie ten 
priklauso. v

Meksikos ihdėiihš’ per nieViiŠ 
pragyvertą M triš UBlehUs’. 
Už keturis pėžuš gali riilšipir- 
kti puikiausią sarapę (kaTd- 
rą) ar ką kilį,bet Jis; ėtsive- 
žus namo, , visur kily ^skirsis 
nuo visų kitų, tavo , daiktų — 
gražu?; bet tai ib yiskaš; Vik
rias , ihdėnišfeas daiktas, tai 
kaip vienas indęų'aš haihUosė;

— Mikas Šiteikis.

Lietuvių Meno 
Paroda, įvyks.,, 
Balandžio menes; 
L, ’ ‘-yi nJ/t .

Paroąa busianti 
t)idetč it įdomi.

Lietuvių Meno Paroda įvyks 
ate^dtį balalidžlb mėųėsį, di
delėse vidurmiesčio galerijose 
fcikag'ęje. , .

Platesnių žinių lipic parodą 
4 . • > . -1 • ' ' • , -z '• • l' J

pus smulkmeniškai šųpTžhuo- 
ta. Dabar galima tik para
ginti lietuvių menininkus ir 
šiaip žmones’, kiltie tįtri ver

. Lietuvių meno O

meno mokyklos dVštoVįi.v Vfe. 
dinas i, jeigu patys lietuviai 
sali, bando pakenkti,, tai sve
timtaučiai padės atsilaikyti., <

Dar nežinia' iiš ko parodos 
ko m i s i j a susi darys, bet mano
ma, kad iš pačių medininkų:

Geistina; kad šitoj lietuvių 
meno parodoj dalyvautų visi 
lietuviai menininkai ir meni
ninkės, Lietuvių menininkų 
Amerikoj yra apie pora desėt- 
kų,,kurie, yra baigę meno mo
kyklas. New Yorko lietuvių 
menininkų kliubąs,.:.be abejo, 
prie parodos prisidės. Svečias 
iš Lietuvos, skulptorius Pet
ras Rimša, ketina atsilaikyti 
Čikagon dar prieš parodų. 
Bus malęnu pamatyti jo kūry
bą. Randasi iš Lietuvos atvež
tų eksponatų, kurie bus paro- 
don p'adėti. O vietiniai meni
ninkai pieškite, drožkite, siu- 
vinėkite lipdinkite ir tapykite 
naujų kuriniiį.

—Semimembranosus.

‘^aisu^pavrifrsraš 
t* i A*"Rockforde
AmeriZco? legtonįerįąi v 
reikalauja/‘bdisųjr i, 
paveikslą1 pasalinti.

Dailininkas Herfecrt Roseii- 
gren, Roosevclt Junibr Higb 
scliool mokyklai Rockfoird, 
Iii., išdeltordvo si'enėš įbėniŠ- 
kaiįs paveikslas. Tdrįl kittį de- 
koraci jų, vienam , f ragmeiltč 
dailininkas vaizduoja- septy
nias skirtingas scenas: kairėj 
pusėj pakeltai vaizduoją pilė
no Ifejyklos darbiniAkus; 'vi
duryje — statybą ir industri
ją, kur trys /darbininkai su 
plaktukdiš rankose dirba; de
šinėj pūšėj vdiždiibja ūkį, o 

i apačioj iiien'ą; inokšlą if tt; 
‘ Pats paveikslas meniškai 
išplanhotaš, turi diogndlės foi’- 
nioš. kompoziciją ir įdomus. 
Nieko tąrtįe paveikslu nėrė’; 
kas atši.duotų komtfnižttiu, 
(Ęet, pt? legibrtijįfĮai, kaip ir 
bitlerininkai, turi' savotišką 
skonį piene *r politikoj, ,,ėmė 
rėkli, ka<Į Šitas, paveiksiąs 
esąs “raudonas” ir darąs blO; 
gą įtaką į ipokiilirts. Jie grie|| 
tai pareikalavo šitą “baisy” 
paveikslą nuo ihbkyklos jįė- 
nos pašalinti. Miešto meras, 
,apžiūrėjęs paveiksią, pasakė, 
kad jis tame paveiksle nieko 
(bložo iifebihtąis ir rtešupV'dmią, 
kodėl jis galįs daryli “blogą 
įtaką į mokinius.” Meras atši- 
sdkė paveiksią pašalinti iš 
mokyklos. ivi , ./ ... r

Pats paveikslo autorius, Ro- 
šengren, šhkd, kad tiekis le- 
gionieriams esą galvoj nege- 
rai, jeigu jie tik tiek apie me
ną dežin’ą.

Well, j’eigų\ tagibnibriai nu
sigando p’avėikslo, vaizduojan
čio darbą, iŠ kli'rio žinonės 
sau diidnij pelnosi', tai kogi, 
ant galo, jie iiprį? Nęgi rakė- 
tieriūs dht sienos malevosi!

