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Gubernatoriaus Diktatūra 
Georgia Valstijoj

I.........  • II

Gubernatorius Talmadge įvedė valstijoj 
tikrą diktatūrą ir pagelba milicijos pašali

no valstijos iždininką ir kontrolierių

Pranašauja Franci j ai triukšmingus ir kruvinus generalius rinkimus Lietuvos Naujienos

ATLANTA, Ga., vas. 25. — 
Gubernatorius Talmadge, dide
lis prezidento Roosevelto ir jo 
Naujosis Dalybos priešininkas, 
kuris nuolatos kalba apie pre
zidento “diktatūra”, pats Geor 
gia valstiją jau kelinti metai 
valdo diktatoriškai.

Kadangi Valstijos legislatu- 
ra nėra jam palanki, tai jis ne 
šaukia legislaturos posėdžių, 
bet bando viską valdyti vien 
pagelba milicijos ir karo sto
vio.

Kada prieš porą metų dalis 
valstijos viršininkų jam pasi
priešino, tai jis tuoj pasišaukė 
valstijos miliciją, paskelbė ka 
ro stovį ir pagelba milicijos tuos 
viršininkus pašalino iš vietos.

Kadangi nešaukiant Valstijos 
legislaturos posėdžių .pasiliko 
nepatvirtintas ir valstijos biud
žetas, tai gubernatorius TaL 
madge pasiskelbė save ir. vals
tijos finansų diktatorium.

To jau buvo perdaug net ir 
jo paties šalininkams. Valstijos 
iždininkas George B. Hamilton 
ir kontrolierius William B. Har- 
rison, gubernatoriaus šalinin
kai, atsisakė prpįąžjnti ^uber 
natoriaus finansinę aikUturą ir 
iki legislatura nepatvirtins' biud
žeto, atsisakė daryti išmokėji
mus vien gubernatoriaus įsa
kymu.

Gubernatorius tada pasielgė 
grynai diktatoriškai. Jis pasi
šaukė miliciją ir abu šiuos vir
šininkus pašalino iš vietos, jų 
vieton pastatydamas savo klus
nius tarnus: iždininku J. 
Daniel ,o kontrolierium—C. 
Carreker.

Bet ir pašalinęs iždininką
kontrolierių gubernatorius atsi 
dūrė keblume. Kartu su jais 
išėjo ir visi iždynės darbinin
kai, išėmus vieną. Išeidami jie 
užrakino valstijos seifą 80 va
landų, taip 
jokiu budu 
gų prieiti.

Jau buvo
dinti, bet tuo laiku sugalvojo 
užgriebti pinigus visų kitų de
partamentų, nors tie pinigai ir 
nepriklauso valstijos iždui. Pa
gelba užgriebtų pinigų jis įsten
gė atlikti butiniausius valsti
jos finansinius dalykus ir iš
mokėti skubiausias išlaidas.

Gubernatorius Talmadge jau 
kelinti metai valdo valstiją pa
gelba milicijos ir karo stovio. 
Jis pasinaudojo karo stoviu 
kiekvieną kartą, kada tik jam 
gręsia bylos už valstijos įsta
tymų laužymą, nes esant karo 
stoviui civiliai įstatymai nevei
kia ir jis vienas kaip nori gali 
valstiją valdyti.

Reikia pastebėti, kad guberna 
torius Talmadge ruošiasi kan
didatuoti nuo demokratų parti-

jos j prezidentus, prieš preziden
tą Rooseveltą. Arba jei neįstengs 
pats nominacijos laimėti, tai 
‘daryti viską kad ir prezidentas 
Rooseveltas nominacijos negau
tų. Galima įsivaizduoti kaip 
jis valdytų visą šalį, jei taptų 
išrinktas prezidentu, jei jis sa
vo valstiją valdo vien milicijos 
ir karo stovio pagelba.

Italai gamins savo 
muvius

RYMAS, vas. 25. — Italijos 
fašistai nutarė neberodyti už
sieny gamintų filmų, bet jaš 
gaminti pačioje Italijoje. Tuo 
tikslu bus įrengtas itališkas 
Hollywoodas, kur filmos bus 
gaminamos. Mussolini jau pa 
dėjo ir kertinį akmenį busian
čiai didelei mūviu studijai. Bet 
dar nežinoma kaip patys italai 
norės žiūrėti savų filmų ir ar 
nepasiilgs pasaulinių garseny
bių, ypač kad naminės filmos, 
žinoma, bus grynai fašistinės.

rasta nušauta laike triu- 
Mardi 

Rasta ją negyvą pic-

Leon Blum

Aibert Sarraut

Chamber of deputiei i? <

Bandymai išardyti fašistų organizaciją, kaip^Crox de Fece (“Ugnies 
Kryžiaus”), ir rojalistų pasikėsinimas prieš sdcialistį vadą Leon Blum Francijai pra
našauja triukšmingus ir kruvinus generalius rinkimus. Jie įvyks pavasarį? Dešinieji 
nori labiau centralizuotos valdžios, o kairieji atakuoja Francijos bankus ir finan- 
sierius, kaltindami juos depresijos atnešimu. Kova eis dėl 600 atstovų Francijos aU 
stovų bute. Svarbiausias roles rinkimuose sulos Piėrre Lavai ir Flandin, buvę prem
jerai; Leon Blum socialistų vadas, ir Albe rt Sarraut, dabartinis premjeras.

PARYŽIUS.

Gubernatorius atsto 
vų bute nugalėjo 

' Nash mašiną -
Atstovų butas priėmė pastovios 

registracijos bilių, kuriam 
priešinosi Kelly-Nash maši
na

New Orleans prasi
dėjo . karnivalas
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. A . .
NEW ORLEANS, La., vas.

25. Čia prasidėjo mętinis kar 
Mųrdi Gras, kuris

Naciai pradėjo kovą 
prieš bažnytinius 

khubus

B.

ir

kad gubernatorius 
negalėjo prie pini

manęs seifą sprog-

Nušauta karpivale-
NEW ORLEANS, La.,, vas. 

25.—Mrs. Estelle Hughes, kuri 
su 9 metų duktere du mėn. at
gal atvyko iš Panama City, 
Fla
kšmingojo karnivalo 
Grass.
vėlėj netoli geležinkelio sto
ties.

Ji visą vakarą buvo su drau
gais ir spėjama, kad ji buvo 
nužudyta kitoj vietoj ir tik ton 
vieton jau negyva, ar dar mirš^ 
tanti atvežta.

Suimti trys vyrai, kurie kar
tu su ja buvo. Tarp jų yra 
džokejus Jack O’Day, kuris pri
sipažino, buvęs tiek girtas, kad 
nieko neatsimenąs kas įvyko. 
Jis galėjęs ją nušauti, ,• nors 
nieko apie tai nežino. Jis bu 
vęs sumuštas ir apiplėštas, bet 
kur ir kaip tas įvyko, jis nie
ko neatsimenąs.

Bus šalčiau
CHICAGO. — Oro pranašas 

sako, kad iš šiaurvakarinės Ka
nados ateina nauja šalčių ban
ga ir šiandie vakare busią ge
rokai šalta. Bet jis nesiima 
spėti kaip didelis tas šaltis bus.

šatlesnis oras gal sumažins 
greitą sniego tirpimą ir bent 
laikinai pašalins pavojų potvy
nių, kuris dabar yra tikrai rim
tas net trylikoj valstijų. Illi- 
ndis valstijoj iki^iol jokių di
desnių potvynių nepisireiškė.

Zaharoff serga

te

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

• Giedra; šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 44°.'
Saulė teka ’ 6:32, leidžiasi 

5:35.

MONTE CARLO, vas. 25.
Sir Basil Zaharoff, amunicijos 
karalius ir Europoj misteriška* 
sis žmogus sunkiai susirgo; 
Nors gydytojai ir sako, kad jo 
gyvasčiai nėra pavojaus, bet 
jis stropiai dabojamas, nes jis 
yra 87 m. amžiaus ir kiekviena 
ligą jo amžiuje yra pavojinga.

BOSTON, Mass., vas. 24. — 
Plėšikai užuolė Keith teatrą ir 
pabėgo pastvėrę apie $12,800.

SPRINGFIELD, III., vas. 25. 
—Valstijos atstovų <butas šiam 
die pasipriešino Kelly-Nash ma 
šinai ir 80 balsų prieš 37 pri
ėmė pastovios registracijos bi- 
lių, pasiūlytą gubernatoriaus 
Horner, bet kuriam griežtai 
priešinosi Chicagos demokratų 
bosai Nash ir meras Kelly. ,

Dabar bilius pasiųstas sena- 
tan, kur laukiama naujos ko
vos.

Biliaus šalininkai tikrina, kad 
jis užtikrina teisingesnius zrin-, 
kimus, nes nedarant nuolatinių 
registracijų negalės bent ke
liose vietose registruotis viso
kie perėjūnai, kurie už pinigus 
balsuoja net kelios© vietose.

Anglija bando susi
tarti su Amerika 

ir Vokietija
LONDONAS, vas. 25. — Ang 

Ii ja laivynų aprybojimo konfe
rencijoje bando susitarti su 
Jungt. Valstijoms ir Vokietija 
dėl karo laivynų. Tas susita
rimas butų atkreiptas prieš 
Franciją ir Italiją, kurios bandė 
pakrikdyti laivynų konferenci
ją.

Francija jau nori su 
sidraugauti su 

Vokietija
PARYŽIUS, vas. 25.

sienio reikalų ministeris ,Flan- 
din nustebino atstovų butą pa
sisakydamas už Francijos susi- 
drąugavimą su Vokietija ir už 
pripažinimą jai lygybės kartu 
su visomis 
valstybėmis.

kitomis pasaulio

nivalas 
kasmet yra ruošiamas jau dau
giau kaip per. 100 metų. Į kar 
nivalą suvažiuoja desėtk’ai tū
kstančių žmonių iš visų Jungt; 
Valstijų - ir visi, užmiršę { biz
nius ir rupesnius, atsiduoda be- 
ntfpestirigam pasilinksminimui.

.Šiauštis prasideda milžinišku 
maskaradu ir paradu, kuriami 
išleidžiama gal milionai dol. 
šiemet karnivalas busiąs dar 
triukšmingesnis ir puošnesnis 
nė keliais pastaraisiais depresi
jos metais.

Nutroško nuo gaso
DE KALB, lik, vas. 25. — 

Jack Kerwin, 68 m., nutroško 
nuo besisunkiančio į jo bakūžę 
gašo. Du kiti namo gyventojai 
pritroško, bet gal pasveiks.

IR NAUMIESČIO UKINANKAI 
ATIDUOTI TEISMUI

Kudirkos Naumiesčio ūki
ninkai irgi darė slaptą Susirin
kime buvę saugumo policijos 
valdininkai su šauliais daugumą 
to'susirinkimo dalyvių buvo su
laikę ir iškvotę. Už įkalbinė
jimą streikuoti kaltinamaisiais 
traukiama 12 ašmenų.

............... .  .................. .............. .Ii..III..^ •

DETROIT, Mick, vas. 25.- 
Nancy Winans, 19 m., duktė 
automobilių inžinieriaus, užsi
mušė nušokdama 150 pėdų ant 
ledo nuo Ambasšador tilto. 
Krisdama ji pramušė ledą Det- 
roit upėj ir paskendo.

WASHINGTON, vas. 25.
Abiejų butų konferencija pil
nai išlygino visus skirtumus ad 
ministracijos $500,000,000 - far- 
mų šelpimo biliuje. Tikimąsi, 
kad bilius bus galutinai priim
tas ir pasiųstas prezidentui pa
sirašyti už dviejų dienų.

Nacių vadai įspėja, kad pri
klausantys pašalinėms orga
nizacijoms negalės gautį dar
bo

I.i'l i:1 : .- 7.

BERLYNAS, vas. 25. —Na
ciai ( paskelbė šiandie, kad tie, 
kurie priklauso pašalinėms, ne 
nacių kontroliuojamoms, < pro
fesionalinėms ar biznio organi
zacijoms, - ateity negalės gauti 
jokio darbo ir negalės užsidirb
ti sau pragyvenimą.

šitokį esmėj paskelbimą pa
darė nacių darbo frontas, ku
ris pasklbė, , kad prie darbo 
fronto negali 
jokis asmuo, 
tu priklauso

priklausyti 
kuris kar- 

ir i kitokiam 
kliubui, ypač konfesiniam—baž-
nytiriiam. O nepriklausant prie 
darbo fronto negalima gauti it 
darbo.

šis darbo fronto paskelbi
mas ypač yra taikomas bažny
čioms, kurios turi savo profe
sines draugijas. Jau ir pirmiau 
naciai kaip įmanydami kovojo 
tas draugijas, bet niekad ta 
kova nebuvo tokia griežta ir at- 
kakli
darbo priemonių

kad stvertis šalinimo iš

Hitleris traukia teis 
man Francijos 

laikraštį

Keturi kasininkai 
kaltinamųjų suole
KAUNAS.—Kauno apygardos 

teisme buvo teisiami keturi bu
vę Kauno geležinkelio stoties 
bagažo kasininkai: Stasys Va 
siliauskas, Stepas Valentinas, 
Jonas Jasiunas ir Juozas Gjėd- 
roicas. Jie visi yra baigę po 
4 gimnazijos klases, po 10 ir 
daugiau? metų tarnavę geležin
kelių žinyboje, visi, palyginti, 
jauni vyrai, nuo 32 iki 37 me
tų amžiaus.

Kriminalinė policija susekė, 
kad nuo, 1932 m. gruodžio m: 
bagažo kasininkai pradėjo sa
vintis valdiškus pinigus. Jie tat 
darydavę, kiek iššaikinta, klas- 
tuodami tik ekskursijų važta 
raščius. z

Kiek pavyko išaiškinti, jie 
pasisavino per 3,000 litų.

Teisme Giedroicas visai pri 
sipažino padaręs nusikaitimą, o 
kiti prisipažino tik dėl dalieš i 
jiems pateiktų kaltinimų. Trys 
sakosi turto neturį ir po atlei 
dimo iš tarnybos esą bedarbiai. 
Beveik visi vienodai aiškinasi 
dėl padaryto nusikaltimo: gau
davę nedidelę algą (po 240 Ii-’ 
tų- mėnesiui), sirgus motina, 
sirgus žmona, turėję mokėti už 
draugui pažiruotą vekselį ir t.t., 
tad ir susigundę laikinai pasi* 
naudoti pinigais, o paskui vėl 
ištaisyti dokumentus ii4 Išei 
tuS pinigus - grąžinti...

Tiesa, ‘ 
tarnybos, sumas, kurios pripa* 
žintos jų išeikvotos, grąžino 
valstybės iždui. .Tik Vasiliaus
kas dar iki šiol negrąžino.

Teismas (posėdžiui pirminiu’ 
kavo teisėjas Maliukevičius) po 
ilgesnio pasitarimo paskelbė 
sprendimą, kuriuo visi pripažin
ti kaltais ir nubausti po 6 mė«- 
nesjus paprasto kalėjimo, bet 
sąlginiai nuo bausmės atlikimo 
atleisti.

Padegimai Tilžės 
krašte iš politinio 

keršto
KLAIPĖDA.—Pereitą rudenį 

ir vasarą Tilžės krašte keliose 
vietose buvo padegti keli di
desni dvarai ir ūkiai. Paga
liau Tilžės policijai pavyko iš
aiškinti, kad ukius padeginėjo 
melžėjas B. iš Turkių ir kume
tis Sch. iš žemkalnių.

Nors jie neprisipažino, tačiau 
policija tūri rimtų įtarimų ir 
abudu suėmė. Jie kaltinami 
dar dėl to, kad priklausę vienai 
organizacijai, priešingai dabar
tiniam režimui Vokietijoje. Jie 
padeginėjimus darę iš politinio 
keršto.

Lietuvos raguočių 
transportas jau 

Palestinoje
■ 4................................. Į.

. KAUNAS.-—Iš Haifos, Pales
tinoje, gauta Lietuvos konsulą 
to Tel Avive telegrama, kurioj 
pranešama, kad Strazdo lydimas 
raguočių transportas atvyko. 
Buliai atgabenti tvarkoje, oBuliai atgabenti 
karvių dalis suliesėjo. Septy
nios karvės nudvėsė kelyje. 
Raguočių transportas ryt bus 
sveriamas.

veI < ---- "-------
iseikvo- Ekstremistai išardė

us-grąžintu.. . -
kai buvo atleisti iŠ įrofėriiį suvažiavimą

Valdžios k e r š t a s 
laiudininkų vadui *

Aleksandras Tornau atleidžia 
mas iš advokatūros

KAUNAS__ Teisingumo mi
nisterio įsakymu nuo kovo 1 d; 
advokatas Aleksandras Tornau. 
kuris praktika verčiasi Kaune, 
iš advokatų pareigų atleidžia
mas.

(Adv. Tornau buvo veiklus 
liaudininkų vadas ir tankiai 
gindavo politinius nusikaltę • 
liūs).

MEXICO CITY, vas. 25. — 
Apie 100 žmonių liko sužeista 
susirėmime tarp dviejų darbi
ninkų frakcijų Coyoacan prie 
miesty. »

dienomis 
auto tar- 
suvažiavi 
buvo su-

KAUNAS.—šiomis 
įvyko L. šoferių ir 
nautojų Sąjungos 
mas. Į suvažiavimą 
kviesta daug ir neorganizuotų
šoferių—ne sąjungos narių.
Buvo laukiama, kad šie svečiai 
pasisakytų savo gyvenimo rei
kalais. Bet pasirodė, kad dau
guma šių svečių buvo tam tik
ro ^nusistatymo narių, opozici
jos, specialiai suverbuoti. Nau
dodamiesi prezidijumo pirmi
ninko . Lukoševičiaus palanku 
mu, jie įgijo suvažiavime pil
nas “teises”. Iš s-gos skyrių 
atstovų suvažiavimo pasidarė 
neorganizuotų šoferių sueiga. 
Prieš dabartinę s-gos centro 
valdybą pasipylė demagogiški 
kaltinimai- Dalis tikrųjų s-gos 
narių pasipiktinę apleido salę. 
Pagaliau ■ statant j valdybą kan
didatus, svečiai pakėlė tokį triu
kšmą, kad policija suvažiavimą 
Uždarė. -

(Cenzūros išbraukta)

NUSIŠOVĖ

KAUNAS. — Senamiestyje, 
ties žuvų rinka, nusišovė “Ūki
ninkų arbatinės” savininkas 
Česlovas Januškevičius. Jis tą 
dieną buvo susiginčijęs su sa
vo artimaisiais ir po ginčų nu
sižudęs.

PARYŽIUS, vas. 25. — Pa- 
siremdama 1883 m. įstatymais 
apie “įžeidimą” svetimų šalių 
vadų, Vokietijos valdžia užve
dė bylą 'Francijos teismuose 
prieš laikraštį Le Journal, ku
ris aprašė slaptus meiliškus 
Hitlerio prietikius. Laikraštis, 
Vokietijos valdžiai prašant, bu
vo konfiskuotas Paryžiaus po 
licijos.

. BERLYNAS, vas. 25. —Hit
lerio sesuo, kuri buvo .diktato
riaus šeimininkė, apsivedė su 
Dresedeno profesorium.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

■ . ‘ ' ■ i ? 1 1 ' . į«

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Baltimore, Md nežinia kokiais suine-

vos

Trečio laijfc- NAUJI LIETUVOS DIPLOMATAI buvusio

dieniais

ŠIOS SAVAITES

3407

įkiš

ark 3395

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių KITATAUČIAI

Dr. Herzman

Amerikos. Lietuviu Daktaru

30-8:80

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turimę Koplyčią# Visose Miesto Dalyse.

įvarti 5918 
pry 2348

Lietuvos nepriklausomybes 
ap vaikščiojimas. — Rezo
liucija Lietuvos reikalais

— tragin- 
hąijjerą ir

West Town State. Baųk Bldg.
2400 Wėst Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai 
Tel. Seeley 7330

Narni telefonai Brahairtek 0597

perse-
lietuvius Ar-

4 ,, f

tie' pasirody- 
kombinacr

Jis ncsjdro

i. Padarius apskr. gy
dytojui: skrodimą B> šiupieniaus 
lavonui buvo rasta perpjauta 
arterija ir net subądyti peiliu 
plaučiai.

Vasario 6 d. jaunas Vilniaus

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ir šventadieniais 10—12 
dienu.

REZOLIUCIJA
Lietuvių Demokratų

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

bet, nelaimei, apie 9 (21) vai. 
vąkąro atsibastė keletą, prisi
gėrusių ir žemos doręs žmonių 

; (samagonkės varytojų),, kurie 
pradėjo tarp savęs peštis ir 

į drumsti blaivaus jaunimo gerą 
nup taiką. •

AMBULĄNęE PATARNAVIMAS
YARds 1741—1742

Lietuvos neępkhus^niylĮjs 
ąpyąiksčiojĮmąs. — 

Mąrylando gubernatorius 
liko apdovanotas Gedimi
no ordenu 
snio ordeną gavo ir, teisė
jas Laukaitis.

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

2400 Wėst Madison Street 
pietų. 6 iki 8 vai 

eeley 7330

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

>. Dųbrąvų kaimp jaunimas, 
kaip paprastai įpras
ta, sęjaną^ęąį sųsįripko pas

;ukįninjf;ą; Ragauską pksilinks- 
$9jąųųipias yra 

bęyeįk visi. VVSrgpą Dubravų 
’S^. nąrjąi ijf susipratę lietuviai,

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

susirinkinię, skamba

fronto kovotojas A. Panemu
nės kapinėse buvo palaidotas, 
žmonės pasipiktinę “samogon 
kos” varytojų darbais ir laukią 
griežtų bausmių.

Kalbėjo dar miesto kontro
lierių Ray Madden, adv. Niek 
Valasina ir vyriausias tos die
nos kalbėtojas, p. J. J; Hert- 
manavičius, iš Chicagos. Pas
tarasis plačiai apibudino Lie
tuvos nepriklausomybę ir kaip, 
ji buvo atgauta.

Pąhaigojp di;g, Antanas Ste- 
pasiūlę Įį^inkųr 

priimti Lietuvių Deiųpr

ĮĮĮ3421 S. _ _____
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

buvo sudainuoti 
Liętųyo^ himnai, 

sekė 'kjipą dainos ir 
Kalbėjo Lygos pir-

Ofiso T<
ARėž. 1__ . . _____

Dr. Bertash
756 West 35th St 

Con of 35th and H.
Ofiso valandos nuo 1-8

Nedaliomis pasai sutarti.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwęll St, 
Tėlepho’DAt Renublic 9723

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Sęredonįis* ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avepuę 

Telefonas Republir 7868

buvusio jos sekretoriaus P. 
GaųČĮP užtariu,ejjmo Bęrkma- 

iųo ir nęžmeniško pųpliipo tų, 
kurie, gindami Liėtųvęą gar
bę, ręikaĮąyp, kad Lietuvos 

įtaiga atsisakytų

r \ ,

KJ. Jurgelionjs 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
įdgeporto ofisas 
sted St. Tel. Yards 2534

7 , ' 7 ‘ Į.
Miesto ofisas
Clark St.' 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir. vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

Maryland valstija oficialiai 
pripažno Lietuvos ręspublikos: 
dieną. Toks pątyarkymas pa
daryta prieš pat ąštuoniolifcos. 
metų nepriklausomybės sukak
tį. Kadangi tai buvo pirma, 
valstija, kuri paskelbė Lietu
vos dieną, tai jos gybernato? 
rius liko apdovanotas L. D. K. 
Gedemino ordenu. Gubernar 
toriui Nięe ordeną užkabino 
ant kaklo P. žadeikis, Lietur 
vos ministeris Amerikai, kur 
ris specialiai buvo, atvykęs į 
Baltimore.

Stotyje p. Žadeikį pasitiko 
gubernatorius Nice, miesto met
ras Jackson, lęgijonieriai ir 
kareivių kuopa. Pasitiktas jis 
buvo su visomis ęęręmpnijo- 
mis, kokios yra nustatytos to
kiais atvejais. Būtent jo pa
gerbimui buvo iššauta pen
kiolika šūvių.

Iš stoties visi nuvažiavo į 
Maryland teatrą, kur ir įvy
ko Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Kalbėjo p. Žadei
kis, valstijos senatorius Joseph 
M. Wyatt, Joseph B. Griesa- 
cker, Laukaitis ir kiti.

Vakare įvyko Lietuvių Sve
tainėje pokylis, kurį suręngė 
Amerikos Lietuvių Biznięrių 
ir Profesionalų Draugiją, Po
kylyje dalyvavo ir Latvijos 
ministeris Amerikai, Dr. Alf- 
red Bilmanis, kuris pasakė 
trumpą kalbą. Kalbėjo ir 
kiti. ,/ J&čZ

Pęįylip,, metu p, Žadfeikis 
užkabino į gubąpjatorfįii" 
atsiųstą iš Lietuvos ordeną., 
Sako kalboje p. Žąjleikis pa
žymėjo, jog Gedimino ordęųąs 
gubernatoriui suteikiama už 
tai, kad jo valstija pirmoji 
proklemacijos keliu paskelbė 
Lietuvos dieną. Esą Lietuva 
ne tik gubernatorių apdovano
janti ordenu, bet ir pager
bianti pačią Maryland valsti
ją. Kadangi Lietuvos univer
sitetas susideda iš paskirų ko
legijų, tai vieną tų kolegijų 
busianti pavadinta Maryland.

Ordenu buvo apdovanptas 
ir William F. Laukaitis, trafi- 
ko teismo teisėjas. Mat, jis 
labai daug prisidėjo prie to, 
kad legislatura priėmė rezo
liuciją Lietuvos dienos reika
lu. Už tą pasidarbavimą jam 
buvo suteiktas trečiojo laips
nio ordenas. — Z.

Tel, Ęoulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3Q.‘v, Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Nąikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Lieiuyoš konsulas ArgentL 
noje, p. Jurgis Kučinskas, nors 
kunu ir dusia tveria ir lipdo 
litus valgančius tautininkus, 
bet kažkodėl kalbama ir apie 
jo pakeitimą. *

Vienintelis ministeris p. Jo
nas Aukštuolis visų Pietų A- 
rikos lietuvių yra vienodai 
gerbiamas, ne vien kaipo kar
jeros diplomatas, bet ir kaipo 
begaliniai taktiškas ir taikin
gas žmogus. ' ,

Gaučio “diplomatišku
mo” atgarsiai

Nekalbėsiu apie tai, kad p,. 
Gaųčys per dienas Atstovyhėr 
je ųięko nedirbdavo, o tik 
gelbėdavo pasileidjusiems ku
nigams polįtikuot 
kiot doriausius 
gentinoje, jeigu 
davo klerikalų 
jpųis pavojingi^ 
vėdavo žemiausių priemonių.

Pąr visi, pameną sĮpųdalą, 
iškepą lietuviškoje . spaudoje 
ąpįe Gaučio užtąpnęjąmą žy- 
dęlį; Bęrtkmąną, kurią Visą 
laiką skelbdavusi esąs Liptų? 
vos ir Lenkijos juriskonsultu 
Argentinoje. Dar tik prieš 
porą mėnesių Berkmanąs liko 
pašalintas ir nuo paskutinių 
bylų vediiųo, kuriąs pirmeS’-

pęnaįtis
sipms ;
hratų Lygos pagamintą revo
liuciją. Susirinkimas už re- 
zoliuęją pasisakė kųip vięnu 
balsu.

Paskui prasidėjo šokiai, ku
rie tęsėsi, iki 3 vai. rytų.

Rezoliucija, kuri buvo pri
imta

Ęhpne Cąųąl 6174

' 'r . S. SAUDAS
V18 Węst 18th Street ’’ Plipne IVIoiįroę 3877

OLP
Ijones Boulevard 5203-8418

Extra Bargenai
įpŲNGJ^G CHAIR

jį 6.95
Prie kiekvienos kėdės 
bridge lempa dovanu.

RGOSEVEtT
FURNITURE1

Roosevelt Road
Tel. $eeley 8760

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

111 .W. Waslungton St
Room 737

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

Gyv. vięta: 6733 Cra^don Avė. 
namų Tel.: — Hyde

Vasario 16 d. Sęxon svetai
nėje įvyko Lietuvos neprklau- 
somybės aštuoniolikos metų 
sukakties minėjimas. Lietu
vių Demokratų Lyga širdingai 
dėkoja “Naujienomis” ir jų re
daktoriui P. Grigaičiui už pa
rengimo išgarsinimą. Dėko
jame p. Joe Budrikui, kuris 
oro bangomis pagarsino mu
sų rengiamą paminėjimą. Di- 
žiausį ačiū tariame žyųiieiųs 
svečiams iš Chicagos, butęųt, 
J. j. Hertmanavičiui ir S. Rus- 
scl, kurie- mums padėjo Lief 
tuvos nepriklausomybės šven
tę minėti.

Ačiū poniai J. Radęs ųž gra
žaus programo sudaryipą ir- 
visoms vietos liętuyaittėijis, kų-. 
rios vienokiu ar kitokiu būdų 
prisidėjo prie to, kad mes tu
rėjome sėkmingą parengimą., 
O parengimas buvo tikrą j sėk
mingas, nes atsilankė daug 
publikos. /

Programą atidarė B. G. Pa
žėrė, Lygos vice-pirmininkas.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Ž. Vežei-is 

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo' 9 iki 8 vakaro.

Sęredoj nasrai sutartu

licero Phone Cicero 2109

į Ęaųną, ir tųjpįnt; Amer1^

Susirinkimo.-ptemiliinkas, 
įj. A. Gr,ąkeu,

Mdry Lipskis, 
A. Ėinįkh,-" , .

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akią Specialistas.
RalehRvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigiptio. akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti.' atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikuą Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioi nuo 10 iki 12Į
Daugely atsitikimu, akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

ųjęji lietuviški udiplomątąi’’ ■ 
jam bųyo Sąšąlįnp
ministeiiis Aukštuolių tuo

ų>nsų spąu- 
dP3 tyi^tiųjn?^ apie 
ųą bųyo, ^įsįųgiu o yienpk 
Gąučys Ątstoyybęs vardų ęIu? 
(Jo “Ą. į. B$So” ^ęcjąhtųpų.

N. No^kųi ųĮ bęrkmąniįądps 
vifišųpipp, Gąų^ys 

nętgi At^tpvybąs. vąrdų; pątąr 
rę; ĖęrkĮP9nhJ trauktu Nprkų 
tęismąn uį

Bętį skąJlykit^ gerbiamieji, 
kas dąbą^ atsitiko -su gąrsiųpr 
jn ęrąųčių (j^aųgų Ęęi’kinaųų- 
“A. L. Balso’-'numeryje 267 
skaitppie;

Visi Buenpą Aires, dienraš’- 
čiąi perpildyti polieijoą ię tęir 
smo kronikomis apie garsų žyr. 
delį Berkmąhą, kuris, kelius 
metus vietos spaudoje skelb- 
(Jąvosi. esąs Lenkijos atstovas 
ir generalinio Lietųyoų k$ų- 
sulato juriskonsultu. Mat 
Bergmanas areštuotas už. ap
gavystes ir pąsųdmtąs Tkalėji- 
iiian. Tarp kita, jis pasisavi
no vieno Lenkijos piliečio pa
likimą sumoje ’ 36,000- pesų.

Jau prieš 4 metus B. K. Al-, 
gimantaš rašė Amerikos “Naur 
jjienose”, kas yrą. Berkmąnąs.. 
Lygiai prięš.> metą , laiko Na- 
dąs Giedraitis rase “A. L. Baį- 
sę”į ką.d BerkmaĮl.o skelbimnr 
sis vielos spaudoj, buk jis 
ęsąs Lietuves ir * Sykiu" Lenki
jos juriskohs.ųltas, kęmpro- 
riiituoją Lietuvą. ' Buvo nuro
dyti faktai- apie visos tų žy
delių familijos. žulikystęs. Be| 
vieton gymis Liįtųyos garbę, 
Lietuvos Atstovybes- - vardų pą- 
širodė garsus iląiškąs kunigi
niame “Švyturyje”, / kųriąiųe 
izvųščįkiškai buvo iškoliotas 
p. K. N; Norkus, kaipo berk- 
manijados iššifruotoj as minė
tuose laįkraščiupsę. Ęųjioji- 
mpsį. tekstą parašę. Ęoyife 
GąųČys iį paskelbė jį “š?? Ąt-

Mes
Lyga, Gary, Indiana, minėjo
me Lietuvos nepriklausomy
bę vasario 16 dięną 1936 me
tais ir priėmėm, rezoliuciją dėl 
Lietuvos pilįečių laisyės ir ger 
rovęs.

