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Francija sutiko viena nieko nedaryti. Bet 
Anglija nebepasitiki savo diplomatais 

ir perkelia konferenciją į Londoną
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LONDONAS, .kovo 11. —Vi- 
sose Europos ministerijose ei
na nuolatiniai pasitarimai apie 
tai, kaip išvengti kraujo pra
liejimo delei Vokietįjos sulau
žymo Versallės vir Locarno su-, 
tarčių. Anglijos kabinetas šian
die net du sykiu .laikė susi
rinkimą.

Anglija, kaip išrodo, ir to
liau bandys vaidinti sunkią tai
kintojo rolę.

Bet iš Franci jos ateina rus
tus grūmojimai karu. Taipjau 
girdis ir grūmojimai ■ apleisti 
tau’tų sąjungą;, jei, Anglija ne- 
parems Francijos prieš Vokie-

CHICAGO.—Cook kauntė jau 
dalinai sutvarkė mašineriją iš
dalinimui senatvės pensijų ir 
nors federalinės valdžios pinigų 
dar nėra gauta, tečiaus jau grei
tai busiančios paruoštos apli
kacijos sentvės pensijoms gau
ti. 65 m. seniai, kurie neturi 
jokių kitokių pragyvenimo šal
tinių, galės gauti iki $30 į mč- 
nesį pašelpos. Pusė tų pinigų 
duos valstija/ o kitą pusę—fe
deralinė valdžia.

kongresmanas
(rep. .iš New

7 irv yra pa- 
nors ir per

VVASHINGiTON, kovo 9. — 
Atstovų buto komitetas sutiko 
paskirti $£0,000 kongreso tyri
mui Townsend ir kitų 
vės pensijų planų.

Vokietijai „pasisekus »sulaužyti 
< >’ L^carno Jgiitartį, dabar gali 

pradėti ?jas ’ laužyti ir kitos 
sutartimis nepatenkintos val
stybės '

NEW YORK, kovo 11. — 
Streiklaužys, pasamdytas ope
ruoti elevatorių, aptarnautojų 
streiko paliestame napie, įsi
laužė į vieną to triobėsio butą 
ir išnešė už $55',000 brangme- 
nų ir kailių.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: 1

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 40°.

Saulė lieka 7:08, leidžiasi 
6:52.

GREENSBURGH, Pa., kovo 
9.—Keturi žmonės iš St. Mary, 
Pa., liko užmušti1 kely į baž
nyčią, jų automobiliui susidu 
dus su troku.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš' 
to miestelių augimas yra labai 
gajus. Kaip sparčiai augi 
Klaipėdos krašto miesteliai, ma
tyti ir iš Pagėgių. Prieš karą 
Pagėgiai buvo dar tik didesnis 
kaimas su keliais geležinkelio 
stoties trobesiais. Tada Pagė
gius sudarė Beninkaičių ir Pa
gėgių kaimai, kuriuose iš viso 
buvo 900 gyventojų. šiuo metu1, 
kaip, Klaipėdos 
Pagėgiai jau spėjo išaugti iki 
trečio didumu Klaipėdos krašto 
miestelio., IJabar Pagėgiuose 
yra 2550 gyventojų. Vadinasi, 
nuo 1918 rų. Pagėgiai išaugo 
tris kartus..

/.MASKVA, kovo 10. — Bol
ševikų laikraščiai rodo didelį 
apsivylimą dėl Anglijos ir Fran
cijos pozicijos linkui Vokieti
jos atginklavimo Pareinio, 
ypač abiejų šalių nesugebėjimu 
užimti griežtesnę poziciją lin
kui Vokietijos.

OTTAWA, Ont., kovo 11. — 
Atstovų butas 175 balsais prieš 
39 ratifikavo naująją Kanados 
prekybos sutartį su Jungt. 
Valstijomis.

Dar jokia kita sutartis ne
buvo radusi tokį didelį pritari
mą Kanados parliamente.

Už sutartį kartu su libera 
lais balsavo socialistai ir So- 
cialio Kredito partija.

Viena Paryžiaus žinia sako, 
cad Franci j os užsienio reikalų 
ministeris Flandin jau veik yra 
įsitikinęs į karą, kol Vokietija 
tam karui nėra pasiruošusi.

Kitas augštas valdininkas at’ 
virai pareiškęs: * '

“Mes žindme, kad karas vis- 
tiek bus už dviejų metų.
geriau stoti karan dabar, 
esame Jam priširuošę.”

Bet kiti mano, kad tai

. LONDONAS, kovo 11. <—Se
nelių prieglaudoje pasimirė ad
mirolas Earl Beatty, buvęs An
glijos karo laivyno komanduo
to jas laike pasaulinio karo it 
ypač pasižymėjęs mūšy su Vo
kietijos laivynu ties Jutland, ku
riame Vokietijos laivynas liko 
nugalėtas ir daugiau juroje ne
bepasirodė.

Jis pasitraukė iš laivyno sau
sio 17 d., šių metų, sulaukęs 65 
m. amžiaus.

Senatas teis federa 
linį teisėją

LONDONAS, kovo 11. — 
Nuomonių pasidalinimas tarp 
Francijos ir Anglijos dėl Vo
kietijos sulaužymo Locarno su
tarties ; ir atginklavimo Parei
nio, išrodo, mažėja ir galbūt 
bus galima prieiti prie pilno 
Francijos ir Anglijos susitari
mo rytdienos (ketvirtadienio) 
konferencijoje Londone.

Anglija su pasitenkinimu su
silaukė , Francijos premiero 
Sarraut prižado, kad pati vie
na Francija sasavaliai nieko 
nedarys ir stversis militarinių 
ir kitokių sankcijų prieš Vo
kietiją tik tuo atveju, jai jas 
patvirtins tautų sąjungos tary-

MONTREAL, Que., Kanadoj, 
koyo 11.—Joe Abramovich, 17 
m., liko pasmerktas mirčiai už 
nušovimą žmogaus laikė plėši
mo. Jo sėbras nusižudė už ke
lių valandų po plėšimo.

New Yorko samdyto 
jai siūlo streįkie- 

riams “taiką”

Anglijos pozicija darosi vis 
keblesnė ir pačiam Edenui. Jis 
reikalavo aštriai bausti Musso- 
lini, bet dabar bijosi užimti to
kią pat griežtą poziciją linkui 
stipresnio priešininko —Hitle
rio.

Delei to Anglijos palankumas 
Franci j ai . padidėjo ir dabar 
Anglija ruošiasi griežčiau '’nusi- 
.atatyji prieš Vokietiją ir pa- 
remti Francijbs reikalavimus.

Premjeras Baldwin sušaukė 
skubų kabineto susirinkimą iš
klausyti užsienio reikalų minis- 
terio kapt. Eden ir lordo Hali- 
fax raportą apie vakarykštį Lo
carno sutarties signatorų su
sirinkimą Paryžiuje.

Tečiaus viename pagrindinia
me klausime neįstengiama pri
eiti prie jokio susitarimo, bū
tent, dėl Francijos reikalavimo, 
kad Vokietija ištrauktų iš Pa
reinio savo kariuomenę pirm 
negu bus galima pradėti dery
bas tarp Francijos ir Vokieti-

WASHINGTON,t kovo 11.
Senatas dvyliktą kartą Ameri
kos istorijoje vakar susirinko 
kaipo teismas, teisti atstovų bu 
to apkaltintą valdininką.

Teisiamuoju yra federalinis 
tėisėjas Ritter iš pietinės Flo
ridos, kuris yra kaltinamas už 
kyšius ir netinkamą teisėjui el
gesį-
. .Teisėjas prieš senatą turės
stoti ketvirtadienį. Jį kaltins keturi josvaikai 
atstovų btftas, bet teis senatas, ti du vaikai liko sužeisti

WASHINGTON, kovo 11. — 
District of Coltfmbia augščiau* 
sias teismas uždraudė senato 
komitetui, kurie daro tyrinėji
mus, užgriebti telegramas, 
ar išreikalauti tų telegra
fo kompanijų tų telegramų ko
pijas, ries tai esąs varžymas 
piliečių teisių, prieš “bereika
lingus užgrobimus ir kratas”.