—Bendtadęti'bis.

paroda Davis krautuvėj 
. Davis krautuves galerijose 
8-drtį duįįšte, yra surengta gira-
ži plastikinio meno paroda 
Iviejų švedų: Oscar Morterts 
r Carl Olšėn. Skulptorius O. 
Vlortens turi išstatęs 14 skulp- 
uros eksponatų, o C. Olscn—

ėb aliejinius pSvelk'šlus, d&li- 
gumoj; gėlių atvaizdai. Trečias 
įįife ., taaro$os,t jtaa pHri- 
dejęš iValtėr M®,

|Ro« tos

p®™
.riatriet ir kili, bitUtai Įą^iii 
’įeri; . .Vifeila / štavjHta,

r “r‘t 
gtta: yi’e^ i

ret^iita, >w
O. Mortens' skulptūrą studi

ja vo į Stdčkiidifįe, lierii'ne, 
ryžiiij ir k. fp technika jtai- 
mena gUrsy prancūzų skulpto
rių Rodin’ą.

C. Olsėn’d, tapybą . daro ne-. 
blogą įspūdį ypatingai Dr. 
Šoderwall portretas, (kaf. nr. 
17), , “Psyche” kat. nr. 31), 
“Rhapsoily” (kat. nr. 32) ir 
“Orient'al”. Matyt, kad šitdš 
menimrikasi yra gelių mėgė
jas, nes kone visi jo paveiks
lai yra tik gėlės. '

Walter; Hubėr Įiriniėhd ftu* 
vusią lietuvių meno parodą 
Tnė Fa ir krautuvėj, kur biivo 
apsčiai išstatyta Lietuvos me
džio d rožių i ų ir s tovylaičių. 
Jo drožinejiinai, suprantama, 
rėprežęntiioj a tai’ihtindi r dme- 
rikortiškus tipus, bet jie yra 
nemažiau įdohiyš ir koihiški, 
kaip ir lietuvtaki. ■

Paroda pasibaigs vašario 15 
d. įžanga dykai. Kataliogas ir
gi dykai. . —v

“NAŲJIŽNV”; Metinis
tas Visų NaujjienieČių Šventi

Šiandien “Birute” 
baigia fėngimaši 
“Naujienų” Koh-

^Birutės” choras, kuris dai
nuos sekmadienį “Naujienų” 
metiniame kdricerte, šįvakar tu- 
,rės paskutinę prieš-koncertine 
' i f' . • r'. r V į *' i' ' j 4; v. *

repeticiją. Vedėjas, Jonas By-. 
diiskaš pranašą, kad rėpėti'cį- 
jdje privalo daiyV^i visi hą- 
riai, nei t& biiS ffigta1! prisi- 
ruošimas sekmadienio paširody-. 
niiii, Šėko! svetainėje, kita į- 
vyks “Naujienų” Koiicėrtas.

Edvardo šilkaičio svajonėms 
dabar durys yra atdaros

18 metų Edvardas šilkaitis, 
2126 West 22rtd Plače, laikraš
čių pardavėjas; dažnai svajojo 
apie lahkyiną universiteto,- bet 
tai biivo tik svajonės. Jis riė- 
jnatė' progos jas įvykinti. Bet 
ąhį’ dieną jam netikėtai, lyg 
iš dangaus, iškrito $200, kurie 
tų svajonių ir įvykinimui atida 
re. duris.

Pereitą mėnesį automobilio 
nelaimėj e.,,, t u'Žsiihušč Charles 
Sppndėr, 2623 W. 22nd Rlace. 
Našlė; Vera Sponder iš nusi
minimo pairo, rankas laužė. 

Į šilkaitis jai kiekviėrtį dierią 
pristatydavo dienraštį; “Cliica- 
:go Am^rioai?’. Atsiminęs, kad 
į to dienraščio prenumeratoriai 
(gauna su laikraščiu ir apdraudą, 
i jie -pasirūpino .pakrikusiai naš
lei už užsimušusi pinigus iš
gauti. , . .-...X

Aną djęną, j ai atėj o $1,000 če- 
kiš ,il Wašhingitbn„ NAiidbal 
Life Insurance Čdmpėriy.