(1J . Mes reikalaujame, kad 
butų" sušauktas Lietuvos sei
mas ir sustipriptas visos’ tau
tos pasitikėjimM1’ '

(2)1 Kraiti valdžia turi būti 
žmonių renkama iųatąąkomin- 
gų piliečių, slaptų balsavimų, 
laisyai pačių piliečių pastaty
tų kandidatų, o ne kaip da
bar yra dąręmą diktatūros.

• (3) Kad butų grąžintos Lie
tuvos piliečiam visos jų iško
votos teisęs.

(4) Ęad butą pąliuęsuoti vL 
si pplitiški faliniai, ir už. savo 
įsitikinimą įkalinti piliečiai; ir 
kad ūkininkai turėtų didesnę 
laisvę, kad butų grąžinta vi
siems Lietuvos piliečiams spau
dos ir žodžio laisvė.,

* (5) Reikalaujam, kąd, vald
žia turi leist savo piliečiam 
įsigyt ląisvas, kapines, kad 
žmonės galėtų iąidotis taip, 
kaip jiem geriau patinka.

(6) I^ad. hutų įvesta Lietuvoj 
ęivįlė mctrikaęiją,; ir privalo
mas vaikų mpkykmas nuo 7 
iki 1$ nų^U amžiaus, ir betur
čių vąilį:am, ęinantiem. moks
lą, turi duoti paramą iš vals
tybės iždo.

(7) Kąd nebūtų eikvojami 
valstybės pinigai užlaikymui 
kunigų, o už tuos pinigus tu
rėtų steigt ligonines Lietuvųs 
miestuose ir miesteliuose dėl 
žmonių sveikatoj.

(8) Kad valdžia tupi, rūpin
tis NE bažnyčių ir klipštorių 
užlaikymu, o į jų. yiętą stęigtų 
mokyklas išauginimui sveiko 
proto'piliečių; nes tik nuo jii 
priklauso tautos ateities ge
rovė.

(9) Mes, Lietuvių Dęmokrą; 
tų Lyga, Gary, Indiaųą, užgir 
riam buvusiu Lietuvos prezi-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS "

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nęd^liorąis nuo 10 iki 12 Vai. dieną.
LAIDOTUVIŲ direktoriai 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 no niietą

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

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaiku ir visu 
chronišku lisru.

Ofisas 68^0 Stohey laland Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda

liomis Ir šventadieniais 10—12

. H’* k v Av ■>.

C(NąųjJęnų9

Yra ąahųmų, kąd 
kuri valstybė nori ąt- 
sargon -sąyo dipJpm^TO kųp- 
puso bet kurį narį, ji dąr siųųr 
čia Pietų ĄmęTikoų. O. t^ų 
jau karjeęoą gajas...

Piiįmas Liętųvos hopąųjąą 
Argeptmoj, p. Jfonas Skinkiu, 
susilaukę bylos ir/ “ramiaį- 
sau aptiekoriauja. Vilkaviš
kyje-

Pirmaą konsųlątų šę^rętpr 
rius B. Steponaitis 
gai užbaigė sąvo. 
gyvenimą Brazilijoje

Pirmas
ats. gęn. T, Dąūkąųtaą —Lię- 
tuvojję skaįtomas, pęrspųą npn 
grata, nors ir turi didįjį kąr 
vos ūkį Brazilijoje.

Pirmas Brazilijos lietuvių,, 
konsulas Dr. P. Mačiulis, ku
nigo Sugiųto išprovokuotas, 
atšauktas u. r. ministerijon.

Pirmas Lietuvos atstovybės 
Pietų Amerikai sekretorius 
Povilas Gaučys, didžiausias 
kuniginių malvęrsącijų kalti
ninkas ir skundikas, pagaliau 
iš Brazilijęs, sakomą, bųįs at
šauktas Kąunaj), o jo vietoj 
atvyks p. Jatulis, kaipo kon
sulas Brazilijon.

Lietuvos Atstovybės sekreto
riaus vietai užimti jau atvyk
sta p. Bronius Blavięščiunas, 
kuris pakeliui susirgo ir-pąsi- 
"liko Madęiroš ’ pė^igy^

J. F. EUDEIKIS
4605:Q7 S4 Hermitągę Ąvenąe Phones Yąrda. 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
Vyęst 23r,d Pląęe Phopes Cabftf 2515—Cicerą 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East- 108th St. Tel. Piįllman 1270. arba Canal 2515

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearijorp St. 
Kamb, 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Ndmų ofisas—3323 ‘ SO. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
' ‘ Tėl. Boulevard IŠ.4" '

Ketvirtadieniais ir Sekh
s“tWtieą

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

vak. Nedalioj nasrai sutarimą.
Ofisd Tel.: Boulevard 7820 
Namų, Tek: Pi#spęct 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

—4 ir nuo 
naftai sutarti

Trečiadienis, vas
■ • i ' • ' a t - : —r , T > .

| Vienas iš jaunuoli^,. Bonavęn-.
turą šiupienius, norėjo^ švolųjų, 
savo elgesiu girtuokliui ir. mu
šeikas nuraminti, bęf tuo tarpų 
vienas iš mušeikų, Rąulinąįtis 
smogę peiliu Bonaventūrai šiĮU- 
pieniųi, 17 metų jaunuoliui, i 
šoną ir yiętęję mirtinai, ųmiurę. 
Po* to. buvo, pranešta. Ą. Pane? 

Imunės valsč. policijai, kuri, 
pravedąs tardymą, žudiką su
kaustė geležiniais ir nuvarė į 
kalėjimą

.v ,v p;/ v».- f'« \ s. •*1 ■. • > s*..

dentų. r mįms^rių- pąręišhi; 
mą, hųrie ^ądavę: prašymą 
p£ezjdeijtui Sųietęųąi spalių 
1&, dieną, 19<Į57m. i’eikąląųda- 
mi sušaukti šeimą ir grąžinti 
pijięčįąm; laisvę. k

(lOp Tik tada mes Ameri
kos Jungtinių, Valstijų, lietu
viai, pasižadam morališkai ir 
materijališkaį: apgint Liėtu- 

nepriklausomyhg.

A.L.Davidonis, M. D. 
W Š/Mich^an Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: '*

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Kiti Lietuviai Daktarak

Ofiso valandos: 
asdien nuo 1-4 P. P- ir 7-9 v. v. 
sj.: Hemlock 5524. 4ieną ir nakti.

KORESPONDENCIJOS 
im. .ūmi 'm umiuBatm — 
Pirmiausia 
Ąmęrikęs 

kalbos, 
mininkas J. A. Grakey. Jis 
ragino visus lietuvius laikytis 
vieningai. Pagalau. lietuviai, 
sakė jis,, turi susiprasti ir ne- 
betąrųąuti svętimiems die
vams. ■

Tiųkapią, kal^ą pasakė tęi- 
sęjgs WiJJiąm Iflitęhęr. Kal
bėję, jis apie nępphj^|iąpn|y- 
bę. Pažymėjo tą faktą, kad, 
dęl nepriklausęjnyhė8 reikia, 
koyoti. Amerika tupėjo ko- 
vęįi. Kęvoję ir Lietuvą. To- 

‘dėl reikia nępriklaųsomybę 
branginti, stovėti jos sąrgybp-

-wta> žu-
Weliw 

teąukt, atsalfoipybpn Norkų už 
Rprkų^Įjo “g^Ms įžeįdiipą”. 
Taip Lietuvos Atstovybės var- 
4^ bų^o ginam^ žydęlis Berk- 
mahas, nežinia kokiais surnėr 
timais.

Ilgametė berkmanijados afe- 
pagaliąs pačios vietinės 

ByjflMpjama- Jeigu 
musų Atstovybei rupi tiesa, ji;

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs' gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku Pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas 'ir Laboratorija:
1034 W. I8th St.. netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 311Q
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGC. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. PO pietų ir nuo 7 Hd 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. -

Phone MIDWAY 2880.

j : • I. J1646, West 4.6&1. Sfrėei
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;; K p.jųAmkA
8319 Lituanica Avėnue Phone Yards 1188
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1 A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avęųuę Phone Ęoųlevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court

JOHN P, EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų, ant Pirmo Mor^icio,' arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE 7B7©
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NAUJIENOS, Chieago, UI.
■

Iš MARK TWAIN0 sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelionė į Dangų

(Tęsinys)

(Tęsinys)
— Ar pačiam kada nors te

ko kalbėti su archangelu ar 
patriarchu, paklausiau Dau
gėlos?

— Kam, ar man? žičkau, tu 
tai vis kokią nors naują nesą
monę pasakai. Su manim kal
bėti! Vieni juokai. ? Jie į 
mane nei pažiūrėtų, o ką jau 
besakyti apie pasikalbėjimus. 
Aš nevertas jiems nie batų su
sagstyti.

— O kaip su Valeika, tuo 
klebonu, kurs nori su Abrao
mu pasimatyti ir paverkti?

— Žinoma, kad nekalbės nei 
su juo. Su tavim, taip kaip 
ir visais kitais žmonėmis, kur 
naujai ateina dangun, tai vis 
ta pati bėda. Buvau, pamenu, 
toks pat ir aš. Isimisliname 
mes ant žemės visokius nebū
tus daiktus apie dangų, o atė
ję čion visokius niekus ir kal
bame. Žemėj visi kalbėdavo 
ir tebekalba apie Dangaus 
Karalių. Tas tvarkoje, Kara
lių čia turime. Tai patsai 
Dievas. Bet paskui, visai už
mirštame, kad čia Karalių ir 
įsivaizduojame ir šnekame 
apie dangų, lyg čia butų ko
kia respublika, kur visi žmo
nes, kaip vienas lygus, kur nei 
ponų nėra, ir kur paprastas 
mužikėlis gali prieitizprie ko
kio didžiūno šventojo, su juo 
bičiuliauti, šnekučiuoti, kaip 
su sau lygiu. Čia tokių daly
kų nėra. Kvailas tas kas taip 
mano. Kaip gali būti ir ka
ralystė ir respublika vienu ir 
tuo patim laiku. . Kaipgi gali 
žmogus ir pradėti mislyti apie 
respublką, kada čia danguų 
visa galia yra vienose ranko- 
..............       "T"“1"... —ir 111 O 111 1 '

Sekretas Neatidengtas
Kodėl Pruseika buvo pabėgęs 

nuo komunistų? '

Atvykęs iš Brooklyno “vie
nybės” propagandos reikalais, 
Leonas Pruseika antradienio 
vakare pasakė ilgą prakalbą 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
mažojoje svetainėje, bet klausi
mo, kodėl jisai buvo pabėgęs 
nuo komunistų ir per penke
rius metus su jais smarkiai ko
vojo, suorganizavęs savo “sklo- 
ką”, jisai nepaaiškino. Nė ne
mėgino aiškinti.

Tik kitas to vakaro kalbėto
jas, biznierius šarkiunas iš 
Roselando, buvo šiek-tiek užsi
minęs apie priežastis, kurios 
suskaldė komunistus. Jisai pa
minėjo “negrų klausimą” ir 
partijos draudimą turėti reika
lų su smulkiais biznieriais, bet 
daugiaus į tai nesigilino. Pa
sak šarkiuno, Pruseika išvažia
vo Į New Yorką ir sugryžo, 
jau įsteigęs “Naująją Gadynę” 
ir Lietuvių Darbininkų Draugi
ją (LDD).

Buvęs “sklokininkų” vadas 
nepasakė, kodėl jisai penkeri 
metai atgal buvo nuo komunis-. 
tų atsimetęs, bet jisai plačiai 
aiškino, kodėl jisai dabar pas 
juos grįšta. Pirmiausia, girdi, 
todėl, kad atėjo laikas darbinin
kų partijoms daryti “bendrą 
frontą” ir daryti “liaudies fron
tus” - su priešinga fašistams 
buržuazija, čia Pruseika su di
deliu entuziazmu piešė “liau
dies fronto” galybę Franci joje 
ir Ispanijoje ir pasakojo, kaip 
Franci jos socialistai ir Jcomu- 
nistai laimi rinkimus, vieni ant
rus remdami.■

Pamokino Hitleris
Kalbėtojo istorija vietomis 

buvo pusėtinai “Švaka”, nes 
darbininkų frontas su liberalais 
Francijoje ir kairiais res
publikonais Ispanijoj/jau daug 
seniau buvo pradėtas nrakti- 

se, kuris viską tvarko ir įsta
tymus davinėja. / Ta galia bus 
tose vienose rankose per am
žius ir ją jokie įstatymai ne
varžo ir negali sumažinti, čia 
danguj nėra nei sejmo, nei 
parlamento, nei jokius tary
bos, kuri galėjų pasakyti Die
vui kaip reikia viską tvarkyti. 
Čia nėra jokių balsavimų. 
Žmones negali čia išsirinkti 
atstovą, kuris už juos kalbėtų 
ir jų tiesas gintų. Mes čia 
danguje apie tvarką negalime 
nei prasižioti. Jeigu ir prasi
žiotume, tai niekas į mus ne
atkreiptų domės. Mes čia tu
rime klausyti, d ne kamanda- 
voti. Puikią mds respubliką 
čia turime, ar ne? •

—- Tai,, nevisai, tokią, kaip 
aš manau, ale visgi tikėjau, 
kad galėsiu su visais dideliais 
ponais pasimatyti. Ne tai, 
kad norėjau su jais iš vieno 
bliudo valgyti, bet šiaip sau 
karts nuo kartę sueiti ir pasi
svečiuoti.

— Pasisvečiuoti? Ar pats 
gyvas būdamas būtumei galė
jęs “šiaip sau” pasišvečiuoti 
sakysim, su Rusijos caru arba 
Vokietijos kaizeriu

— Tai turbut ne.
— Čia' danguj, tai kaip Ru

sija arba Voketija, tik čia dar 
aršiau. Čia respublikos nei 
kvapo nesurasi. Čia, žinau, 
Žičkdu, yra visokios kliasos 
žmonių. Čia yra karalaičiai, 
princai, gubernatoriai, / kuni
gaikščiai, kunigaikščiukai, ku- 
nigaikštyčiai ir šimtai visokių 
kitokių ponų. O ant pačio 
galo, visiškai apačoje, rauda
mės mes, paprastieji žmone- 
liai, kurie jokių didelių titu
lų neturi.

(Bus daugiau)/

L1.................... .

kuoti, negu kominternas susi
prato paskelbti “bendro fron
to0 ir “liaudies fronto” obal- 
sius ir todėf visai nėra komu
nistų nuopelnas tie kairiųjų lai
mėjimai, kurie buvo įgyti pa- 
skutinuoju laiku pietinėje Eu
ropoje. Bet įdomiausia Prusei- 
kos kalboje, kaip ir kalbose 
kitų ' dviejų jo draugų, buvo 
tai, kad jisai pripažino ir at- 
kartotinai pabrėžė, jogei komu
nistams akis atidarė hitleriz- 
mas!

Pasirodo, kad iki Hitlerio 
pergalės Vokietijoje komunis
tai nežinojo, jogei demdkratija 
yra geras dalykas. Jie mana 
kad demokratinė respublika ii 
fašizmas tai vis tas pats -j 
vis ta pati “kapitalistų dikta 
turą”. Taip komunistus mokiij 
Leninas, o Lenįnas sakėsi pas! I 
męs savo žinias “Markso! Į 
Tokiu budu, ’Fpasiremdan į 
dviem tokiais dideliais autorj- 
tetais, kaip Marksas ir Leniną 
komunistai iki 1933 metų^sku- 
bė, kad demokratija tai sūpa
vęs buržuazijos padaras, kuri Įo 
gali džiaugtis tik Oportunistai /ir 
besąžiniški darbininkų mulk ki
lojai. / /

Bet Hitleris, pasigrobęs ai
džią ii’ suvaręs į ožio ragą Vi
sus savo oponentus, galų g Ale, 
parodė, kad demokratija j Era 
toks blogas dalykas, kaip moki
no Leninas. Šitas naujas komu
nistų supratimas pasireikė Ko- 
mintefno 7-ame kongrese.

Pruseika labai gyrė Dimitro- 
vą (Leipzigo bylos herojų), 
kuris suformulavo naujas ko
munizmo mintis savo kalbose 
minętojo kongreso metu ir pas
kiri, kaipo Kominterno sekreto
rius, ėmė jas diegti komunistų 
partijoms.

K Kominterno teziai
Bdvęs “sklokos” steigėjas ir 

vadas sakė, kad septintojo kon
greso teziai “panaikino skirtu

mus” tarpe oficialių komunistų 
ir opozicininkų. Kokie tie teziai, 
jisai nėaiškino. Taip pat neaiš
kino, kuriuose punktuose “sklo4 
ka” pirmiaus nesutikdavo su 
Kominterno politika, i

Jei neklystu, tai ir atsiskyri
mo nuo “ščyrųjų” laikais Pru- 
sėika nepaliaudavo tvirtinęs, 
kad jisai ir jo vienminčiai nfesa 
priešingi Komunistų Internačio- 
nalui. Jie peikė įvairių Komin
terno šulų tuos arba kitus 
žingsnius, ypatingai jie smer* 
kė komunistų vadovybę Ame
rikoje ir “arklinę” Bimbos tak
tiką, bet jie nesakė, kad bend
roji Kominterno linija bloga. 
Tačiau dabar pasirodo, kad! pa
skutinio kongreso teziai pašali
no kokius tai keblumus,1 kurie 
neleido opozicininkams veikti 
kartu su oficialiais komunis
tais. '

Tačiau daugiau negu apie ką 
kita Pruseika kalbėjo apie as
meniškus užsigavimus (“apsi- 
brozijimus”) tomis atakomis, 
kurias" per penkis metus “ščy- 
rieji” vedė prieš “sklokininkus” 
ir “sklokininkai” prieš “ščyrun- 
sius”. Tuos, užsigavimus, girdi, 
reikia 'užmiršti, darbininkų kla
sės vienybės idėją reikią staty
ti aukščiaus už asmeniškumus 1. 
Kalbėdamas apie tai, Pruseika 
stengėsi padaryti daugiausia 
efekto.

Jo kalbos įspūdis buvo tas, 
kad tikrumoje tarpe opozicinin
kų ir oficialių komunistų jokių 
svarbių skirtumų ir nebuvo 
(kokią reikšmę tuomet turi tie 
išgąningieji teziai?), o buvo 
tik asmeniški piktumai ir kerš
tai, kurie patys savaime išny
ko, kai lyderiams nusibodo dėl 
tuščio maišo peštis.

Santykiai su socialistais
Pruseika kalbėjo jau ne kai

po opozicininkas, bet kaipo 
100% “ščyrasis”. Nors spaudo
je jisai dar sako, kad reikia 
“vienybės” klausimą diskusuo- 
ti, bet j o , x kalboj t diskusijų 
kaip ir nebuvo? o -fetivo tik agi
tacija už tai, ką pats kalbėto
jas galutinai yra nutaręs pada- 
ryti. Pagalios, jisai ir pats pa
reiškė, kad jeigu jo organizaci
jos (LDD) narių dauguma ir 
pasisakytų prieš “vienybę”, tai 
jisai visviena su “bimbiniais” 
yienytųsi! Jisai nepripažįstąs 
“mechaniškos daugumos”.

Įžengiamąją kalbą pasakė V. 
Andriulis^ kuris (reikia paste
bėti, labai mandagiai it drau
gišku tonu) įrodinėjo, kad so
cialistai turį sudaryti “bendrą 
frontą” su komunistąįs. Pama
tą tam “bendram frontai” jisai, 
kaip ir kiti kalbėtojai, siūlė pri
imti beveik išimtinai negatyvi: 
prieš fašizmą, prieš karą, prieš 
reakciją. -Tuo tarpu butų daug 
svarbiau žinoti, už ką “bendras 
frontas” turi kovoti, negu prieš 
ką. Prieš fašizmą, pavyzdžiui, 
eina ir monarchistai ir klerika
lai.

Nė vienas galbėtojas, be įto, 
nepasakė, kodėl komunistai ne
kelia balso prieš sovietų val
džią, kuri laiko kalėjimuose so
cialistus. Rusijos politinių kali
nių klausimą jie vengė ir pa-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co.j įnik
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Neuralgišlcų
Skausmų 
reikalaukit visame' pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą 

judinti. Socialistų valdomose 
šalysė komunistai turi laisvę 
ir visas piliečių teises, tai kodėl 
gi kdmuiiistiška Rusijos 'val
džia nepripažįsta tų pačių teišių 
socialistams? Kur čia tuomet 
lygybe?

Apie tas šalis, kuriose demo
kratija yra tvirta ir darbininkų 
judėjimas daug stipresnis, he- 
g*u Francijoje arba Ispanijoje 
(pav. Švediją, Daniją, 'Angliją 
ir *t. t.), kalbėtojai Visai neuž
siminė. Mat, jos netiktų Į bol
ševikiškos teorijos rėmus. X 

/ 'Svečias.

“Išgelbėjo’’ Majora 
ir Miesto Tarybą

Nuo Kalėjimo
» ■■■ i « — u u1

Kelly ir aldermonai patraukti 
teisman už džiodžmentd nė- 
snmokėjimą. r ’

Jeigu ne teismo geraširdin- 
gumas, Ohicago šiandien tur
būt butų buvusi be majoro ir- 
be alder/nonų. Visi butų atsUj 
durę kalėjime. . : >

Dalykas štai koks. Kiek lai
ko atgal White Paving Co. ir 
kiti išgavo $828,000 džiodžmen* 
tą prieš miestą už nesumokė
tas sąskaitas. Jos buvo už gat
vių taisymą ir tiesimą. Negau
dama pinigų, bendrovė ir suin
teresuoti asmenys vėl nuėjo į 
teisirią, reikalauti, kad miesto 
valdyba atsilygintų, arba eitų 
kalėjimam ,

Matyt, nenorėdamas miestą 
palikti be valdžios, teismas pa
sirodė mielaširdingas, ir bylų 
atidėjo tolimesniam laikui. (

prieš miestą yra išimtA.džio* 
džementų 12 miliopų doldrių 
sumoje.

_ * ; _______

SPORTAS
. ‘ ■ < ' . « *

- . I

RISIS DU BUVUSIEJI 
CEMPIJONAI ' ,

šiandien Arcadia Gardenš 
patalpose (4444 Broadway) ri
sis net du buv£ čempijonai. 
Mephisto visai neseniai 'buvo 
laimėjęs vidutiniško svorio pa
saulio čempijonatąj tačiau savo

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chlcago, III.—"Kuomet tik Vidu
riai neveikia ar nemala Imu 

.Bltter Vyną, ir nuoširdžiai rekomtiu 
duoju visiems." — Mrs. Sušauną 
Pavlus. . ( •

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner*s Bltter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego Iii* 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

' ■ I , • «

i—;----- -— ------- _-------------------------—■

Joseph Triner Company, Ohicago

AKUŠERĖS 
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwi£e 

6630 S. We0tėra 
Avė.. 2nd floor 
Heinlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
Electric t irę a t- 
ment ir magpė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari** 
mai dovahat

n 111 d — i§garsins • 119 99 11 Per Drau^ijų Užsienio LietuviamsĮ j| g J| M .Į I Remti galite pasiskelbti viso pa-
■■ ■ • šaulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų Din D 
kreipkis j V U Li ll

Nepriklausomybės Aikšte 3, KAUNAS, LITJHUANIA
•1 ‘ • • r . • • ■ •<■■•< • v »

pergale neilgai džiaugėsi, čem
pi jono karūną iš jo paveržė Du- 
šette. Bet'tai buvo sunki kova, 
ir kai kurie mano, jog Mephis
to turi progos prarastą karūną 
vėl atsiimti atgal.

Walter R|bxy buvo tuo atžvil
giu laimingesnis; —• čempijbna- 
tą jis išlaikė per , kelis mėhe- 
sius. ’

šiandien jie abu risis tik su 
skirtihgais Oponentais: Mephis
to suį Buresch, o Roxy su Par
ker. Antru kartu pasirodys ir 
Ali Baba, sensacingas turkų 
Hštikas.

r . ■ , •• ' • " ’ ' ' ' ‘
Siūlo parduoti kūną, 

kad vaikams nu
pirkti valgyti 

7-'‘; - j,

Chicagos apskričio ligoninę 
gavo laišką nuo moteriškės, 
Jennie Coynell, 45, 1804 College 
averiue, Fort Worth, Texas, ku
riame ji įsiūlo pardavimui savo 
kūną, kad nupirkti maisto ba
daujantiems sūnams ir dukte
rims. ,

Moteriškę sutinka atiduoti 
kūną ligoninei ar bet kuriai 
mokslo įstaigai laboratorijos 
darbui. 
• > >

Nukritęs nuo medžio 
užsimušė WPA 

agronomas
56 metų WPA agronomas 

Henry Myers, 5688 Roosevelt 
Rd., Užsimušė nukritęs iš me
džio ties Clinton avenue, Oak 
Parke.

Policistas nevykusiai 
išgąsdino savo 

žmoną
Susiginčijęs su žmona, poli- 

cistas Thomas Brefnnan, iŠ Chi- 
cago Lawn stoties, nutarė ją 
gerokai v išgąsdinti. Išsitraukė

SONOTONE
DABAR STATOMA

NAUJA PASAULIN® SENSACINGA 
SOVIETŲ FILMĄ

“THE HEW GULLIVER”

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas • nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INCOMETAX 
BLANKAS 

galite išpildyti 

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St. 

• ■. . • • . • • - ’ , ’ .
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Rašomos Mašinėles

VISOKIOS IšDIRBYSTfiS 

‘15 L įg 
PERKAM 
PARDUODAM 
parenduojamC 
PATAISOM *1
RIBBON’AI .................

25 metai patyrimo 
WAGNER 

; TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė.

Tėl. Lafayette 3534. 
Al. Daras, lietuvis pardavėjas 1

Atdara antr., ketv. ir šet. v. iki 9 v 
kr — n. ...... i

39<i

revolverį iš hdlsterio ir paleido 
šūvį.

: Žmona, tiesa, išsigando. Tiek 
išsigando, kad išbėgusi laukan 
ėmė gvoltu šauktis -pagalbos. 
Atvykusi policija kolegą Bren- 
naną suėmė ir įkalino už ban
dymą Žmoną nušauti.

Vaistinėje Rastas Ne 
gyvas Vaistininkas

Vaistinėje, 5200 Sheridan 
Road, vakar buvo rastas negy
vas savininkas Bernardas Ža
kas, 52 metų amžiaus. Spėja
ma, kad mirė širdies liga.

Ketverge — Pėtnyčioj — Subatoj
Drąmatingas Detali nis 

Likvidavimo Išpardavimas!
Chicago Mail Order

Atdara 
Ketv. 
Pet.Sub; 
vak. iki 
8:30

Vyrams Siutai 
3-jų šmotų siutai.4* Cassimeres ♦Wors- 

teds * Cheviots ♦ Nau
joviški. Įvairių spalvų 
ir didžio. Vertes iki 

. $25.00.
*4.99

Bargenai! Bargenai!
2700^DRESIŲ — šviežios, naujos, bovel- 
ninės. Didžiausias bargenas, 35c 
kada nors pasiūlytas ..........
ŠILKINĖS DRESĖS Pasverto šilko, ray- 
ons, acetates, taipgi *2.99
NAUJOS PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS— 
Puikiausių sezoninių spalvų ir padarymo. 
Taipgi. Hombergs! QQq
Tiktai ........................  *
5000 YARDŲ FIRANKOM ;
SCRIM — 14 vardų už .............. 1 “ .v I1-mos rūšies ŠILK/NĖS PANČIAKOS’-1 
Full fashion — *1 00
2 poras 'už ..... ....... .........—
VYRAMS $2.00 ver- M .00 Ir— 
tęs darbines kelnes .... ■ ■’f 3 f
BERNIUKAMS 2-jų $1 <1(1 
šmotų Siutai .............. I
BERNIUKAMS $1.65 $ 4 (1(1 
Corduroy Longies - -■ ■VV: J 

; VYRAMS CHAMBRAY Darbi- 
^biniai marškiniai . $ 4 00
; — 3 u$ ..................... ■ "VU |_____

t SHORT TIME
combinJtion
OFFERjfca

Dulkių valytojas, kurs iš
valo dulkes iš visur. Sutau
po laiką ir sveikatą ir pa
daro namus sveikais gy
venti.

Skalbiamos mašinos po

39.50
Prosinimo mašinos po

39.50
Gasiniai pečiai po

24.50
' . . <. k. . ■ •

Gražus Parlor Setai po

49.50
Lengvas išmokėjimo planas 

iki 2 ir 3 metų.

J. F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705
Nepamirškite Programų Nedeliomis WCFL nuo 5 iki 6 vai. po piet, 

, •• kuri? yra .duodamas BUDRIKO KRAUTUVĖS.

■ Cb. Pervišio Stako
Kainos nupigintos skubiam'išpardavimui. Blo
giausias oras kokj kada nors turėjome paliko 
Mail Order Divizija su dideliu staku ant ran
kų ir tas stakas dabar yra išparduodamas 
musų Retail Bargain ‘Outlete nepatikiamai 
žemomis kainomis.

1151 žieminiai Kautai
DIDELIU PĄAUKAVJMU

Tiktai Retail < 
Bargain Out- 
lėtas gali pa
siūlyti tokias ' 
kainas. Kiek
vienas kautas 
buvo parduoda
mas mažiausiai 
dvigubai bran-i 
giau.

Kailiais pada
binti. Sporto 
modeliai. Origi

nale vertė 
$6.98

3 Kitos Grupes Kautų 
Turime tik- Kailiais padabinti Vertės iki 

tai 50 Su pamušalu $25.00 
$4.44 $6.66 $9.99

Čeverykai!!
1089 Poru

Vertės iki $3,$9.
Puikiausio styliaus čeve- 
rykai. + Patent ♦ Calf- 
skins * Kidskins * Viso
kios kulnis * Oxfords 
♦ Pumps.

99c

THE BARGAIN
OUTLET

Chicago Maii 0* d e? Company
5;I S0dTH PAULINA SlHtET

Elektrikinis Šaldytuvas-le- 
daunė turi rastis kiekvieno
je šeimynoje. Sutaupo ant 
maisto. ■ Maistas ne genda

Dabar elektrikinės ledaunės 
parsiduoda* daug pigiau.

šeimynos dydžio už

89.00
Westinghouse už

109.50
CROSLEY

99.50 r ' >
Didžiairsias Pasirinkimas 

Chicagoje:
• \

General Electric, 
Kelvinator, 
Copeland 

ir kitų.



»?.oo

*5.00

Vokietija KryžkelėjRINKIMŲ METAI ęiame atsitikime butų

(Musų specialaus korespondento)

negi

AMERIKOS
imui

KAINA TIK 25 CENTAI

CHICAGO. ILL

LIETUVĄ PAGERBĖ MARYLANDO VALSTIJA

1789 SO. KALSTĖ CHICAGO, ILL

Entered u Sccond <3asa Mattel 
Marei* Vtb 1?1J ,t tb. Fpat Otflca 
of Chlcafo, III Hm *ct of 
Varcb Ird 1879.

Gubernatorius Hąrry W, Rice išleido tuo tikslu1 ofi- 
ęiąlią prąklomaęiją ir pats Baltimprėje dalyvavo iškįl- 
piėse Lietuvos respublikai pagerbti Savo kalboje jisąi 
labai grašiai atsiliepė apie lietuvius, turtuos- jisai gerai

darbininkų reikalai ir

vokiečiams gyvenimas

pabar 
kas kitą, dabar krašte jis dau
gumos gal ir neturėtų, bet dėl
to jis ir j vedė diktatorių} reži
mą, kad ilgiau išsilaikytų. , 1 

Jis ėjo demagogijos keliu; 
|uo keliu ęįdąrpąs jis daug ką 
suviliojo; vadinasi, iftg§ų abie
jų ryšių marksistų surinkti mi

lijonai balsų buvo netikri... Mu
sų teorija daug, kas paviršuti
niai patikėjo ir lauke laiko, ką- 
da patys kepti* karveliai pradės 
kristi į burną, Atseit, mes dar
bininkuose nestipriai idėjiniai 
buvome įsĮgąĮeję.

Pirmutinė ofięialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Siųsite money orderį arba krato* 
ženkleliui-

pažino, būdamas Baltimorės mero sekretorium įr vėliau 
valstybes gynėju. Savo kalboje gubernatorius Rice iš
reiškė ypatingą džiaugsmą, kad ĮJetuvos nepriklauso
mybėj deklaraciją (tąip pat, kaip ir Jungtiniu Valsti
jų) skelbia tautos apsisprendimo ir demokratinės sant
varkos principus. ;

Tų iškilmių dalyviams lietuviams turėjo šalta rasą 
išpilti kaktas, kada gubernatorius savo kalboje tarė, 
kad Lietuvos respubliką tai — “Jiyįęeį ą repręsentative 
dempcracy, possessing a president and a-congress dūly 
elęęted by tho pepple 
bernatoriųs butų pasiteiravęs, ar tas žmonių išrinktas 
kongresas (seimas) gyvuoja!