Ginčas iškilo, kai šen. Black 
komitetas, kuris tyria “lobby” 
veikimą, pareikalavo iš West- 
ern Union išduoti Jvisas telę- 
gramas, kurias pasiuntė ar ga
vo Ghicagos advokatų firma 
Winston, Strawn and Shaw. *

Tokias “talkos” sąlygas strei 
kieriai atmetė kaipo “absurdiš 
kas” ir “begėdiška; 
siryžę kovą tęsti 
visą vasarą”.
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Mrs. Anna Hauptmann ir sūnūs Mannfried, kurių 'vyras ir 
tęvas, Bruno Hauptmann, sėdi Trepton, N. J., kalėjime, lauk
damas mirties elektros kėdėje už Lindberghų kūdikio pagrobi
mą ir nužudymą.

Cook kauntė paruoš 
aplikacijas senatvės 

pensijoms

H0LLYW00D
10.—5 ar 6 ginkluoti plėšikai 
naktį užpuolė Hollywood Count- 
ry, Club, surišo darbininkus ir 
privertę manažerį atidaryti sei
fą, pabėgo pastvėrę apie $15,-

• PERTH, Ont., kovo>10.
Penki žmonės žuvo gaisre, ku
ris sunaikino Advin Mclnnes 
ūkio namą; p žuvo motina ‘ ir 

Vyras irki-

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 KUoeyęleH (5000 Watte Pajžgoa).

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

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

GENEVA, kovo 11. — Tau
tų są'ju’ngos rateliai numato- 
kad Vokietijai z sėkmingai sir 
laužius Versales ir Locarno su 
tartis, dabar gali prasidėti vi
suotinas. Sutarčių laužymas.

Iš Balkanų gautomis žinio
mis, Bulgarija irgi galbūt at 
mes Neuilly taikos sutartį, o 
Turkija pareikalaus teisės iš 
naujo fortifikuoti Dardanelus 
ir Bosforo pėrtakas.

Verigrija jau atvirai kalba 
apie panaikiniriią' taikos sutar
ties.

Spėjama, ■ kad Jugoslavija, 
Rumunija, Graikija ir Turkija 
Balkanų sąjungos susirinkime 
Belgrade kovo 23 d. sutars 
šaukti bendrą jų generalinių 
štabų konferenciją.

The Lithuanian Daily New
Ehterpd as second-class matter

MANCHESTER, N. H., kovo' 
11.—New Hampshire valstija 
visuotinu balsavimu išrinko de
legatus į demokratų ir repub- 
likonų konvencijas.

Visi išrinktieji demokratų 
delegatai yra instruktuoti bal
suoti tiktai už prezidentą Roo- 
seveltą.

Rėpublikonų kandidatai nėra 
instruktuoti, bet jie esą dau
giausia palankus chicagiečiui

Londoną ir laukiama atvyks
tant pateis Hitlerio atstovo 
pulk. Ribbentrop. Londone Vo
kietija turi ambasadą, kuomet 
Genevoje yra tik konsulas, tad 
ir Vokietijai lengviau susižino< 
ti, jei iškiltų kokis svarbus da
lykas.

M«ras La Guardia atnaujino 
pastangas sutaikinti streiką, ir 
išnaujo bandys samdytojus pri
kalbinti priimti arbitraciją 
strėikįeriams priimtinomis są
lygomis.

Samdytojai ypač priešinasi 
pripažinimui unijos ir sako, kad 
jie niekad to streikierių reika
lavimo nepriimsią.
Planuoja prganizuoti nuomi

ninkus

Yra svarbių priežasčių kodėl 
Locarno signatorų konferencija, 
taipjau tautų sąjungos tarybos 
susirinkimas liko staigiai^ per
kelti į Londoną.

Viena, Anglija, po garsaus 
Hoare-Laval fiasco—nebepasiti
ki savo ministeriais, kada jie 
išvažiuoja iš Londono tartis su 
svetimomis valstybėmis, nes jie 
vėl galį įkliūti į Francijos “kil
pas”.

Be to ir paties Edeno ran 
kos būna surištos užsieny, nes 
jis negali daryti jokių svarbes
nių susitarimų be susižinojimo 
su kabinetu. Tik visas kabine
tas gali tarti paskutinį žodį, tad 
geriau yra konferu<oti Londone, 
kur galima tuoj aus susižinoti.

Manoma taipjau, kad ir pa
čius vokiečius bus lengviau, pri- 
kviesti į Londoną, negu į Ge- 
nevą. Jau ir dabar poras žy
mių vokiečių yra ' atvažiavę į

DORCHESTER, N. B,, Kana 
doj, kovo 11 
nister,-19 metų jaunuolis, liko 
pasmerktas mirčiai byloj dėl 
keistčs žmogžudystės. Jis buvo 
pirmas iš trijų kaltinamųjų, ku
rie bris teisiami dėl tos žmog
žudystės.

Buvo kaltinama, kad jo mo
tina, našlė, norėdama prisika
binti prie dviejų vyrų, pradė
jo skelbti, kad ji pagimdė kū
dikį, kurio tėvu1 esąs vienas tų 
vyrų. Įrodymui, kad ji tikrai 
turi kūdikį, ji pradėjo nešiotis 
susuptą lėlę, 

u •

Kad gauti tikrai gyvą kūdi
kį, motina, susitarė su sunais 
pagrobti vieno neturtingo ūki
ninko „Lake ir jo šeimininkės 
dukterį. Bet kad paslėpti kū
dikio pagrobimą, tai Bannister 
nužudė Lake, su juD gyevnusią 
šeimininkę ir jų sūnų, o duk
terį pagrobė.

Tečiaus žmogžudystė išėjo į 
aikštę ir jauniausias sunūs li
ko pasmerktas mirčiai. Teismo 
už žmogžudystę laukia ir’^anį 

[ras . sūnūs, ... Daniel Bannister.
* Kitris ‘sYRrbur '*•Wlyo^ tai 
mažosios entenfe,* Balkanų są
jungos, Belgijos, Lenkijos ir 
Rusijos > prisižadėjiriias paremti 
Franci ją tautų sąjungos tary
bos susirinkime šeštadieny.

Mažosios valstybės numato, 
kad jei Vokietija nebu's su’ 
drausta ir jei bus leista jai lau
žyti sutartis, tai ir jų pačių li
kimas pasidarys netikras.

Belgijos preriiieras kalboje at
stovų butui prižadėjo ginkluotą 
prigelbą Francijai apgynimui 
Locarno sutarties.

Italija laikėsi nuošaliai ir 
neteiksianti jokios pagelbos 
Francijai ar Anglijai iki nebus 
atšauktos sankcijos Italijai.
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NEW YORK, kovo 1L *- 
Triobėsių aptarnautojų streiko 
vadai atsisakė priimti “absur 
diškas” įr “begėdiškas’’ sam
dytojų pasiūlytas “taikos” są
lygas ir ruošiasi dar labiau iš
plėsti triobėsių aptarnautojų 
streiką. ' • **

Samdytojai paskelbė sutinką 
prailginti dabartinę sutartį ir 
paskui periodiškai arbitruoti al
gų klausimą. ■ ' ' • .

Bet visi darbininkai, kurie 
liko pasamdyti laike streiko 
laužyti streiką, reiškia visi 
stęeiklarižiai galės pasilikti sa
vo vietose, samdytojų nuožiū
ra. Q iš streikierių bus priim
ti į darbą tik tie darbininkai; 
kuriuos pasirinks patys sam
dytojau Nepatinkantys samdy
tojams'-streikieriai darbo nebe
gaus.