Iš dėkingi/mo,. ji šilkaiciui 
atidavė $200, kėd jis galėtų

Trys tūkstančiai lietiivių-—vyrų, inoteriį ir Aidulis skaičius j'aUnimo 
—yrąs ęhicągos Li^tįųviųj Draugijos narijai... Jie. visi žino, kad jiems 
.pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika- 

. likis veria apsirūpinti; : > ‘
Trys , tūkstančiui Chicagos Lietuvių Draugijos narių, negali, būt 

klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos. Ligoje, Pomirtines ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai; 

.Čia ligos pašalpa trijų skyrių:.j$6t $10 ih $16. per savaitę, pomirtine 
—•‘‘cašH’’ $200, pąlaidojimo reikalais u dar $50, < e^tra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas', .nariais priimami iiuo 1'5 iki 48 nį. 
amžiaus, .Mėnesinės duokles pagali priklausomą skyrių—-50ę, 75c. iir 
$1.25, jstojinias pagal amžių. Konkursas baigsis balap.džįo (April) 
30.. d., i nėrini; įsirašę dabar, gaus tikietą dykai i Iriicijačijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarų, kuris ivyks .tuoj konkursui pasibaigus ,rt- 

, gegužės (May) 3 dA Ashland Boulevąrd .Auditorium, Įsirašyti gali
mą rpęr DRAUGIJOS konkųrsantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas; atidaras panedėliąis Jr. kętvergais visa dieną—nuo .9 v. 
rytojui,<4;30tV,akarb.^ejdeldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. . . / . x
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OĘISAS,

iub°s>

t ir

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt

■

Aiexm Brotners ligoninėje 
gtrtį siiAkiai sU^eibrighton- 
pUrkie&š, Juozas tjrbbbh's, 4501 
S. Fątaftam aVenilę;^ _

Jrtm bįįvb nulaužtaran
ka ir šil’Žaib&š kitos kiirio da
lys, tunelio nelaimėje, 4;500 Sn- 
Cicero avenue. Jis dirbo kon- 
traktoriams, Herlihy Mid-Con- 
trtiental Company, .

Urboną užgriuvusios žemės. 
Užvakar rytą Jam buvo pada
lyta operacija. .

\ . ............-..................... ..—■■■ -......... ... ........... , \ t

1 ■ . j j'; • ■
JL-lUk ; Ak., ■ , VU .z, ■ ... •

Uz rūpestingumą 
$200 18 metų lietu- 

viui berniukui 

PARENGIMAI

Visose Alinisi 
Mukai Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentticky 

Bourbob

Lietu viikoa 
Bėgtini*

nathAn 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707>.Mlšted Ši.

Tel YARDS 0803

tUViiį Vyrtį; “Naujos Gadynės 
chorai; Andy Narbutas ir J. 2 
riištai; VyButb RelirijauS ir A. .Afidffejfeyb 
balebo grupes.. Fo kbhtfeitd ir IŠKilttiitį vai
šės ir šokiai. Orkestras — G. Stephens Re- 
velers, .ir, apatinėje svėtaiiiėj’ė tiįtiškži.š “ta- 
hanojauš Lietuvių” Benas. .. ..
“NAUJIENOS” VišUs Nuoširdžiai Kviečia 
Palyv&iitl

VASARIO Draigiško Kliūbo “ČarteM
Del platesnių inforihrt’cijų reikia kreiptis adreŠliį 4076 Sd. 
Frahcišco Avende: v

VASARIO 22—Klbviaiiuečių Kliubo pirmas parengimas; “Krikš- 
tyhte”, šėmehį svetainėje, 1500 Š. 49th ąvenue. Įžanga 
—25b. Daug dovanų, šoktai. Kviečia Ėomisija.

VAŠARld 23—ŠLA. ,139 Kiiopos kohcėrlaš, “Pirmyn” operas, 
“Gražioji Galafea”, Strumilb4 svetainėj, Igg įf. 167 Št 
Šokiai. Pradžia—5:36 v. v. Įžhiiga 40’c.

VASARlb ŽŠ—įkaita, ‘‘MebgljA ir Mikšlas”. Frblegeiitąs 
K. August. Rengi.a Roselah'db Laifev'Umanią R$; Darbinih- 
kiį svetainėje, 1641$ Michigan avenrtė, 1 v^l. p:p. Įžanga 

' velttii. (židr. kovo 15).
VASARI& 2š—fcfMuvoh TaWškbs Užgavėnių

šbkfai; Liet. Llubsybfel sVetaibėje. Geriaifsi'ems' ŠokŠjiths 
doitanbs. ĮŽ’anįta-^ŽSc. ... „.. ........ .... ........................

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Univfersity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicafcos Lietuviu Au- 

, ditorijdji, 31Š3 Š; Halsted Št. Pelnas—įsteigimui stmen- 
dijų fondo. . Įžanga 50c............