’ Civilizuotas pasaulis Lietuvą gerbs įik kaipo demo
kratiją. Todėl, kam mielą Lietuva, turi darbuotis, kad! 
kaip galint greičiau demokratija Lietuvoje butų ątstęig-

blogybių šaltinių. Bet dar vis 
toli iki nuoširdaus bendradar
biavimo...

Aš nutraukiau vokiečio kalbą 
ir uždaviau jam tiesioginį klau
simą, ar yra Vokietijoje kitos 
politinės grupės, kurios nuošir
džiai priešinas Uitjprio diktatū
rai.- . /' ! ’ .

A uiAW’kiiiiJ....

—JSfe, socializmo įgyvendini? 
ipas, tai ne duonos riekės ątsį- 
pĮoVimas, čia sunkesnis, paines
nis ir sudčtinesnis daiktas.

Aš ir Vėl nutraukiau kalbėto
ją. ir vėl jam aiškiai pastačiau

* ‘ f ■ 1

klausimą, ar tuoj galima ląiik- 
ti Vokietijoje politinių atmai
nų. Jis stačiai pažiurėjo į ma
ne ir lyg sau nusišypsojęs man 
atsakė:

Šiemet įvyksta svarbus rinkimai visoje eilėje šalių, 
Jų rezultatai gali nulemti viso pasaulio politiką ilgiems 
metams.

Prądžią padarę Graikija, kurioje, kaip žfoome, rin
kimuose j parlamentą laimėjo buvusieji respublikonai, 
pasivadinusieji liberalais ir susitarusieji sų tik-ką grį-

EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužes 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai Į KLAIPĖDA

Kitos ekskursijos per'Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tus vėliaus.

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

NAUJIENOS
The Lithuaniae Daily Newa 

Published Daily Excępt Sųnday by 
The Uthuanian New» Pub., Co,»Inę.

1739 South Haįsted Street 
Telephopę CANal 8509

kad
esą-

Komunistų svyravimas
—Juk faktas faktu pasilieka, 

kad Hitlerio įsigalėjimo dienoję 
Berlyne komunistai išleido atsi
šaukimą } darbininkus, kad jie 
išeitų į gatves demonstruoti, 
betgi niekas neišėjo, o komu
nistų Berlyne butą ne vienas 
šimtas tūkstančių Vyrų... Delko 
jie nėjo? Jiems nebuyo dar 
aišku, dėl ko jie savo gyvybę 
turi per daug rizikuoti. Vadi
nasi, jie patys jnelabai tikėjo 
komunistinei pergalei ir jų bu
simai geresnei tvarkai. Ir tai 
faktas faktų Paliks, kad nacio
nalistams įsigalėjus daug ko
munistų kuopų su visu turtu 
tuoj perėjo pas nacionalsocialis
tus. Buvo, žinoma, tokių ir so
cialdemokratų. kitokiais partijų 
nariais net įgyvendinus savąją 
tvarką pasitikėti negalima, jie 
ir čia kritišku momentu gali su
svyruoti ir kas jau padaryta, 
atsiekta gali visai lengvai pra
rasti. “

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Aštuonioliktų Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuvių progą Ljetųvų iškilmingai pagerbė Mą- 
rylando valstija, kurioje pernai metais, lietuvio teisėję 
Wm. F. Laukaičio (iš Baltimore, Md.) pastangomis le< 
gislatura įsteigė “LIĘTUVOS RĘSPŲĘLIKOS DIĘ-

Būtina ir 'labai pageb 
bįnga knygelė jiems.. ku 
ne non tapti Šios šaliei 
piliečiais. Pamokinimai 
ąpie lips Šalim 
Spie jps vi^ininkii nu 
kimus ir viską kas reika 
linga prie ėmimo egza 
meno rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo 
mis surašyta.

buvome įsigalėję. Mažai mes 
kalento dąrbininkąms, kad so- 
ęiajizmo įgyvendinimas, -1 tai 
sunki, tolydi kovą, kad tokios 
tvarkos įgyvendinimas galimas 
tik atitinkamą kultūros laipsnį 
pasiekus. Mes klydom manyda
mi, kad darbininkuose sudarius 
laikiną ąfektąjau galima jais 
pasitikėti. Ypač čia daug klai
dų darė musų draugai iš kairės, 
komunistai. Jie tėroro keliu 
daugiau linkę eiti. Tuos jų me
todus daugeliu atvejų ir Hitle-: 
ris yra pavartojęs, Teroras ga-.j 
limas ir tik iki tąm tikro laips
nio. Bet jei ir teroro keliu bu
tų galima įgyvendinti socialis
tinę tvarką, ar itai jau bus so- 
cializmas? Ne, tai bus tik gy
ventojams primesta jiems nau
ja nesuprasta tvarka, kurios 
jie prie pirmos progos nusikra-j

S&frtMoii nata*: 
|8.00 per year in Canada 
85.00 uer vtar outside of Chięago 
88.00 pat in Chicago 
8c per cppy.

UluEnto kabai
CEicagoJe —• paltu:

Metams .—r-----__—
Pusei metą
Trims mėnesiams — «_
Dviem mėnesiams —__
Vienam mfinesiui ___»__

Chicagoj per iinelįptojua:
Viena kopifo
Savaitei_______________
Mėnesiui

Suvienytose Valstijos^ ChicafpJ,

Metams________
Pusei metų —
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Metams —------- -
Pusei metų-------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu

Jūsų korespondentui visai ne
tikėtai teko pasikalbėti su vie
nu neseniai atvykusiu'} Lietu
vą vokiečiu darbininku, buvu
siu aktingu profesinių darbi
ninkų sąjungų nariu ir social
demokratų darbuotoju. Jisai 
slaptai iš Vokietijos atvyko pas 
savo pažįstamus į Klaipėdos 
kraštą, ir tą pačia proga buvo 
atsiląnkęs į Kauną.

Pirmiausiai kas jam Lietuvo
je metėsi į akis, tai kad galima 
visai laisvai visokio maisto 

/ ...

gauti. Girdi, jau mes bent kiek 
nuo tokiu dalykų ątpratomę, 
tąi keįstokąi atrodo, kąd, saky- 
sim, liuosąi perki ir kiek nori 
sviesto ar kitų riebalų. Stebė
josi, kad čia Lietuvoje vokie
čiai visai laisvai jaučiasi ir tu
ri visas kultūrai ir 
plisti sąlygas.

—Mums atrodė, kad Lietuvo
je vokiečiai jau vien dėl savo 
kalbos čia persekiojami, sako į 
Lietuvą atkeliavęs vokietis dar
bininkas, o čia pasirodo, kad 
nieko panašaus nėra. Mat,»na
cionalsocialistų spaudą diena iŠ 
dienos visokių nesąmonių pri
rašo, tąi noroms nenoroms su-? 
sidarė toksai vaizdas, kad Lie-? 
tūvoje 
yra visai neįmanomas.

Bet man labiau rūpėjo ne 
tiek svečio nuomonė apie Lietu-? 
vą, kiek kas girdėti Vokietijo
je, juo labiau, kad tasai svečias 
senas socialdemokratas, tai jo 
žinios ypač darėsi įdomios.

Hitlerio demagogija -
—Deja, daugiau nuoseklių 

demokratinių grupių jau nebė
ra. žinoma, nesitenkinimas 
Hitlerio diktatūra, tai vienas 
dalykas ir noras tos, diktatūros 
nusikratyti, tai visai kitas rei
kalas. Darbininkai dabar kitaip 
neįsivaizduoja, kad gali būti 
tik gili Vokietijoje revoliucija, 
kuri turi ir ekonominius žmo
nių santykiavimus paliesti. Pir
moje eilėje, tai visų bankų na
cionalizacija, s žemės reforma, 
stambaus kapitalo ne tik paža
bojimas, bet daugelio įmonių 
nacionalizacija. Be šių pagrin
dinių dalykų, jokia revoliucija 
jau negalima. G^li tik dar la
biau sustiprėti Reakcija. Kas gi 
šitokiam nusistatymui iš bur
žuazinių grupių gali pritarti?

—Bėję, turime nąeę skaitlin
gas katalikų dą^Viuinkų orga
nizacijas, kurię^ kąd ir, dabar 
negali veikti, bet jų dvasia gy
va. Su katalikais darbininkais 
reikia .skaitytis, idėjiniai tai ge
rai - cementuota , organizacija, 
kuri socialiniuos klausimuos 
daug kame mums pritaria. Jie 
ir šjoą diktatūros pakęsti nega
li, nes idėjiniai ' smagiai juos 
spustelėjo, o ekonominiai kaip 
ir visus darbininkus lygiai 
spaudžią. Taigi, šita darbininkų 
grupė, kad ir nėra nuoširdi mu
sų darbų talkininke, bet nega
lėtume mes ją pastatyti i prie
šų pusę. Geriausiam atsitikime 
ji gali likti kuriam laikui neit- 
rali. Ęet Kartoju, su ją mums 
rimtai reikia skaitytis, šios ka
talikų dąrbininkų grupės taip 
greit neišgyvendysi, -r- ji pas 
mus Vokietijoje turi ilgų me
tų tradicijas, dėlto akių už
merkti nereikia.

Mes gi negalime žiūrėti taip, 
kaip kas iš komunistų žiuri, 
kad tik viską jėga imti, o kas 
tai jėgai nepasiduoda, tai fizi
niai naikinti. Tai visos revoliu
cijos (tokiais atsitikimais bųtų 
labai prastas ir nesudėtingas 
reikalas/ o socializmo įgyvendi
nimas butų lygus įsakymui. 
Juk karo okupacijos metų v dar 
daug kas galima padaryti, bet 
tai mes vadinamų okupaciją. 
Revoliuciją reikia skirti nuo 
sąmokslų. ? Juk ne marksistų 
dąrbąs sąmokslus daryti. Juk 
turim pripažinti, kad Hitleris 
ypkiętijpje evoliucijos keliu jsi-’ 
galėjo ir ne kitaip, kaip parla
mentariniu kelių; juk jo 'šąli? 
pinkąi surinko daugumą balsų. 
Karti tiesa, bęt tiesa,

Ar galimą tikėtis 
revoliucijom?

—žinomą, įr man ir tamstai 
butų daug maloniau išgirsti, 
kad taip tuoj, visas gyvenimas 
tiesiai žengia į revoliuciją. Bet 
neąpgaudinėkime savęs iliuzijo
mis. Daug kas manė, kad na
cionalsocialistams įsigalėjus štai 
tuoj iškils komunistinis perver
smas. Tokiu perversmu labai ti? 
kėjo ir daug vilčių dėjo patys 
komunistai, bet visai kita įvy
ko. Nepamirškim, kad Rusijos 
monarchija buvo visai sutrūni
jusi, jos net policija tos tvar
kos, nekentė, bet vis dėlto dar 
ji pajėgė vesti karą ir tik dė
ka tų išorinių visokių veiksnių! 
caras prarado savo galią ir kiti 
visuomenės slųogsniąi ilgainiui 
įsigalėjo. '

« •. ‘ . . ■ ■ ■ .. . "s.

Na, supraskit, kad vokiečiai 
ir karą prakišę revoliucijos taip 
kaip neturėjo.' čia įvyko dau
giau tik vaWų pasikeitimas it 
šioks toks valdymo būdas ki
tas yįitto^ bet tas beveik visai 
nepalietė darbininkų tikrųjų in? 
teresų, arba ląbąi mąžai kas 
čia naujo įvyko. Socialiniai vo
kiečių 
prieš karą buvo neprastai ap
rūpint}, socialinį draudimą irgi 
Hitleris labai mažai iš esjpes 
pąlietė, o tik įvedė kitą valdy
mo formą. Tai vis faktai, su 
kuriais reikia skaitytis. Tai vis 
veiksniai, kurie nulemia toli
mesnę gyvenimo eigą. Nors ir 
darbininkų mąšės reyoliųęini- 
zųojasi, bet itąi dąr nereiškia 
revoliucijos pradžią. Jei kai kur

socialiniai ir ekonominiai gyve
nime įsigalėję viską paneigs, 
kas yra sukurta, tas nieko ne- 
išmąno,

Rusai komunistai irgi taip iš 
pradžių mėgino daryti. Bet da
bar jie daug ką paveldėjo . iš 
anos carų Rusijos kultūros .ir 
kietai laikosi. Sakykit, ar da
bar jie nekalba apie savo gra
žiąją tėvynę, ar negarbina sa
vo gražią kalbą, ar nesigiria 
savo jau seniai mirusiais kai 
kuriais rašytojais? O juk jų 
lupose tai turėtų atrodyti visai 
nenuoširdu, bet taip nėra. Be 
buvusios jų rusų praeities, kad 
ir ne kažkokios kultūros, bet 
yis dėlto pažangos, juk nebūtų 
buvęs galimas įsigalėjimas jų 
pačių. Kiek jie vargo turi, kad 
mažą žmonių apšvietimą pavel
dėjo, ar taip jie vargtų, jei kitą 
kraitį 
gavę? O juk visa tai tik refor
mų keliu įgyta, o ne revoliuci
jos dėka, Tai čia penktų metų 
revoliucija visą gyvenimą stam
biu šuoliu pirmyn pastūmėjo, 
bet tas reformas vykdė 
anuomet komunistai?

Taigi, visi priekaištai, 
mes per dideli reformistai 
me ir kad dėl to nacionalsocia
listai įsigalėjo, turėtų savaime 
atpulti. čia dalykas visai kur 
kitur gludi, bet mes čia apie 
tai nekalbėsime, tai daug laiko 
atimtų... Jau atsisveikinęs ir 
įsėdęs į traukinį, dar tuos žo
džius tarė tas vokiečių darbi
ninkas, ilgą laiką buvęs social
demokratų partijos pareigūnas.

Koresp.

nudeda šnipą, tai dar neseka 
po to revoliucija, fąį tįk jo§ 
simptomai. Ir vargų vokiečiuos 
jos galimą laukti be išcrjpių 
kurių nors staigių atmainų. 
Nors ir daug kas labai nepa
lankiai . nacionalsocialistams 
klojasi, gtai maisto stoka, štai 
darbininkų uždarbių mažėji
mas, bedarbių skaičiaus augi-' 
mas^ir, į>e to, kitas visai armi
jos ūpas.

Sęniąu ( armija susidarė iš 
profesionalų kąrių, tai' jos ųpas 
buvo vieningas. Dabar įvedus 
priverstiną tarnavimą į armiją 
stoją visi, tąi jau nėra uždara 
kastą, čia ir komunistiškai piĮ- 
siteikęs atsiduria kareivių eilė
se, čia ir jaunuolis, nustojęs 
vilties bet kada nors darbą gąu- 
ti, gauna ginklą nešioti, ir ne 

I tik nešioti, bet ir tinkamai var
toti. O kam, reikalui esąnt, jis 
jį atsuks, tai didelis klausimas. 
Faktas, kad dabar, vokiečių ar
mijos ūpas visai kitas, ji demo- 
kratizėja, marksizmo dvasia ir 
čia randa sau erdves, bet vis 
dėlto nebūkim perdideli opti
mistai. Bet kartu mes nepriva
lome ir nusiminti. Jei seniau 
galėjo būti visokių dar šunke
lių, tai dabar tik vienas kelias 
paliko ir. itas kelias veda, kad ir 
vingiuotai, bet vis dėlto j so
cializmą.

Naikiną šnipus
—Taip, jums smalsu žinoti, 

kas dabąr Vokietijoje yrą. Bu
tų sunku tai keliais žodžiais 
atpasakoti. Paviršutiniai žiū
rint, žinomą, visą Vokietiją per
dėm atrodo hitlerišką, kitaip ir 
būti negali, nes teroras ir, špio
nažas savo daro. Koks malonu? 
mas atsidurti kalėjime arba ge? 
riausiu atveju koncentracijos 
Stovykloje. Paskutiniais mene? 
Šiais naciška žvalgyba bent 
kiek atkando dantis; mat, vie? 
nur kitur šie šnipai visai dingo, 
Tų šnipų' jokių pėdsakų nesu? 
randama. Kas čia- įdomu, tai 
kad daug kas žino, jog jiq nu
žudyti, bet viešai niekas apie 
tai nei pusės žodžio neprasita? 
ria. ’ .

Iš šito jau galima spręsti, 
kokia nuotaika vyrauja darbi? 
nipkų tarpe,- Jei bent kur nors 
fabrikuose kas nors panašaus 
padaroma, į rinkimus pei vie? 
■nas hitlerininkas neišrenkamas, 
•nors šiaip administracijos aky? 
se visi darbininkai nacionalso
cialistai. Nelęgąlę literatūrą 
darbįmnkų fąjgnjųoęę y eik vie
šai dalinama. Tarp komunistų 
ir socialdemokratų yra glaudus 
kontaktas, nors masėse komu
nistams labai' nepasitikima. Jų 
itąs peršimasis j bendrą frontą 
perdaug įkyrus atrodo, juo la-; 
biau visų suprantama, kad tai 
daroma pagal įsakymus, o ne 
pagal reikalą. Bet iš viso dabar' 
komunistai žymiai Asųkąlbęsąi 
pasidarė Įr reikia manyti, kad 
jie ąnų didęlįų tpądąrytų klaidų 
dabar privengs įr vien tik so- 
pįąldęmokratuose nematys visų

Reformizmas 
f

Tai tokiais žodžiais užbaigė 
tą įdomų pasikalbėjimą iš Vo
kietijos ątkeliavęs pramonės 
darbininkas. O tas pasikalbėji
mas tikrai yra įsidėmėtinas, 
ypąč tiems, kurie dalyką linkę 
daryti galvatrūkčiais.

—Mus bara, kad męs vokie
čiai socialdemokratai buvę per 
didęli reformistai, na tai kas iš 
to? štąi komunistai pas save 
namie, ir j po labiau užsienyje, 
yrą dąr didesni reformistai. 
švedai, danai,' belgai dideli re
formistai,. bet tip kraštai bent 
iki šiam .ląikui nežino kas yra 
diktatūros režimas. Gyvenimas 
nesusideda vien tik iŠ šuplių, 
jame veik tolydžiai eina evo
liucija, ir tik dėka tos evoliuci
jos gimsta revoliucijos, Bė kul
tūros, be švietimo, kraičio Pa
veldėjimo neįmanomą jokia gy
venimo geresnė ateitįs. Kąs vis
ką neigia kokios dąbąr pasau
lyje yra sukurtos mokslo, kul
tūros, švietimo, vertybes ir kas 
mano, kąd marksistai politiškai,

■MM

cine monarchija, panaši į Anglijos. e . !
Po Graikijos rinkiipus turėjo Japoniją ir Įąpąniją. 

Japonijoje parlamentas turi labai nedaug galios (paną* 
šiai, kaip kad buvo kąizeriškoje Vokietijoje), Valdžios 
partija gavo daugumą mandatų, bet yra reikšminga, 
kąd 25 atstovus pravedė Socialdemokratų .partija (kar
tu su kitoms mažukėms radikalėms grupėms). Tai liu
dija, kad jau ir Japąpijųje dąrbipinkų judėjimas pasi
darė gana plątus.

Ispanijoje rinkimai dar ne visai pabaigti, nes ątei? 
nantį sekmadienį dar bus keliose dešimtyse apygardtj 
perbalsavimai, kur pirmame bąlsąvime nė vienas kandi? 
datas negavo daugumos balsų. Bet didelė dauguma par
lamento narių jau yrą išrinkta. Laimėjo socialistai, kai
rieji reąpublikonai ir ėjusios kartu su .jąis mažesnės 
kairiosios grupės: siudikajistai (anarchistai), trockis- 
tai ir reguliariai komunistai.

Tojįąus bus riąkimąi Egypte, Francijoje, Belgijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje (į aukštuo- 
rius rumus) įr Amerikos Jungtinėse Valstijose.

Amerikoje vargiai padarys daug skirtumo, kąs lai
mės rinkimus. Jeigu ne Roosęvęltąą, tąi bus išrinktas 
veikiausia kitas liberalas, iš demokratų arba repųbliko- 
nų. Apie tai, kad laimėtų koks nors konservatorius, sa
kysime, tokio typo, kaip Hooveris, nesvajoja nė grief- 
čiausieji “naujosios dalybos” priešai.

Bet Europos politikoje daug gali nusverti busimo 
Flrąnęijos parlamento sąstątas. Jeigu paims viršų kai
riųjų partijų blokas, tai fašizmo plitimui Europoje ke? 
lias bus galutinai užkirstas. Priešingame atsitikime, ži? 
nomą, fašizmas pasidarytų drąsesnis.

Dąrbijiinkų judėjimo atžvilgiu tąčiąu įdomiausia 
bus, kaip pasiseks rinkimą} Švedijoje, Norvegijoje, ‘Da
nijoje, Belgijoje, ir Suomijoje. Pirmose trijosę tų šalių 
socialistai stovi valdžių priešakyje. Bus įdomu pamaty? 
ti, ar šis faktas socialistų partijąs susti|priho, ar susilp
nino. Sepiaus pas socialistus buvo labai praplitusi nuo
monė, kad eiti } valdžią, neturint pilnos galios, tai pa
vojinga, nes tenka imti atsakomybę už kapitalizmo 
ydas, p. kapitalizmo pašalinti dar negalima.

Ši mintis šiandie jau ne taip baugina socialistus, kai 
pasirodė, jogei ir kapitalizmo Sistemai gyvuojant palan
ki darbininkams valdžia galį padaryti darbo žmonėms 
daug naudos( socialinė apdrauda, demokratijos gyni
mas nuo fašistų ir t. t.).

Belgijos socialistų atstovai dalyvauja koalicinėje! 
valdžioje. Suomijoje socialistai yrą opozicijoje, bet jie 
turi didelę jėgą: 78 atstovus iš 200. Seniąus Suomijoje 
socialdemokratai buvo dar galingesni, bet, paeidavę Ru? 
sijos bolševikų įtakai, jie bandė pągreitinti pergalę ant 
buržuazijos ir griebėsi ginklo. Kilęs iš to pilietinis ka
ras buvo kuone sunaikinęs Suomijos darbininkų judėji
mą. Prisidėjo paskui da ir 'įprietelių” komunistų įvykinu 
tas skilimas profesinėse sąjungose. Dabar tos žaizdosi 
jau užgyja ir socialistai vėl atsigavo. Bet klausimas, ai’! 
•jų pajėgos auga, ar ne, kurį geriausią galės nušviest}! 
seimo rinkimai. > >



Draugija Žinios

Kliubo 'Narys

POLITIKOS ŽINIOS Hoffman William

Helan

SUSIRINKIMAI

Franklin D

KnoxFrank

tokio

ŽINOTINA

Gerkit ir ReikalaukitKerner.

suteikti jai pasijų
IPANY

Street.
Park<

Lietuvilko* 
Degtini?

NATHAN 
KANTER

daugelio žagarięčių teko mat 
tyti besišnekučiuojanti ir Bai
kalą alučio betraukiantį lietur 
vių visuomenes darbuotoją ir 
Chicagos lietuvių draugijų ve
teraną, žagariętį Joną Byąnš:

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

GERB. Naujienų skaityto
jo* skaitytojai prašomi

PrW 
ldward' Ji

Garfield Parko 
Lietuvių 'Vyrų Ir 
Moterų Pašalpos 
Kliubas Veikia; 
Turėjo Pelno $350

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Bure n St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tek WABash 
1746.

Nutarta to- 
nemokėti, 

r grąžinti

- Charles W
A. McCarthy,

šokiai ir Kon-
7:30 vai.

Ędgar
Hector A. Brouięllet.

E. ĄĮilĮerz, Jpsepli L. 
Frąnces A. Horringan, 
A. Watson../

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEĄ- 
GUĖ, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

CHICAGOS POLICIJA, liti) ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

Valstijos gubernatorystes ieško 
trys demokratai, devyni rę- 
publikonai

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 Ėast 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street, Tel. WABash 
9207.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi? 
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, . apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000. ’

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

Persiskyrė sų šjųp pasauli] 
pp pietų 1936 m,, sulaukus 4C 
tfpskr., Naiy^į^i.

Amerikoj 26 nąetųs.
Paliko dideliame IIP 

zimierą, 3 seSejflė: J 
kienę, Juzefą Stankie' 
sparienę ir jų Šeimyn 
dorių ir Juozapą Stuk 
dėdę Povilą Rupiąją, 
Pavilikaitienę, pusbro 
biną ir gimines, b 'Į 
Andreliunienę ir jpd 
minės. < ‘

Kūnas pašarvotas randasi. 5923 So, 
Racine Aveiiue. 1

Laidotuvės jvyks kętv 
sario 27 dieną, 8 
bus atlydėta i šy.' J ar 
bažnyčią, kurioje ^atsibus 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines. 
., Visi a 
minės, draugai, ar pažjstami 

iii“**...................

žagarięčių parengimas 
visais atžvilgiais - 
nusisekė 5

Tie, ku^ie buvo atsilankę 
praeitą sekmadienį West Side 
Hali, buvusioj Meldažio salėj, 
į Žagarięčių draugiškojo kliu
bo vakarą, tai pamate, kad 
žagariečiai netik organizaciji- 
niame darbe dideliais žings
niais žengia pirmyn, bet taip 
pat ir savo suruoštais vaka
rais.

ieni, va? 
nan$.

Kiekvienas biznierius, 
darbininkas

Į valstijoj sekretoriuj 
Demokratėj-—Edwai;d J. Hug

hes, Joseph Andrew Laseęįį.
Republikonai — William J. 

Stratton, John W. Kapp, Jr.
Į auditorius

•Edward J. Bar-

i Patartiną fekiems, atvyktu į 
sekantį susirinkmą ir atsiimti 
savų pinigus. '

Pastebėtina, kad šis kliubas 
turi nemalonumų su tpjfiįjs 
nariais* kurie apsiėmę nepildų 
są.vo pasižadėjimų. Taip šiųę 
■sykiu pasielgė ligonių lanky
tojai, baliaus rengimo, komi
sija ir klįubo reporteris — jię

čia labai svarbu p'ažymėti 
tai, kad eipant konstitucija, 
narys turi teisę reikalauti mo
ralės ir politinės kliubo para
mos 
profesionalas ar 
yra skaitomas lygiu kitam ir 
lygiai reikalauose remtinas.

Tad, kviečiame visus neati
dėliojant prisidėti.- Kliubo su
sirinkimai įvyksta kas antrą 
ketvirtadienį, kiekvieno mė
nesio, 7:30 vai, vak. Grajmon- 
to, svęt. 4535 So. Rockwell st. 
Kliubp pastovi vietaj (randasi 
2008 NY. 47tli St. ‘ (Sp.)

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

nęątvyko. į susirinkmą ir ne? 
žinia kas yra jų“ nuveikta.
' Nors kopstitųcijoje ir nuįna- 
lyta pabaudos ūž apsileidįmąi 
bet, nesant kam baū$ti, nife 
kas ir nesibijo.

Kitas kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 8 dieną, 3929- *W'. 
Madison SK •/ ./

Prisirinko apie pustrečio 
šimto publikos, ypač labai 
daug buvo jaunuomenės. Su
vaidinta vieno veiksmo kome
dija “Consilium Facultatis”: 
7 vai. vakaro, pirm. P. Arlau
skas pasirodė estradoje pra
bilęs keliais žodžiais, perskai
tė lošėjų vardus. Štai jie. Jo
nas Pukinskas, Sofija Ambro- 
zaitė, Jonas Vilkas, Ona Už
kurai tė, Kazys Piliponis, 
Frances Ambrozienė, Adolfas 
Ramašauskas ir Aleksas Nip- 
rikas. Režisoriąyo p. Pukins
kas. Nors jis tą dieną sirgo 
ir rengėjai bijojo, kad persta
tymas gali neįvykti, bet ačiū 
jo ištvermei ir dedamoms pa
stangoms, vaidinimas išėjo 
puikiai. Visi aktoriai savo ro
les atliko gerai ir žiūrėtojus 
pusėtinai prijuokino.

N e atsilankė suflierius.
Dėl nežinomų priežasčių ne

pasirodė suflierius, bet tą vie
tą užpildė darbšiosios žaga- 
rietės, A. Ramašauskienė ir 
M. Miravičienė. Pas vakaro 
dalyvius nepaprastą ūpą su
kėlė šauni p. J. Keturakio mu
zika ir jam užtai tikrai dide
lis kreditas priklauso. Drau
giškumas, graži nuotaika šia
me žagarięčių vąRafėlyj žy- 
dėte žydėjo. Kur tik pažvelgi, 
visu veidai Hnksmi. Vieni šo
ka, kiti dideli būriai susispįe- 
tę prie bufeto vaišinasi. Tarp

Sumaniosios žągapietės sve
čius užmylėjo, marmą vptųių 
silkėm ir kitais užkandžiais. 
Pp. Mitrikienė, Dantienė, Po
vilaitis ir kiti ųž įąro dirbo 
sušilę, betarnaudami svečiams, 
Juozas Danta su keliais jau
nuoliais ėjo sajvo pareigas iki 
vidurnakčio rubinęj (gardero-

' Į’ prokurorus
Demokratei — Otto 

Francis J. Calahan.
Repųblįkonaį

Hadley, Frank 
Bęrjhęld Ą. Crųjgųp, Thęųįąą 
V; SullivanfJohn F. Tyrrell.

Į Apskričio prokurorus
DEMOKRATAI: #Thomas J. 

Courtney.’ ■ z
REPUBLIKONAI: Freeman 

Leroy Fairbank, William F. 
Waugh, Leonard C. Reid, Char
les J. Muęller, Harry S. Dilch- 
burne, William J. Grace.

Į apskričio iždininkus
\ DEMOKRATĄ]į: Hų^ačą G. 

Lindheimer, Vinčent J. Dwyer, 
William Lynch.

REPUBLIKONAI: Arthur C. 
Lueder, James A. Kearns.

$L0Q, Vąkarięnė, šokiai.
Kųyą 29; — ‘-Naujos Ga4yn£s” ętyorąjs stafto operetę, ‘^Vogtas 

SoHol svetainėje, 234^ South Kedzie avė.

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00> p. p.

Airiai vieningiausi
Ąipiąi yęa visur mažųiųpįę, 

o politikoje užima pačias ge- 
riaųsmą. vietųs, todėl, kad jie 
vieningiausi, štai, pavyzdžiui, 
jei* kuriją, iš. jų vyksta į šią ša
lį', tai jam ir vieta jau paru-

( TąigL ir męs, jeigu norime 
mą^ę^ti kitas tautas politinė
je kovoje, reikalinga ir jų po- 
lįitiiie-s kęvos budai sekti ir 
•tais, pačiais ginklais kariauti, 

į t y. ręikalįnga rašytis į Lietu
vių politikos kliubą, nežiūrint 
to, ar jąu esi piliečiu šios ša
lies, na ne.

b Prie kliubo gali prigulėti 
visi vyrai ir moterys sulaukę 
21 metų amžiaus. Metinis mo
kesnis yra tik 50 centų. Mirus, 
skiriama 10 dol. gėlių vaini
kui arba išmokama 'pinigais.

Atsišaukimas i , 
Bjigh,^>ą Parką 
Lietuvius

Dar niękatd nebuvo 
reikalo ii; progos organizuotis I 
į jrolitipę organizaciją, kaip 
daįąr. Mes bi;igjitonparkiečiąi 
iki šioj dar nębuvOme gerai 
ppįitjjiiai organizuoti. Tą ge
rai žinodami, gudrus pplįtikię 
riąį, su musų, reikaląįis nesis
kaito ir dažnai atsisako mus 
svarbiausiuose, reikaluose pa
remti. Tai, vienas dalykas. Ri
jas tai tas, kad šiame Warde 
yra ąpie 5000 lietuvių balsuo
tojų ir gyvai dalyvauja mies
to ir valstybės valdininkų rin
kimuose, bet niekas dar nesi
stengė . išrinkti savo tautiečio 
bet kokiai valdžios vietai. Vie- 
jiok, tai yra svarbus ir reika- 
■lingąs ysu/įverjinimp dąlyk$s- 

štąi( artinąsi rinkimai, šie
meti jie kųn kąs svąrbęsjii np- 
gu paprastai, nes įvyksta, ir 
prezidento rinkimai. Tie, ku
rie stato savo kandidatūras į 
įvairius urėdus jie jau pasi
rengę daug pažadėti ir lanko 
net visų užmirštuos^. Bęt, 
kaip tik praeis riųįi^L taių 
praeis ii; jų.
tąą ųp tųĮi:ąfsį^tį; Jm tųąi' 
ięįjęiytii sąyp. ip-

iį 
ta fe Eęįį;ąjąų^ štąį, pąyyz-j 

^^psJpyąKąį, Ipn^ąi, žy- 
;ųąį, šyętjąi ip ąįpilįąi^ npi-s id 
ųpbiidąmį; uĮ mus, įųįįųnm 
įespiąis, turi, išsįrinkę sąyų 
įzfepnių, vąjdžįpą įątąigpse. Irr 
mpsįątebęĮpjųp, tpęįpfe jpfe jų.