Mirski griežtai 
ryboms su Vokietija ir reika
lavo, kad tautų sąjungos tary
ba užimtų griežčiai^sią poziciją.

Taipjau patirta, kad ir Len
kija padavė Frartcijai dvigubą 
ultimatumą. Lenkija, iš vie
nos pusės, prisižada visomis 
jėgomis remti Franciją, jei to
ji sumanys griežtai bausti Vo
kietiją. Tečiaus iš kitos pu
sės, jei Francija nusileis ir leis 
vokiečiams pasilikti Pareiny, 
tai Lenkija turės veikti savys- 
toviai užtikrinimui jos pačios 
saugumo.

Tai yra aiškus lenkų prigru- 
mojimas susidėti su vokiečiais, 
jei Frakcija 4eišsigali paro
dyti savo galybę ir> sulaikyti 
Vokietiją nuo sutarčių laužy
mo.

Siūlo kompromisą
Kad išlyginti skirtumus An

glijos . ir Francijos nuomonių,1 
Anglija pasiūliusi sekamą kom
promisą :

1. Vokietija negali taisyti 
fortifikacijas Pareinio zonoje.

2. Vokietija turi sugryšti į 
tautą sąjungą be jokių sąlygų.

3. Vokietija turi pasirašyti 
vakarų Oro sutartį.

4. Vokietija turi iškilmingai 
prisižadėti nebelaužyti ateityje 
jokiri nutarčių • hp nestatyti jus 
pavojun savavaliu veikimu.
Rusija ir Lenkija reikalauja 

griežto veikimo
Rusijos ambasadorius! Lon

done Ivan Mirski apsilankė už
sienio reikalų ministerijoje ir 
pareiškė, kad Rusija neskaito 
Vokietijos sulaužymą Locarno 
sutarties kaipo izoliuotą žings
nį, nes jei Vokietija nebus nu
bausta dabar, tai ji įgaus drą
sos ir ateityje 
besnes sutartis.

The First and Greatest lithuanian Daily in America

Washingtone
Marcantonio
Yorko) paskelbė, kad jis ;pra 
dėsisą organizuoti 
kų sąjungą”, kuri nemokės nuo
mos iki' streikas nebus sutai
kintas “patenkinančiomis sąly
gomis”.

“Mes tikimės pradėti gene
ralinį riuomų streiką visame 
mieste?, pareiškė kongresma
nas. *<



Ketvirtadiėffis^kovo’ 12, '3f)

CleveM Ir Obio Žinios kuopos veikimo

Sustabdys darbus

SLA. Narys

,venw

22 St.)

•treet

Pirope Boulevąrd

Vasarėš pastlinksirtinimai

Gūžina pa^odį

AMU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

Phone Yards 11888819 Lituamca Avenuė
Zoologijos daržas

Netikrų pinigų platintojai mkrdlil

______

Boulevard 7320
Prospect 1930

tGQSHOCTON, OHIO. 
ttnjja buvo pradėjusi 
tuo Ii tris A. arid P. Co

gaso, 
nėra-

Valandoš 
išskyrus

Ofisą 
iki 8:3i

na- 
inums'

KENTON,.. 
ėdjWfhi^^čij 
gal tėkštą šu

Ofiso valai 
6—-8 y. vak.

Narių? 8'usirin’kune dalyvavo 
apie trisdešimt. |

žudyti norėjusi todėl,.kad. jps 
vyras jai pasakę 
ti perdaug riebi

Ji liko nuvežta į Jobo 
ligoninę.

flj^lįite, kartais prie ko ptfi- 
veda tokie “komplimentai/.*'

A'iYttotoobilis - itzmušė septy-

756 Wė^35tKSt
Cor. of 35th. and Ėalsted Stš. 

Ofiso valandos iiuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliotais pagal sutarti.

'lio' bu'dto 
ad biusų 

rėikalm jiems

LANDOS: 
ryto; nho 2 iki 4 

30 vai 
iki 12

iTtfstą policija su 
netrukus vėl palei

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Boulevard 5914 Diė’ną ir 
r yalandds:nuo 2 iki 4. 

v,. Neda

si te, kaip galite atgauti 
padėtų pinigų stoną.

Valandos hud 10—4. nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

•ris
200'. Piešimo metu Lanke bu
vę ir du koštumeriai.

. «’ . ♦ . »-••« 'I- ' ■

Policija atvyko po to, kai 
banditai jau seniai buvo pasi
šalinę.

LIETUVIAI 
.... .■ .1. .. . ‘ .

Gydytojai ir Dentistai

kti pinigų.

Darbus dirba WPA* darbb 
nihkaj. Kai buvo Saitas, ir bito- 

ėrii to jie Avii- 
ifl, 6- wi» jfewte w to- 
kėjo. DėliąiMp'; ^in-om’a, pasi
darė febai d'a’iYg bereikalingų’ 
išlaidų.

’ . Jį .. - , - * . •
. . Taisomoš yra tookykltj žai
dimo aikštės’ ir rotušė.

Pardavinėja aiittomobilų 
’ latentinėLiėtuviį Banko knygučių 

saviriinkainte

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
«...-v Ofisas. > 
2408 W. 63rd St ' 

Rėš.
6000 So. Campbell Avė.

Ofisė Tel. Botdėvąrd 591Š 
Rez. TelrVictoŽr 2348

Trys lietbviaijfjaį; nusi

,.. Čleyelandas turi mažų zoo
logijos daržą: Ne vien, kuria- 
nie visai nedaug -tėra paukš
čių ir žvėrių, šiomis dienomis' 
susiorganizavo specialė drau-’ 
■giją, kuri sieksjs zoologijos’ 
‘daržų padidinti bei paįvairių- 
Jt z

Nauja biznio šaka
* i

, Reti lietuviai tariasi ir gal
voja apie naują biznį. Bū
tent, tariasi sukurti korpora-^ 
čij’ą au’tėfeobflfalfe's' firiaMteuo- 

!fr.’ Va’dihašf, žmohės'; kurie 
negali šbšyk viš^i jjfe’igų už 

•|>e‘rkam'tfš! aūtOfbob'il'ita šu- 
;ibokėti, galės' iš 65s' finanSibė^ 
i korporaci j os gabtf paskolų’.

Atrodo, kad1 tokiai korpora
cijai yra gera dirva. O: kadan
gi žada prisidėti keli patyrę 

,žmonės, tai biznis turėtų eiti 
•neblogai. Yra taip pat pasitu
rinčių* žmonių, kurie . ieško 
pčogų savo pihigu'S saugiai ir 
pelningai investutoti. Jie domi
si sumanymu steigti kOtpora- 
Iciją.

Jei tas sumanyhiaš pradės, 
(taip sakant, štotte kubu, tai 
apie tai kitą kartą aš plačiau' 

(parašysiu.

P-as Verbela, SLA 14 kuo
pos sekretorius, pradėjo sirgti' 
Susivienijimo politika. Kuopos1 
susirintimuėse jis dažnai tiek 
pradeda karščiuotis, kad skai
to kelių riiėnesių senumo pro
tokolą. Ir skaitydamas nėsuši- 
griebid to T, kol .kas ]Są efekto 
pasiabį Labiausiai jis pyksta' 
ant tų, kurie feigiahitoi kalta' 
apie p. Ėagočių ir Sfažto^hą. 
Tuos žmones vadina tamsuo
liais. Tuo taYjftf p’atš yfa tiek 
“mokytas”, jog nesugeba tin
kamai perskaityti gautų laiš-

nutarė - nebemokėti 
po 10 centų į kuopos 
iriems reikalams. Mat, 

pasirodė; kad kū'opos iždas 
yča' tiėk šū'stiprėję's, jog nebe
reikia i 
Kreditas, 
duoti valdybai, kuri praeityje 
mokėjo tinkamai kuoptos rei

;§k4U5imai Naujienose 
juoda, nauda, dėlto,.
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

• Dentistas
4645 So. Ashland AV

> arti 47t£ Street 
Valandos ntiov 9 iki' 8 vakaro.

aboratoriją:- . 
netoli Morgan St.