KOVO 8—‘‘BtiSurfiŠ*’ Koncertas; Chlcagbs LietWių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos n&jas 

* dailiai, nešertai atvežtas ii Lietuvos. Dalyvauja Ehr- 
t, bara Darlys. i. », •' *
KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Riiopoš Roselande Baliui ir. šo

kiai; DarbinįnkU Svetainėjbį 1041Št$Įicliigan
Vakare. Stfephens Revelerš Orkestras. Gėrimai, skiriu s 
užkandžiai. Įžanga—25c. ’ _ M *

Nuopelnai Žitionijai.” Prelegentas H. Jogminas. DŪirbirti 
syfet, 10413 .Michighn rtvenue, 1 vai., pp. Įžanj$( Vėl 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

gia Harrišon a'uWešniąją tecli 
nikos mokyklą;

- • «* **> •* Js* •

Ar busite “NAUJIENŲ 
Metiniame Koncerte 

VaMrfciie?

V . ..c i..

Ali-Bran Date Bars
3 kiaušiniai . .

puoduko rusvo cukraus (brown 
sugar), 

% pupdųokę, miltu. .</
% ąrbat. Šaukštuko baking powder
V2 puoduko Kfeilogg’s.ALL-BRAN
1 puocįuka,-sukapotu riešutu . ......... '
& puoduko smulkiai supjaustytų

Gerai išplak ki aušintas, įskili
r

M--*-.

GI t SI T ft I N K I ltt[AID k 1nu i lyjL jCTL >
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§1 A ND T EN
Zatastakių kiyibo—Susirinkimas X Žukausko salėj, 21Ž6 S. Hal- 

sted Si., 8 vai. vak. Prašome laiku pribūti’, nčs kliubrts 
turi daug reikalų aptarti. Valdyba.

Viešas Lietuvių Moterų Susirinkimas Adv. J. T. žurio Kandida
tūros reikalu, Sandaros svetainėje, 814 West 33rd stfeęt, 
7:30 vai. vakarę. Visos moterys, be skirtumo įsitiįdnimy, 
kviečiamos atsilankyti. : Kalbės kand. adv. žuris. M. Zol- .

, piene. ; ,.
1 i-tb Wardb LietuViy Demokratų Organizacijos— .susirinkimas 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 8 yal. 
vakare. Informacijų dėlei galima kreiptis į Organizaci- 
jos ofisą,. aiįa^ą kaš į)irmaaieh|, frėČiadien}, ketvirtadie
nį ir pfehk’tadienj, 7 iki 9 vakare, Auditorijoje. E. N.

RYTOJ
Kriaučių Lokalo, 2Š9, A. C. V^. of A .—mėnesinis .susirinkimas, 

Amalgamated Cehtrb rlitaųose; 333 Šou£h Ashland ąye.; 
7:3*6 Vai. vakarė. BiVs diskusųojami svarbus klausimai. 
Valdyba. .

VAŠAftlO 15—-Dar i u s-Girenas, Amerikos* Legiono, Kuopos Mo
terų Skyr.. (Auxiliary) Valentinė Dartce Šokiai; Varšfty 
Bailrdom, §'450 Archer avęnųę* 7$0 vak. 8&Č.. . ’

VASARIO 15—‘‘Naujos Gadynes” Choro Šokiai—“Leap , Year 
x Valentine Shuffle”, McEnerny Hali, 4039 West Madison 

f Street; 8 vai. vakare. Įžanga—25c.
(VASARIO 15, 8 PM. L.Y.S. Roselande škyrirts. Pirmų metų 

siikaktuvių šokis su konfetti; adresd 10413 S. Mįchigan 
Avė. Gros “Lėo Balchis arid his Nighthawks”. Įžanga 25 

■„ centai. ...... . ... , ■ > <-.< >,v ♦ < ■.-
(VASARIO 16 “NAUJIĖNŲ” METINIS KON

CERTAS it Lietuvos NepriklaušomybSš Sū- 
kaktuviu Iškilmes — Chicagofe SoKotų šve- 

; tainėje, 2343 South Kedzie avenuė. Pradžia 
4 vai. po pietų. . Įžainga — 50 ir 75c. Pro
gramas': Dr, ė. Grigaitiš, “NSūjjehų’’ redak
torius; solistės Heleri JBartiišh, Anele Štėp6- 

i navičienėj Solistai — .SiaSys Rimkus ir An
tanas Kaminskas; “Bitutės”, Chicagos Lie- 

............ ..  ....... " ' ‘ir‘Pirmyh“ 
Žukas, akordi-

' ' , _ . 4 J"1' .. —i. i1

visą) leneras, PridSk miltus persi- 
jotus H SU. Jtaking ., pąwdėr, 11 Pridek 
ALL-BRAN, riešutus ir dates. Ištepk 
paplokščia bleti ir-^udėk mišini, bet 
nė storiau .Kaip pūse colio. Kepk ne
karštame pečiuje apie 20-30 minu
čių.