JJąrbiis. Tą. gąfeftp ip

Atsilankė gruzdiečiai ir jo
niškiečiai.

Buvo atsilankę pusėtinas 
būrelis ir gruzdiečių, taip pat 
gruzdietis biznierius William 
J. Zieck’as su savo drauge. 
Jis yra žagarięčių Kliubo na
rys ir geras rėmėjas. Buvo 
biz,neriai Edvardas ir Suzaua 
Chepuiiai. Buvo ir joniškiečių. 
Muzikantas Balakąs pranešė, 
kad didelė armija jaunuolių 
ir suaugusių žmpRių atmąr- 
šuosią į sekantį žagarięčių su
sirinkimą prisirašyti prie 
kliubo. Vikrioji p-lė Ambro- 
zaitė, kuri dirba ofise ir nuo
latos rašymu užsiima, yra se
kretorė. Ji ir lietuviškai gra
žiai Tašo ir kaipo žagarięčių 
kliubo raštininkė, moka netik 
tinkamai nutarimus surašyti, 
bet taip pat ir naujiems na
riams patarnauti. Prie progos 
priminsiu, kąd West Sidę 
Hali naujas savininkas p. B, 
Girčius yra žagarietis. Jo sa
lė visai nębeta kokį pįrmą 
buvo. Jauki ir pukiai išpuošta. 
Malonų įspūdį daro dekoraci
jos—trispalvės Lietuvos vėlia- 
vukėš.

Atvyksta iš Lietuvos.
Rodos, per “Naujienų” pa

tarnavimą, šį pavakarį žada at
vykti Chicagon iš Lietuvos dvi 
p. Girčienės sesutės. Jos gyve
na Žagarėje. Nepasakė man 
apie tai pirmiau. Bučiau jas 
aplankęs ir įteikęs linkėjimus.

—Grinoriųs.

Demokratai, 
ret, Sfaųlęy Ą. Bęzzdpn, Loųįs 
Goldberg, Clarence Gorski, Ho- 
mer Mat Adams, Thomas J. 
Barrett, John A. Moore.

Republikonai—Arthur J> Ęiį- 
well, E. E. Nįcholson Charles 
W. Vail, Eari B. Sęarey, Qe- 
orge Oscar Lehr, Amelia Lau
ra Ma#eę, Vąudorf Grąy.

Į iždinmkus
Demokratai-—John C. Martin, 

Jerry C. Ryan, Raymond J. 
Andersen, Joseph T. Spiį;eą. '

Republikonai—Anton J. John
son, Člarance F. Buck, Edward 

Męorą, 
Deųeen,

Pasibaigus balandžio mėnr 
nominacijų kandidatų užsiregis
travimo laikui, paaiškėję, kaį 
Illinois valstijoje įvairių vald- 
viečių. ieško, sekami žmonės,:.

: Į prezidentus:
Demokratai

Ręęsevęlt.
Republikonai

ir Willįąm; E. Ępęah.
Į sęnatęriųs

Demokratei—James Haiųiltpn 
Lewis, C, H. Kavanagh, Ruth 
R. McNamara. - ’ .

Republikonai—Otis F. Gleųn, 
Oscar Nelsoii, William E., Hull, 
Orville J. Tąylor, William J. 
Baker, Willis A. Overzoįzęr.

| gubernatorius
Demųkrątąi—Henry Horner, 

Dr. Herman N. Budesen, James 
Fred Robertson.

Republikonai—Oącar. E. Carl- 
strom, C. Wąyland. Ęropks, Len 
Small, J. Paul Kuhn, Walter 
M. Proyįne, John Oglesby, Ge
orge. W. Dowell> ft. VZallące 
Caldwell, Thomas P.’ Gunning.

■ ' 4 f t i ", j V ' ’. ; ■
Į gub. padėjėjus

Demokratai — John Stelle, 
John L. McCormack, John E. 
Cassidy, Isaac Epštein.

Republikonai—George Haltz- 
enbuhler, James A. McCallum, 
.Theodorę D, Spiįth, Johų CJųi- 
nin, Haęry Ę. Hamlįn, A. Lin
coln Wisler.

House 
rūmuose, 831 W. 33rd Street, 7:30 vai. vakare. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. Stella Wodinan, rast.

RYTOJ
Lietuvių Demokratų Lygos Metinis susirinkimas, Morrison vieš

butyje, Madison ir Clark gatvių kampas, 8 vai. vak. Nauja 
valdyba užims vietas. Visi nariai, ypatingai wardų va
dai, kviečiami dalyvauti, nes yra daug svarbių reikalų aj> 
svarstymui. Povilas šaltimieras.

DEMOKRATAI
Kaindl, George Cuddy, ĄVilliam 
Ępyd^ Rąy Bpylą, M-
Ęųpght ' ,

REPUBLIKONAI;
,Rpssę, Jpim. H? Passmore, 
John J, Ęąjeth1* Hąrry G. Was- 
son, George F. Haas, A. W. Ko-

l Cįręuit Cųųyt kįerkys
DEMOKRATAI: John E. Con- 

roy, Waltęr 
: REPUBLIKONAI: S, Gl|arles 
Ęųbac^, btią A, ĮĮpgeęs, Jąmps 
L. Perry.

Į Superior Court Ęlerkus
DEMOKRATAI: Frank V.

Zintak, Ayilliąių Schlesjnger.
5 ĘĘPUĘLBONĄJ^ Norman J. 

McLęod, Henry C. Ląųbęn- 
MmęJV Jpjfe’ B/ Sąfceą/’Maų- 
rice M. Shąy, Rpbeętį E. Gyvens, 
Edward I. Čonnelly.

Į koronerius

DĘMękRA.TAĮ: Frąų^ J- 
Walsh, Dr. Burtpp Ąllen Solar, 
Joseph T. Pluąkętt. '

REPUBLIKONAI: Qtto W. 
Webb, Leslie, Langille, David A. 
iThiele, Edmund: Gi Brust, Dr. 
Frąųcis E. Streysman, Willįąm 
Ė. Buehler, John Ji. Cagney, H. 
Hesą Rųljįn,L Di?. Wąlter I., 
Blpmgren, Dr^ Aurelius T. Sie- 
mianowskų . Eric Ci Lambert, 
Howard Isąasgpn.
Į Mokesčių Apeliacinę Tarybą 

' DEMOKRATAI: Paul Dry- 
malski, Ambrose Kelly, Roy E. 
Cohen, Aloysy Piskorz, . John 
Patrick Gibons.

REPUBLIKONAI: George F- 
Barrett Jr., George F. Nixon, 
I. Ąixon, Paul Čąsper.
Į Sąni.hpuąio Riektų Trųstees

DEMOKRATAI: Thomas F. 
Ęyrnę* Paul V; Coliąnni, D.( A.

i REPUBLIKONAI: Samuel R. 
Ballis, George J. McKerr, Wil- 
liam J. Balmer, Clarence N. 
Bergstorm, Herbert F. Steger, 
John F. Donarski, Maxwell j^;. 
Nowak, Aiva L. Bates, W, 
Webster, Allan Heal^y.

Į Municipialius '
Dembkfe^.

v Joseph A. G^feįfy.' Wehąpį! 
•Tremko, John Y-' 
John T. Zuris, Thppąąs Ą- 
Oscar S. ' Wijlįąm
Bropkč, Leon, Er^įn,
j. Hasten, Edyrąrcįi
;£ler, Justin F. McCarty, Jąy Ą. mes

Jadvygos Jasiunienčs gi- 
esat nuo-

. šVęiki0inią.
'iudę liėfe&me, : i . .

Vyras, sesers, broliai, pusseseres, pusbroliai, 
teta Ir gimines. v .

Patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Telefonas
Yards 1138. ' , \ . .

Vasario 29 Northsidės Vaikų Draugijėles, “Bijūnėlio” Va<- 
karėlis, Morning Star Kliubo namuose, antram aukšta, 
2007 West North avė.,‘8'vai? VakaVe. Užkandžiai, bunao 
lošimas, prizai, programas. 35c. įžanga.

Vasario 29 — “Naujos Gadynės” Choro rėmėjų vakarienė, »- 
Enery svetainėje, 4039 W. MUdison Street, 8 vai. vakare. 
Bilįętai — iš ąųkst# — 50c.

!<KOyQ 1—ILJį.K. Vytauto Draugijos Vakariene įteikimui Gedi
mino Ordenę nariąms S. 4?ocevičiu’i, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 32nd, Placę ir Lituanica avenue. Pradžia 7 vai. 
vakare; Įžanga 50c?

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen- 

, dijų fondo. Įžanga 50c.
Ęįųyų, 7 — Ą. Lęchąvi^iąus Sušelpiu™ Viakaras

h - cęrtąs. Neffo svetainėje, Westsąie. Pradžia i ■ ■ ■■ •■ >’■ • • .. ;
į . vak. Įžanga — 25ę.
Į£OyO Konęęrtas,z Chicagos Lietuvių Audito ri-

jpj, 3133 South Halsted stręęt. Choras dainuos naujas 
dainąs, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar-

h bara Darlys,
Misyainąnių Kuopos Ęos«Md« Balius ir še- 

kįm, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenųę, 5:30 
h . vakąre. Stephens Ręvelers Orkestras. Gėrimai, skapus 
r Įžanga—25c.
ęoyo 15*T-į,aakaita> ^PųsąųUnis Laįsyamaųfe judėjimas ir Jo 

o Nupiginai žpioųijai/7 Prelegentas H. Jogmįnąs. Darbininkų
svetį 10413 Michigan. avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui.

h Rengia Roselando Laisvamanių Ko.
ępyų, 15; SLA 129-tps Kuopos 30 Metų Jubįlięjaus Vakarie

nę, Gęo. M. Chernaųcko svetainėj, 1900 S. Unipn avė., 
Q$0. v. v. Įžanga

Schiller, Frederick A. Smith, 
iMalton J*. Saįath, C. L. Ula- 
,towski Glemens, Joseph P. Ry
an, Michael Walsh.
į. 1 -• . i

Į tesėjus
John Sonsteby. '

ąepuNifcpjiij:
Philip Conley, Edgar A. Jo

nas, John H. Lyle, Charles F. 
McKinley, Percy M. Knight 't 
John F. Hass, Joseph F., Hass, 
Samuel A
H. Haynes, Cecil Emery, Eu
gene V; Taylor, Harold J. Rc- 
senberg, LaVerne Norris, Leo
nard J. Grossman, Drake H. 
Berg, Leo M. Tarpey, Donald
I. Graham, W. B. Prendergast, 
Edward. J.' McCarthy, 
Sager, 
Charles Ąt Schreibler, Emmet 
F. Byrne, William E 
derf, VViĮįian) G. Shane, Leo H. 
Horwitz, Eugene " C. O’Reilly, 
Joseph W. Sphulman, John F. 
Lesch, Harry į. Weisbrod, Da- 
nįeĮ A. Covelli, Robert E. Mc- 
Milląn, George B. ^Rolmęs, Wib 
Įiąm W. WiĮson, Wiįlįąm J. 
;Mannioą, Hąlųier C. Patterson. 
Ęrwįn Haipiltpn, cferĮęs^ Ę. 
McElroy, Aįfred fe. Lpeser, 
Frank Komąręk, Edward; Ą. 
įFishąr, Elmei; N. Holmgren, 
:įdgąr B. ĘJdę^ Hagry J; Mey- 
!ers.

GARLIELD PARK. — Va
sario 9. d. įvyko Garfiųjd Par
ko Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpos Kliubo susirinkimas. 
Iš praeitų metų apyskaitos 
pranešimo paaiškėjo, kad kliu 
bui liko pelno $350.

Pirmininkas reiškia už tai 
padėką nariams ir kliubo r&* 
mėjams.

Ligonių lankytojų praneši
mu, jau kelintas mėnuo ser
ga viena narė, kuriai kliubas 
reguliariai moka kas mėnesį 
pašalpą. Šiomis dienomis užr 
simaldavo jau kitas ligonis. 

Bąliaus komisiją į susirinkimą 
neatvyko ir todėl nežinia ka
da bus baliaus parengimas. 

. s

Keturiems 20 metų nesirgu- 
siems kliubo nariams nutarė 
išmokėti iš kasos ,po $10 pi
nigais arba daiktais, o pęįij- 
kiems nesirgusiems laikę de
šimties metų padalinti ^10 
vertes daiktais.

Lietuvos Seserų Tautiškos 
Draugijos trijų delegaciją pa
reiškė norą suvienyti jų drau
giją su musų kliubu. Drau
gija ‘ turi 77 narius ir turto 
virš $3000. Tuo tikslu iš
rinkta komisija iš trijų narių 
pasiųlymui apsvarstyti. \

JPranešta, kad naujų narių 
tarpe randasi ir tokių, kurie 
įstodami į kliubą paslėpė sa
vo amžių ir ligas, 
kiems pomirtinių 
pašelpų neduoti 
įstojimo mokesnį.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St. 

TeL YARDS 0803

ŠIANDIEN,
12-fe feardo Amer. Liet. Demokratų Organizacijos—12th Ward 

Lithuanian American Demęcratic Organization—susirin
kimas Hollywood svetainėje, 2417 West 43rd 
7:30 vai. vak., Lietuviai gyvenantieji Brighton 
kviečiami atsilankyti. Chane® Stancdis.

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas, Fellowship

Daugybė Kandidatu 
Balandžio Mėnesio

Nominacijoms



CLASSIFIEDADSMUSŲ SKAITYTOJAI

Laiškai Pašte

Advertised Windowf'

CLASSIFIEDADS

aromatas yra tokia Chesterfield
dalis kaip ir skonis

su tuo maltmu aromatu

■•i- v

Personai
Asmenį) Ieško

Dėl Petro Roželio 
Mirties

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 Daszkie,wicz Mil>c
7 Kilkui Vincintas -
11 Pazell Mrs. Beatriče
15 Tamosauskis Zuzana
10 Žlibinąs Alina*

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

Trečiadienis, vas. 26, 1936

psychopa- 
jam kiek

Heln Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

mažą iš- 
žinios

GROSERNfi ir Delikatesu — se
nai įsteigtas biznis. Bus narduotas 
pigiai. 2109 So. Halsted St

Iki Balandžio 30
- Dienai

REIKALINGI Tavern fikčeriai 
Mokėsiu cash. F. Venckus. 5101 So 
Union AVe. Boulevard 6696.

REIKALINGA moteris prie nlo 
vimo indu restorane. Atsišaukite 

1745 So. Halsted St.

Šie laiškai yra atėję iŠ Ev 
ropos. Kam jie priklauso, te 
gul nueina • j vyriausįjj paštu 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėti 
iškaba 
klausia laiškų

lietuviškoje užeigo-

Tayėm Pale Alus, Cigarai, 
dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui. '

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidej. Atva
žiavę i Brightoii » Parka, nepraeikite 
pro/šąli, bet užeikite išsigerti ska
baus Budweiser klaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė.,. kamp. Richmond

Teli Lafayette 2235

HIGH LIFE 1NN
Kviečili visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeiga, 
randasi 
alus

Visados 
geriausios rūšies degtinė 

cigarai, linksmas ir mandagus 
patarnavimas.

MARIE MARKEL, Sav. 
3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

BUČERNĖ ir grosemė pardavi
mui, labai pigiai, geroi vietoi. Ge
rai išdirbtas biznis. 2953 W. 59 St. 
Tel. Republic 8931.

pašaukit arba rašykit 
musu knygelės. Moki- 
ir vakarais. Lengvus

UNIVEĘSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav. "

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

KAM REIKALINGAS darbininkas 
prie nesunkaus namu darbo, pavie
nis. negirtuoklis, teisingas, 50 metų, 
dirbsiu už pragyvenimą ir maža at
lyginimą. Suprantu visokį darbą, 
medžio, painto, janitoriaus. hotelio 
ir t. t. Galiū ir toliau išvažiuoti- 
AtsiŠaukit greitai.

. Bok 398
1739 S. Halsted St.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kitį Šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai r
701 W. 2Ist Place. ; Tėl. Canal 7522

Situation Wanted 
Darbo Ieško

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas — Turi būti uniiistas — 
Nevedes — Rašykite i Naujienas 
1739 So. Halsted St. Box 397.

Community Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo 
je, visados randasi geros rūšies deg 
tinę, _ 
šiokiomis 
' t— __________

JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 
Savininkai

3203 So. Halsted St.

'5 KAMBARIŲ muro bungalow 
netoli 55 St. ir California. Mainysiu 
ant senesnio namo bile kur. John 
Stankowicz. 4559 S. Paulina. Tel. 
Yards 0145.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome '-viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halfted St.

Victory 4965

DVI JAUNOS MERGINOS < iš ki
tur atvažiavusios, bet dirbančios 
Chicagoje, nori susipažinti arba Su
sirašinėti sU dviem jaunais vaiki
nais, nesenesniais kaip 30 metu am
žiaus. Rašykit

Box 395
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikiė

Trumpai, dalykas prasidėjo 
šitaip: 1925 metais Petrą Ro- 
želį gatvekaris sužeidė j gdl- 
vą, nuo ko pagal daktarų tvir7 
tinimą, jo proto stovis ėmė 
krikti. Dar daugiau, buvo jau 
devinti metai, kaip P. Roželis 
buvo bedarbių eilėse. Tas dar 
daugiau jį nervavo. Aš tuo 
laiku turėjau smulkių reik
menų krautuvėlę ir bandžau 
išlaikyti įsigytą namą. Bet

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

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

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba. atvykite tie-

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' f.' penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. . i

A. K. MASIULIS
4171 So. Halsted St.

. . . tai todėl Chesterfield
K . I )

turi malonesnį aromatą.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Aye.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtinę, alų, 
cigarus, šiokiomis dienonlis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė .

2906 So. Union Avė.

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami '‘Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

Periktadienias veltui/- Žuvis ir visuo 
lajtdjrnavimas.

ZAS IR

PARDAVIMUI restaurantas South- 
saidėj, pražiai įrengtas ir geras biz- 
nis. Kaina $700. Tel. Yards 2359 
Nuo 3 iki 8 vakare.

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

/ •

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

patėmijote skirtumą
aromate

Chesterfield tabako?

kia, kaip inkriminavimas 
manęs, kad aš buk esu ne vien 
savo vyro protinės ligos, bet 
ir mirties priežastimi.

Beje, dar primeta, kad aš 
ir vyras “pritarę z Maskvai”: 
Tai yra, mes komunistai. Ir 
iš kur tas paimta?! Nei aš, 
nei mano vyras nesame ir ne
buvome komunistais. Esu ir 
jis buvo katalikai. Ir per visą 
laiką priklausėme prie para
pijos. Tą galėtų liudyti ir vie
tinės parapijos klebonas. Tik
rai keista, kam tas svetimų 
politinių pažįurų primetimas 
ir kas norima atsįekti su tuo?

Viešai pareiškiu lietuvių pla
čiai visuomenei, kad Seno 
Antano apkaltinimas manęs

Po įvykusios tragedijos P. 
Roželių šeimynoje * gruodžio 
18 d., tūlas Senas Antanas pa
rašė “Naujienų*” 303 nr. (už 
gruodžio 26 d. 1935 m.) žinią 
po antgalviu: ^šiurpi Trage
dija Roželių šeimynoje.” Skai
tome : “žmogus neša naštą tol 
kol suklumpa, kol buvo jau
nas, dirbo, taupė, kad turėti 
šį-tą senatvei. Turėjo gražų 
mūrinį namą, trijų šeimynų ir 
krautuvę. Rodos, skolų buvo 
neperdaugiausiai, namas pats 
save išsimokėjo.” Toliaus jis 
vėl rašo: “Netrukus Roželis 
neteko darbo. Namas į skolas 
klimpo vis gilyn ir gilyn, kol 
visai paskendo ir skolininkas 
paėmė į savo rankas. Roželis 
nors ir pats kiek pritarė Mas
kvai, bet pradėjo savo žmo
nai išmetinėti. Ji gi pasiuntė 
vyrą į Kankakee, į 
tinę ligoninę. Ten 
pabuvus gydytojai 
no proto trukumo 
namo.”

Čia padariau tik 
trauką iš Seno Antano 
Faktinai nežinia kokiais su
metimais “Senas Antanas” vi
sai kitaip negu buvo, dalykų 
stovį aprašo.

šiai į Draugijos ofišą. Ofisas 
atidarąs kiekvieną panedėlį ir 
kptvergąnuo 9 ryte iki 8 vai, 
vakarė, nedeldieniais nuo 9 ry
te iki l po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Cliica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai. '
Ghičagos Lietuvių t)raugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

PILNAI Išdirbtas groserio biznis 
— Kendžiu ir vasara Ice Cream’as. 
Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 396.

QUEEN’S TAVERN
Geriausios i/ušies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir 'svetainė pasi
šokti. Prašome . visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už
eigą.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai ' f
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

Pentuoju ruimus ar štorus, žema 
kaina, taipgi taisau visokios 

, rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

NAŠLĖ moteris parduoda biznia- 
vą namą, 5 flatai ir Storas — Tin
ka bile kokiam bizniui arba mainys 
ant mažesnio namo, šaukite 

Lafayette 5941

SPRINGINN
Mųsu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai, ir 
skanus užkandžiai Platforma dčl 
šokių x veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

P.CONRAD
STUDIO

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

niŠkiau irenta

Lietuvių Pieninės
J EMERALD DAIRY

Senuko Daugelavičiaus
3251 Emerald Avė.' Victory 4181 

Pristatėm i namus ir groserj.
Pašaukit.

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

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas

. < 1642 West Division St. 
Tel.. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met.

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai 
Atsilankykit, 
reikalaudami 
nimas diena 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

per “Naujienas”, yra niekuom 
nepamatuotas ir neteisingas. 
Tękie apšilieižimai į žmonių 
turėtų būti. Sulaikyti.

(Parašas) T*<. tfoželienė.
. 10613 Edbrook Avė.

Bowling—Lunch—Bar
. 20 Bowling Alleys

10 Billiarfl & Pockęt Tables
.... Lunch Room -r-

Bruck-Wiesner, i
Inčorporated

819 W. 35th Street
i . . . Chicago, III .

veltui, bedarbė parbloškė mus 
ir atsidūrėme miešto globoje...

Tas visas, kas teko pergy
venti, galutinai P. Roželio 
protą nusilpnino ir teko jį alL 
duoti į Elgin proto ligoninę. 
Tas buvo 1930 m. Jis ten išbu
vo 9 mėnesius ir pabėgo. Val
džios pasiųsti žmones kelis 
kartus jo ieškojo namuose, ir 
aiškino, kad jis pavojingas 
laikyti kartu prie sveikų žmo
nių, nes iš jo galima susilauk
ti negeistinų dalykų. Be to, 
gauta laiškai iš įkalbamos ligo
nines vyriausio daktaro, kur 
taip praneša, kad Roželis pa
vojingas laikyti namuose, nes 
jis proto ligonis." Taip pat 
gauta' telegrama, kuomet jis 
pabėgo. Ta visa galima įrody
ti dokumentaliai.

Kaip aukočiau matėme, Se
nas Antanas sako, kad P. Ro
želis buvo atiduotas į Kanka
kee psychopatinę ligoninę ir 
daktarų pripažintas sveiko 
proto. Toks- neteisipgas apra- 

nepripaži- Į šyn^as nieko daugiau nereiš- 
ir paleido

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Kiekvienas žmogus kuris apsipa
žinęs su tabaku tą supras . . . nes 
gauti malonų aromatą yra taip 
pat kaip gavimas malonaus para
gavimo nuo vaisių.

Lengvi nunokę tabakai, namie- 
auginti, ir sumaišyti su tinkama 
rūšimi tabako iš tolimos Graikijos 
ir Turkijos (Samsoun, Smyrna, 
Xanthi ir Cavalla) . .

Business Service 
Biznio ,Į*atar'njavimas

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičiu. 
Už rašo m, visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus? Išrenduojam, parduodam arba 
išmaihom nekilnojamas savastis.

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

Hertilock 0800

Kur Susirenka? Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musu 
užeigą, kur visadds rnndaįi ^erą 
degtinė, alus, cigafai ir užkandžiai
met mandagus paj

JUOZAS K _____
NELLIE MEDELINSKIENfi 

Savininkąi
3517 S. Halsted St. Tel. Ykrds 3107

-r- '“v* J*5

■ ■
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BAIGIA STATYT?! NORRIS TVENKINĮ Lietuvos Naujienos

Prie

J. J. BAGDONAS VĖL

NUO 1* IKI 5 METU
htikos

įaus

Sužeistieji ministeriai mirė

Dan

Paskutiniuoju

nesiskaito

NaujienųRadio Programai
Spėjama, kad be to yra

leidžiasi

į; . ' į į'

už bandymą, .ptyH 
i- Waitches byloj

Danzigo naciai nusi
lenkė tautų sąjungai

Edeno pasitenkinimas dėl pasi 
1 tarimų su min. Lozoraičiu

Gavo kale ji: 
pirkti jury

Lietuva padarė dau 
i^iau, kaip signata 

rai galėjo tikėtis

SUNKIA ŪKININKŲ BŪKLE 
KAI KAS BANDO NAUDOTIS

Illinois legislatura 
nesvarstys nedar

bo apdraudos

Kauno “lokšininkas' 
išviliojo 8,000 litų

Prezidentas Roose 
veltas vetavo der 
liaus paskolų bilių

Jis buvo suimtas ir už JO,000 
litų turto laidą paleistas

PUB. c<>., INC 
Illinois

Protestuoja prieš 
konfiskavimą 

laikraščio
PARYŽIUS, vas, 26 

<^tovų buto

Garsinimai musų programams yra- priimami 
už prieinamas kainas.

Teisingumo mi- 
įsakymu, advokatas

Samajauskas atkistas iš advo 
/ kato pareigų

KAUNAS 
nisterio 
Samajauskas, jo paties prašy
mu, iš advokatūros atleistas.

Tokio, vas

KAUNAS.—Kaip žinoma, da
bar Vienoje vyksta Pan Euro
pos konferencija. Iš Lietuvos 
į tą konferencijų išvyko p. Zu
bovas, kuris anuomet kalbėjos 
su margalu PilsudSkiii Lietuvos 
Lenkijos santykių klausimais 
Kaune esamomis žiniomis p. Zu
bovas vykdamas j Vieną buvęs 
Varšuvoje ir matęsis su Len 
kijos min. pirm. KosCialkovskiu 
ir žemės ūkio ifiiri. Poniatovs 
kiu. P. Zubovas su jais jau 
nuo senai ėsą gėri pažįstami.

5 užmušti traukinio 
katastrofoj

Spėjama, kad sukilimą bandė 
iššaukti fašistai, kurie turi 
didelės įtakos net ir armijos 
viršūnėse. Todėl maištininkų ir 
nebandoma malšinti visu? smar
kumu, bet bandoma su jais de
rėtis ir jie 
mieste savo

^Tbe First and" Greatest Lithuanimi Tbaily in America

Vetavo tik todėl, kad jis žy
miai padidina valdžios išlai
das, orienųst^tokaip sukelti 
pinigus' / '■<'•

VINCENNES; Ind., vas. 25 
—Du klajūnai, liko užmušti ii 
du sužeisti susidaužius Balti 
more & Ohio-teoriniam trau
kiniui 
užmušti ir trys kiti žmonės

TULSA, Okla., vas. 26. -• 
Tornado pakliudė Turley prie
miestį, sužeisdamas 15 žmohių 
ir 30 namų sugriaudamas.

LONDONAS.—Elta. Observe- 
rio diįplomatinis koresponden
tas rašo, kad vienas iš šios sa
vaitės diplomatinių pasitarimų 
Londone svarbiųjų rezultatų 
yra tas, kad britų užsienių rei
kalų ministeriui Edenui teko iš 
pirmų'šaltinių iš ministerio Lo
zoraičio sužinoti tikrąjį dalykų 
stovį Klaipėdoje. Didžiausio 
patenkinimo suteikė aiškiai nu
statytas faktas, kad Lietuva 
padarė net daugiau, kaip Klai
pėdos statutą garantuojančios 
valstybės galėjo iš jos tikėtis. 
Tačiau nerimas dėl Vokietijos 
Klaipėdoje vaidinamo vaidmens 
nėra sumažėjęs. Daug gero ti
kimasi iš progos, kuri buvo 
suteiktai praėjusią savaitę Lon
done, įspėtį visas suinteresuo
tas šalis, kad jos, pirma' ėmu
siosi žygių Vokietijos teisėms 
Klaipėdos krašte apsaugoti, da- 
bar'turi būti lygiai atsakingos 
'uŽ_,Jtaetuvos suverenumo tame 
krašte apsaugojimą.

KAUNAS.—Dar ir Kaune yra 
nemaža lengvatikių žmonių, ku
rie net didesnes pinigų sumas 
atiduoda į nežinomų agentų ran
kas. štai vienas Kauno “lokši- 
ninkas” (taip vadinami apgavi
kai) “įsteigė” tariamą miško 
pirkimo kelių asmenų draugiją 
pinigams iš lengvatikių žmonių 
išvilioti.'

liuosai skleidžia 
pareiškimus.

CHICAGO.—-Buvęs graborius 
J. J. Bagdonas, kuris paskilbo 
sąryšy su’ Ęutmanienės ir . kitų 
byla už bandymą pasisavinti; 
turtingo pabastos Kelly turtą,; 
vakar kriminaliniame teisme, 
teisėjo Burke kambary jury li-; 
ko nuteistas kalėjiman nuo 1 
iki 5 metų už bandymą papirk
ti jury adv. Juliaus P. Wait- 
ches byloje, kai adv. Waitches 
buvo teisiamas ftž bandymą su- 
klastuoti pabastos Kelly testa
mentą. V

Prašymas naujo bylos nagri
nėjimo liko atmestas.

Teisme buvo įrodyta, kąd J. 
Bagdonas bandė įduoti $5 vie
nam-jury nariui, Fred Hock, 
10132 Vincennes Avė., kad ta- 
sis pasigailėtų Waitchiaus, ku
rio bylai jury tuo laiku buvo 
renkamas.

Į suokalbį papirkti jury liko 
įvelta ir Barbora Pocienė, 2321 
W. Marquette Rd. Ji betgi pri
sipažino prie kaltės ir liudijo 
prieš Bagdoną. Nuosprendis 
jos byloje bus išmestas šian-

ktirie
“pučą” laikė 

vakar auštant

PABRANGO IRUČIAI 
DUONA

Premieras ir keli kiti augšti valdininkai 
užmušti sukilusių jaunųjų utilitaristų, ku
rie vis dar laikosi. Naujoji valdžia rezig
navo, o Tokio paskelbtas karo stovis

SPRINGFIELD, III., vas. 26. 
—Valstijos atstovų butas atsi
sakė svarstyti nedarbo apdrau 
dą, kurios įvedimo prašė na 
cionalė administracija ir nedar
bo apdraudo^ bilius liko iš? 
brauktas iš kalendoriaus, besi
ruošiant prie užbaigimo nepa
prasto legiąlaturos posėdžio at 
einančią savaitę. \

K. NAUMIESTIS. Sausio 21, 
d.—K. Naumiesčio teismo salė
je vyko varžytinės, kame tarp 
kitų buVo parduodamas Jono 
Apinavičiaus, šįlgalių kaimo, 
Sintautų valsč. nekilnojamas 
turtas, padengti 290 lt. ieškiniui 
Andriaus Mačiūno, šešuolėlių 
pradžios mokyklos mokytojo, 
Malėtų valsČ.

Pažymėtina tai, kad už šią 
skolą minėtasai Mačiūnas su
spėjo suruošti Apinavičiui net 
3-jas varžytines ir šiuo laiku 
vykdymo išlaidos jau toli vir
šijo patį ieškinį.

Kadangi Apinavičiaus žemė 
buvo parduodama iš antrų var
žytinių už 1500 litų, tai jos ė 
teikėsi dalyvauti ir patsai Ma 
čiunas, matyti, tikėdamasis ge
rom sąlygom nusipirkti žemės, 
už kurią Apinavičius prieš ke
letą metų yra sumokėjęs per 
8,000 litų.