Pieta ir 
_ __ vakaro. .

Tėl. Canal 8110
•s telefonai:. ,

Ši'omiš di'ėnbmjs miesto ma- 
jbras pakviefe pietų svetim
taučių laikraščių rėdMtoriu!s. 
Pietų mėtir redaktoi’ių biYTO 
prašyta, kad jie kooperuotų. 
Vadinasi, padėtų išgarsinti

į,- ,
Parodos rengėjai žino gerai, 

kad be garsinimų nieko nega
lima padaryti.

f O. — Miesto 
pareiškė’,’ 
>dyti pradėtiiš' 
ebradeda* te

žinoma, tai labai geras da
lykas. Ta'čiarf n’ėžiaiia, ar pa
siseks. Mat, miestas pinigų 
neturi, o be pinigų sunkų kas 

?n'6‘rš fiadaryt'i.

Darbininkė lattnėjo

kalus’ tvarkyti. Kū'6pa d*m‘r 
stovi ant tvirtų kojų, 
si, finansiški 1 jos reikalai y ra* 
tvarkoje.

TeAka pasakyti, jog'ir da
bartine valdyba yra gana vei
kli. O ypač pasižymi moterys. 
Pirma nariai nenorėdavo nė 
susirinkimų lankyti, bet da- 

jbar jau visiai kas kita. Juo to
lyn, juo' daugiau narių* daly- 
vauja! stfširinkimuosė. Svarbu 
butų, kad j kifą susirinkimą 
AH^ktiį visi Auriai, 
jiė tikrai parodytų 
Orgamžacij

JOHN B. BOIiOEN
a LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerihak Road (W. E_ 
Ofiso.Valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio,. Seredog ir 
PŽtnyčiOŠ 6 iki 9. 1 

< . Telefonas Canal 1175 
Namai:. 6459

Telefonas

susirinkime nebuvo labai svar
bių reikalų sprendžiama. Ki
tas šųširinkimaš bus kur kas 
š4ą^bė§AĮį Įadąngį nariai I 
rinks Pildomąją Tarybą. Rin- 
'kžSiai vyks- ne tfe*- jįnūsų 'kuo
ptoje?; b’et ir Visose iitose kuo- 
pto|e.;J .. f v / (

Įai,. ..Įnikti ĖtoigU ; spręsti, rė- 
gtoiišJriški kuėptoš rėikalaį, tai 
nariai 
daugiau

TOLEDO, OHIO. -r šioųris 
dienomis fiko areštuoti Ar* 
noki WilsOn, 3^ mėtų amžiais, 
ir Anthony Ritchie. PtoTičija 
areštavo juos ufž netikrų pYis- 
dolerių platinimą. Jie prisipa
žino, kad Toledo mieste išlei-

Ne trukus žiėma visai pasi
baigs. Visokios draugijoj ir 
organizacijos pradės rengti 
piknikus ir išvažiavimus, 
kelias atliekamas valandas 
butų galima praleisti 
ore. Aišku, kad kiekviėna or
ganizacija pageidauja sutrau
kti daigiau publikos*. O kaip 
sutraukti tą publiką, jei nėši- 
garsinsi?

Clevelando orgamžaci'jtoms 
aš mielai patarnatisiu. Tėgul 
jos tik praneša mali apie savo’ 
veiklą ir planuojamus paYeįi- 
gimus, o aš: apie tai parašysiu 
“Naujienose”. Iš tto organiza
cijoms bus dviguba nauda. 
Apie jų veiklą' patirs plačioji 
visuomenė ir jų pafen’gim'ai 
bus gausingiau žmonių lanko
mi.

Vienas pa^aaviųes alų 
rfonacuš ir kay^ ’

Pasirodo, ‘ • kadį m tisų 
čiai nesn

Dr. Charles Segal 
OFiSAS

4729 So. AsMaftd Avė. 
i-fbr lutts -’ 

-.CHICAG
OFISO NA 

Nuo 10 iki 12 van 
•vai. po pietų ip puo. 7 ikb<8 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 
valandai., diena.. J- x

Phoifc' MIDWAY 2W

Iš1 SLA. 14 ktfppfe šitei-

?> *■ ‘ * • . V. 1 ■
Kovo 4 d. SLA 14 kuopa lai

kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Buvo išdudti keli raportai. 
Seniau btfv.o Auferta iš piėzi- 

fdeAtd BA'gbčiauš pateikalaū'ti 
kažkokių* laiškų; prisiUstiy iš 
'Clevėlafidd. Šušitinkiinui BftL 
vo pristatytas p; Bagtočiąuš5 at
sakymas. Kai perskaitė atsa
kymą, ;tai mūšų pdlitikferiai 
.apšičamitio'. Atrodo*, kad' Vėl 
■Viskas bus tvarktojė.
’ Nėffmsfa' (ik Susivienijimo 
iėfkaTiį' “židoVaš;” p. PrAŠ^ė- 
viČhiS'. * Jis vis Suranda kab
liukų ir kaipo didžiausį daly
ką praneša susirinkimui. . Šį 
.kartą jis teikėsi pranešti, kad 
.Pildomoji Tarybą (vytirfdšia 
ipVęžideptąš, tfą’gtoČius' ir . w‘ė-; 
tprėz*. Mazukiia)’ pėč metuš te
legramoms ir laiškams išlei
dusi penkis šimtus dolerių.

f . Matote; koks,.tai “tožnas” 
pranešimas. Musų “žinovas”; 
m'afyti, labai švakai skaičiuo
ja, todfel j dm rbkųifdai susi
maišo'. Ir štė’i' tokius tuščius’ 
^dalykus jis kelia su*sifbiki
niuose. Blogiausiai tai, kad jis' 
kalba apie tokius » dalykus, 
Žūti Ūtos visai Aia'Žai temiši- 
mafto. O tai veda tik prie tuš-

Physical Therapy 
. and Midtyife - 

6^30 S. SVestem 
Avė., 2nd flodr 
Hemlock 9252

Patarnaūju piriė 
gimdymo naniuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
elėctric trea't- 
ment \įr. magne-’ 
tic blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

SANDUSKY, OHIO. — Va
žiuojant iš Sandusky į Tolėdto, 
reikia pervažiuoti milžinišką 
tiltą, kuris permestas į>er Ėrie 
ežero šaką. Tiltas pri'klaušto 
privačiai kompanijai. Bet štai 
eina derybos ir Ohio Valstija 
nori tiltą nupirkti. SMo aj/ič 
du milijonus dolerių. Supran
tamas daiktas, žmonės tuos 
pinigus turės mokesčiais su
mokėti. , į; m

Manoma, kad Ado gegužės 1 
d. valstija perims tiltą. Iki šiol 
privati kompanija iš fo tilto 
darė biznį, neš kiekvienas peč- 
važiuotojas turėjo mokėti tam 
tikrą mokestį.

Automobilių laisnia'rt’iB mfė- 
•sta’šT ątiddrė datog stočių’. Tose 
stotyse galima’ Ito’feniuš pirkti. 
Vienoj stoties viršininkė yra 
.gerai žinoma lietuviu veikėja’, 
p-ia Ona MichaUičlT. Tos Sto
ties adresas yra 10125 St. 
Clair Aye. Jei kurie lietuviai 

’fcči kokių kebluiiių dėl feis- 
ėų, tai pafarifi krėiptis į p-ią 

’Micfialličh. Ji nė atsisakys 
Tirinš1 ptota^nauti.

Labai keista, kad visai men
ko išsifavinimV žnibguš prade
da niekinti kituš*. Pravartu 
butų tokiems politikfėriams 
pirma pašimtokyti, o paskui 
jau kalbėti apie kitų “tamsu- 
mę .