Išimk iš .pečiaus ir kai , dar bus 
šiltas supjaustyk i ketvirtainius šmo- 
tąę, . apipilk psmulkiu ,cukrum ,.arba 
paduok kaipo pudina šu Išplakta 
grietine.

fl»f cnn A-ryyųji. >

GERB. Naujienų skaityto-

krautuvei, kurios skelbiasi 
Naujienose.

„ »’ r *»»•• ■•t'■
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ŠIMTAI LIETUVIŲ IŠ VISU KOLONIJŲ REN 
GIASI DALYVAUTI NAUJIENŲ 

METINIAME KONCERTE
Dar nei vienais metais nebuvo toks didelis publikos 

susidomėjimas Naujienų Metiniu Koncertu, kaip šįmet.
Teko dalyvauti keliose apielinkėse ir kalbėtis su 

žmonėmis apie sekmadienį rengiamas iškilmes. Nera
dau nei vieno žmogaus, kuris nesirengtų į tų didelę 
Naujienų metinę ševntę.

Mat, tų dienų pripuola ir Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas. Koncerte apie tai kalbės Naujienų Re
daktorius Dr. P. Grigaitis. Jis visuomet gerai kalba. To 
dėl jo kalbos pasiklausyki rengiasi atsilankyti tūkstan
tinė minia lietuvių. ,-z .

Na, o programe dalyvauja penki chorai, keturi so
listai, dvi grupės šokėjų, akordionistas ir t. t.

Tokį didelį ir turtingų programų tik Naujienos ga
li surengti Chicagos ir apielinkių miestelių geros valios 
lietuviams. —BEVEIK PADAUŽA.

POLITIKOS ŽINIOS
J. V. Rėkus Liet. Demo 
kratų Lygos 
Pirmininkas

veikti,

Ruošia Bankietą adv.
J. T. Žuriui

’ ’ * • < *

John T. žtfris Boosters Club, 
praneša, kad Velykų dieną, bal. 
12 d, įvyks bankietas adv. žu- 
riui, kurį grupe remia į muni- 
cipialius teisėjus.

Kliubo sekretorė Ieva Luko
šiūtė sako, kad parengimas į- 
vyks Ashland Boulevard Audi
torijoje, ir kad dalyvaus demo
kratų partijos šulai, ir valsti
jos bei miesto valdžių atstovai.

J. T. žuris yra Ghicagos 
demokratų blioko nominuotas 
kandidatas ir priklauso sąrašui, 
kuriame kandidatu į guberna
torius figūruoja Dr. Herman 
Bundešen.

Suėmė jauną lietu
vių-vagių gaujos 
vada ir sėbrus

ir iš
pro-

Areštuoti Frank Adomaitis, 
Joseph Pocius ir kiti jauni 
Westside vagiliai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Janunowic rrancinko-

Kanape Anthony 
Kasparaito Jonas

, ketvirtadienis,. vas. 13, ’36

Business Service

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

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

, Hemlock 0800

CLASSIFIEDADS
Iii. ....................... i...........................  ...

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”, kuris atgavęs kvapų po sunkaus “Cavalleria Rus- 
ticana” operos pastatymo darbo, jau rv/ošiasi dalyvauti “Naujienų” Metiniame Koncerte. Kon
certas įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktuvių Dieną, vasario 1C d., Chicagos Sokolų sve
tainėje. Choro vedėjas yra Kazys Steponavičius: • ,

■■ ■ ■ ■

Laiškai Pašte
• ' i ’ ■ , r

šie laiškai yra atėję iš Et’ 
ropos. Kam jie priklauso, V 
gul nueina į vytinusįjį paštu 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėt* 
iškaba “Advertised Window'’ 
klausia laiškų.

901 Butkiewic Stelle
908

wic
\ 910

911
* 912 Kazlauskiene Magdalena

915 Levickui Kazimerin
929 Stulgai Antanui
931 Vilkui Jonui '

—O—

21st < Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

arba meškos nepaliovę < ėję į 
ežerą maudytis. Tiesa, jie tik 
įšokdavo į vandenį ir vėl beg-, 
davo lauk, kad nenušaltų kojos, 
rankos ir kiti “člonkai.”

Bet pasirodo, jog ir tarp lie
tuvių yra tokių, kurie mėgsta 
“šaltą" sportą”. Pavyzdžiu4!, p. 
Juozas Lukas, laikrodininkas, 
kuris gyvena adresu 3229 So. 
Lowe avė., pereitą sekmadienį,, 
vasario 9 d., padarė savotišką 
rękordą. O tas rekordas toks: 
vien tik su plonomis maudymo
si kelnaitėmis jis išbuvo lauke 
12 minučių. Ir tokiu laiku ir 
tokioje vietoje, kada tempera
tūra buvo nukritusi keturiolika 
laipsnų žemiau? nulio. L

Tas “pasišaldymas” visai ne
pakenkė,— jis jaučiasi visai 
gerai. J \

žinoma, tokį dalyku gali pa
darytį tik žmogus*,v kuris per 
ilgą laiką, taip sakant, grūdosi 
ir pratinasi šalčiui. Lukas tai 
sistematiškai daro. Ir tai, "sa
ko jis, yra labai sveika. Esą 
jokių šalčių jis niekuomet ne- 
pagaunąs.