Tokį reiškiniai kiršina vi
suomenę, ypač todėl, kad tai da
ro tarnautojas. Taigi nesupran
tama, kokiu budu gerbiamas 
Mačiūnas randa galimybių mo
kslo metu “prekybos” reikalais 
apsilankyti iš Malėtų vai. K. 
Naumiestyje?

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

Giedra; daug šalčiau.
Vakar temperatūra 12 vai 

dieną Chicagoje buvo 41°.
Saldė teka

GENEVA, vas. 26.— Gauto
mis čia žiniomis, staigus jau
nųjų karininkų sukilimas Tokio 
esą ‘dalinai nusisekęs.’ Diplomą 
tiniai rateliai žiuri j tą suki
limą su dideliu susirūpinimu, 
nes dabar militaristai, paaks- 
tintF pasisekimu namie, gali 
dar labiau pradėti siausti Toli
muose Rytuose.

WASHINGTON, vas. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas įspėjo 
kongresą, kad jis mano, ant 
kiek tai bus galima pasiektą 
laikyti valdžios išlaidas . numa
tyto biųdžęto rybpse.

Tokį įspėjimą jis padarė pra
nešime ; kongresui •; apie veta-1 
vimą kongreso priimto $50,000, 
000 derliaus paskolų biliaus. 
Tas bilius taikėsi sutėikti ūki
ninkams $50,000,000 paskolas 
ant derliaus; tikriaus tą der
lių išpirkti pilna kaina, nes 
ūkininkai praktiškai niekad ne
grąžina valdžiai paskolų, o pa
lieka jai savo grudus, dr kito
kius ūkio produktus.
• Prezidentas tą bilių vetavo 
todėl, kad išlaidos tokioms pa
skoloms nėra numatytos biud
žete, o ir pats bilius nenumato 
jokių naujų pajamų padidėju
sioms išlaidoms padengti.

KNOXVILLE, Tenn. — Viena T VA projekto; dalių yra milžiniškas tvenkinys, Norris Dafn 
/ tvenkinio dar dirbama,, bet darbas jau a eina prie pabaigos.

Trys 
nariai,: kurie at- 

stovąųja- atskiras > frakci
jas, ritid dėšiniųjų <iki kraštu
tinių kairiųjų, padavė valdžiai 
formalį reikalavimą pasiaiškin
ti dėl konfiskavimo pereito sek
madienio laidos Le Journal, ku
riame tilpo aprašymas Hitlerio 
meiliškų prietikių.

Laikraštis buvo konfiskuotas 
reikalaujant Vokietijos valdžiai, 
kuri taipjau laikraštį traukia ir 
į teismą.

P. Zubovas vėl lanke 
' si Varšuvoje

BERLYNAS, vas 
žigo miesto nacių valdžia nusi
lenkė tautų sąjungos reikalavi
mams užtikrinti laisvę opozici
jai ir tuo tikslu priėmė ketu- 
rius patvarkymui, kurių rei
kalą vo tautų sąjunga.

Nors tie patvarkymai ir tai
komi tam, kad patenkinti tau
tų sąjungą ir nors jie gali įu* 
rėti didelės reikšmės, bet prak
tiškame gyvenime jie gal ir 
praras savo reikšmę, nes jie bus 
vykinami pačių nacių. Q yra 
žinoma^ kad naciai dagi ir su 
savo patvarkymais 
jei jie pastoja kelią jų užma 
čiorns.
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ŠIAULIAI 
laiku rinkoje rugių kainos kiek 
pakelė kepykloms miltų kainas, 
pakėlė kepėklos miltų kainas, 
o pastarosios—-duonos kainą. 
Iki šiol Šiauliuose už juodos 
duonos kilogr. mokėjo 20 c., 
o dabar tos pačios duonos klgr. 
kaštuoja 25 cnt.

LOS ANGELES, Cal., vas. 
26.—Vietos japonų laikraštis 
gavo žinią, kad finansų ministe- 
ris Takahashi ir admirolas Su
zuki pasimirė nuo žaizdų. Gra
fas Makino esąs ... sunkiai su
žeistas.

■t Chiniečiai susirūpinę
SHANGHAI, vas. 26. —Chi- 

nija yra labai susirupimisi įvy
kiais Japonijoje. Nors Japo
nijos ambasada ir bando tikrin
ti, kad ‘‘tvarka ir ramumas” 
viešpatauja visoje Japonijoje ii 
kad Tokio pučas neturys “re
voliucinės ’ reikšmės’1, tečiaus 
chiniečiai prisibijo, kad dabai 
galima tikėtis dar piktesnio ja
ponų grobimosi Chinijos žemių. 5:36

Apsukrus Vainšteinas į tą 
“kompaniją” įtraukė Ambraze
vičių ir jam aiškino, kad ' už 
mišką provincijoje galima už
dirbti gerus pinigus. Ąmbraze- . 
vičius patikėjo. Agentas Vain
šteinas švaistėsi po miestą, 
skambino telefonais ir' Ambra
zevičiui rodė įvairias “sutartis 
su miškų pirkliais”. Tos vi
so sutartys buvo fiktyvės, tik 
Ambrazevičiaus pasitikėjimui į- 
sigyti. Pagaliau VainŠtejnas są- 
vo kamponijonui parodė 9.500 
litų vekselių, buk taif; gautu iš 
miško pirklių už jam 'prikišu-v 
skntį mišką, ir prašė .iš Ambra?

didelės sumos pinigu 
“reikalams vesti”, žmogus, nie
ko pikto nemanydamas, apga
vikui davė 8,000 litų grynais 
pinigais. , .
Agentas, išviliojęs 8,000 litų, 
pradėjo rečiau rodytis Ambra
zevičiui, o pagaliau ir apie miš
ką užmiršo, žmogus pasijuto 
esąs apgautas ir pradėjo iš 
apgaviko ręikalauti pinigų. Ne
trukus byla pateko pas teismo 
tardytoją, kuris, smulkiai pra
vedęs kvotą, rado, kad Vainš
teinas kaltas. Apgavikas buvo 
suimtas. Matydamas, kad vis
kas išėjo aikštėn, prisipažino 
kaltas. Vainšteinui pritaikinta 
baudžiamojo statuto 574, 591 3 
dal., 440 ir 448 ’ straipsniai ir 
gręsia nemaža bausmė. Apgavi
kas iš * kalėjimo išleistas už 
10,000 litų turto laidą.

Keli Japonijos minis 
teriai nužudyti

Maištininkui tebėra Uenugalėti
LONDONAS, vas. 26.—Gau

tomis čia žiniomis, Tokio yra 
užsibarikadavęs miestas. Maiš
tininkai vis dar nėra pasidavę 
po nesėkmingo perversmo, ku- 
riams trys ministeriai ir daug 
kitų žmonių liko užmušta, 3,000 
maištininkų vis dar tebėra už
sidarę policijos rūmuose, ku
riuos jie paėmė pradžioj savo 
pučo.

Miestą patruliuoja tūkstan
čiai kareivių, o į Tokio skubiai 
plaukia karo laivai.

Maištininkai išleido griežtą 
manifestą, kuriame jie prižada 
įsteigti Japonijoj naują tvarką.

Japonijos bankas, mokyklos 
ir biržos yra uždaryti. .

Prlšibijoma, kad prie maiš
tininkų gali prisidėti ir septy
ni kiti pirmos divizijos pulkai. 
Visoje Japonijoje viešpatauja 
netikrumas.
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Uždarė laikraštį <
.MASKVA, vas. 26. — Japo

nijos ambasada praneša, kad 
karo ministerio įsakymu liko 
ūždaytas Tokio laikraštis Asa- 
hi, kurio spaustuvę maištininkai 
sudaužė ir kuris vistiek nega
lėjo išeiti.

Militaristų maištas dalinai 
pasisekęs

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas
ŠEŠTADIENI

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

šią stotį ant savo radio galite stirasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
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Einantis 
premjero pareigas Fumio Goto 
šiandie įteikė rezignaciją Ja
ponijos kabineto. Jis buvo vi
daus reikalų minitseriu ir tik 
po nužudymo premiero Keisuke 
Oakada mikado jam buvo pa
vedęs užimti premiero vietą. 
Tečiaus ir jo kabinetas neįsten
gė išsilaikyti.» *

Militaristų pervęrsmas 
Japonijoje

TOKIO, vas. 27.—Aštru s. ka
ro stovis tapo paskelbtas To
kio ir kareiviai ir karo laivai 
liko pašaukti Raidžios pagel- 
bon, po to, kai jaunieji milita
ristai bandė padaryti pervers
mą ir nužudė tris žymiausius 
valdžios narius, šis įvykis ga
li atsiliepti ani.iyięęsJ)Ufiaipčids 
Japonijos užsienio į 

Jaunieji karihin 
bandė padaryti 
sniego audros 
sakosi tai darę tikslu “pašalin- 
li atsiliepti ant visos busiančios 
jrų aukomis krito nors ir ma
žu liberalizmu pasižymėję mi
nisteriai.

Karo stovį paskelbė gen. Kas- 
hu, garnizono komanduotojas.

(Anglų žinios sako, kad 3,000 
maištininkų vis dar tebelaiko 
Tokio policijos rumus. 12,000 na
rių karališkos gvardijos liko 
pasiųsta užimti laivyno rumus 
ir neįleisti į juos maištininkų, 
kurie išleido labai griežtą mani
festą).

Pirmesnes žinios sakė, kad 
maištą sukėlė trečio pulko ka
reiviai, kuriems nesenai buvo 
įsakyta vykti j Manchukuo.

Nors valdžia ir skelbia, kad 
tvarka jau tapo atsteigta ir 
kad gyventojai yra ramus, te
čiaus stveriamąsi visų atsargu
mo priemonių.

Kareiviai saugo mikado rū
mus ir kitus valdžios centrus, 
o du laivynai liko pašaukti iš 
jurų į Tokio ir Osaka uostus.

Sukilusieji karininkai užmu
šė liberališką premierą Keisu
ke Okada; buvusį premierą ad* 
nrirolą Makoto ir militarinio 
laivyno vadą gen. Jotaro Wata- 
nabe.

Finansų ministeris Takahashi, 
82 m. ir admirolas Suzuki, liko 
sužeisti.

(Kitomis žiniomis, finansų mi
nisteris Takahashi jau pasimi
rė nuo žaizdų. Tomis pačiomis 
žiniomis, 80 metų žmonių liko 
užmušta susirėmimuose gatvėse 
tarp policijos ir maištininkų).

Taipjau užmušta keli minis 
terių tarnai ir sargai.

Kiti ministeriai, jų tarpe ir 
užsienio reikalų ministeris Hi- 
rota išliko nesužeisti. Bet jie 
yra užsidarę savo namuose ir 
niekur nesirodo. Tai /jie v daro 
patariami armijos vadų.

Beveik visi teatrai ir ręsto 
ronai mieste yra uždaryti.

A'.



KITATAUČIAI

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, £ iki 8 po piieta 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
• * _ * s ' * ■ *

Ofiso Tel.’ Dorchešter 5194
v ’ Bes. Tel. Drenai 9101 ''
Dr. A. A. Roth

Rusas" Gydytojas Ir 'Chirurgas 
Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir ”ri«W 

’ chronišku Ilgu.
Ofisas 6850 Stbney Island Avė.

Valandos: 2—4. 7-^-9 vai. vak. Ned*« 
*•' Įlomis ir šventadieniais 10—12 
. ' .Tr ' diemufr ^ * *-■

Ketvirtadienis, vas. 27,

i§ tin

osi

nu

A.L.Davidonis, M.D

ŠTAI YDA TIKRI
an

Seredos -ir

Virginia 0036

Įstatymas “seniams

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1741-1742

en

ziaus 
ko į 
liavir 
teisė, 
jama jo

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Įtariai.

amžinais ną- 
K. Siau
ri’ Ęazys

ams.
Tas prįi

Teisme kilo 
Mat, visi manė, kad 

rankoje dina- 
sprogstamų

i: nuo 1—8 ir 7—8 
ir nedėl. pagal sutarti 
So. CaUfornia Avenue 

lefonas Republic 7868
J!.! 1 . - . . , . .j

ir Clevemndų pusėtinai spau
džia šalčiai. Vietos oro biuras 
sako, jog' tokia "šalta žiema 
buvusi tik 1885 m. Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuO 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St 

Tek Boulevard 1401

ObeĮjenjs.
Nors to darželio įrengimas 

nuobodus ir jlgų metų darbas,

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefoną? ‘ Virginia 0036

Ofiso balandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

nuomonių skirtumas kaslink bran 
tikrus

1. Boulevard 1810. 
misis ir Sekmadieniais 
pagal sutarties.

Vakarais: Panedėlio.,
■ < Pėtnyčios 6 'iki' 9. ’* '* 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

. f , • ' • ‘ ‘ įi

/ ĮĮĮegražųg elgesys

Miesto ofisai __
Kamb, 1431-1434- ____________
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
t

Ketvirta*

Jięsikišome, rioj j Jjs ■ riepradė 
oįę tarpusavyje nesutikti ii 
viėni kitus niekinti, dildomo

Dr. J. Kamesis vėl persike 
lė gyventi į senųjų vietų

nelaimei, polici

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IĘ N.AĘTI
I YĄRds 1741—1742

Moterims įr merginoms pą- 
tar|įna saugotis. Mat, pas ings 
dabar operuoja kažkėks mb- 
ronas (silpnaprotis). Jis iš pa
salu puola moteriš ir mergi- t.- • . .• -r- - f

Skelbimai Naujienose 
djjoda naują dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

LORAIN, OHIO. 
dienomis čia įvyko 
gaisras, kuris sunaikino didelį 
viešbutį, šešiasdešimt svečių 
antrų valandų ryto turėjo bė
gti į gatvę. Nuostolių padaryta 
už apie šimtų tukstanęių dole
rių. Gaisras beveik sunaikipo 
biznio blokų. Jis buvo, tiek įsi
siūbavęs, jog teko šaukti gais
rininkų komandų iš Elyrijos.

Dėl sniego žuvo motina ir 
duktė

akron, amo
go ir ledų pasitaiko daug ne
laimių. Štai kad jr šiomis die- 

įvyko didelė nelaimė 
važiavo iš Cąpton 

io ir NewtOT 
(ė’YiyiU Maj

Moronas puola moteris 
merginas

jis čia bus ir liudys palikuo
nims, kų nuveikė jų seneliai

tLa|jaį, nėpialonus dalukas, 
kada 'net ’ inteligentai negali 
susivaldyti ir pavartoj a kum
štį. Prieš kiek laiko Lietuvių 
Salėje \ įvyko parengimas. Prie 
garderobo langelio pastebėjau 
vienų * jaunų lietuvį inteligen
tų^ kuris smarkia; susibarė su

ne^pyįcanta. O ka 
pradeda tarpusa

'' ‘i i i r ’ ' ~ ( ■ * ' •’

tinkamai dirbti naudingo 6r 
ganizacįjai darbo, "
• Mųsų tiestež’ dabar keist

J. F. BADŽIUS
'________Phone Ganai 6174

r , .Phone Monroe

1646 W.est 46th Street * Phbnes Boulevard 5208-8418

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON 
■į /-! • K *

Įo prašo Lietuvos žmonės r
Aptaria Lietuvos banksr

tačiau Įurjme neuzmir$|i vie- 
tio dalyko; darželio yra ren
giamas ne meįąjnš ar kitiems

718 Węst 18th Streėt
- : 1 I.1).'V . .ifji tri'.'n'j

Tel. Office Wentworth 6330 
“ Rezr gydė Park 8395

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

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

vėlumu. 'V-;.'' ’"''"

Kai ąrtotU
SKĄ virpinki} rįhkįrnaį; Ui 
tarp musų veikėjų tiųoj įr pta- 
si^ed’a rietenos. Vieni klfe. 
niekina/ vieni kitus įtųriii^įa. 
Tai tęsiasi per kelis inenesįdš- 
Aišku, tai ■ SOii 
organizacijai. kad
jei nąmųbšė perą- santaikos, 
tąi teh ir visi reikalai neinf 
taip, kaip tiiretų eitu *Įšigal 
piktumai 
da veikėj 
yyjei peštis, taf' jie \ nėbėgaU

Susivienijimo kuopų
.. ■ ■ /

Vasario d/^iętuvį^ $ye- 
taihėje įvyko bęndf as' šio mie
sto SLĄ kuopų parengimas. 
Muži'kalę prograinn dalį išpil-

Klubiečių dalyvavo apie 30 po 
Vadovystė r

Akronp Jaunimą Ęlnkąs yęa 
(Jabųi ięlėvė;lanWČių;: 
nt^. Ka$a jiš tik ktVykšta' įpa’s 
muš programos 4J>iįdyĮi, tai ’ Vi
suomet yrriik^m^a svetainė 
žmonių. 1"'</<.
' Buvo ir kalbos* Paskui pra
sidėjo šokiai, kurtė tesėsi5 iki

labiau, kad garderobe dirbo 
gana taikos ir rimti žmonės- 
Bet, ziuoma, kada juos bando 
kas niųšti, tai turi gintiš.

Tirn^s teisme <iepąsise|fė

J. J. ęiausen, 30 metų am- 
’ yyraĮr |re^iu kartu 
policijos rąnkas u^ vagi
lį. ‘ šiomis dienomis Jjąs 

j|' Sjiįjert buvo pa^rihe-
J ‘ I byįa. Kada CĮausen 

buvo pąspąinįas į ką|tiiįa^ių- 
jų suolų, t(įi jis staiga pališ
kė, kad p^iej£s liepto galų. 
Bet, girdi; vičnas aš visviėn 
nemirsiu.

Taręs tuos žodžius, jis išsi
traukę iš kišenės kažkų ripsi
nėje Nuvyniotų. ‘ 
panika 
CĮausen laiko 
mitų ar kitokių 
medžiagų. Žmonės galvatrūk
čiais pradėjo‘ bėgti lauk. Su
sigrūdimas buvo toks didelis, 
jog kgi kurie buvo net nuo 
kojų nuversti. Viena moteris 
pagriųvo ir riusilaužė_kdjų.

Policininkai, kurie tuo me
tu buvo teismo kambaryje, 
pradėjo šaudyti. ^CĮausen ke
lių kulkų pervertas ' susmuko

■ sU^iSstašį, / • * 
’ K-^aširdde,'*jog - Člaiisen j okios 
■špro’gstanios medžiagos betu
rėjo. Rankoje jis laikė amo
ni jos bonkutę. Vadinasi, jb 
triukas nepasisekė/Matyti, jis 
tuo' bUdu manė visus išvaiky
ti, o paskui ir pats pasprukti. 
Tąčiau 
rinitai' paleido į cĮarbų rėvoj

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

VedA bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St- Tel. Yards 2534 
Ofiso vaf. Vakarais nuo 6 iki'9 vai.

Miesto ofisas ‘
10 N4. Clark St. 11 . floras 

Tel. Dearborn 3984 • •1 '
1 Rėzidencija ' 

3407 Lowe Avė. .Tel. Yards 2510

Tel. Boulevąrd 5914 Diena ir NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* - * Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

- • A CHICAGO. ILL. r7'

btį|ų: 'p'asib’aigę, tai nieko ‘tp- 
lįję. ‘ švjs'teUjo ore
kuinštys ir iš musų inteligen
to nosies pradėjo kraujas bė-

ledų- Tai, žinoma, kliudė ju 
dėjimui. Lipdami žem*yn, jie 
nebegalėjo išsilaikytif ii 
kritb^į iigbį, ........
'“Apskaičiuojama, kad 
gaisras nuostoliu jradarė už 
šimtų fuksaričių / dolerių.

JaKiaį

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

2400 West Madison Street 
Vai.-I lki 8 po ritėtu. 6 iki 8 vak.

> Tel.SeeIey.7330
Narni telefonas Brundvrick 0517 

m w'.i 3 a...., K....;.
Ofiso Tel. Boulevard 5918

v Rez. Tel. 'Victory "2848
Dr; Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:8d 
C Nediliomū1 pagal sutarti.

Bhone Cicero 2109
iiiij i " .tMI r>   , j«j*•

Dr. J. Kapiesis buvo išsikė
lęs gyventi į tęke’ SĮiore bul
varų, kame, turėjo gražių rezi- 
detięijų. Tačiau pasirodė, jog 
gyVėnti toli'nuo ofiso yra la
bui neparanku. Kartkartėmis 
jam pasitaikydavo važiuoti 
nakties meti! pas ligonį. Tai 
sudarydavo daug nemalonu
mų, nes rezidencija gana' toli 
nuo lietuvių gyvenamos kolo
nijos. Todėl jis nusprendę 
rezidencijos vę| keĮtĮ

TeĮephone: Boulevard 2800

JOSĘPH J. GRISH 
"idėtuviš Advokatas
631 SOUTH ASHLAND AVENI

Rėš. 6515 Sol 'ĖockveĮl Št.
TeĮephone s Renublifc 9723

’v.-.-....

Wdži8- M? lįt F?

yų. Kai aukų kęirita ant že 
Įhęs, tai 'morį

Vadinasi/ ja, 
o tik ^'až^pk< 
ratas

įmonėms, i|<urie notpri pi
nigų, tai didžiausias vargas.

Žirnių juos šaltis tikrųi 
paVargihš. Bet jei š^Įėiai il
giau pgsitęs, jai gali buri ries
ta ir*■visiems; nes anglių ’-iš-r 
tekliai mieste smarkiai mažė- 
jb. par viena kita 'šalta savai
tė ir, galiriias daiktas, jog ir 
už pinigus nebebus 
ghų gauti.

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
iatf—127 N.' Dearborn St.

Tel. Central 4411-2

J. F. EUDEIKIS
4GP5-P7 g, Hermiu ^venue Phdrfg

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 23rd Ęlace

K ‘ TeL Kenvood 5167 
VALANDOS:’

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

Apart šventadienio ir ketvirtadieniu.

ykas yru tas, kad prįękaištai 
ir^isoKiį' kalfittimOra da- 
•pmi akių plotu. 'Vadirišsi, be 

, Ą’fį laktų Ir^įrodymų.
Štai yra žmonių, kurie J. 

I^rųl ir E|r. Vitkui daro 
irjėkaiŠtų, kad esu jie nusidė
ję kai kuriems komisijos na-

Nariai

baigtas. Ęuvo manoma, kad 
irriks pinigų. Jačiau federaĮe 
Vailclžial ’ vėl paskyrė šešiolikų 
tukstaličių dolerių. <
.$ųip įniatote, valdžia jau pa- 

pi
nigų. Reikėtų tad Hr Hetu- 
yjftms lųbjąu pasirodyti. Rei
kia daugiau pinigų sukelti. 
Vien tik* parengimais to pe- 
padarysime. Visi vietos lietu
viai turėtų stoti į sųjungų na
riais. Mokestis pėr metus tik 
vienas doleris.

Dr. V- Kudirkos Draugija 
nutarę darželyje pastatyti Ku
dirkos biustų* Tai jabai geras 
nutarimas. pTabgija už (ai 
nušipelųo kredi|o.

pe to, yra narių, kurie įsi- 
rašė į sąjungj 
rjais. Štai tpj nariai

negalėjęs išvengti. Kai jas pa
matęs, tai nei automobilio ne
galėjęs sustabdyti n'ėi jj~į Šalį 
pasukti, ries buvo ląbaj daug 
sniego. >
įsakė tvarkingiau reikalus

Praeitų kartų minėjau, kad 
tarp WPA darbininkų prasi
dėjo bruzdėjimas. O tas bruz
dėjimas vyriausia kilo todėl, 
kad algos nebuvo laiku išmp* 
ketos. Be to, kai kuriems ne
buvo pilnos algos mokamos. 
Pagaliau tie dalykai pasiekę 
Washingtonų, iš kur buvo at
siųstas tyrinėtojas. Išklausęs 
visus skundus* tyrinėtojas įsa
kė vietos valdininkams atsar
giau ir tvarkingiau reikalus 
vesti. Be to, jis patvarkė, kad 
visiems darbininkams alga 
butų pakelta 10 pubš.
Kentucky lietuviai yrą pra

šomi atsiliepti
* f *' * f • » 4

Vienas clevelandietis turi 
labai svarbų reikalų ir prašo 
Kentucky valstijos lietuvius 
arba tuos, kurie gyvena arti 
Cincinnati, atsiliepti. Rašyki
te šiuo adresu:’ 8gl3 Epipjre 
Avė. Visas reikalas bus vėliau 
paaiškintas.

Sudegė Lorain viešbutis
b Eli 2

Šiomis 
didelis

Ipjpjsįjęk relkgĮps. • Tiksliau 
ŠgkąįĮiį, kad bandytumėme į-

Clevelando Civil Service 
Commission buvo pasiryžusi 
pravesti patvarkymų, kad 
žmonės, sulaukę keturiasde
šimt penkių metų amžiaus, 
nebegalėtų* užimti jokio mies
to darbo. Patvarkymo šalinin
kai argumentavo, kad / žmo
nės po keturiasdešimtš penkių 
metų nebetinku darbui. 'Esu jų 
darbingumas sumažėjus ič jie 
nebegalį # išdaryti tiek darbo, 
kaip jaunesni žmonės.

■> « ■ ' »

Miesto tarybos nariai ir 
pats meras griežtai pasiprieši
no tokio patvarkymo pravedi- 
mui. Meras pareiškę, jog kai 
kuriems ((fįrjiams atlikti žmo
gaus amžidš' jd^io vaidmens 
nevaidina. Maža to, yra tokių 
darbų, kuriuos senesnio am
žiaus žmonės gali geriau atli
kti, nes jie turi daugiau paty
rimo. Pavyzdžiui, be( kokiai 
profesijai patyrimas yra būti
nai ręikalihgas.

Ą. A. SLAKIS
ADVOKATAS

11Į W. Washington St
Room 737

vykdyti tajkų komisijoje.' Ta
tai mums pasisekė padaryti. 
Bet |tai musų patvarkypias 
kai guriems nepatiko.' Ęfęt hr 
mes kalti, kad jus negalėjoje 
tarpusavyje susikalbėti? ' .

DApar juk komisijoje visas 
darbas eina sklandžiai. Ęsy 
tikra^, kad in^. Žuris pasirū
pins viškų tvarkyti taip, kad 
seimo rengimo komisijoje 
daugiau nesusipratimų neįvy
ktų. ^Jonas Jarus.

ja stengiasi 
,,c r~, r;;iP-ę»i; šiol moro- 
riui vtš pasišeka ’ pašpruktii ’*v

Sudegė Jce|uri u^niągesįai

'COLUMBUS, OHIO. — čia 
įvyko didelis gaisras, kuria
me žuvo keturi ugniagasiąL 
Vienas jų visiškai sudegė, — 
nebesuranda jokio pędsakp. 
Be žuvusių, dvylika dar leng
viau ar sunkiau apsuleginę. 7 
• Dalvkas buvo toks: gaisras 
kilo Odd Fcllbws ’ svetainėje. 
Pasitaikė neįmanomai clrdėli 
šalčiai, kurie: kliudė ugniage
siams darbų. Tų ugniagesių, 
kurie buvo ant stogo užlipę, 
drabužiai sušalo ir pavirto į

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

______ ■ :i

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

nomis ;
Žmogus
Prie P( 
gatves Jis peri 
MįUęĮ* ir - os 
dukrelę. Abu 
kiai sužeisti, kad po kelių 
minučių mirė. Automobilistas 
tuoj buvo sulaikytas. Teisina-

ŠIOS SAVAĮT^.

Eilra Bargenaj
LOUNGING ČHAIR

Prie kiekvienos riedės 
bridge lempa dovaųų.

ROOSEVELT
FURNITURE1

2310 Węst

Tel. Seeley 8760

:<>£, Ciceros Lietuvių 
teoriu Ą^aUĮog.

pątabnavimas diena ir naktį
^11$ Igį)I$5ia^ yfeose Miestu Dalyse.

■ ' * J ■ ■■• ». X..-. .... ■  į_2—:—' ?' į ‘ ,1 ■ n..' I„i

DR. VAITUSH, OPf. 
LIĖTUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigimo.. akių aptemimo, uervuotu-. 
mo7 skaudama akiu karšti,' atitaiso 
trumparegyste ir ioliregyste. Priren
gia; teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ėlėktra. parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki T2. ■
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

■ ’ mos be akinių; Kainos pigiau 
“ kaip pirmiau; ' <

4712 South Ashland Ay.
Pherie Boulevard 7589

. Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2301 Węst 22nd Stręęt
Valandos

Seredomis

_____a <■

<r y* • 2: .* ’ Į '

Gydytojai ir Dentistai <77 H .. ..

DR. G. SERNER 
LIETUVIS*'4’1 ' 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
■ ■ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 Wešt 35th St.

‘ *kampas Halšted ‘St.
Valandose nuo' 10—4, nuo ‘6 iki 8 

Nedaliomis, nuo 10 iki 12 vai. diena.

Laiškas iš Lietuvos
• i'yt *» »:•: .t.?’ F ;• ‘ <’■;

Motiejus Šalčius, vietos vei
kėjas/grivb iŠ Lietuvos laiškų. 
Jo1 ri'ažjštamaš riūsisriundžia, 
liad: d&baftih’iu Idikit Lietuvo
je esantis dideliš' religinis su
varžymas.

Žinoina, tai nėra naujiena. 
^u|i ten gana aštrus ir politiš
kas slivąržymas. Spauda taip 
pat ,gana aštriai cenzūruoja
ma.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki. 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Clevfilando ir Ohio Žinios
• —r • f, •» V* r* rr^ i'*- ,•

Pašl(eirayųs smulkiau apie 
tų “laiškų”, ‘ sužinai, kad ir 
vienas, ir ahtri^ 
kętvirtas' jau? gųyę jųifc 
riub. Tuos ‘laiškuš' rašo.;, bė tai 
nesvąrbu. Man. rpdosj, kad jau 
laikas šubr|šti. Ea:|fci^ rašinė
jimas (o ypač įtįfeio turinio 
laiškų.’)'' yra 'tik ^vai'kišririm’Įs. 
Ar nebūtų ’tiė rfžai^

LAIDOTUVtU DIREKTORIAI 
''jtlOZAPA9r>" A'ę'’

EUDEIKIS
• IR T^VAri- ' - 

BEPubiic 834Q

■'' Kiti Lietuviai' Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
► Res. •

6000 So. Campbell Avė.

Phone? Ganai 25J5-— Cicęrę 5^7
■ii . ................ ...u, 'j, ■ į. . ............  ...į "H.......dį.... “er*»rj*Į t . ■ .....r f .......f-'i.ii1*.

42-44 East 108th St.^Tel. pullmah^^TlTarba Canal 2515

S J. LIULEVICIUS ;
4092 Archer Ąyenue Ptionę Lafayette 8572

i \ J-'liuhu'*-1.... . ....... . ...........  i...

■ - :7‘š.'p.;mažęika -
831SĮ Pituanict Avįnue ' - phone Yards 1188

KeĮę|ą metu atgal buvo nemažas

riau^inj?umo. Idant patirti 
fakriis apie dalyką,
pany atsikreipė i tam tikrą skaičių I 
Ižymiąiisiu universitetu ir prašė 
jūos padaryti tyrinėjimus savo la-J 
rioratorĮjose. ’ ? >

Eksperimentiškos studijos ant tam 
tikro' skaičiaus sVeiku mbterų paro
dė, kad ųpokųtinis vartojimas bran 
yra pilnai patenkinantis. Visai nepa
našus i* 'liūdsuotojus/ jis nepametė 
savo veikhičs. . ‘ >

Kiti savistovus bandymai ant vy
rų 'parodė,' kąd :ka^ įjūrių žmo
nių šis “minkštas maistas” turėjo 
daug didesnė ’ Reikme, negii vaisiai 
arba daržovės.

Laboratorijos analyzos parodė, 
kad ■ Kellogg ALL-BRAN suteikia 
vįtamin B ir geležies ir taipgi pa- 
karikaihai minkšto maisto, šis “min
kštas* maistas”, kuris randasi ALL- 
BRAN yra švelnus' savo veikmėj. 
Jis stigeria didelf skaičių drėgnumo 
ir išvalo darnas.

ALL-BRAN pataiso užkietėjimą, 
kuris ' paeina nuo' stokos • ‘‘minkšto 
maisto” žarnose. Tai yra nųturališ- 

■ 1 » * * ’v . • V , ' 1 • ' » -I ■

kas būdas—daug geresnis negti pilės 
arba tabletkoš. Paduokit ji kairio 
cereal—arba1 vartokite1 :f J
prie virirho. Parduoda-^ 
rpas Visose grosernėse.
Padaromas per K e Į- 
Iogg.7Baftle' Creek.

JOHN P.EWALD
LOANS and INSURANCE 

■Tcigu. reikalauji pinigų, ant Pirmo. Morgičio,darbia 
•ipdraudos nuo ugnies, vėjo, ętc./atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YĄRds 2790 aiba 2791/ t -

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE U;-/??-

I IMPERFECT IN ORIGINAL
.t — ................ ' . .....—• - -------- -- ---------------- ' ' ......