A.L.Davidoriis, M.D. 
4910 < 

Aa L AND oi:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.ąudžiąį jei yra 
, tai stengiasi jąja 

pa'šinaiutoti. Viėt?i| parodoje 
dar galipia gauti,tad viso
kiems bižnia^ns’ ten yra pro
gų. XpšAkčėšiii lietuviai tu- 
;rėtų tomis pi’Ogįįini'š pasjnau-

DR. VAITUSH, OFf.
- . LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos .skaudėjimo, 
Svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
pĮO, skąudąma akiu karšti; atitaiso 
trumparegyste ir foliregyste. Priren
gia' teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas. daromas ,su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėcialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomo^ Valandos, nuo 10siki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Diaufėiy atsifikiiiiii akyš atitaiso- 
z mos be akiniu. Kainos pigiau 

. kaip .pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTŠ ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo J.0 iki 12 diena. 2. iki 8. no plietv

7 iki 8 vai Nedtt. nuo 10 iki 12
Rez. Tetepkotae PLAZA 2«hū

Rusas , 
Moterišku’. Vyriį 

J .i./ chrtfM
Ofisas 6850 S

Valandos: 2—4. _ _ 
įlomis ir šventadieniais 10—12

dieiM. i

šiomis dienomis mirė Juų- 
žas Marčiulaitis. Palaidotas Ii- 
ko Lakeview kapinėse. Mirė 
taip pat Veronika Sarkauskie- 
nė ir liko palaidota šv. Kėl- 
vaVijoŠ .A^foėŠė. ;

VėlioWė jferkauškieiĮė bir^o 
Otoob MįclfalličA fnot’fea1. tyįi- 
challich nemažai veikia tarp 
vietos lietuvių. Ji taip pat 
datig dirba politikoje.

šiuo p-nial MicIiartičTi feiš-

Mary Pichier liko .vietoje 
automobilių užmušta'. s Jį ne
paisė šviesų ir ėjo skersai. 
Paliko septynis vaikus.

Auf6’ 
laikė*, J

A Montvid, M. D.
West Town Štate1 Bank Bldg. 

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

, Tek Seeleįjr 7330 
Narna telefonas Brnnawick 0597 Ofisį

Dr.A.A.Rom
Gydytojas Ir Chirurgai 

Vyrišku; Vjaiku ir risi 
* Tšku ligų/ » 

toney Island Avė. ,

' S® ir Š'aio
šeimynos Gerbūvio Neži- 

rrfeį&raitatms
pBięŠ. vai'tdjimį’ '.Kokių nors ^y- 

duoliu atae kurias jus visko ne
žinote,?, kaip tai nuo, galvos skaude-’ 
jimo,1 reumatizmo, nęuritis Arba pėu- 
.ralgijos, klauskite savo gydytojo ką1 
jis ^mąno 
Tikru Bayer

■ *•* < ■ U31*-1

Męs; sakome tQi
radimą B.: ' ‘
dinaihu ,<4 
buvo t>At;a’ 
kenkė,įa
džiai. Bet išradimas feayer . Aspirin' 

i pakeitė medikale praktiką.
Sįai,;, įmonių; 
špirin kiek- 
kad medikų ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. .9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofisė Tėl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Črandon Avė. 
narrtu Tel.: — Hyde Park 3395

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gierai lietuviais ^inontas vęr . 8| 
metus*' kaipo potyrės 'gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas', ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal riaU- 
jausius metodus, X-Ray ir kitokius 
elektros prietai

Ofisas i;
1034 W. 18tK 1

Valandos , nuo Ii
ŪUo 6 iki

: * ' a C J.
. Rezidencijo;

BYde Park 6755

Prfeš’.kįėį fetfcto m'ičc Žėh'o- 
na? 50* motų a'm-
žiaW; Jurgis Lėvailavičiuš*; 59 
ifretų amžiaus, ir Monika Ro- 
maitytė, 18 metų amžiaus: 
Juos visus laidojo graborė 
p-ią Jokubauskienė.

99 bet įnfj^ ^is dlf-
hų laimėjo. Komphųįįa .pasįra- 
šė sutartf štol?ikd?į^ldLri'a'rfefhiTi- 
kąms pakelti .a-lgas įif sutrum- 
įk’feti da"rbo'

kurie v’ąrto.ia Dayedt’
'Vieną nietąV išį'tikinoi? _____ ,
.atradimas apie ju saugumą yra tei- 
šihgaši ' 11

Atsiminkite ta: Tikras Bayer A s-’ 
pirin yra priskirtas’ .tarpe greičiau-' 
.šiai veikiančių metotiUi kaipo' pagėlba 
nuo galvos-s.kaudęįijfnOi,Ir visu pap
rastų skausmų ir; saugios kiekvie
nam žmogui vartoti “reguliariai';

Jus..galite gauti tikrų Bayėr As- 
pįrin bile kokioj* vaistinėj—pirkdami 
hėmin^kit vien $k vardą' “ashlri'rt’” 
bet; visuomet. reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

Tie lietuviai, kurie turite 
Lietuvių Banko knygutes ir 
norite atgauti s^avb ptodėtus 
pinigus, galite kreivis f rifefie. 
Aš turiu naują ir naudingą 
dalykų, kuris tikrai jii'm’š bus 
įdonni^. J'uo labiati, kad pa-tiiS 
si te, kaip galite apgauti visą

K. P. G ŪGIS
Xt»VOKATA8 . .

Miesto dfisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:80.

. Tėl. BėUleVafd 1310: 
Ketvirtadieniais ir ^Sekmadieniais— 

nagai sutarties.

Juozas . Olšauskas jau pra
dėjo mokyti1 bendfrą Chorą 
kuris susideda iš 30 žmonių 
Tai, tik jir'ąd^įa. Rėikia ina- 

tu* 
rėš. įeųtJįįli's įkartus’ tiek 
rių. O didelio choro 
kaip tik ir truko.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS’ . , ■

EVDBtiiis 

IR TfiVAŠ 
REPublic 8340

Dr. V. A. Šimkūs' 
GYDYTO'iA^ IR Č^IRURGAS’

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

3343 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

Photaė ėaar 612^

Dr. S. Biežis
URGAS 
5treet

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivai? Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtu vi 
756 West 35th St.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVlRŠklNIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

triner’s kO 
▼yną. Buvirš metų laiko turėjau bė
dos su pemalimu.— ką tik valgiau 
gąąąi, darydavęs* yidųridėse. Tris', sa
vaites atgal pamačiau jūsų..skelbimą* 
nusipirkau Mt'eli, ir hub paties pir
mo -paėmlrop .nemaŲmąs .dingo. BU
VO taip; ktlip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui.. Dabar, viduriai vei
klą kąlp laikrodis i!r valgau ką tik 
noriu. .Su pagarbą, Wallace A. 
Combs.” . .

Jei Jūs kenčiate nuo nemallmo, 
prasto apetito, . nevlrškinlnt 
gąivos skaudėjimo, nervotur 
maus miego, didelio nuovai, 
kitę Trinėr’s Blttėr Vyną”; imkite* re
guliariai; pHba , Šaukštą prieš valgi. 
Vibbss. vaistinėle:

tRlNĖR’S ELlXlR 
OF BnTER WJNE

Joseph Triner Compahy, Chicagt 
>•,:> .■-. .• ■ <,-.'h..* v ’?'*• _

; . A.-PliTĖtrŠ ....  ■.
Į^iO SototE 49tfi Coiirt Cicero PhOtte Cicero 2109

JL i\ RADŽIUS ”~~
668 West l8th^Street . Phone Canal 6174

. j Piliečių KJubo veikla

Nors ir gavėnės laikas, bet* 
Piliečių, Klubas vis dėlto vei
kia. štai kovo 5 d. .buvo su
rengęs' bingo, fi&rę sfr -rfovaho- 
iirirš. Pnblikok prlšfritoko įšh'a1 
dati'į. Tai; vis šiofeą ttofa'a’ 
įya’raTn'a šVėtaiilė'f. ZmtoYį^š; 
.matyti, yra pasičyŽę visais' 
įbildate fėift'fi šveta7A!į‘.

apie jas—sulyginant su1 
Aspirinu«r ;

[ad .prieš at;
,k . . .. daugeliu va- 

,“pain” gyduolių, gydytojų

Kiti Lietuviai Daktarai, _ , ?