Solistas “Naujienų” 
Koncerte

Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves 

“Naujienų” Metiniame 
Koncerte v

boriečiai bandysime pasirody
ti kuo geriausiai.

Mums svarbu būti tame 
koncerte: viena, kad “Naujie
nos” pagelbsti visame kame; 
antra, kad vasario 16 yra Lie
tuvos nepriklausomybės die
na. Pasimatysime “Naujienų” 
koncerte!

Šapas Darbininkas.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III :

coal
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ...................................$5.75
Lump, Egg or Nut ................ 6.00
Screenings ....................  4.75

' Direct from the Mine.
Call Day or Night 

KEDZIE 3882

16
, ANTANAS KAMINSKAS, te
noras, jaunas lietuvių solistas, 
kuris sekmadienį ■> 1 dainuos 
“Naujienų” Metiniame Kon
certe ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktimi^ iškilmėse. 
Jos įvyks SokQ®yetainėje.

' ' - - - ■ 
. ........   I I ■ ■■■ Į - ........... ii,,,, . ........................... ..

SPRING 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

Community Tavern
Musų užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

o

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

^Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas 

Mine Run ........................ .
Lump, Ęgg or Nut ............
Screenirigs ............................

Tiesiog iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

$5.75 
6.00 
4.75

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1500 S. State St. CALumet 5269.

Pradėdama smarkiau 
Cook An. Lietuvių Demokratų 
Lyga išsirinko naują pirminin
ką northsidiečio, John V. Rėko 
asmenyje. Susirinkimą atlaikė 
Demokratų partijos kambariuo
se, Morrison viešbutyje, kur ta
rėsi apie bendrą Veikimą adv. 
John T. žurio kandidatūros rei
kalu. Demokratų partija Chi- 
cagoje jį nominavo kandidatu 
į municipialius teisėjus.

Pirmininkas J. Rėkus ūžimą 
atsakomingą darbą miesto ro
tušėje. Pirmiau buvęs pirmi
ninku A. Kumskis atsisakė nuo 
pareigų. (Sp)

Progresyviai Demokra
tai Laimėjo 1 
Ciceroj '
Republikonų sąraše nominuotas 

lietuvis Kawal
i ’ ■„ • j

Jau yra žinomi galutini Cice
ro nominacijų rezultatai, 
jų pasirodo, kad laimėjo
gresyviai demokratai. Cerny- 
Hoffman grupė turėjo nusilenk
ti kandidatams, kurių prieša
kyje stovėjo George Stedrons- 
ky.

Svarbią rolę šitose nomina
cijose sulošė lietuviai. Kaip 
galima spręsti iš balsų, pagal 
pricinktus, lietuviai nusvėrė no
minacijas demokratų atvejyje. 
Lietuviški pricinktai, 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, ir kiti atidavė dide
lę didžiumą balsų progresy- 
viams, nusverdami nominacijas 
tųjų naudai.
Nominuotieji demokratai yra:

z G. Stedronsky, į prezidentus; 
Nicholas Hendrikse, į klerkus; 
J. J. Viterna, kolektorius; An- 
ton Macięjewski, supervizorius; 
H. R. Schwarzel, asesorius ir

• Felix Zdrojewski, trustee.
Republikonų nominuoti kan

didatai yra:
Joseph J. Kral—pres.; John 

Stoffel, klerkas; J. J. Pelikan 
—kolektorius; Frank Marek, 
supervizorius; Edward J. Ka- 
wal-Kavaliauskas — asesorius; 
Edward Kadle^, trustee.

Taxpayers and Labor party 
nominuotas kandidatas j prezi
dentus yra Anton Kucaba, Jr.

Nors Pranas Adomaitis, 2038 
Coulter sitreet, tėra 17 metų 
amžiaus, vienok jis spėjo iš
kilti iki Westside vagių šaikos 
vadų ir su sėbrais papildyti 53 
apiplėšimus.

Tokie faktai paaiškėjo apie 
jaunąjį lietuvi, kai Marąuette 
policija jį ir keturis kitus jau
nuolius suėmė ir iškvotė. Ado
maitis ir vienas. jo sėbras, 
John Ligman, 18, 2478 Blue 
Island avenue pateko į polici
jos rankas pereitą ketvirtadie
nį. Juos užtiko pollroomyje 
Adresu, 2125 Couter sitreet. Kai 
Adomaitis ir Ligman išsipasa
kojo, policija suėmė ir kitus 
tris: Robert Galvin, 17,- 2144 
West Jackson blvd.; Frank 
Markus, 14, 2322 South Hoyne 
avenue ir Rudolph Seneca, 15, 
2316 Kroli street. *

Policija taipgi suėmė Juozą 
Pocių, 23, 2316 Kroli
John Markus, 25, ir tris kitus 
asmenis. Jie prisipažino pirkę 
iš jaunuolių vogtus daiktus, bet 
ginčijo nežinoję kad jie buvo 
vogti.