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ■ — * -

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ' ■

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

Valandos nu6 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro, 
« Tel. Canal 8110 ;

Rezidencijos telefonai:
įlydė Park 6755 ar Central 7464

'• » ’ rJTV;, . •'1 - • ' •---- - -

Dr. Charles Sega!
OĘISAS - ' 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena, 7 ". 7
- Phone MIDWAY 2880.



... \................... ' „ i

j. Ketvirtadienis, vas. 27, ’36 . M? **

B. K. Algimantas.'

ŠIS TAS K ARGENTINOS
„ «. , \ ' r -• ■*

<“Naujienų” korespondento)

Statybos darbininkų 
streikas

Jau 95 dienos kaip Buenos 
Aires mieste streikuoja mūri
ninkai, dekoratoriai ir kiti sta
tybos darbininkai, bendrame 
skaičiuje 62,000 žmonių.

Mat, kontraktoriai mokėda
vo mūrininkams tik po 2 pesu 
už 8 vai. darbo dieną. Dabar 
jau siūlo paprastiems statybos 
darbininkams po 4.60, pusofi- 
cialiams — 5.80, ir oficialams 
po 7 pesus už 8 vai. darbo die
na.

Pats vidaus reikalų minis- 
teris Dr. Melo verčia kontrak- 
torius pildyt darbininkų reika
lavimus. Mat, bijoma streiko 
pasekmių, kadangi sausio 7 d. 
generalinis streikas, užsitęsęs 
24 vai. daugiau skelbto laiko, 
išsivystė i sukilimą. Tą dieną 
buvo nušauti 3 policininkai ir 
kovoje žuvo 4 darbininkai. Su
žeista apie 50 žmonių. Sude
ginta daugybė autobusų ir gat- 
vėkarių, bandžiusių nesolidari- 
zuot su* statybos darbininkų 
paskelbtu generaliniu streiku.

šis streikas dalinai dėl to 
taip ilgai užsitęsė, kad toj sri- 
tyj dirba daugiausia svetim
šaliai: italai, bulgarai, lietu
viai, jugoslavai, lenkai.

Argentinos sostinė labai 
sparčiai auga. Jau puošiasi 
trisdešimties aukštų mūrais, 
bet nemalonu, kad jie nuda
žyti iki šiol begėdiškai išnau
dotų statybos darbininkų kru
vinu prakaitu. Po šio streiko 
statybos darbininkų padėtis 
pagerės. O kontranktoriai dėl 
to badu nenumirs, j’eigu vie
toj, sakysime, milijono pesų 
metinio pelno, turės pasiten- 
kint puse to.

Kunigo klapčiukas “su- 
fulino” kleboną

Intrigantas kunigas Janilio- 
nis prieš kelis metus labai ge
rai jautėsi, kuomet naudoda
mas žirgelį ir donosus užgrie
bė socialistų savaitraštį “Ar
gentinos Naujienas” ir jį nu
marino.

Bet dabar jis pats gavo tuo 
pačiu galu per tą pačią vie
tą... Savo “Švyturį” jis pavedė 
tvarkyti tūlam Antanui Repeč- 
kai, pagarsindamas tą negra- 
motną žmogelį visokiais titu
lais, kad davatkos labiau bi
jotų. Savo vardą, kunigas nuo 
savo laikraščio nubraukė, nes 
jis baugino net ir davatkas. 
Po kelių mėnesių Repečka 
pamatė, kad yra mažas biz
nis gatsint kunigo brostvas, o

^pačiam plonyt savo mašnelę 
iki visiško susiplosimo. Taigi 
Repečka “pajoderino” kuni
gą: “švyturį” perdavė tauti
ninkui Juozui Nakučiui ir da
bar jo skiltyse tvoja riebius 
klebono šonus. Tik kunigo 
laimė, kad jo gimdytą laik
raštį niekas neskaito. Vienok 
jis turėjo geras ėdžias, kadan
gi jo leidimui gaudavo po 85 
pesus kas savaitę iš Lietuvos 
iždo lėšų ir šiaip prisikombi- 
nuodavo dėl juodos dienos.

“Susijungė’’ atžaga
reiviai

Argentinos Lietuvių Tauti
ninkų Sąjunga egzistuoja tik 
popieroje. Nariai jokių nario 
mokesčių nemoka. Tik dabar 
“P. A. Žinios” ir “švyturys” 
skelbia, kad reikia sutvarkyti 
nario mokesčių mokėjimo 
klausimą. ^Žinių tautininkai 
pozicija, o švyturiniai —opo
zicija. Kad galėtų gaut kau
niškių pašalpų, jie abeji pas
kelbė, kad susijungė. Bet 
žmonės čia sako, kad jungi
nys nieko su nieku tik nieką 
ir duoti tegali. Dėl žmonių 
akių jie skelbia, kad pašalin
tas Kazys Kliauga, bet tas turi 
savo Žinias ir jis “priima” bei 
“išmeta” ką nori.

Jie skelbia, kad susijungė ir 
abi atsargos karių sąjungos. 
Bet vis tai tik popieroje. Mat, 
norėta figuruot trimis organi
zacijomis, kad gaut lėšų. Be 
“susijungusių”, prie vadinamų 
lietuvių namų priklauso tik
ra ir sena organizacija, , tai 
Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje draugija su 43 nariais. 
Ant tos draugijos nugaros tai 
ir važiuoja lėšų dorotoj ai: 
ima algas, moka nuomas už 
tuščius namus, pasiskaito už 
važinėjimus ir riebias “repre
zentacijas”. , .Įjto + kvapo pa
masinti vadinasi lietuviais to
kie ponaičiai, kuriems lietu
vybė yra tokis dalykas, dėl 
kurios jie nesijaudina, bet- 
matuoja klausišku mastu: 
biznis yra bizis!

Jeigu lėšos iš Lietuvos ne
būtų siunčiamos, tuomet eitų 
darban rimtesnė visuomenė ir 
pati galėtų išlaikyt lietuviškas 
mokyklas bei ; sukulturint or
ganizacijas, kurių . daugelis 
šiandien yra vien parodija, 
farsas. Jeigu Kaunas mano, 
kad tai yra natūralu ir tvar
kinga, tai jis labai klysta.

Lietuvių Centras 
įsigijo namus.

Pažangioji Argentinos lietu-

PENKI MIRĖ RESTAURANTO GAISRE 
j?___________________ . .

NEWY0RK. — Lum’s kinietiškas restaurantas, kuriame 
kilo gaisras. Penki iš'netikėtai užkluptų svečių žuvo liepsnose.

TVA DARBININKAI DŽIAUGIASI 
i

kontestahtų ir puikia muzika; 
Kurie turite gerą balsą, dabar 
turite progos dalyvauti Budri- 
,ko radio konteste. Užsiregis
truokite iš kalno Budrikę 
krautuvėje, 3417 So. Halstėd 
Street. \ < — V. V.

Politika

Daug džiaugsmo ir ūžimo buvo pas TVA projektų darbi 
ninkus po to, kai Aukščiausias Teismas pripažino TVA koristi 
tuciniu. Paveikslas parodo grupę darbininkų Knoxville, Tenn. 
gavusių pirmas žinias.apie nuosprendi.

vių visuomenė yra susispietu
si draugijos Lietuva ir Ar
gentinos Lietuvių Centram 
Šios Organizacijos nei vieno 
pašalpų cento negavo ir ne
ieško. Litininkai 
kuoja. Bet jų 
“A. L. Balsas”

Išvažiavo Adv. K.
P. Gugis

provojas 
darbą remia 
ir dėl to jos 

gražiai prosperuoja. Lietuvių 
Centras Bs. Aires mieste turi 
porą žemės lotų, o ant jų jau 
pasistatė provizorinius . namus, 
kur ilgainiui bus statomi Dr. 
Jono Basanavičiaus vardo Lie
tuvių Centro Rūmai. O lėšų 
naudotojai nė vieno žemės 
sprindžio nenupirko, tik de
moralizacijos darbą varo.

Suprantama, jie vaidina 
poziciją, nori pasipinigaut, 
taigi ir verda smalą, kenkda
mi pozityviam darbui. Pavyz
džiui, finansuojami laikraš
čiai savo leidinius siunčia 
veltui, kieno tik gauna adre
są. Skelbimus“ taipgi n talpina 
^pusdykiai, tuomi pjaudami 
nqfinansuoj amus laikraščius 
ir be pašalpinių lėšų egzis
tuojančias organizacijas. Vie
nok “pjovėjai” yra visuome
nės pasmerkti ir nefinansuo
jami laikraščiai bei draugijos 
s&vo pastangomis geriau tarp
sta, negu iždo naikintojai. 
Jau labai laikas į šias opas 
atkreipti , doinę tiems, kurie 
gal ir gerais sumetimais daro 
meškos patarnavipią Argenti
nos lietuvių kolonijai.
Bs. Aires, 
20-1-36.

Vakar popiet iškeliavo į New 
Yorką, į SLA. Pildomos Tary
bos susirinkimą, iždininkas adv. 
Kazys P. Gugįs. Sugrįš ątgal, 
tur būt, pirmadienį.

Išvažiavo taip, pat tuo pačiu 
reikalu ir iždo globėja p-le fc. 
Mikužiute. <

Šiandien Radio
Kon testas /

Primintina, kad šį vakarą 
bus Būdriko krautuvės radio' 
programas iš š stoties W.HFC, 
1420 kil. nuo . 8 iki 8:45 ' su
gražiomis dainomiš musų

į

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dčl Vidurių

Garsinkitės “N-nose
This*delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Chcesė flavor are nealth- 
proteetive elementą of many fooda.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft V ei v ee ta—in sandvviches, in 
cooked dishea ... ojten!

Stop
Itching 
Skin

Niežėjimo, išbėrimų ji* Dedervinės— 
Žemų greit palengrvlna skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczenios, apuo
stų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 

. metus Žemo .vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir sausus vais
tas prašalinimul odos iritacljų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau.; No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo
F O R S K IN I R R I TA T I O N S

Chicago, Ill.—“Kuomet tik -^du
riai neveikia ar nemala imu Trih^r’i 
Bitter Vyną, ir nuoširdžiai retartndn- 
.duoju Visiems,” — Mrs. Susanna 
Pavluė. i ' ' ’ ■

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl Už
kietėjimo, gasų, .prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinės^.

• v
TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago
. f * . • , • •

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical TherapV 
*and Midwifė

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

Patarnauju prife 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massag# 
eleetrie t r e a t- 
ment ir maghe- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms! patari
mai dovanai.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

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. V

* • 1

P-iė G. Lukas , . 
klausytojams patiko

■ / \ ■■ i •

Jauna dainininkė p-leGcne 
Lukas, kuri pereitą šeštadie
nį dainavo Naujienų Radio 
programoje, klausytojams la
bai patiko. Atėjo gana daug 
laiškų su pagyrimais ir prašy
mais dainiaus padainuoti. To
dėl, ateinantį šeštadienį, mu
sų klausytojui vėl turės pro
gos išgirsti p-lę Gene Lukas 
dainuojant Naujienų Radio 
valandoje, kaip 9:30 vai. ryto 
iš WCBD stoties; (1080 kilo- 
cycles). > ;

Prašome klausytojų pasi
klausyti ir parašyti kas ge
riausiai patinka “Naujienų” 
programe.

Ar Jums
Kada Nors

Įdomu
Patirti

Vaistai, KuriuosAr Vaistai, Kuriuos 
Vartojate “Skaus

mams” Yra 
SAUGUS?

Paklauskit Savo Gydytojaus 
ir Patirsit.

T

18 Ir West Side 
Kolionijos 
Politikoje
Remia advokatą Joną 

' Zurj j teisėjus
21 Wardo Lietuvių Amerikos 

Piliečių Sąjungos direkcija jau 
patvirtino (indorsavo) Jono T. 
Žurio kandidatūrą.

Ateinantį penktadienį įvyksta 
Sąjungos z mėnesinis susirinki
mas Dievo Apveizdos Parapijos 
svetainėj.

Apart advokato J. T. Zurio 
biis ir kitų svečių. /Pagal da
bartinius reikalus, tai bus svar
bus susirinkimas.

Kovo 29 dieną Ši 21 Wardo 
Lietuvių Sąj unga rengia Walter 
Neffo svetainėje (West Side) 
“Silkių” parę. Sakoma bus ge
rai, skaniai keptų silkių duo
dama veltui. Taipgi bus dai-

lūs ir įdotntfe programas. Bus 
daug svečių, kandidatų.

Balandžio 3 dieną yra ren- 
giartias masįnis susirinkimas, 
šiam įvykiui. Kiek girdima, bus 
kokių tai dovanų.

Lietuviai piliečiai 21 Warde 
privalote priklausyti šiai 21 
War<fo Piliečių Sąjungai.

“Tas pats.”
į ■ L ... • ■-*«—•

Buy gloveš wtth whot 
lt suves

ttOeNe tuuM paratduote «• 
’.5< p valo ir epuraro 

ygt to rante •uteupjett 
98 »ortuo« raute ausiptrir* 
J plrAUaaitM ar ka kitą 

Pbarasaeal Co

LIŠTERINE
TOOTH PAŠTE 
? 25'

........................ ..... ......... ... ................. H.............................................................................................—

YPATA, kurios reikia klausti ar 
4 preparatai, kuritios ius ir jusu 
šeima vartoja nuo galvos skaudėji- 
ipo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yra jūsų šeimos gydytojas. 
Paklauskit jo ypatingai apie Genu
ine BAYER ASPIRIN. L

Jisai jums pasakys, jog prieš tai 
kai buvo išrastas Bayer Aspirin, 
didelė didžiuma, “skausmui” malšinti 
preparatu "gydytojų buvo skaitomi 
ne geri skilviui ir dėl širdies, kas 
yra labai svarbu žinoti, jei ieškote 
unįioš ir SAUGIOS pagėlbos. . ;

Mokslininkai priskaito Bayer As
pirin prie Greičiausia iki šiol išras
tu Metodu kaipo. pagelba nuo gal
vos skaudėjimo, reumatiškų skaus
mų, hėuritis ir neuralgijos. Ir mili-* 
jonų žmonių patyrimas įrodė, ’ kad 
Jvra saugios kiekvienam žmogui var
toti reguliariai. Nėužmirškite apie 
tai, jeigu norite save apsaugoti.

Jus galite gauti-tikru Bayer Aspi- 
rįn bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
minėkit pilnu vardu BAYER ASPL- 
RtN. Neužmirškite tai ir žiūrėkite,; 
kad gautumėte tą, ka reikalaujjate.

Bayer Aspirin
'BAYER

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVA 

litais
Persiuntimas : nebrangus.

1739 S. Halšted St.
CHICAGO, ILL.

INC0METAX 
BLANKAS

galite išpildyti 

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

Rašomos Mašinėlės
’ VISOKIOS ISDIRBYŠTŠS

'15
PERKAM - '
PA R1 JUODA M
PARENDUOJAM®^^^^^ 
PATAISOM 
RIBBON’AI

. 25. metai patyrimo

TYPEWRITER exchange 
, 3970 Archer Avė.

TeL Lafayette 8534.
Al. Daras, lietuvis pardavėjas

Atdara aritr.,' ketv. ir šėt. v. iki 9 v.

GARSINKITE!3
NAUJIENOSE

Nespėliok su Anglim
YRA daugelis rūšių anglies. Du šmotai, 

kurie išrodo labai panašus vienas j ki
tą, yra skirtįngi rųšyj, suteikiamo} šilumoj, 
durnuose, ir kiekumoj pelekų, šie skirtumai 
pasirodo tiktai kai >anglis dega. ■'

Kodėl spėlioti su anglim?. Taip lengva būti 
tikru.

Consumers Coal anglis nuperkama tik po
• ' • ■ * . t • . • * *' ‘ • • « ’ ■ • . ■

nuodugnaus išbandymo ir kiekvienas tonas 
parduodamas su tikra garantija, kad yra 
augŠtos rųšies, sąžiningai pasverta visiškam 
kostumieriaus patenkinimui. ANGLIS TURI 
JUS PILNAI PATENKINTI ARBA MES 
JĄ ATSHMSIM IR SUGRĄŽINSIM JŪSŲ

. PINIGUS. ■ ..

■ I

Jus neimate jokios rizikos kai jys perkat 
GARANTUOTAS ANGLIS.

(gnsjįįjĮįers (ompany
_  ■ ■ - M - ■ -n- I - ■ - -   -- -  --

(d) elephone 
FRANKUN 1 COAL-COKE- ICE 

j/BUILDING MATERIAL
< .c

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWINg COMPANY
Visi geibia ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padaryta? iš geriausios rųšies pro
duktų. a ;

Urmo (Wliolesąle) kainomis pri- • 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. 1

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVAKD 7179

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Nlght and MovninglKUBINE Promote a CleanfHealthy Condition
K Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
Ik arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 

rine, Jis Atgaivins, SuraminsJPasmagins.
^ SafeforInfanteiAduluAtallDruggists. Iroim

Writ*forFreeEyeBook‘ Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
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Jos ims keistis, - tai Maskvai 
teks vėl sunkiai prakaituotų 
iki ji sugalvos krifvą ‘Stežių*^ 
kad butų įrodyta, jogei princi
pas paliko tas pats, tik veikimo 
būdas reikia keisti.

į Dėl taktikos principų parti
joj skyla. Tai yra pakankamai’ 
svarbi skilimo priežastis, nors1 
partijų tikšiai ir butų vienodi. 
Bet škilitos tik dėl taktikos 
prienamių darbininkų judėjime4 
yra nepažeisinamasi O asmens,' 
kdrie tik dėl asmeniškų kivirčų 
blaškosi iŠ’vielos srovės } kitą,* 
turėtų* apie taktiką visai ir ne
kalbėti.

- - • ’
keistis,-tai Maskvai 

teks vėl sunkiai prakaituoti^ 
ilzi ii ail (tolusia Vviikro

tams, kad tas “kylio - varymas.” 
j. kitų srėvių* tarpą, $ų kūriėriiiš 
jie nori “bendro fronto”^ arka 

( vienybės, yra visai ne darbinin
kiška taktika/ ir ne revoliucine. 
Tai yra išnaudotojų politikos 
pamėgdžiojimas.

TAKTIKOS PAKEITIMAS 
PER 24 VALANDAS

Teisindamas savo atsimetimą 
nuo k;omūnistų partijos ir( pas
kui atsimetimą iiuo opozicijos 
ir grįžimą 4rčeritrb biuro” glė
bin^ Leonas Ėruseika. mėgsta 
Cituoti velionio Augusto Bobe
lio žodžius, kad “jeigu aplinky
bes ręiįalauja, tai* taktika gali 
būt pakeista per 24 valandas”.

Bobelis taip iš tiesų sakė, bet 
jo žodžiai turi ne tą prasmę, 
kurią jiems? duoda buvusia mu
sų “sklėkos” vadas. Taktika, 
kaip ir programas, susideda iš 
pastovių ir laikinų dalykų. Tak
tika turi tam tikrus principas 
ir tafų tikras prientones.

Ar daryti bloką sū’ kokia 
nors partija rinkimuose, ar ne
daryti, tai yra tik priemonės 
klausimas. Jeigu, pavyzdžiui,? 
partija, su kuria buvo manoma* 
įeiti į bloką, atmes sąlygas, ku
rias ji buvo žadėjusi priimti,! 
tai* sumanymas daryti tą blokų 
atpūls. čia taktikos pakeitimas 
gali įvykti net trumpesniam* 
laikui, negu 2‘4 valandos.

Bet čia bus klausimas tikta? 
apie tam? tikros priemonės 'var
tojimą tikslui- pasiekti.

Visai kas kita, kuomet eina’ 
dalykas apie principiališką vei- 
kimo ir kovos būdą. Sakysime,* 
kyla klUūSimas, ar panaudoti 
demokratines valstybės įstaigas 
kovai dėl darbininkų būklės pa
gerinimo, a^ ne; Jeigu musų nu-; 
sistatymas yra toks,* kad demo 
kratiją mes atmetame, ir dar
bininkui raginame demokratinę 
valstybę griauti, 6’ nė stengtis 
joje įg^ti' d’aūgiaū' galios, tai 
čia bus taktikos' įrinėipaš/

Asmuo, kuris šitokius takti
kos principus keistų kas 24 ’va
landos’, pasird^yt® 'kA’d jisai 
yra vėjo pamušalas; be prinjėl* 
pų žmogus. ’ ■ •/

Bolševikų taktika
• ■ • • •

Net ir bolševikai, kurių įsiti
kinimai’ yra- labai' . nepastovus, 
taip urnai savo principų nekei
čia. Kada 191’7 metais Leninas 
išsižadėjo demokratijos, PŽ Aų-* 
rią jisai’ ik# to laiko’ kovojo 
per kokiitš 24 arba 25‘ metusį 
tai jisai dar gana ilgai svyra
vo, pirma negū- jisai galutinai 
pasisakė už antidemokratinę 
diktatūrų. . Da ir organizuoda
mas ginkluotą “ptočų”, jisai , ža
dėjo sušaukti steigiamąjį ‘sei
mą. Po perversmo,* kada Val
džia jau buvo Lenino rankose,' 
jisai nesipriešino steigiamojo 
Seimo rinkimams' ir pats juose4 
dalyvavo su savo partija'. Sei-> 
mas buvo sušauktas (1918 m.; 
SauŠio*lmėii‘esį).', if Leninas ban
dė daugumą atstovų pakreipti’ 
savų pusėn, šituo tikslu suside
damas su “kairiaisiais” sočiai-- 
revoliucionieriais (jt. y. rhaksP 
malistais) ir siūlydamas jų ly
derį, Maricą Spiridonovą, net įj 
st. seimo pirmininkus.

Tik ‘kuomet Leninas nesten- 
gė pakreipti seimo daugumą’ 
savo pusėn, tai jisai’ ' atsiuntė 
ginkldOtUš matrosus 'jf išvaiky
ti. Tačiau, da ir išvaikydamas^ 
seimų, j isai žadėjo netolimoj e' 
Ateityje paskelbti* naujus rinki
mus. Paskui- betgi* Leninas pa
matė; kad ’jam daug geriau se
kasi kontroliuoti? mašinines ka- 
nuolos i’č durtuvus, negu žmo
nių balsus, iį' jisai paskelbė de- 
mokratiją esant “ŠOįųWsiU* 
buržuazijos padaru?’?

“Guminė” bolševižrtiO' teorijai
Peiį tą “pereinamąjį' laikotar

pį”,- kuris* tęsėsi bent keletą1 
mėnesių,* iki Leninas iš demo
krato . Vilto dernoĮratijos prie
šu, jisai vartojo “‘proletariato* 
diktatūros” terminą* tai’ sayd 
evoliucijai “teoretiškai” patei
sinti ir — darbininkų masėms 

• akis apdumti. Jo laimei, galy-

‘beje; Karolio Markso ir jo drau
go Friedricho Engelso raštų, 
{pagamintų per keletą dešimti* 
nrfėči$, bŪVoi’ pavartota be kokič 
nors platesnio paaiškinimo žo
džiai “ptoluiariato . dik^nra’*. 
Kaiį) tik man to ir reikia! — 
ntįdOM bolševikų Vųdas, Pa
vadinsime savo paręhitą matro- 
iSų durtuvais valdžią “proleta
riato diktatūra”, o paskui pa
sistengsime įrodyti, jogei šita 
diktatūra tai kaip tik ir yra 
vienintėlis tikras, kelias į dar
bininkų klasės išganymą!

vTaip-Leninas ir1 darė. Tuos 
Markso ir Engelso žodžius apie 
“prolėtotiato diktatūrą” jisai 
tempė, tempė, kaip gumalasti- 
ką, ir ištempė taip, kad, galų 
gale; iš: jų pašidarė “mokslas”, 
pilnai’ patęiŠinųs* Lenino galią!’ 
Apie ta#,. kad pats Marksas vi
są savo gyvenimą kovojo už 
demokratiją ir kad Engelsas 
įsakmiai pabrėžė viename savo 
rašte (1891 m.), jogei “darbi
ninkų klasė gali pasiekti vieš- 
patavimą tik DĖMOKRATl- 
NeS RESPUBLIKOS formoje’’ 
ir kad demokratinė respubli
ka “dagi* yra specifiška proleta
riato dik|taturto<s forma”, —- Le
ninas numykė, kad tai, girdi, 
neturį jokios reikšmės. Leninas 
žinąs, kas buvo Markso ir En
gelso galvose, nežiūrint ką vie
nas arba antras jų rašė arba 
sakė!1 .

Tai šitaip po ilgų kančių Le
nino smegens pagimdė tą dvi
dešimtojo’ amžiaus “mokslo” še- 
dėrvą: “proletariato diktatūra 
sovietinėje valdžios Tormoj'e”, 
Tuo budu Buvo patiestas teore
tinis pagrindas naujai bolševiz- 
mn itaktikai 
prieš demokratiją ir
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MIUTARISTŲ “PUČAS” JAPONtJCiJĖ

Jauni Japonijos armijos karininkai užpuolė ir už
mušė ministerį pirmininką Okadą1, finansų ministerį 
Takahashi ir keletą kitų stambių Valdžios šulų. Viso ši
tame karininkių sukilime, sako, žuvę apie 80 žmohių.

Matyt,- ten butą slapto sąmokslo armijoje. Spėja
ma, kad sąmokslo dalyviai norėję pašalinti tuos valdžios 
narius, kufie buvo ne visai palankas kariuomenės už
gaidoms, ir įsteigti militarinę diktaforą. Mužudytąsai 
premjeras ir jo šalininkai vadinama’ "tib^alais’^ Bet 
liberalizmo' tąja žodžio prašm^ kurioje’ šis5 žodis yra 
vartojamas Europoje arbal Ame?riiojė,( pas japonus dar 
beveik nėra. Tenai dar tebegyvuoja fėodalfemo tvarka.

Japoniją valdo karalius' (mikado)’, kurio' asmuo yra 
laikomas beveik šventu, i¥ aukštoji bajorija. Armijos 
ir laivyno vadai į>ei karininkai irgi yra kotie išimtinai 
bajorijos atstovai, fejorai užsiima ir bizniu1: valdo ban
kus, verčiasi prėkyba ir ttirl fabrikus. Atskira nuo ba
jorijos kapitalistų klasė Japonijoje yra silpna.

Tačiau JapOmjbs pramonė auga sparčiai. Fabrikuose 
dirba daug dubininkų. Mieštų gyventojams viduramžių 
sistema, kuri viešpatauja Japonijoje, netinka; ji juos 
varžo; Tokiu budu ękonominis krašto' vystymąsi susire
mia vis aštresniam konflikte su p^oiitįmė' Jos tvarka. Ja
ponijos valdovai jaučia, kad jų viešpatavimui grasina 
pavojus. Todėl jie barfd'O sustiprinti savo galią karais.

Bet karas kaštuoja (feįug pinigų; Biznio* sluoksniai 
norėtų tą UŽkartavimų politiką sustabdyti. Iš to ir kyla 
kova tarpe vadinamų “liberalų” ir militaristų.

Teroro aktai prieš ministeriUs rodo, kad krizis Ja
ponijos valdžios sistemoje pasiekė jau labai aštrų laips- 

. nį. Gali įvykti ir eksplozija. Japonija yra vienintelė iš 
didelių moderniško kapitalizmo šalių, kurioje dar nebu
vo revoliucijos. Matyt/ kad ir jai ateis eilė pergyventi 
tai, ką pergyveno1 kitos panašios valstybės. Juo ilgiau 
atgyvenusioji savo* amžių tvarka laikysis, juo smarkes
nis bus perversmas.

Jį padarys Japonijos darbo žmonės, o ne tokie “li
beralai”, kaip ti’ę ministėriai, prieš kuriuos sukilo armi
jos karininkai.
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“DARBO VrsŪOMEN®’

Išėjo piriūaš šity įlietų? “Dar
bo Visuomenės”, socialdemokra
tų # laikraščio, numeris -Kaune. 
Beveik visas jo turinys suside
da iš' straipsnių apie svetimas 
'šalis, o apie Lietuvą bevėilt nie^ 
ko*. Cenzūra.

BE LOGtfcOS

Mes kartą? nurodėme

irutę, sukurstant vieną jos da- 
Jlį prieš Litą; Tuo' tarpu “Lais
vė” kalba Visai apie ką kita: 
apie tai, kad “Naujienose” duo- 
jdnma Vietom raštams, pkremian- 
tiemS' tabi: tikrus kandidatus j 
iSLA. viršminkuš.
į Tat du skirtinį daljykai.

žmOAėSj- kurie stoja už Ba- 
‘gočių; GUgį ir kitu’s “pUMgių- 
jų ŠLA. narių kandidatus”,- ne- 
sikiša į jokią svetimą organiza
ciją. Jie yra SLA. nariai ir 
jiems rupi tiktai- tos organiza
cijos gerovė.

1 Lietuvių Socialistų Sąjunga 
(partinė organizacija) niekui 
met nemėgino kokias nors frak
cijas organižUoti Susivienijime. 
iJi niekuomet nestatė nė? Vieno 
savo kandidato į kokips noi^š 
urėdus Susivienijime.’ Ir šian’die 
liš tų! kandidatų-, už kuriuos 
^Naujienose” agituojama^ nė 
vienas nėra socialistų partijos 
»narys.,,
. Kai dėl; “Naujienų” nusista
tymo link SLA.> tai jos visud-

1 •» “»• • i - •” -■ • -. <

męt laikėsi tos nuomonės, kad’ 
toje frateriialėje organizacijo
je neturėtų būti jokių partiją 
kovų. Bet> kada fašistai, sudarę 
bendrą frontą su dešiniaisiais 
sandarieeiais, skelbia, kad “so
cialistai turi būt i^luoti^ iš 
iSLA. vadovybėms kąda tos1 at- 
Žagareiviškos propagandos įran
kiu yra p^vėrciamaš net SLA. 
organas, tai kaip “Naujienos” 
gali i tajl n^reaguotiTy ;

Taigi tas “Laisvės” palygini- 
’mds yra visai be logikos. Mes 

« r *. 1

Mes kartų nurodėme komu- 
• nistams, kad jeigu’ jie, iŠ tiesų; 
nori, kad lietuvių darbininkų 
judėjime butų daugiau vieny
bės, tai jie turėtų piriniausia 
liautis Vartoję ardymu ir skal
dymo taktiką santykiuose su 
kitomis darbininkų organizaci
jomis. “Laisvė” į. tai' atsako’ 
taip#

“Tėigu tas tiesa, ką mums 
primeta ‘Naujienos*, tai* jos 
pačios yra lygios griešnin- 
kės. Pav., jos šiandie labai 
griežtai palaiko BagoČiaUs- 
Gugio frakciją SusiVibnijirPe 
Lietuvių Amerikoje? Tai* rei
kia, pagal jas pačias, kad 

įjos sušilę ardo ir griauna
SLA.”
Bet tai1 yfa nonsensais. Mes 

kalbėjome apie partijas f apie 
tai, kad komunistai kišasi j 
svetimų organizacijų (LDD. ir 
LSS;) reikalus, stengdamiesi 
tosė organizacijose išsaukti su- dar kantą nurodome komunis-

/* . Z . • • •* • u 7. * z ♦ - . - • .1 f.

toms šalims — kada - nors ateL 
tyje, kai bus gėrešnė proga — 
“diktatūrą sovietinėje formoje”. 
Tuo bųdu kominternas mėgina 
joti dviem arkliais: demokra
tišku ir diktatorišku. Šitokia 
akrobato taktika, žinoma, yra 
laikinai galima tiktai dėl to, 
?kad aplinkybės', taip susidėjo, 
jogei tuodu žirgai šiandie bėga 
tuo pačiu keliu:
bolševikų valdžia užsienių poli
tikoje kooperuoja su Europos 
ir Amerikos demokratijomis.

į Bet šitos aplinkybės susidėjo 
ne per 24 valandas, ir ne per 

, 24 valandas jos pasikeis. Kai

diktatoriška

ir*"** * i. .i n ■■ -
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(Šitą straipsnį į parašė senas 
sandariečių veikėjas ir

SLA. narys — Red.)