Oriso valandos: , 
ien nuo: 1-4. p. p. ir 7-9 v. v. 
Hemlock 6524. diena ir naktį.

GYDYTOJAS IR ,C 2201 wk 22ii
Valandos; nup 1— 

Seredotaiė ir pedėl. i 
Rez. 6631 So, Califo

Telefoną* Rvpu6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ch!gXgo. #4
......S. M<r

KITATAUČIAI

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
ites. ėdis So; Rockwell št. 
Telephonn! Renublic 9723

KI. Jurgelionis 
' ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
, * * Bndgepprto ofisas .
3421 S. Halsted Št. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto dfisas ,
10 No. Clark St. H floras 

Tel. Dearbofh 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

d£ 148* lYėti'kččte* fltedfojerius.
,4to .■ Stoiškos 

valdžios agentams. \

Nąoai Čhicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Patarnavimas dIeM ir NA-k^l 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ , , 
42-44 Ęast 108fli St, Tel,- Pultoari <276. arba Cahal 251$

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi«Įan 4645 SO. ASHLAND AVR. 
Ofiso vai.: Ndo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj _pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: 
Namu Tėt

Dt. T.-Dundulis

RfCOMMENDtD

t tirpo

■<3r jttif CKTID A
■toto, „ /, Phone Monroe 3877

I. J. ZOLP
Strėėt Phones Boulevard1 5203-84181646

» •* ■ .L ■ t * V A A _ i
«, - ' A

d' ‘’ ■ lul ■j1! i fi U1 ■ ■ Gt' •
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NAUJIENOS, Chieago, UIKetvirtadienis, kovo 12, ’36

PENKTUKŲ IR DEŠIMTUKŲ” JVIILIONIEREDARBO ŽINIOS

Iš Clearingo

■palyginus su 1933 m

’Pabažnūmo nesimato

Petras.

ŠIOS SAVAITĖS

nuo

IT’S TOASTED

NAUJIENOSE ntį< ipį įįfcįi

1739 S. Halsted St.

J du metu 18 Apiel. 
Banko pelnas padi
dėjo 255 nuošimčiais

1.00
1.50

18.50

NATHAN 
KANTER

1.00 
2.00 
3.00 
1.00
1.00 
1.00

1.00
1.00
1.00

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky '' 
Bourbon

Lietu vilkos
Degtinis

INC0ME TAX 
BLANKAS

sako, už- 
“tukstan- 
tavo dar

Reikalinga 
Valdžiai:

Halsted National Bankas turi 
apie $6,000,000 • depozitais

Grane Dirba 
Neblogai

Lietuvos Ja u n i m o 
50% linksta prie 

laisvamanybės

Gerkit ir Reikalaukit

Western Electric Dirba 
Apie 16,000

Darbuotojo A. Le 
chavičiaus naudai 

šukele $67.16

P. Daubaras ...... r.
V. Petrauskas ....
T. Rypkevičia ......
Pranskunas .........
A. Zymontas .........
J. ir K. Augustai ..
Puniskjai ..... ........
Joe Williamas .....
K. Poška ....
Mrst Jankauskiene 
Kasiliauskiene
V. P. .„............... :.
K. Laucius.....:.... .
A. Kazlautskas ...... 
Per laiškus: 
Karlask. .............. 
Kesser ..........,.......

Viso

Pradėsianti dirbti 
per 5 metus užda

ryta plytinė

šeštadienio vakare, kovo 7 d., 
Chicagos Liet,' Vyrų choras ir 
LSS. Centr. Kuopa surengė va
karėli V. Nęf f o svetainėje, 2435 
S. Leavitt St., kurio pelnas ski
riamas A. Lecįiavičiaus naudai. 
• Kaip žinoma, dabartiniu lai-

žada paimti 600 darbininkų 
atsidarysianti bal. mėnesį

Aprūpina
' Maistu

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

pdirbi- 
ipas augšteanjutabako kaitinimu (“Toast- 
ing”) ; dėmesio kreipimas į rūgštiCb-šarmų

CLEARING
biznierių teko patirti, kad apie 
balandžio mėnesio pradžią čia 
pradėsianti dirbti tūla plytinė. 
Ji išstovėjusi uždaryta per 5 
metus.

Jie toliau sako, kad kaip tik 
plytinė galutinai susitvarkys 
atidarymui, tai ji pradės imti 
darbininkų. Viso duos užsiėmi
mo 600 darbininkų.

Kiek šitame pranešime tei
sybės, tik ateitis parodys. Vie
nok biznieriai priduoda žinioms 
daug svarbos, nes jos atėjusios 
iš fabriko bosų.—Senas Petras.

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinsimo Grupių

sumetimu, kad tėvai jiems lie
pia, kad kunigai juos nuolatos 
saugoja ir žiuri, kad jie atlik
tų nors kartų per pusę metų 
ar per metus išpažintį.

lygsvarą, su iš to sekančiu skonio pagerėjimu; 
ir sukontroliuotas vienodumas užbaigtame 
gaminyje. . L'

Visa tai susideda, kad padarius puikesnį 
cigaretę - naujovišką cigaretę, cigaretę paga
mintą iš turiningo, brandaus-kūno tabako- 
Lengvą Užsirūkymą.

“Naujienoms” pranešama, kad 
federale valdžia reikalinga se
kamų tarnautojų:

Junior Calculating Machine 
Operator ....... $1,440 į metus

Assistant Land Nago- 
tiator ............... 2,600 į mętus

Chicagietis sako, grąžinus są
žines laisvę didelė dalis jau
nimo paliktų laisvamaniais

fondas buvo padidintas $30,000, 
o $15,000 pridėta prie rezervo 
fondo.

P-s Kuehnle toliau aiškino šė- 
rininkaips, kad nežiūrint to, 
jog nesenai bankas praleido apie 
$14,000 naujų įrengimų supir
kimui ir naujieji ir senieji į- 
rengimai ^knygose apkainuoti 
tik $1.00.

Per praėjusius metus bankas 
išdavė 4,161 paskolas, sumoje 
$6,014,642.22. Depozitų yra apie 
$6,000,000. -

Prezidentas taipgi pranešė, 
kad J. R. Humphreys buvo pa
skirtas auditorium, o Floyd H. 
Egan pakeltas į kasieriaus asis
tentus.

Kas viso sudaro $67.16 
' ' —/T. Rypkevičia.

muose advente bei gavėnios 
laiku jaunimas užtraukia vie- 
nų-kitų dainelę ir neskaitė tai 
už jokių nuodėmę. Pasninkai 
tai tik viena diena suvaitoję.

Reikalingu “Minkštu
’ Reguliariškam .

Pasilaikymui.

Vakarėlis jo sušelpimui gerai 
pavyko >",

18 apielinkės bankas, Halsted 
Exchange National baink, ko
pia ir kopia aukštyn, kaip sako 
prežidentas Carl F. Kuehnle, Jr.

Kalbėdamas šėrininkų , susi- 
ririkime jis pareiškė, kad 1935 
metais banko pelnas pakilo 
83%,palyginus su 1934 metais, 
ir 255%

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Atydžiai tėmijant Lietuvos 
jaunimų, tenka spręsti * štai 
kas. Jeigu šiandien Lietuvoje 
įvyktų permaina, ir įsisteigtų 
demokratiška valdžia, kuri at
skirtų bažnyčių nuo valstybės 
ir įvestų civilę metrikacijų, o 
krašto piliečiai galėtų rašyti, 
skaityti ir kalbėti kų jie mano 
ir niekas nevaržytų jų sąžinės 
laisvės ir įsitikinimų, tai apie 
pusė jaunų žmonių pataptų 
laisvamaniais. Ant tų jaunų 
žmonių pečių guli geresnė— 
šviesesnė Lietuvos ateitis.