Vagiliai operavo distrikte' 
tarp Wood ir California gatvių 
ir 16th ir 25-tos. Daugybę vog
tų branęenybių, radio aparatų, 
rūbų policija surado jų namuo
se.

Naujienų” Metinis Koncertas
Sekmadienį, Vasario 16

Per sergsti saugotis 
plėšikų Town of 

Lake
Du bandė apiplėšti lietuvi 

G. Brazauską

Street,

T0WN OF LAKE — Trum
pą laiką atgal du nežinomi 
piktadariai užpuolė ir bandė 
apiplėšti Geo. Brazauską, 2743 
West 59th street*

Naktį, tarp devintos ir de
šimtos, ties namu, 4640 Her- 
mitage avenuje, prie Brazausko 
prišoko užpuolikai ir pradėjo 
jį mušti. Bet Brazauskui pa
sisekė atsiginti. Jie bandė 
užpultąjį įtraukti į tamsią ie- 
lą tarp namų, bet ir čia jiems 
nepasisekė. Brazauskas turė
jo kelis dolerius kišenini, bet 
jų nenustojo. .

Vienok G. Brazauskas bara 
Town of Lake gyventojus, kad 
užpultas jis šaukęs pagalbos, 
bet niekas neatsiliepė. :Pats 
pergyvenęs nemalonų atsitiki
mą, pataria, visiems kitiems 
saugotis piktadarių Town of 
Lake.'

—--------r----------------- ,--------------------------------------

Palaidota Rozalija 
L , . Chernauskienė 

’ - 1 •'pačią dieną' apie 2-rą va
landą irgi Tautiškose Kapinėse 
įvyko laidotuvės Rozalijos 
Chernauskienės, po tėvais Šte- 
ponaitytės. '

Velionė paliko rvyrą Julijoną, 
sūnų Lawrencą . ir gimines.
Antanas PRackas feyl Kazimiero 

KapiĮjiėjse
Vasario 4 ’ d. įvyko / švento 

Kazimiero Kapinėse Antano Pi- 
lacko laidotuvės.1 >

Velionis paliko moterį Jose- 
phiną, sūnų ir dvi., dukteres. 
Mirė sulaukęs 54 metų am
žiaus. ;

• Visose šiose laidotuvėse da
lyvavo , labai dideli giminių ir 
artimųjų draugų būreliai.

Senas Petras.
. . ■ • j?
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Indiana Harboriečiai 
į Naujienų Koncertą

Kad ir su Šliužą

Eileen Masalskis 
išvažiavo Floridon

P-lė Eileen Masalskis, 
metų, užbaigus Englewood
mokyklą su aukštais, atsižymė- 
jimais ir gavus metų stipen
diją į Northvvestern universi
tetą, vakar išvažiavo Floridon 
atostogauti. Pakeliui, Eileeii 
atlankysianti Tampą, Saint 
Petersburg ir ilgesnį laiką pa
buvus Miami, grįž atgal Ghi- 
cagon. Eileen chicagiečiams 
yra žinpma kaipo gabi ir ta
lentinga šokėja, bet jos ambi
cija yra, siektis mokytojos 
mokslo. 1 , —F. B.

Kur Sūsirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti į musu 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame vijsus jdraugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS
4171 So. Halsted St.

INDIANA HARBOR — Kiek 
v - / ■ . ‘

man teko susitikti ir kalbėti 
su daugeliu vietos žymesnių
jų veikėjų ir “Naujienų” skai-

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highwąy Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė. 

Sandvičiai ir Chile.
, PETĘR KAZWELL, Sav.

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

LUNCH RUIMIO FIKČERIAI 
PARDAVIMUI, taipgi cash registe- 
ris. J. Decker, 2785 W. 43rd St.

DAIEŠKAU Tavern — barus ge
rame stovyje. Kurie norite par
duoti atsišaukite tuojaus .Telefonas 
Hemlock 4576.

1' . . ..... •

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 Šo. WaIIace St. 
Tel. Boulevard 3489. x

Miscellanecrus 
Įvairus

KAS TURITE vartota vežimėli
kūdikiui (Buggy) atsišaukite 

Grovehil 0753

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokiu gėrimu, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liąuor Store 
JOHN GAUBAS, Sav.