. taktikai kovos 
žmonių 

valdymui smurto ir teroro pa- 
gelba. . /

O Pruseika įsivaizduoja, kad 
taktiką galima pakeisti per 24 
valapdas! . •

• ’ v . ' ' f H. ’

Jojimas dviėm arkliais

Kai bolševikai Septintame ko- 
minterno kongrese /pereitą pa- 
VaSari pasisakė’ Ūž “demokrati- 
jos likučių gynimą” ir už dar
bininkų kooperavimą su pažan
giąja vbi^žū^iĮ^. ■ čia irgi 
nebuvo taktikos pakeitimas per 
24 valandas, ^j^visi komunis
tai šiandie pripažįsta, kad tas 
pasisukimas liūktii demokrati
jos gynimo ir bendradarbiavimo 
su 'buržuazija yra daugiausiA 
rezultatas to, kad Hitleris įsi
galėjo’ VtikiėtijojO. Bęti Hitie- 
fib diktatūra tapo įsteigtą apie 
pradžią 1933 metų. Taigi komu
nizmui ėmė bent dvejetą metų, 
iki' jisai’ suprato; kad' rėikia 
suktis.'

Daūg anksčiau, negu sūsirin- 
ko paskutinis kominternę kon
gresas*, užšieilių’? reikalų kėmisa- 
ras Litvįnovas1 jau buvo apzu- 
jęs daugelį pasaulio sostinių, 
ieškodamas draugų Maskvai. 
SoViėtų valdžia bdvb įštojūš į 
Tautų Sąjungą (“imporialištiš- 
kų razbainikų lizdą!) ir buvo 
užmezgusi daug visokių kitokių 
bendradafbiayimo ryšių su bur
žuazija. Tiktai kai visa tai įvy
ko' tai1 iF komunistų internacio
nalas nutarė, * kad reikia keisti 
jtj^ktikį. .. .

Kominternas yra ne savaran
kiška darbiUinkų organizacija 
(kaip' kad yra Socialistinis Dar
bininkų Internacionalas), bet* 
sdyietĮų valdžios, tiksliau sa
kant sovietų užsienių reikalų 
komisariato, gramofonas. Ta
čiau ir šis paklusnus valdžios 
įnagis negalėjo be niekur nie- 
įko būt Užsuktas grajyti visai 
priešingai tam, ką jisai grajino 

’per ptišanirbs dešimties metų. 
Kominterno vadai turėjo sugal
voti daug visokių “tezių”, kad 
neatrodytų, jogei jie keičia sa
vo taktiką; atsižadėdami pir
mesnių jų* SaVo principų.,

Be to, ir pakeitimas padary
ta tik dalinai.’ Tik 4dėmokrati- 
jos likučius” kominternas liepia 
komunistų partijoms ginti, va
dinasi,- kojoti už* dembiriatiją 
tiktai tošė šalyse^ kur ji1 dar 
nėra įsitvirtinusi. Bet tuo pa
čiu laiku vis; perša

Kaip sau norite, bet man 
atrodo labai prasta, kad san- 
dariėčiaiy kurie • sakosi esą 
nuoširdus- demokratai — Ro- 
Ivotojai už ląiudies laisvę, ga
lėtų daryti bendrą frontą su 
i dideliu, savo principų priešu, 
adant apgalėtų socialistus — 
tokius, pat demokratus. Bet 
tatai sandariečiąi įvykdę — 
jie sudarė bendrą frontą su 
tautininkais, kurie džiaugias^ 
kad Lietuvoje įvesta diktatū
ra, kad atimta įš valstiečių su
sirinkimų, žodžib, spaudos lai
svė, kad seimas ir savivaldy
bes panaikinta, kad įvesta ko
mendantų savivalė ir tt. Išro
do, kad saUdariečiai demo
kratai tik aini? popierio. O ta 
demokratinę skraistę sąndarie- 
čiai patys nusiėmė 1932 m. 
birželio mėn. SLA. seime, 
Pittsbūrgh, Pa*, paneigdami 
visuotinius- balsavimus. “Vie
nybė” iš birželio 25, 1932 m. 
džiaugsmingai praneša apie 
pasišekimą seime taip: “Tąu- 
tiniukai ir sandariečiai1 suda
rė Vieną? bendrą Sleitą. De
rybos, kurios užsitęsė tris die
nas, kaip buvo numatyta, bai
gėsi gerais rezultatais abiem 
pusėm’”

SLA. kuopos juos išrinko 
delegatais į seimą,* kad jie sei
me SLA. reikalus svarstytų, 
jie, mat, net 3 dienas kokusa*- 
vo — derėjosi kaip jiems ge- 
riaūsiai džiabais SLA. pasida
linti ir apgulėti pažangiuosius 
delegatus! Noirs sunkiai; 
bet vis dar jiems pasisekė ap
galėti pažąngiuosius Pitisbur- 
gh’o seime. Bet jau 1934 m. 
Detroit, Mich., SLA seiman kuo
pos buVo išrinkdsibš ir ųt'siUn- 
tusios nemaža pažangių de
legatų. Todėl tųdviejų “tėvi- 
nainiškų” grupių sudaryto 
bendro frbūto Pastangos nu
galėti pažangiuosius nuėjo 
niekais. Pasirodė, kad jau 
pažangieji seime didelėj dau
gumoj, ir jau tėvinainių blo
kas1. noromę neūo'roms turėjo 
su seimo, delegatų dauguma 
skaitytis ir r$t koopėrūoti 
(jei nenorėjo pasistatyti ant 
juoko). Bet sugrįžę iš seimo 
namo to tautiško bloko lyde
riai tuoj pradėjo šturmuoti, 
pirmiausiai pradėjo kurstyti 
SLA narius prieš kai kuriuos 
seimo tarimus. O vėliau lyg 
ir Iteršydami ŠLA. nariams už 
tai, kam jie rinko pažangius 
delegatus į seimą ir kam bal
savo renkant PiMl Tarybą už 
pažangiuosius, o* ne ūž visus 
sandaj«ię‘čiU — tautininkų blo
ko žibtibėk —~ stojo’ fcęūĄti pa
čiam* ^LA. būjp|Aftūi.< py
lė ir pifc ViSOlciūS šibėižtus 
ant’ BiM- Tapybos- pažūųgiųjų 
viršinin«U; Skaifatit JU tuos 
šmeižtus žmogui nežinančiam 
tikrosios padėties susidaro 
įspūdis, kad Pild. Ta’rybos 
pažangieji viršininkai tik ir 
vagia SLA. pinigus.

Begėdiški Sandariečiij

demokratų sandariečių1 otga^ 
įnaš “Sandarą”’. Pavyzdžiui 
aŠv čia paimsiu kelias ištrau
kas- iš1 ‘‘Sandaros”,- kad parO- 

; dyfų SĖA.’ nariams sandūrie- 
čliįJ “koūStrūktyvį?’ darbų SU* 
Sivienijimo gerovei.’
Tuoj f>o' Detroito’ seimo “San
dara” No. 28' rašo apie pra
ėjusį seimų tai’p": “Jų laimė* 
jimaš atsiektas graft’o* ir de- 
mėr'alizačiįj'os kėliu. Keli de- 
šėtkai delegatų jruvd vėžti ir 
užlaikomi politinėse prieglau
dose. Tie delegatai neturėjo 
jokios laisvės ir buvo tik akli 
vergai... Politikieriams pinigų 
netruko net didžiausioms it- 
laidOmš. Jie tuos pinigus švai
stė kaipo: inveštmentų. Vė- 
liau tie doleriai turės vieno
kiu ar kitokiu budu grįžti^’.

čia ne tik kuopų išrinktus 
delegatus- diskredituoja saky
dami, “akli vergai”/bet ir įta
ria išrinktus’ SLA. Viršininkas 
turint tikslų atsiimti iš' SLA. 
pinigus,- kuriuos ėsą išlėidO 
delegatams išlaikyti.

; “Sandūra” No; 48’ 1934? m. 
rašo: “Po’ penkių mėnesių 
viešpatavimo, kairiųjų grupės 
vadai pastebėjo’, kad Susivie
nijimas ima braškėti ir jam 
gali greitai iškristi dugnas. Iš
sigandę ir nustebinti Subėgo 
krūvon ir tariasi ką čia1 dary
ti”.

Vadinas, varomu1 prėpagan-' 
du, kad jau SLA. griūva!

“Sandara*” sausiu 4 d; 1935 
m. fašU: “P-fi'ė T. BugoČiaus 
propagandos- biuras iižlaiko- 
imas SLA. pinigais”. Toliau1: 
“Detroito seime' sociaKsfų- 
komunistų ir dalinai ■ bi&fisfų 
blokas re^olinčiAeni' priemo
nėm- pasigrobė val’doVybę”. O 
paskui: “Pasekmės Detroito 
šeinio* greit p'asįfcokįJė. Apmi
rus veikimui^ SLA. atsidūrė 
kritingoj padėty”. -

O kad “Sandara?* nustotų 
šmeižus viršininkus (SLA.) ir 
nustotų kenkti pačiam SLA., 
tai štai ką “Sandara” pataria: 
“Jeigu dabartiniai šeimininkai' 
nebūt tokie akli ir vienpusiški, 
tai bent trejetas jų geruoju 
pasitrauktų iš ^Ėdornošios Ta
rybos ič duotų progos kitiems 
įeiti. Tubm nū^&ioše visuo
menėj atgimtų pasitikėjimas 
ir ŠkA. ateitis būt uįžtikrinla^.

Vadinasi, mus tautininkai 
negalėdami įeiti* į Ptid. Tary
bą per visUotmUS' balsavimus, 
noriį kad visuotinu narių bal*- 
savimu išrinkti Tildl Taryba 
pasitrauktų, o jiėmš užleistų 
vietas!5 Tai nėSUbrendUšių' 
žmonių reikalavimas. Tai li
gi kiek sandariečių 
nusipolitikavo!’

Sl/A.- vitšiitmkti tR“

ganizacijos vadovybės parazi
tus”.

“Sand.” No. 41-as 1935 m. 
rašo: :““Atrodo, jog progre
syviai turėdami savo kontro
lėj SLA.'- iždą nevaržo per
daug^ sUvO politinių pagundų 
ir ambicijų. Kol y^a gera 
proga jie' > bandė apsirupyti 
“fietifigai dienai’,.

’ “Send.” No. 48 1934 m., ra
šė? “D'er penkiuš mėnesius jie 
niekė kito nejdaYė ir neišgal- 
vojo, pasinaudodami SLA. 
aUtoritėtu ir pinigais “pažan
gieji”, bandė pasipelnyti poli
tiniai ir atgaivinti socializmą”. 

“Sand.” No. 49-me 1935 m. 
raŠO’: “Turėdami SLA. iždą 
Savo rankose, jiė gali švais
tyti pinigus ir samdyti keliau
jančius agitatorius”.
j “Sand/* No. 50-me 1935 m. 
rašo:- SLAZ iždą dabar apsėdo 
bičiulių grUpė, ir ntfriai nieko 
nežino kaip ištikro valdomas 
jų turtas”. /

“Sandv” No. 36-me 1935 m. 
rašo; “SLA.
$15000 bOndsų Lietuvių Audi- 
tėrtioš Ghieagoj. Kadangi ta 
Auditorija neišgali atmokėti 
nei Sumos nei nuošimčių, tai 
Susivienijimais rengiasi dabar 
paimti šį namą savo žinion”. 
Ir toliau sako: “Tačiau, kaip 
girdėty Pild. Taryba dabar ta
riasi apie perleidimą Lietuvių 
Auditorijos vięnai pašelpinei 
draugijai Chicagoj”.

“Sand.” No. 37-me 1935 m. 
rašo: “Susivienijimas turės
užmokėti už Auditoriją dau
giau negu porą desėtkų tūk
stančių. Kuomet taps baigti 
visi formalumai ši suma pa
kils iki trejeto desėtkų tūks
tančių. Kiek gi reikalauja 
SLA. iš tos pašelpines draugi
jos, kuriai jis mano pavesti 
auditoriją?

Ne daugiau ne mažiau, kaip 
tris tūkstančius dolerių! Čia 
jau ir vaikas supras, jog po 
šita sutartim slepiasi kas nors 
negero”.

* Ir toliau: “Bet kadangi ten 
yra įsirioglinę' būriai gerų so- 
.cialistų,' kurie diktatorišku 
bųdu valdo tą draugiją, tai 
.dabartinė Pild. Taryba norė
jų ją sušelpti moraliai ir me- 
džia?giniai. 6 minėta* pašelpi- 

tnė draugija pati viena nega- 
, lėdama sunaudoti Auditorijos 

tbus priversta draugiškai ją 
perleisti “pažangiam* dienraš- 
čiui”‘

“Sandara” vasario 15 d. 
.1935 m. laidoje rašydama apie 
.SLA. pakeltus 5- centus į lėšų 
.ti>ndą sako: “Padidinus ad- 
ministratyvį; mokesnį, t. y. to
kį,. kurs skiriamas užlaikymui 
ofiso, Pildomo Tarybą gaus' tiek 
naujų įplaukų, kad už tuos piu 
nigus dabar galės nūsisamdyti 
net aštuonias naujas stenogra- 
fes. ką su jom centras da
rys

yra savininkai

rys — visuomenei nesvarbu 
Ižiūoti”.
! “Sandaros3’ No: 1’2-ine 1’935 
jin. “Kcrtfci ŠŪA-. Pildoma 
j Taryba' nu tarė sumažinti ŠLA. 
: organą “Tėvynę” pusiau ir 
i ateity išleisti tik keturių pus
kapių? Ar vienv himniškais iš- 
rokavimais? Visai ne. ^Tė
vynė” jokių’ nuostolių nenešė

I ei kx e;i* . . u jLH •SsL T< . i i .

■

’rūoju Susisivienijimo organi- 
įzatorinm’.
jkė skaudų smūgį 
iŠroka’vimais'. Jie 
Ikati vietoj ‘‘Tėvynės” 
iškaitytų 
■dą?’.

'ir pėt ilgą lūetų eilę buNo tik-

4

Kairi’eji jai sutei- 
pariiftiais 

nogėtų, 
nariai 
spąu-

Tai II- 
organas

“pŪžaUgiųjų
1

(Bus dau'giaū)
....... ■ h................. 'n

Daugiausiai tokiais- Šmeiž
tais pasižymi toišmgųjįl ir dar,

“Sandard^ 23-m i935 
hi. rašo: “Bet vieftas it.-į jie 
griebia ir fnaloniaušiu* jų tie
siog numylėtas; ir už kurį jie 
visa gerklė rėkia,* niekinda
mi lietuvius pabijotus iė pa
čią! iiefuvų ~ ta-J 'Š^A. orga
nizacijos doleris. To tai1 sie
kia, griebia ir pildo kišėnius 
kiek galima”.

Ėjtoj vietoj rašo: "Todėl 
imkimės Už gyveshio veikimo, 
kad pašalimis -ri’ttO SLA; Of*

|€JA110jIMVS

galite padaryti pas 
įrrraR pigiau ir geriau 
? negu kitur
i

i Klausdami informaci
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NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
fe
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statytas bę cęjjjęijto. tyli^miš- i.....

Mikas Šileikis.*' * * •
I

Didieji Meno Periodai

tūkstančių 
pergyveno

Kaip vystėsi 
architektūra ir 
skulptūra

Bėgyj . daugelio 
metų, pasaulis
daug įvairių kultūrinio vysty
mosi vingiui sukure nesuskai
tomas daugybes naujų idėji| 
ir religijų. Žmonijos pažanga 
lyg termometras, tai kilo, tai 
puolė.

■ Palikdamas visas kitas idė
jas, kalbesiu tiĮė apie menų-— 
architektūrų ir skulptūrų, ku
rie mums’ duoda aiškų vaizdų, 
kaip įvairiais amžiais visa tai 
vystėsi.

Jei statysime klausimų, kas 
yra menas, tai atsakymas bus 
maždaug Joks. ŽJodis “menas” 
yra pavadinimas visiems me
nams, kokius tik žmogaus pro
to jėgos teišgali išreikšti tai 
kas yra dora, kilnu, gražu, t. 
y. sukurti tai, ką žmogus ge
riausiai gali.

Ankstyvojo meno suprati
mas kilo iš dievų garbinimo 
idėjos. Dievų garbei pradėta 
statyti djevnamius, į kuriuos 
susirinkdavo maldininkai 
melstis. Jau istoriškojo Egipto 
(4000 m. prieš Kristų) farao
nai menų vartojo savo naudai 
ir savigarbai. Vergai savo val
dovams pastatė milžiniškas pi- 
ramidas, pa v. Cheopso pira
mide. Vergai padirbo reliefus 
Karnoko dievnamiui, išpuošė 
farapnų karstus ir iškalė ie- 
roglifus ant sienų.

Egiptčnų menas, architektū
ra ir skulptūra, yra pirmas 
pasaulyj menas. Labai origi
nalus, paprastas ir charakte
ringas. Iš' egiptėnų meno lie
kanų, iš tų laikų aristokratijos 
papuošalų ir tikybinių bei tau
tinių apeigų, gauname supra
timų apie jų išvaizdų ir įill- 
turos laipsnį. Egiptėnų menas

ŽINOTINA
— I f J' * —■• ■>*■» t t < * I

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro-paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p. ■

♦ ♦ / r

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
BeĮlevue'Place, (Dešimts šimtų 
šiaurčn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 

, po piet. Po to pagal susitarimą. 
'

PAšPORTŲ BIURAS? Department of 
f State, 433 West Van Buren St. 

(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ f ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Vari Buren Street. Tel. WABash 
9207. ' ‘ ‘

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. • ” ’ .

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000. -

1 "-f*' ♦ t
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti' pagalbos* iš 
policijos,' reikia* šaukti POLice 
1313. . ”7

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313/ 4 ‘

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:09 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PRO’rtECTIVĘ LĘĄ- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telėforias,' HAYhiarket 
6374, klauskit Miss Heleri Jerry.

♦ ♦ ♦ "" '
COOK APSKRIČIO įiąONINfi, W. 

Harrison ir So. Wood kampas, 
telefonas SEEley 850& ’ \

• -■ ? ... J" • •

11 *
dar ir tuo yra ~ reikšmingas, 
kad jie (egiptėnai) kokio norš 
daik|o—žmogaus gyvulio
—išvaizdą išreikšdavo su ke
liais drąsiaiV brūkšniais, pa
našiai taip, kaip šiandien da
ro kai kurie modernistai. 
Apie realizmą ir detalius egip*- 
tenai daug nesirūpino. Tačiau 
dekoratyviuose * d ai y k u o S e 
egiptėnai bįįv^ gan kropštųs. 
Karnako dieVnamis perdėm 
iš^eko’ruotas figitromis, vaiz
duojančioms kariautojus; me
džioto j iisir tt. / įgiptėnai fįk 
vėliau pradėjo ’budaVoi ma
žesnius ’■ trobesius ir jau šu 
įcolumnomis iš vidaus ’ pusės. 
Rav., Kamako dievnąmis turi 
134 įiOlumnas (stulpus); kū- 
rių aųgštis yrą 70 pecĮų.. §ita 
milžiniška stru|<tura jau yra 
artimesnė araĮjų architektū
rai arba graikų Parthenoų 
dievnamiui, kuris buvo pabu- 
davotaš» 5-tam |įmt.\ prieš Kri
stų Atenuiše aut Akropolio 
kalno. Egipto piramidos yra 
didžiausi senovės pastatai, ku
rios siekia tūkstančius pėdų 
pločio ir kelis“ šimtiis pėdų 
augščio. Piramida yra ketur
kampis mūras, kurio visi Įcež 
turi kampai į viršų eina smai- 
lyn. Visa bėda' su kitais egų> 
tėnų architektūros pastatais 
yra ta, kad jią neturi propor
cijos—perdaug x ilgi dėl jų 
augščio. Jų braižiniai irgi at
rodo 'kaip žemėlapis, nes jie 
nežinojo * perspektyvos. '

Su Egiptu atsitiko tas pat, 
kas buvo atsitikę su Roma, 
visą laikų į Egiptą veržėsi pi- 
tos tautos, norėdamos jį už
kariauti. Egiptą užkariavo 
persai, pagalios ir kiti ten įsi
veržė. Egipto imperija žlugo, 
kartu žlugo ir jo kultūra. Ma
žesnės tautos pasiskolino Egi- 
p to kultūrų—jo menų, beį ne
daug tegalėjo jos juo 7 pasi
naudoti* dsyrai, Įia^iHonieČįai 
ir chaldėjai pamėgdžiojo egip- 
tėnųs,' bet niekas neįstengė 
nustelbti to romantiškojo Egi
pto, to pirmojo pasaulyje me
no kultūros pranokėjo.

Graikų 
Klasika

Užgesus ilgam Egipto farao
nų dinastijos triumfui, po il
gos pertraukos, 5-tam amžiuje 
prieš Kristų, gimė visai nauja 
meno kultūra graikuose. Gau
nasi, įspūdis, Jog pas graikus 
staiga atsirado irj mokslas ir 
menas ir literatūra. Mokslo, 
meno ir kitų dalykų graikai 
negalėjo pasiskolinti iš egip- 
tėnų, nes ten viso to, ką grai
kai sukūrę, nebuvo.

Pirmhs graikų dįęvnamis, 
Parthenon, pastdtytas Atė
nuose, savo išvaizda nepana
šus į egiptėnų Kąrnako <liėv- 
namį. Parthenon ^architektūra 
stebina architektus ir .meni- 
ninkus tuo, kad jis nepapras
tai gražus,išdidus 1 ir origina
lus. Parthenon dievnąmis bu
vo simbolis graikų demokra
tijos, kurios galva Atėnuose 
b’ūvb Periklis, skulptoriaus 
phidias draugas. Šito trobesio 
milžiniškos kolonados nušvie
tė visų Atėnų iniėstą. ' Visa 
Graikija didžiavosi šituo pa
statu ir ėjo atiduoti garbę 
Zeiisui. Nespėjus graikams ap
sidžiaugti Parthenonu, kaip 
karingi persai užpuolę Atė
nus 4Š0 m. prieš Kristų, su
naikino šitų gražią ir begalo 
brangią architektūrų. Nors 
persai' žalojo kiek galėdami 
trobesį, bet viso jo sugriauti 
vistieje neįstengė, nes laįs 
laikais nebuvo kanublių^ šito 
trobesio Įtolonadoš’/cĮar,'ir šian
dien ten' tebestovi. Phidijaus 
skulptūrų vainikas, kuris ap
juosė visą namo pastogę, ne 
visas suriaikintas. V

Graikai nemėgo palto gra-

p abu 
š Kri

Afnif ; 'J; *, 1 VĮ " y. W <TJI

LIETUVON!
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kąip kad butų su mašina nti- . O'l * .» z <O.T . t . . U X. M. . ,

„ F® agsMoPeriklis, pųsitaręg- sn ūirkš- 
ciausiaiš to Taiko meno tąlęri- 
tais—Phidias, Icfinus ir Ual- 
Įicrątes, putare bjidavoĮi ant- 
r’ą! dievĮiafliį, Jsr' fli^sni, tai 
Erepų|hęum §ąlp Ęąr|enpnp. 
gitas ‘ trobesys' buyo ‘ ‘ pabuda-

masis. Įsfors taip pat, kaip ir 

stulpai ir stogus, bet vienoj 
siėnoj, vietoj pulžĮniŠ1-^ ~/J-v 
pų, stogų atremia di
gutos. Karnizų ornamentai ši
tame trobesy j jau n epe “c|o- 
ric”, bet “ionic” stiliaus. Apū- 
čia kolumnos Erechtheum 
dievnamyj jau buvof pastatytą 
ant apvalaus* pedalo,’ o Phr- 
Uienoi^O“tiediai Įaht pamato 
sienos. Velešnysis graikų me
niškas trobesyš rieStrodb toks 
gremėzdiškas ir sunkūs, Uoką 
puvo pirmasis Parthėhon'. J 
/z Graiktį skulptūra, kaip ir 
ornaineritika, paremta realiz
mu, Graikai biivo *’ pirmieji, 
kurie ištobulino * it išpopūlia- 
rižaVo realizmų. Grsiikai' lnd- 
mokėjp tapybos panaudoti 
taip sėkmingai, kaip kad jie 
sugebėjo ne tik tobųliatisiai 
skulptūroje išreikšti žmogaus 
kinio formas, bet ir J sukurti, 
kone viršžmogiško tobulumo 
meno sųvbkų. Tiesa, graikų 
skulptūroj nerandame grynai 
taukinio meno įsųyokbs. Ji bu
vo perdaug klašiš^a, didinga 
ir nauja graikų liaudžiai. Se
novės graikų menas buvo taip 
pat pašvęstas liūtiškiems die- 
vaiųs, kaip kad krikščionių 
menas iki viduramžių. tardavo 
tiktai bažnyčioms.

Reikįą neužmiršti, kąd lai
kę dvięjų šimtu metų Atėnuo
se žydėjo kultūra/Ten gyveno 
didieji gpikų vyrai, kurie da
vė pradžių pasaulio “mokslui, 
medicinai, mątematikaį, filp- 
sofijąi, teatrui, literatūrai ir 
t|. Į}et, dejų, karai, gal būt, - 
buvo vyriąųsią prięžąstiių, 
kuri suklupdė vos pražydusių 
naujų ęiviĮpjącijų, kbl, pagū- 
lįos romėnai pradčjb grobti ir 
gabentis iš Grąikijos ‘ meno 
turtui Romėnai pradėjo pa
mėgdžioti graikų architektūrų,

ginant Prę^idėūtę gatve, pą- 
sivijo mane viena • pažįstama

dabar įtekėjusi už ąvtaęijpsį 
karininko. įi gyvena Kąūnė^ 
“9 kur taip yięną eini , pą- 
kląusė ’jį. - f ' ” / ’

feįądędu sakyt, kad noriu su
sipažinti geriau su senamies
čiu. " ‘4‘' ;

“O aš noriu pasivaikščioti”, 
(arė poniutė, “tad gal eisime 
:aūturr‘: ’ ■ . b '

^Gerai, bus man labai. malo
nu, * b judama sena kauniškė 
galėsi mari įdomesnes Viėtąš 
parodyti.” ' ?’• ; / " ''7 ',

“P kaip patinka Lietuvoje 
gyventi, ar nepasiilgai Airieri- 
kos ?”' įdomaudama paklausiau 
aš. ■ ■ '.'

“Visai netikėjau, kad man 
Lietuvoje gyvent taip labai, pa- 
tikš, ir dar kol kas* visai Ame
rikos. nėpasiilgaū”, atsakė ji, 
ypęt turiu 'prisipažinti; kąd tė
velius' tai labai norėčiau pama
tyti.”' *-■•'. < :

“Butų gęrąi, kad ta Lietuva 
putų ąrčiąų. ĮląžnĮąų galėtu
mėm Vįsi jų ir savo gipiinęs 
ųtlųpkyti* '

Įr taip šnekučiuodamos 'pri
einame' prie prezidento rūmų. 
Už ne aukštos medinės tvoros, 
senų medžių sodelio, gilumoje 
stoyi nedideli dyįejų aukštų ne
gryno baroko ' šĮiliauš’ ‘ rūmai, 
pastatyti ' 1Š43 nietaįs. Rusų 
laikais tai buvo gubernatoriaus 
rezidencija, o dabar čia randa
si A. 'Smetonos gyvenamasis 
butas ir ofičiąiiniai priėmimo 
apart amen tai.' gėliau kongreso 
mętu šiuose Rimuose stįręng- 
tbj arbateįėj ir man teko sųši- 
pažiriti1 šu Lietuvos prezidėritū.

, Bęt eikimė Vėl gilyn į Sena
miestį. Čia, jap gatvės siaures
nės > ir plikątępiėhiais išklotos. 
Pasukame į Jąplonskio gątvę ir 
prieiname prįę senosios turg^-

yjątęs. čia mipįa žmpnių įvai- 

jnsildėrjiaii, o gal ir apgavikai. 
Mūrinėse' krautuvėse iŠ šalių 
daugybė įvairiausių prekių, ma
tyt, ypatingai taikomų kaimo 
vartotojams.' ’ Turgaviete pilna 
Įpėdinių dengtų Įr nedepgtų'

ir ^imięiSių yęgmij; 
sų iškinkytais arčiais.. Aš tai

Mį® Ji ne-
nusipirkau. Išėjusios ątgal į 

kieęiu atstovu į kongresų.
“Labas, ponios’t ‘‘Lapas, lą- 

jąs”, atakom. “Na, įęaip pa
tinka Kaunas?” užklausė vie
nas storą§ advokatus. “Palau- 
kį|”, atsakau^ “duokit geriau 
susipažinti su Kaunu, |ąi ta^a 
gąl ir pasąkyęįų”. Atsisveiki
nusios einame poliau.

Iš ąBieįų pusių gatvės, ma
tomai, čia bęvęik visą Kauno 
mįęst9 žydiją susispietusi.' čia 
jų dąugiąusiai matosi, ir čia 
daugumoj yįęp žydų kontorai. 
Neužilgo pasirodo baltas nąmas 
su dide|iū bokštų Įr mudvi pri-j 
ęinąmę prie vadinamos Ęotų’šės 
ąikltės. yidųryję aikštės stovi 
keturkampis dviejų ąųkštų go
tiško ir renesanso stiliaus na
mas su dailiu ’aukštu bokštu 
priešttĮiyje. Stogą ir -bokštą iš 
abiejų pusių pridengia trunipos 
balisztrados. šis nąjnąs staty
tas 1771 metais, iš tolo prime
na bažnyčių. Tik prisiartinus 
pamatai, jog tšįi ' ųe maldai 
skirti rūmai.' čia dabar randa
si Kauno savivaldybės centro 
įstaigos. Eidama pro šalį pa- 
majiau, kad Rotušė ne tik se- 
nas, bęt ir gražus senamiesčio 
papuoša|as, kurisišstovėjo per 
rielc daug metų kaip vienas iš 
simbolių ankstybiaųšių Lietu-1 
Voš istorijos laikų.

Iš Rotušes aikštės . išėjusios 
einame ties Pilies gatve ir ne- 
ųžiĮąo pasiekiame tuščių aikštę 
ties pat Nerięs upe. Prieš mu
sų akis matyt Pilįes griuvėsiai, 
d už jų prąsįskleidžią nepapras
tai gražus reginys | Nemuno ir 
Neries Upių sąntakų įr tolimus 
anoj pusėj Nėmųpę Žalioj ančius 
miškus. Lankant šias Kauno

pilies liekanas, praeities istori
ja atsiveria prieš akis. Minti
mis skrendu 500 metų atgal į 
tuo^ įaikus gilioj senovėj, kada 
ši vieta buvo musų kunigaikš
čių gyvenama, kur Vytautas 
Didysis spręsdavo su savo ba
jorais,L ar. pirmą pradėti ginčų 
su įti;yžitipčiąiš d^l'žemaičių ir 

ar su Lenkais dėl Gūdų 
ar pamažėl narpaĮioti ar vieną 
ar kitų." čia tais žiauriais lai
tais dažnai tekdavo musų pro
tėviams ginti Kauno pilį ir 
stabdyti kryžiuočiu skverbimą
si | Lię|uyos įgiltimų. Šie griu-

vėsiai išstovėjo kaip simboliai 
nemirštančios Lietuviškos Tau
tos ir primine ne tik jos gar
bingų praeitį, bet ir Lietuvos 
neabejotinų senumų. ... . . <4 , « • » » f. •

(Bus daugiau)

SONOTONE ims 
Be pertraukos nuo piet iki, vidurnakčio 
25c iki 2 VaL Kūdikiams

po piet. ’ ' . . 15c visada
“IŠKILMINGA SOVIBTV SATYRA” 

- N. Y. TIMES J

“THE NEW GULLIVER” 
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chieagoje t

>■ • 4* !' ',<4 <

...... .. .  ■■ MII .............................................. .............. ... ........
."l <■. .• ’.l.r.rv, ",.....................' . . " t.

SUSIRINKIMAI
»'i < *

ŠIANDIEN
LieįuVių Demokratų Lygos Metinis susirinkimas, Morrison vieš- 

ftufyje, Madison ir Clark gatvių kampas, 8 vai. vak. Nauja 
valdyba ūžiųis vietas. Visi nariai, ypatingai wardų va- 
(Įai/ kviečiami dalyvauti, nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Povilas Šaltimieras.

Town of Lake Namų Savininkų Sąjungos -— iriėnesinis susirin
kimas vietos parapijos salėje, 46th ir Wood gatvės, 8 
vai; vakare. Visi namų savininkai prašomi būtinai atsi-

. * ;■ j r-' * v H •į.r*. /

lankyti. A. Kaminskas.

RYTOJ
iii 1 » nit.mii i.fii

21-mo Wai’do Amerikos Lietuvių Piliečių Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas, Dievo Apveizdos parapijos svetainėj^, 713 
w. 18th Street, 8 vai. vak. Dalyvaus J. T. Zuris. Susi
rinkimas yra labai svarbus ir todėl yra pageidaujama, 

’> j - ■' ■.< >■ ‘ . . .

]<ad visi nariai būtinai atsilankytų ir atsivestų naujų na
rių. Juozas Kuzmickas, vice-pirm. ir J. Judickas, sekr.