Didelis jų nuošimtis eina 
į bažnytėlę melstis, tik tuo

Viso įplaukė $92.65
Išlaidų už svetainę, gėrimus,

muzikantams ir kiti.... reikme
nys .........    $43.99

k u A. Leehavičia- raudasi Oak 
Forest ligoninėj, kur jam buvo 
nuplautos abidvi kojos;augščiau 
kelių. Jo vienintelis troškimas 
yra įsigyti dirbtines kojas, kad 
galėtų nors kiek pavaikščioti. 
Prie to, jam pinigai reikalingi 
ir.šįaip bėgantiems reikalams. 
Vakarėlis, galima sakyti, pa
vyko neblogai, kas matyti iš 
žemiaus paduotos atskaitos. '

Tikietų parduota už $26.00 
Už gėrimus surinkta .... 55.70 
Už drabužius  6.80 
Užkandžiai      4.15

Jūsų gydytojas v jums pasakys, kad 
užlaikymas sveikatos priklauso’ daugi 
daugiau nuo tirdamos dietos negu I 
nuo vaistų. Kad paprastas vidurių 
užkietėjimas paeina nuo. neganėtino 
“minkštaus maisto” ' valgiuose, ir 
kad patentuoti vaistai j suteikia tik 
tuolaikinę pągelbą. . ; į

Kellogg’s ALL-BRAN aprūpiną, 
jus švelniai veikiančiu “minkšti! 
maistu”, kuris PATAISO paprasto 
Vidurių užkietėjimo priežastis.* šią 
“minkštas maistas” suima drėgnu-j 
mą, susiformuoja, j minkštą masą- jiM 
pagelbsti systemai išsivalyti. • d

ALL-BRAN duoda jūsų kunuirei 
guliarj vidujinj mankštimą, kųriš 
ręikalingas apsaugai nuo neveiklu^ I 
mo. ALL-BRAN taipgi suteikia vi«-; 
taminę B ir geležies .

Tyrinsimai ant norinališkų vyrų 
ir moterų jrodė, kąd šis skanus cė? 
real yra pilnai pakankamas. Valgy*

/ x ikit ALL-BRAN reRuliariškai palai? 
kymui reguliariškumo, su pienu arbą 
grietine—arba vartokite prie virimo.

Du šaukštai kasdien yra pakan
kamai. Pasitarkit su savo gydytojų 
Jeigu negausite pageidaujamų rezulj- 
tatų. ALL-BRAN yra daug veikles
nis negu dalinos-selėnos ’ produktai. 
Nusipirkit ALL-BRAN ■ >. ^1 
pas savo groserninkę..
Padaromas per Kel- 
logg, Battle Creek.

Pasakoja ... viena- ^ūkininkaitė 
kai su motina kartų pasnin
kavo dienoje , parėjusios iš 
lauko, kur t sunkiai dirbo. Iš 
slobniimo sulaužiusios pasnin
kų ir pasivalgo mėsos. Bet 
kada pasisakiusios per išpa
žintį kunigėliui, tai už pakil
tų- uždavę 4 sekmadienius ne
valgyti mėsos. Vis tiek jos tos 
pakiltos neišpildžiųsios.

— Grinorius.

Jysų gerklės apsauga — prieš kn dėjimus 
— prieš kosulį

Junior Land Negatia- 
tor ........... ..... . ' 2,200 į metus

Aplikacijas reikia gauti iš 
Civil Service Commission, Chi
cagos skyriaus, naujuose paš
to rumbose, Canal ir Van Bu
rėm Ląikas aplikacijas pa
duoti pasibaigia kovo 30 d.

NEGERUMAI
Daugelis moterų ir vyrų duoda progos men
kiem vidurių negerumam išsivystyti i bai
sius olserius, nekreipdami domės į tbktus 
pavojingas signalus kaip gazus, skausmus, 
išpūtimų vidurių, atsirūgimų, vėmimų ir ki
tus vidurių negerumus. “Vienas diegsnis į 
laikų, sutaupo septynius”—-tai senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukit, bet pasiduokit 
egzaminaoijai tuojaus. IR SUŽINOKI! TIK
RĄ PRIEŽASTĮ JŪSŲ NEGERUMŲ.
JŪSŲ . KŪNAS 
PASLtPS MAŽAI 
SEKRETŲ 
NUO X-KAY
□peracŲa daugeliu atsitikimų nžra reika- . 
linga. Jus ir mes norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigu tas galima. Mes kalbame 
iš didelio patyrimo, kuri gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
sthetlkes ir ligoninės išlaidų, skausmų ir 
sugaišinimas laiko, sulaiko daugeli vyrų ir 
moterų iuo pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina su 
visais jais, Ątsilankykit šiandien dėl egza- 
minacijos ir sužinokite kaip mes kariaujame 
su ligomis išvengdami operacijos ir pagelb- 
stime prie ufsisenėjusių ligi) musų metodu 
čia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, ųž mažųatlyginimų.

ATIDEUOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS

Egzaminacija Dykai. Kraujo ir Slapumo 
Ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien.—-Antrad. 
ir Penktad. 9 iki 6 tiktai.—Nedaliomis 9 

iki 1 vai. po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 W. Randolph Street 
4-TOS LUBOS OARRICK THEATER BLDO.

Kiek teko patirti, Crane Co, 
dirbtuvės dirba neblogai. Darbo 
turi apie 8,000 darbininkų, 
žalvario departamentas dirba 
net dviejomis permainomis, o 
kiti departamentai dirba 5, 4 
ir 3 dienas į savaitę, po 8-ias 
valandas į dienų. ;

žalvario departamentas dirbąs 
smarkiai, nes turi nemažus 
valdžios užsakymus padirbdin
ti dalis kariškiems laivams.

Darbininkai dirba nuo šmo^ 
tų. Juos spaudžia, nes už ma- 
žiausį neatsargumą, 
veizda primena, kad 
čiai bedarbių laukia

Londone, Anglijoje, dabartiniu laiku serga amerikietė 
“grafienė” Haugwitz-Reventlow-Barbara Jlutton, kurios seneliu ’ — • . V’ |
įsteigė “Five and Ten. cents” krautuves ir sukrovė m'ilionus 
turto. Ji tuos turtus gavo, būdama senelio įpėdinė. ;

Neblogiausia dirbanti ir West 
ern Electric dirbtuvė, Ciceroj. 
Sako, kad dirba po 5 dienas į 
savaitę, o kai kurie departa
mentai—net dviejomis permab 
nomis. Yra kalbama, kad ren
giamasi prie dar didesnės pro
dukcijos ir kad netrukus dirbtu
vė dirbs taip gerai, kaip prieš 
depresijos laikus.

Darbininkų priskaitoma apie 
16,000. Gerbūvio laikais dirb
davo suvirš 40,000, tad tai toli 
gražu nei pusė darbininkų nė
ra priimta atgal.

Retkarčiais dirbtuvė priima 
po kelis naujus darbininkus, bet 
jie didžiumoj yra jauni, apie 
25 metų amžiaus. Senesniųjų 
nenori imti, nebent jeigu jie 
patyrę profesionalai amatnin- 
kai.—Senas Petras.

Bažnyčioje pas juos pabaž- 
nump jokio nesimato. Vot, tik 
šiaip sau pamurkso pastovi, 
arba ant vieno kelio priklau
pia, kaip kokie strielčiai ir 
viskas.