, 3529 So. Halsted Street

Heln Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU — gabus, agresyviški ir 
geros išveizdos vyrai, tarp 25 ir 50 
metų amžiaus gali pasinaudoti reta 
proga ir pristoti už pardavėius prie 
didelės rytinės firmos. Pardavinėji
mo patyrimas nereikalingas, nes mes 
natis nuodugniai išmokiname tuos, 
kuriuos pasirenkame. Jus turėtu
mėte uždirbti pradžiai komisu iki 
$40 i savaite- Nuolatinis darbas 
per apskritus metus. Proga page
rinti savo padėti. Atsišaukit ketvirta
dieni tarp 9 ir 12 ryte. Mr. Callaham 
203 N. Wabash Avė. Kambarys 618.

BRIDGEPORTE
Del sveiko .maisto ir skanių 

kopūstų eikite i:
Universal Restaurant
, (ANTON A. NORKUS. Sav.)

750 W. 31st St.
Tel. Victory 9670

REIKALINGA gėrimu pardavėju 
dėl Pullman ir Roseland su daug 
oirmenybių. Atsišaukit Mutual 
Licjuor Co., 4707 So. Halsted St.

REIKALINGA gėrimu pardavinė
tojai su pasėkomis. Mes parūpin
sime daug pirmenybių. Mutual 
Liquor Co., 4707 So. Halsted St.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko, Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom į namus ir groserį. 

Pašaukit.

REIKALINGAS Janitoriaus pagel- 
hininkas unijistas. D. Ūselis, 4509 
West End Avė.

AR JAU NUSIPIR
KOTE BILIETUS Į

NAUJIENŲ 
METINĮ

Koncertą
Sekmadieni 

VASARIO 16 
ęhicągos Sokol 

Svetainei

“Naujienų” Metinis Koncertas 
Sokplų Svetainėje, 2343 South 

Kedzie avenue

Placitas Adomaitis 
palaidotas Tautiš

kose kapinėse
J. Lukas pasižymėjo Pirmadienį, vasario 10 dieną, j 

Lietuviškose Tautiškose1 Kapi
nėse tapo palaidotas Placitas 
Adomaitis.

'poliariški lo-[ Velionis paliko dideliame nu-, 
liūdime moterį Marijoną, du 

kurie ir didžiausių šalčių nebi- sūnūs* dvi dukteres ir gimines.
Kai užklupo dabartiniai Mitė sulaukęs 51 'metų am- 

i žiaus.

Chicago j e yra susikūręs savo
tiškas klubas, kuriam priklau-Į 
so vadinamieji 
kiai.” Vadinasi, tokie žmonės,

JO.- .
šalčiai, tai tie poliariški lokiai

tytojų, tai visi tą patį sako: 
“Kas bus tas bus, bet mes tu
rėsime kaip nors dasigauti į 
Chicago vasario d., į “Nau
jienų” KoncertąrN 1
' Vienas mano jgeras draugas 
sako, -važiuos kad ir su šliužą, 

I bet turės nuvažiuoti, “šliužą 
pas mus Lietuvoje ūkininkai 
vadindavo įrankį akmenų ve
žiojimui vasarą”.

Taigi, pasirodp, kad “Nau
jienų” patriotų pas muš yra 
labai daug. Nors prastas oras 
vis dar siaučisU fr keliai ne
palankus, bet mes Indianahar-

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, alų, 
cigarus, / Šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

FOXDELUXE
Alus—5 centai. Dęgtinė-—10 centų 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS

REIKALINGA 3 darbininkai ant 
farmos ir viena moteris už gaspa- 
dine. Crane Coal Co. nupirko farma 
netoli Tautišku kapinių. Atsišaukit 
greitai. Crane Coal Co., 5332 So. 
Long Avė.. kampas Archer Avė.

Tel, Republic 8402

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Business Service

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygoą. 
įei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverna- Darbas lengvas, patyri
mo nereikia. Atsišaukti

1519 E. 63rd St.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

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

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 
Mes esame jau šiuo 

50 met.
2951 
adresu virt

■H

Business Chances
u , --□n- ---

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
pilnai jrengta. Atsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So. 50 Avenue. 
antros lubos. Tulšus, savininkas 
1408 So. 48 Ct. Galima matyt nuo 
3 iki 7 vai. vak.

VISAI MODERNIŠKAS meat 
marketas pardavimui dėl partnerių 
nesutikimo. Duokit savo pasiuliji- 
ma. 7045 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS PARDUOTI 
6410 So. California Avė., 
bariu mūrinis bungalow, 
apšildomas, platus lotas, 
kas moderniškai išrengta.

Parodysime tikrai 
Atsišaukit * 

2582 W. 63rd St. 
Hemlock 8300*

$4250. 
rus.

, 5 kam- 
furnace 

Vidui vis- 
Kaina 
susita-