I Rokiškėnų Kliubo susirinkimas, Morning Star Kliubo rumuos \
2007 West North avenue, antram aukšte. 8 v. v. Visi

! - L iT-. \ - *' • -

rokiškėnai kviečiami atsilankyti. K. čepukias.
j / • * . * ■ . v, . • r • • * - *

1

skulptūrą ir ki
(Bus (jaugiau)

Lietuvių
Meno '
Pąpda

. 5
Kaip jau žinoma, lietuvių me

no paroda įvyks gegužės 16 d. 
Maudei Brothers departamehtl 
riej' krautuvėj vidurrtiiestyj. ''

Parodos rengėjai ragina vi
sus lietuvių menininkhį Puoš
tis parodai ir ' p^iduriti savo 
vardus, kurie nori parodoj da
lyvauti V. BeĮiajuf, '^259 Sq. 
Halsted Št.—B-darbiso s

nito, todėl jie vartojo šviesiai
... • . j! “ •' V- * pa-pilkų. Parthenon namas

Stpdėątų Vakaras
Cliicago “Burmistras” Teat

rų “Cenzorius” Dievų prajuo
kins, George Stephenš Reve- 
lers šokiams muzikų gamins. 
Kų dhųgiati rddys ■ sysirhptį- 
siems Lietuvių StudentųUni
versiteto Kliubas savo “MUZI- 
KOS įr pramos VAKARE; b 
P. M. Lietusių Auditorijoje, — 
tai, paslaptis nezinąntįems la
bai žingeidi. Kas atvyks Au- 
ditorijon kovo pirmų v didnų, 
ne vėliau 6 P. M. tas ir savo 
vaikų-yaįkairis turės”'Įcų pasa
koti. \ ‘ *

' Amerikoje girnas ir p^ksĮųs 
eiriųs ’ jaunimas jau pradeda 
savaip yei'^tL

Visiems verta pamatyti ir 
pasidžiąųgti.' Dailus,* 
kds, Mdk^Įo, Proto, Pažangos, 
ir savosios1 Įtūltutoš šalininkai 
visi bus Auditorijoje pirmuti
nėse sėdynėse, iiepašįvelinę.

Dievo Kareivis.
■- ■ < --y- *.t ■ . ' 77 .

ANTANAS PIVARONAS
Persiskyrė su šiurt pasauliu 

vasario 26 dieną, 2:15 valandą 
ryto *198.6'" m., sulaukęs 64 im# 
tu amžiaus, gimęs' ' Guravos 

įkaimė', • “ Užviričid * parapijoj, 
Šiaulių apskr/<>

Amerikoj 'išgyveno 33 metus.
Paliko * dideliame*h ■ nliliudimė 

moterį’ Barborą,’ ■ dukterį* ’ Mor- 
ta ir sūnų Povilą, žentą Leoną 
Mafrorią!,'' 3 brolius'1 * Amerikoj 
Bonifacą, Domininką ir brolie
ne ir jų šeimyną,- ’ Petrą ir 
broliene ir jų šeimyną ir 
'daug kitų gįminių/ 0 Latvijoj 
broli Joną ir gimines*

Kūnas * pašarvotas * randasi I. . 
J. ' Zolpo Koplyčioj, 1646 W. 
46th ‘ St. - < ' .
’,*l&id<>tuvės Įvyks šeštadienį, 
vašarlo 29 dieną;^2:00 /vai? po 
pietų' iš koplyčios į *• Tautiškas 
kapines. , /

Visi a. a. Antano Pivąrono 
giminės, draugai įr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti 'laidotuvėse įr suteikti 
jamZpaskutiriį patarnavirila ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, sūnūs, 
žentas, broliai, • ■
brolienės ‘ ir/gimįnes.

Patarnauja laidotuvių direk
torius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203. »

Pefsiškyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 diena, 10:15 valan
da vak. 1936 * m.. sulaukęs 24 
metu amžiaus, gimęs Chicago, 
ĮUinoįs< ' - ■ ’ '' ' .....> ;‘f-.
vopaliko dideliame nubudime 
mylima motinėle Anastazija, 
po , tėvais ' šimkevičiutė, tėvą 
Joną; Seserp Genvy ir 4 brolius 
Kazimiera, Juozapa, pronislč- 
vą ir Edvardą, brolienę Ber- 
ilice ir daug kitu giminių. ■

i Kūnas pašarvotas randasi 
2552 W. 69 St., Tel. Prdšpect

■ 2188. V’. . . ' .
•Laidotyvės jvyks pirmadieni 

koyo 2 diena, 8' vai. ryte iš 
riamų bus f atlydėtai i Ginlim'6 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kimioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten- bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapiries.' ' " *

Visi a; a. Leono Rakuno gi
mines, draugai įr pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą. ...........

Nuliūdę liekame.
' Motina, tėvas, sesuo, 

‘-broliai ir gimines.
. Patarnriuja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards’ 1741'.

m^yWAniTiiTTTA

MfeTlNĘ^’’^į^IEg. SpKA^TUV^S

i 'L. ■’• A*'* į > . • I

Floręnęes Stasiūnaitės
' Persiskyrč su šiuo pasauliu vasario >28 
dieną 1935 m., sulaukus 3 metų, 5 mene
sių amžiaus/ Paliko nuliuditfię motiną 
Oną, tėvą Justiną. Liūdnai atminčiai 
musu brangiosios dukrelės bus laikom'os 
Šventos Mišios Gimimo Panelės ŠV; Mar- 
cįuittė - Parke parapijos bažnyčioj; vasario- 
28 dieną, 103(> m., - 7 vai.1 rytą. Kviečiame 
jyimihėS, draugus ir pažįstamus' atsilan
kyti i pamaldas. Jau praslinko > metai 
kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė Tave 
iš musų tarpo. Paliko1 neužgydomas žaiž- 
das, o namuose neužpildomą tuštybę. Die
nos. ilgos, liūdnos * ii? taipsios be Tavęs 
brangi dukrelė;'’tik musų akyse1 rodosi 
šypsantis Įinksmas /Tavo’ veidas rodos 'kal
bantis f mus. Apie Tave brangi tik'šu- 

' siraminam, 'mes Tave miela dukrelę laii*, 
kiam f pareinant, bet musų laukimas veltui. 
Visi' jau pamiršo, bet tu mųsų brangi pa
silieki musų mintyse ir širdyse • amžinai. 

Vėliau ar ankčiau. Lauk musų <žemės ramybėje. ■ ■ > -----  .
Nuliūdę lįęlęam. Tęvąjį Įr giminės. .

T

PARENGIMAI
Vasario 29 — Northsidės Vaikų Draugijėlės, “Bijūnėlio” Vilt 

karėlis, Morning Stąr Kliųbo namuose, antram aukšto, 
, ,2007 West North ave., .$ vai. vakare. Užkandžiai, bumo

■ lošimas, prizai/ programas.785c. įžangą.
yąsario 29

Enery svetainėje, 4039 W. Madison Street, 8 vai. vakare. 
^Bilietai — iš anksto — 50c.

KO.yO l—b.L.K; Vytauto Draugijos Vakarienė įteikimui Gedi-
7 ’ mino (jrcjeno nariams S. I’ocėvičiųi, šv. Jurgio parapijas 

svetainėje, 32nd Place ir Lituaniča avenųe. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 50c.

KOVO i—Lietuvių Studentų ĮCliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 3. Halsted SL pelnąs—įsteigimui ’ stipen
dijų fondo. Įžanga 50c. '

Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Koa- 
.'■tf'f * . tfu i f.-vj • -• J, >. t.,.

cerjas. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia — 7:30 vai. 
vak. Įžanga

Ęqyo “ĘĮRUTE^” Koncertas, Chicagos Lietuvių Ą\iditori- 
■ joj, §13$ South Halsted Street. Choras dainuos naujas 

dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darly s. ; ‘

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Koselande galius ir šo- 
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephęns Revelęrs Orkestras. 'Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c. '"■ 'J f

IĮęOyp‘15—paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. ĮSąfbįninkų 
syęt., Į0413 Michigan ayehue, 1 vai., pp. Įžangą veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.

Kovo 15 SLA 129-tos Kuopos 3Q Mejtų Jubiliejaus yakąrie- 
. nė, Geo. M. Chernav.cko svetainėj, l^ĮOO S. Union avė., 

$1.00. Vakarienė, šokiai.

9 • .

- “Naujos Gadynės” Choro rėmėjų vakarienė, Mc-

7:30 vai.
25c

6:30' v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, šokiai.
...... r. ■ ,■ . i 1 • ‘' *'

Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 
Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky

I
Bourbon 

j 
ir

Lietu vilkos 
Degtinis

NATHAN
KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St
' Tel. YARDS 0803

■ j.r rr.- v ‘

R-



Ketvirtadienis, vas. 27,

Draugijų Žinios CLASSIFIEDADSima

Turtingąjį

skaito Naujienas

kamp. Richmond

lyvautį pamokose

yra

Piktadariai primušė žmogų

■tfiišies degtinė vynas

parems

Naujasis Guliveras

SPORTAS

CLASSIFIEDADS

baltinius

3 poros krikštatėvių

kliubo

Personai
Asmenų Ieško

darbo grosernėj' arba 
Esu patyrusi. 717 W.

Visus supa-: 
susirinkimo

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Gimtadienio 
Pokilis

Business Chances
Pardavimui Bizniai"

“Pakrikštijo’
Klovainiečių 
Kliubų

liko 
susi-

Filmas gamintas sovietų Ru
sijoje ir technikos atžvilgiu ge
rai pastatytas.- ; Vado vau j amoj e 
Gulivero rolėje yra jaunas ak
torius V. Konstantinov. (Sp)

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Grojo Pusantros 
Valandos 
“Overtime”

JIEŠKAU 
restaurante. 
21 St. 1 lubos iš priekio

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniturė and Piano Moving
( 3406 S. Halsted Street

Phone Yards 8408

Aukos Kun.
X. Mockui

RISTYNeS lietuvių
; AUDITORIJOJE

su likusia dalim tru 
Kepk ne labai karš

Buvę taip. " 
įsimylėjo 
Supranta

CIECO. — Praeitą savaite, 
naksti rytą, paslapčia buvo už
pultas Miliauskų hotelio dženi- 
torius. Jį Sumušė. Jam šaukiant 
pagelboš, pašaliniai pašaukė po
liciją. Kas tą piktadarystę pa
darė, dar ir šiandien neišaiškin-

Blogos valios žmonių 
darbai Cicero 

padangėje

. Kuchins 
ačju.

Senas Petras.

J. Jocius, Šelpimo Komiteto
Raštininkas

Situation Wanted 
Darbo Ieško

BUČERNĖ ir groseme pardavi- 
mui, labai pigiai, geroj vietoj. Ge
rai išdirbtas biznis, 2953 W. 59 St 
Tel, Republic 8931.

GROSERNĖ ir Delikatesu — se
nai įsteigtas biznis. Bus parduotas 
pigiai. 2109 So. Halsted St.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30_ tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

įvyko penktadienio 
. j. Morning 

2007 W. North

Queėn Tavern, $227 So. 
Ashland Avė., savininkai Ve
ra Walush Alex Ruzgus. Ši 
užeiga yra puikiai išpuošta ir 
turi x erdvią svetainę šokiams. 
Garsinasi Naujienose visą mė
nesį, skaitykite.' <

REIKALINGA 
pridaboti dvieju metu kūdiki 
apvalyti stuba — _ _L
Valgis, guolis 
.'Nuolatinis darbas — Jeigu kas 
moterį ieškančia tokio darbo, 
šau pranešti, busiu dėkingas. 

1458 W. 15 St. 
Tel. Canal 9719 *

Vasario 28 d. Lietuvių Audi
torijoje įvyks ristynės.

Lietuvių tarpe jau seniai ne
buvo ristynių. Gal ir dabar 
jų nebūtų, jei ne ypatinga pro-

Paslydusi ant laiptų už 
/ simušė 60 m., mo

teriška

jam Šaunų pokilį, 
p-nai Kuchinskai 
giški žmonės 
pažintį lietuvių 
tarpe, suprantama, ir į šią 
puotą suvažiavo daug svečių.

Svečiai, linksmai praleidę 
laiką, tik pirmadienio ’ rytą 
išsiskirstė. ' '
\ Visiems dalyvavusiems An
tanas Plonys ir pp 
kai taria širdingą

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South SidSj. Atva
žiavę i Brighton Parka, nepraeikite 
pro šąli r bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; tafbgi gaminame kasdiena iš 
šviežips mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius. 1

PAUL M. SMITH, Sav. 
4177 Archer Avė

Tel. Lafayette 2235

REIKALINGAS karpenteris su 
prantas gerai savo darba.

2126 S. Halsted St.

Carter, buvo įsimylėjusi į ve
dusį vyrą,’' Basi) E, Cole, 32 
mėty. Nbrš negyvėlio su žmo- 
pą, vienok jo' religiniai įsitiki
nimai neleido jam paimti di r 
vorsą ir apsivesti su slauge.

Vakar anksti rytą Miss Gar- 
ter atėjo į Atlantic viešbutį, 
kur .Cole gyveno, jį nušovė ir 
vėliau pati mirtinai susižeidė.

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 veltun 
Kviečiame visus draugus ir. pažįsta
mus atsilankyti.

Ai K. MASIULIS I 
4171 So. Halsted St.

savo gimtadienį
užgavėnibse ii

Help Wanted—Feihale 
Darbininkių reikia

Visi parudavę, nuo saulės 
dūlių; smagus Iki Balandžio 30 

Dienai

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nub 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto ild piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitąge 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

< 50 met.

SPRINGINN
Musu užeigoje visados gerbs rūšies 
degtinė, alus, c1- 
skanus užkandžiai 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi 

mams

DVI JAUNOS MERGINOS iš ki
tur atvažiavusios, bet dirbančios 
Chicagoje, nori susipažinti arba su
sirašinėti su dviem jaunais vaiki
nais, riėsenesniaiš kaip 30 metu am
žiaus. Rašykit

Box 395
1739 So. -Halsted St

’ «’• Chicago, III.

Grįžo iš Floridos D 
Kežai ir J. Šukiai

RESTAURANTAS pardavimui iš 
priežasties ligos. Labai mažai cash 
reikia. Tiktai balti čia1' lankosi.

, 3030 Indiana Avė.

Mat, dalykas štai koks: per 
Nauj u*s Metus liko sužeistas 
Charles Levickas, — kažkoks

* ' , y ’ ” ■ ■

išdykėlis jam peršovę koją. Kul
ka kliudė ir kaulą. O todėl 
Levickiui teko pusėtinai ilgai 
sirgti. Aišku, ’ kad tai suvar
gino jį ir medžiagiškai.

kadangi Levickis per keletą 
metų priklausė lietuvių ristikų 
grupei, tai jo naudai ir buvo 
sumanyta surengti ristyrifes. Va
dinasi, visas ristynių pelnas eis 
Levįckio parėmimui.

Ristynėse dalyvaus Banceyi- 
čius, Jakaitis, Mihgela, Mason, 
Dudinskas, Trinka ir kiti.

PILNAI Išdirbtas groserio biznis 
— Kendžių ir vasara Ice Cream’as. 
Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 396. '

•JSonotone teatre, netoli Wa- 
bash ir Van Buren gatvių, da
bartiniu laiku yra rodomas įdo
mus .filmas, vardu “Naujasis 
Guliveras”. Turinys yra parem
tas anglų rašytojo Jonathan 
Swifto satyra, “Gulivero Kelio
nės”, išjuokiančia Anglijos vai-

Užsidegė požeminis ga
so vamzdis

Gaisrininkai ir gaso bendro
vės darbininkai vakar ilgas, va
landas vargp,kol<užgesino gais
rą; kurjs prasidėjo iŠ gaso vam
zdžio po Campbell ir Lake gat
vėmis. Spėjamą, - kad vamzdžiai 
sprogo laikedutelių šalčių, ku
rie kankiną trumpą lai
ką atgal, pro plyšiusgąsas ėmė 
pamažu sunkais ^(užsidegė.

Nežinoma moteriškė, apie 60 
melų ' ^mžiaus, mii*e apskričio 
ligoninėje nuo žaizdų, kurias 
panešė nukritusi nuo laipĮtų. Ne
laimė įvyko adresu 170 West 
Ghestnutst.

alus, cigarai, cigaretai ir 
_ ___ .-/.j ; Platforma dėl

.......... T _______ Savininkai
KUCHINSKAI.

82th and Kęan Avė. Willow Springs

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETERIS BUFFET

Prieš Highway Teatrų
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė, 

Sandvičiai ir Chile.
PETER rKAZWELL, Sav. 

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

Pentuoju ruimus
• kaina, taipgi taisau visokios 

.. rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

QUEEN’S TAVERN
Geriausios
Schlitž alūs ir cigarai mūsų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų, ir 
jaunimo’ išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidčj z atsilankyti i musu už
eiga. _ ,
VERA VVALUSH ir ALEX RUZGUS

Savininkai ’W
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

Frank Kairelis, 6746, South 
Ashland Avę., užeigos savinin
kas, senas “Naujienų” skaity
tojas ir rėmėjas, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir, Chiča-, 
gos Letuvių Draugijos narys.

J. Machtiliš, 8856 So. Lowe 
Avė., užlaiko bučernę ir gro- 
sernę tarpe svetimtaučių, vie
lok, 
remia

Mrs. Sopinę Balchunas, 
10314 So. Michigan >Ave., kovo 
3 d. mini 
Nors tai 
sulig papročių įstatymais rei 
kalinga valgyti; dvyliką kar
tų, tačiau pp. Baįchunai pata
ria visai nevalgyti namuose, ( 
užeiti į jų užeigą.

CICERO.— Štai ir tos ilgai 
lauktos KlovainieČių 
“krikštytos”. Tai buvo pereitą 
šeštadienį, Vasario 22, d. p. Še- 
meto svetainėje. Susirinko gra
žus būrys svečių iš visoš apie- 
linkės, bet vieno krašto seni par 
žjatami. Gavosi malonus Vaiz
das, kai seni ir jauni sutarti
nai suko suktinį. r

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

Commimity Tavern
Musu ..užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
Šiokiomis dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI.

Savininkai
3203 So. Halsted St.

Educational 
Mokyklos

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
' - z ar

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit; pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

PARSIDUODA Tavern biznis, ran
dasi geroj apielinkėje. prie Consum- 
mer’s vėrauzių. • Vienai moteriai 
persunku, 8129 S. Vincennes Avė.

rfavičius, sako.
kuopa, Cliffsidę, N. J. pereitos 
vasaros Vidurį aukavo $3.00 
kun. Mockui. Pinigus pridavė 
L. Pruseikai, prašydami, kad 
pasiųstų. Ar apląikėte tuos 
$3.00?”

Kun./M. X. Mockaus šelpi
mo komitetas nięjęp nęŽinpąpįę 
tuos pipigus. Muftis tekp, gir
dėti, kad kun* Mockus yra ga
vęs po kelis dolerius net kele
tą kartų, bet iš kokių šaltinių, 
mes nežinome. a

. Labai ačiū rockfordiečiams 
už aukas, tik gaila, kad mai
nant čekius susidaro nuostolių. 
Mes patariame siųsti money 
orderius, nes už jų išmainymą 
nieko nereikia mokėti. Pinigai 
priduoti iždininkui S. Dambraus-

Moderniškiausia ’ 
'Kepykla '' ' '.

NeW Procešs , . Baking Cm, 
3401 So. Morgan St., savinin
kai pp. Longinas ir Valerijo
nas Kuchinskai^ Tai, didžiausi 
lietuvių duonos kepykla, ku
rios įrengimas skaitomas 'mo
derniškiausias.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck'!'Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

Happy Hour Tavern
Miisų. lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies dėgtine, alų. 
cigarus. Šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais Žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininke

2906 So. Union Avė.

Kas ardo vienybę
Šv. Antano parapijos lapukas 

“Pranešėjas” buvo pradėjęs la
bai “bustyti” atskalūnų Lietu
vių Improvement Kliubą. Nepa
gailėjo savo triūso ir klebonas, 
kad įtikinti savo parapijbhiš, 
jog tai tikras 
kliubas 
negaliu suprasti, rodos, moky
tas žmogus.

-Dabar, kada teismas jau? ta 
re savo žodį, dalykas pasikei 
te. Apie vienybę kitiems kai 
ba, o patys ją ardo.

—“N.” Riejas.

CALUMET CITY.—-Dar noriu 
truputį pasakyti apie D.L.K. 
Vytauto Draugijos parengimą, 
kuris įvyko vasario 22 d. IŠ 
pradžios vakaras pasirodė la 
bai skystas, bet apie dešimtą 
valandą pradėjo rinktis jaunuo 
mėhe. Matyt, didžiuma .sve
timtaučių. Ir, po ’ tų didelių 
šalčių, kad pasileido j šokiiife, 
tai nebegalėjo susilaikyti ir 
orkestrą turėjo groti pusant
ros valandos “overtime”.

Vakaras tęsėsi iki trečios va
landos rytą ir visi atsilankę 
jaunuoliai ir svetimtaučiai gy 
rėsi, kad “lietuviai juos uŽgA- 
nėdino”‘ Manau, kad liks ir 
pelno. Draugija yra pašelpinė.

—Vietinis.

hium. UIT ri jln in
Kviečiu visus dratigus ir pažįstamus 
atsilankyti j mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

z Nepaprastas šaltis per su
virs mėnesį laiko sutrukdė ne
tik visokį biznio judėjimą, bet 
ir organizacijų , veiklą.

Dabar, šalčiams praėjus, pra
deda viskas atsigauti, todėl ir 
organizatyvis darbas daugiau 
įmanomas, visokie susirinkimai 
skaitlingesni. ' ,

Tatai ir Rokiškėnų Kliubo 
tvėrimo reikalas. vėl. iškyla 
aikštėn. Apie mėnesį laiko at
gal, keletas rokiškėnų sudarė 
laikiną valdybą ir pagamino 
projektą kliūbo tikslams bei 
taisyklėms. Dabar jau yra ga
limybė šaukti visuotiną Rokiš
kėnų susirinkimą galutinam iš- 
diskusavimtri kliubo reikalingu
mo klausimo ir jo tikslų. Susi
rinkimas ' 'į 
vas. 28 & vakare. 
Star Kliųbe, 
Avė. prie Milwaukee ir Damon 
Avė., aiit antro aukšto, • virš 
reatauranto.

Tad, visi rokiškėnai 
kviečiami atsilankyti į šį 
sirinkimą.—-K. čepukas.

iifr. Kežas, kuris yra P^npks 
Furniturė Kompanijos krautu
vės vedėjas Brightc n Parke, su 
žinotai, marčia Mrs. Felicija 
Kežas, kuri ilgą laiką yra dir
busi “Naujienų” ofise, taipgi 
Mr. ir Mrs. J. ^ųl/ais, sausio 
25 dieną, apleido Chicagą ir iš
keliavo Floridon, sveikatos jėš- 
koti. ( ‘ 1 .

Vasario 22 dieną, Kežai ir 
Šukiais grįžo Chicągon, o Fe
licija Kežas dar pasiliko Flori
doje porai savaičių. Dabar ten 
nuvažiavo ir jos vyras.

Pirmučiausiai jie. nuvažiavo 
tiesiai j Miami, Florida. Ten 
išbuvo tris savaites. Visą lai
ką kelionė automobiliu iš Chi- 
cagos į Miami buvo gera ir 
laijninga. Ten, Miami, įvai
rios gėlės ir vaisiniai medžiai 
dabar žydi, žmonių suvažia
vusių iš visų valstijų ir Kana
dos, labai daug. Pačiame mies
te kambariai brangus. Bet jie 
buvo apsistoję dvyliką mylių 
nuo Miami, pas lietuvius. Tuo 
budu butas kainavo nedaug.

Gyvendami Miami, taikiai ei- 
dova į miesto sodą. Ten kas 
vakaras yra duodami puikiausi 
koncertai ir operoš. Į koncėr- 
tufe įžanga—16c., o į operas— 
25c. Taipgi, vakarais praleis
davo smagias valandas besi
klausydami koncertų iš operos. 
O dieną maudynėse ir saulės 
spinduliuose.

Paskiau dar buvo nuvažiavę 
į St. Petersburg, Tampa, Tur- 
pin Springs ir Silver Springs.

Tampa mieste yra vien tik 
cigarų išdirbystės ir žmonės iš 
to sau gyvenimą daro.

Kempių centras
Turpin Springs mieste žmo- 

neš daugiausiai verčiasi kempių 
(sponge) išdirbyste. ' Įdomu, 
sako, yra žiūrėti kaip žmonės 
neria j jurų dugną ir iš ten iš
traukia kempių ir visokių ki- 
toknį juTų gražumynų. Kempes 
veža j kitus miestus parduoti, 
b kituos jurų gražumynus par
davinėja vietinėse krautuvėse, 
kaipo suvenirus. ■

Silver Springs, tai yra įdo^ 
minusia vieta, kokią esu ma- 
'tęs Savo gyvenime,— pasakojo 
MV. Kežas. Vietos gyventojai 
turi prisidirbę laivukų ir tais 
laivukai vežinėja pasažierius ju 
roję. Apię 80 pėdų gilumoje 
galima piškiąi matyti jurų 
dugną. Vanduo—kai krištolas. 
Viskas matyti: žuvys, karoliai

, zWILL0W SPRINGS. —Va
sario 23 d. pp. Ktfchinskų sū
nūs, Antanas Plonys, 82nd 
and Kean Avė., susilaukė dvi
dešimts pirmojo gimtadienio.

i surengė 
o kadangi 
yra draur 

ir turi plačią 
visuomenės

5 KAMBARIU muro bungalow 
netoli 55 St. ir California. Mainysiu 
ant senesnio namo bije kur. John 
Stankowicz, 4559 S. Paulina. Tel. 
Yards 0145.

STOGDENGYSte
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
bleties darbus. Lengvos išlygos. 
įeL pageidaujama.

BRIDGEPORT POOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

ROSELAND.— Roseland Lie^ 
tuvių Laisvamanių Kuopa gavo 
$4.35 kun. XM. X. Mockaus su- 
šelpimui. Pinigus, per “Nau
jos Gadynės” . administraciją, 
prisiuntė L.D.D. 17-ta kuopa iš 
Rockford, III.

Prisiųsdamas pinigus, “N. 
G.” administratorius K. Stepo-

Ij/.D.D. 3-čia

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY » 
Senuko DaugelaviČiaus

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

Pašaukit.

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

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

Hemlock 0800

savo
r o' neKi&skalunų,

Kodėl jis taip darč,

senyva moteris 
1 — ir 

Nėra skalbimo, 
atlyginimas — 

žino 
pra-

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo' yra nariais C/n’- 
ccigos Lietuvių Draugijos.^ Ši 
Draugija yra pašalpos ligoje,- 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6,- $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $5Q e^trą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c,, $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas ^baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji lianai įsirašą Draūgijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijačijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvgks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

įsirašyti Draūgijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie“ 
šiai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, n^edėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus, v

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draūgijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžip 
30 dięnaL
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2roš lubos)

Kai 1.1:30 kliubo pirmininkas 
atidarė programą 
žindinęs su šiuo 
tikslu, perstatė-kumus, būtent: 
J. J. Janeliunas, V. Deveikaitė, 
J. J. Rašinskas, p-ia Aleliunie- 
nė, p. Vilkunas ir p-nia Suba- 
čiene. • • • . '

Buvo daug laimikių
Sakė prakalbas. P-as Dargu

žis gražiai įjupiešė organižacinj 
veikimą, o po prakalbų sekė 
likusi programo dalis; dainos, 
įvairus laimėjimai, kurių buvo 
labai daug ir atidaryta šampa
no butelis,' kurį aukavo p; Ja- 
neliunas. Puota užsitęsė iki 
pat ryto.

Ir taip pirmas viešas pasiro
dymas • atliktas su gana gero
mis pasekmėmis,—komisijos ir 
visų kitų norai išsipildė. Tad 
veliju 'pasisekimo. Dabar 
visiems dirbti, kad visi 
spiestų į šį būreli.

Susirinkimai įvyks kas mėne
sio paskutinį sekmadienį, 2 vai. 
pp. Praeitasis susirinkimas, tie
sa, nebuvo Skaitlingas, mat, po 
puotos buvo visi pavargę, bet 
už tai įstojo 5 nauji nariai.

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau irenta

2 šaukštai želatina
% puoduko šalto vandens
2 kiaušinių tryniai (truputi išplakti)
1 arbat. šaukštukas druskos 
% puoduko pieno į 
Vi puoduko cūkrattŠ -
1 sv. Varškės (perleisk per šita)
1 citrina (išspausk' sunkų ir nutar- 

kuok žievę) f,
1 arbat. Šaukštukas.vanilijos
2 kiaušinio baltiniai /gerai išplakti) 
1 puodukas išplaktos saldžios grie?

tinęs.. v <• ,
Ištarpyk želatina šaltam vandeny. 

Sudėk kiaušinio' trynius i double- 
boilerį (dviguba puodų), Lengvai 
išplak ir pridėk druskų,- pienų ir 
cukrų. Virk pakol ‘mišinys sutirštes. 
Nuimk nuo ugnies.!, f pridėk ištar- 
pinta želatina, gferai sumaišyk ir 
padėk, kad atauštų. Pridėk varške 
kuria perleidai per šitų, citrinos sun
kų. sutarkuotų žievę Hc vanilija. Ant 
galo sudek išplaktus baltinius ir 
grietine. \

Išklok blekinę forma su sekamu 
mišiniu:

1 puodukas Kellog^’s’ Com Flakes 
; erumbs / .

% puoduko ištarpyto sviesto 
% puoduko cukraus , 
1 arbat. šaukštukas; cinamonų,

(Paimk 4 puodukus Kėllogg’s Corn 
Flakes ir iškočiok su kočiplu, tai 
gausi 1 puodukų Corri Flakes tru
pinių). ' " ’ / .. ■

Sumaišyk trupiniui su sviestu, cū-\ 
kruni ’ ir cinamonais. Vartok 2/8 j 
dėl apatinės dalies bleties, o likusių 
dali apibarstyk ant viršaus. Kai 
išklosi 2/3 šio mišinio blėti, sudėk 
viršui suminėta sųrįo mišinio ir vir
šų apibarstyk 
pinių mišinio, 
tame, pečiuje..

NAUJIENOS, Chicago, III. 
lįn ■ i, r ! rįi / įn įij .įj;

“Jei. Nei Man, Tai
Nei Kitam”

Furniturė & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S, EzSOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CĄLumet 5269.

ir visi jurų, gyventojai, žuvys 
ten taip . prijaukintoj kad iš 
rankų maistą nuo žmorįių

°Bridal; Chamber”
Ypatingai viena vieta labai 

graži ir turi savo liūdną isto 
riją 
vaikinas 
merginą 
no tėvai neleido jam ją vesti. 
Tas vaikinas tūlam laikui Išm 
važiavo į kitą' miestą. Merginu, 
nesulaukdama grįžtant atgal 
vaikino, nuvažiavo laivelių į jai 
patinkamą vietą, šoko iš lai
velio ir nuskendo. ‘Vaikinas 
grįžo atgal. Bet jo mergina 
jau* buvo nuskendusi. Jis nu
važiavo j tą vietą ir pamatė ju
ros. dugne jos ranką, su bran-» 
zoljetu, kurį jis buvo jai nu
pirkęs. Kai pamatė .jos ran
ką, šoko į jurą ir jis nusken
do. l)abar ta vieta / vadinasi 
“Bridal Chamber”. Ir visi ke
leiviai apie tą vietą daugiausiai 
kalba.

Slr. Kežas sako, kad žiemos 
laikų pravartu nuvažiuoti į Flo
ridą ir įsigyti daugiau -sveika
tos.—-Antanas. »

____  v

Real Estate For Sale 
Namai-Žem

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

“Birutės” Choro pamokos į- 
vykstū šį vakarą, 812 W. 33rd 
St-, 7:30 vai. vak. “Birutė” 
rengiasi prie • savo koncerto^ 
kovo 8' d., Liėtuvių Auditori
joj. Apart choro, dalyvaus 
operos dainininkė Barbara bai
lys, pianistė Aldona Briedy te. 
smuikininkė Lulu Raben Mit“ 
chell. ■ ! ^',•!>:'/ '/./.•'

Visi choro dalyviai, turi da-
Vąldyba.

Business Service
Biznio .Patarnavimas_____ _

K. ČEPUKAS
Storus, žema

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
užeigų, kur visados randasi gera 
degtinė, alus,, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENR 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

ftelp Waiitčd—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos ■— kuris moka karves 
melžti — Nuolatinis darbas. Atsi
šaukite 4650 S. Western Avė.