/ ■* ' i *

Tiesa, kurie priklauso prie 
pavasarininkų ir kitokių ka
talikiškų organizacijų, tie yra 
kiek dievotiškesni. Daugelis 
merginų ,ir vaikiiji] , ‘‘nabaž,ens- 
tų” atlikę, tuoj pb visam trau
kia į knygynų-skaityklų laik^ 
raščių pasiskaityti. Jie taip 
pat knygas nešasi į namus 
skaityti. O kurie yra teatro 
mėgėjai ir lošėjai, tai tie viso
kius veikalus parsineša į na
mus ir studijuoja. Didesniuo-į 
se miestuose gavėnios metu 
šoka ir dainuoja, net ir kai-

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL TAROS 0803

ŠISNATURALISKAS
MAISTAS ŠVELNIAI 
REGULIUOJA JUSI] 

SYSTEMĄ

Copyright. 1S36, The American Tobacco Company 
. v‘ \ 'k’ ♦

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

. RADIO

519.50
Su short waye.

Duodam gerų nuolaidų 
už senų radio.

ROOSEVELT
FURNITURE®

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Atlieka pelno 48.66
Beikia pažymėti, kad dar ši 

atskaita nėra pilna, nes dar ke
letas draugų, kurie buvo pa
ėmę pardavinėti bilietus, nevi
si atsiskaitė. \.

Prie- šios sumos dar sekanti 
draugai sudėjo aukų:

A. Rudinskas ............... $1.00

LENGVAS UZSIRUKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Per metų eilę tapo padaryta tūli pamatiniai 
pagerinimai parinkime ir apdirbime cigare- 
tinio tabako Lucky Strike Cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai parinkto 
tabako; vidurinių lapų naudojimas

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai • pabodo*, jog' kiti 

populiarus cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 

53% iki 100% daugiau 
negū Lucky Strike.

s-** ' ’

i ■

•Užkietėjimas paeinąs nuo stokoj 
“minkštaus maisto”.

■ ’ •

... . '
_ ■ ■

Rūgštumo Perviršiu* Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

t

—U___ 1___ _________ *___ L—□ i___

BALANCf • į ;
1 LUCKY STRIKI

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

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

SLA. REIKALAI 1
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3c
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Entered as Seaond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Vžsakymo kaina! ;
Chicagoje — paštu:

, Metams $8no
Pusei -metų 4.Q0
Trims mėnesiams 2.00
Priom .mėnesiams1.50 
Vienam mėnesiui ..... .............. .75

Chicago)'per išnešiotojus:
Viena kopija
-Savaitei .
“Mėnesiui,.,...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
peštu:

Metams ...... ........... ................. $5.00
Pusei metų v.............. ...............  2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem menesiams ..... . 1.00
Vienam mėnesiui .... :.................. 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
’ Metams  .........    $8.00

iPusei metų .... ....... ............ . .... 4.00
Trims mėnesiams  .......  ,2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Prderiu kartu su užsakymu.
■■ ...................  i ........ ff'i™

“BETURČIO”’ BYLA KAUNE

Martynas Yčas, kuris dabar yra teisiamas Kaune 
dėl “neatsargaus” elgimosi su buv. Prekybos ir Pramo
nės banko pinigais, yra “beturtis”, bet jisai gyvena gra
žiam dvare, važinėja puikiais .arkliais ir brangiu auto
mobiliu.

“Naujienų” korespondentas praneša, kad p. Yčas 
turėjo anksčiaus kokią tai bylą dėl savo skolų — kurių,: 
jisai, kaipo “beturtis” nemoka. Teisme jam reikėjo įro
dyti, kad Jisai neturi jokio turto-; tad teisėjas pareika
lavo, kad teisiamasis parodytų neturto paliudymą. J. tau 
M. Yčas šitaip atsakė: ' , !

“Atleiskite, aš neturto liudymą palikau dvare J 
Prašau palaukti, mano šoferis tuo jaus jį automobi
liu parveš!” * ;
Taigi matome, kokių proletarų esama Lietuvos tau 

tininkų partijoje.

“PAGERINTA DEMOKRATIJA” VOKIETIJOJE

. r

Kitaip sakant, pruseikiniai 
Jau susivienijo su “ščyrąisiais”. 
Jie kviečia įr kitus LDD. na
rius pasekti jų pėdomis. ;

TARPVAISTIJINSSOCU- 
LISTV KONFEJRENCIJA

--------4. II.

šėtoų .rytinių valstijų so^iu- 
iįstų Dęgąnizaoijfis, terios .už
protestavo prieš New Yorko 
socialistų partijos ’ suspendavi
mą, laikys New Yorke konfe
renciją kovo 28 ir .29 ’

Konferencija svarstys, kas 
daryti toCauą, teomęt Paaiškė
jo, kad Thomas’o vadovaujama 
nacionalip vykdomojo komite
to “kairioji” dauguma atsisakė 
atšaukti N.ew Yorko partijos 
suspendavimų.

Be to, planuojama dar kitos 
konferencijos. Viena — Pitts- 
burghe, antra Chicagoje. Bir- 
mojoj.e dalyvaus trijų valstijų 
socialistų atstovai Bennsyb 
vapi jos, Ohio.ir West Virgįnia; 
antroje vidurinių yakąrų 
valstijų atstoyaį, t. y'. Indiana, 
Illinois, Wisconsįp jr. Missouri.

socialiau Mstpvąi

antroje

Hitlerio propagandos,te švietimo (!) ministęris> 
Goebbels Smarkiai atsikirto, tiems kritikams; svetimose; 
šalyse, kurie sako, kad Hitleris yra diktatorius. Jo mnH 
mone, Vokietijoje gyvuoja dagi tobulesne demokratija^ 
negu parlamentinėse valstybėse.

^Vakarinės valstybės su savo parlamentam-^ 
mu”, tarė Goebbels., “didžiuojasi tuo, kad jose esąsJ 
įkūnytas demokratijos principas. Jos prikaišioja* 
nacional-spčialistams autokratiją ir net diktatteą.į 
Bet aš noriu pasakyti toms vakarinėms valsty-J 
bėms, kad mes Vokietijoje‘galėjome pasiekti 'savoj 
didžiuosius pasisekimus tiktaį dėlto, kad Biės 
sakėme nuo parlamentarizmo. Vakarines deiitekrą-; 
tijos gaM pasimokinti iš patobulintos vokiškos 
mokratijos.” į
Pasirodo, kad uždrausti visas politines partijas, pa

naikinti žodžio, spaudos ir susirinkimą laisvę įr įvesti j 
žiaurų terorą prieš opoziciją tai — “patobulinti temo-! 
kratįją”!

Hitlerio ntinisteris nėra pirmas, kuris stelbia Šito-! 
kią teoriją. Tam tikram savo išsiplėtojimo laipsnyje J 
kiekviena diktatūra ima panašiai kalbėti.: sutrempia vi-' 
sas /žmonių teises, paskui sako — A<©ąbar jus turite įge-! 
resnę demokratiją, negu kad turėjote pimaT’ J 

įr yra žmonių, kurie tuo .tiki 
ta, kad tiki.

nelesAUS W®JIMAS.

“Manchester Guąrdiair ko- 
reAPOndėntas ted nelega- 
lis Judėjimas 'Vokietijoje esąs- 
labai silpnas. Jo nuomone, dau
gelis perdeda Jo Judėjimo reikš
mę. Masės J tą judęj imą ne-s 
sančios.• įtrūktos; jiwi suside-. 
dąs tiU jš mažiukių slaptų kuo- 
p<į.; ,

Koreąpondentąs .abejoja, kar’ 
jš'yįso apsimoka ta nelegalu 
kova prieš Mitienio .diktatūrą, 
nes ji <čkova) kaštuoja daug 
aukų. ĮJjtlerip Slaptoj i policija 
;ne tik areštuoja valdžios prie
šus, Ibęt jr ąutimša, O dažnai ir 
užmuša. Be to, nukenčia didė- 
;tis įkaičius Jr visai nekaltų1 
Žmonių, kadangi diktatūros 
taisyklė yra geriau nubausti; 
dvyliką nekaltų, <negu idisti iš-; 
jtrukti kaltam.’ <

Diktatūros griuvimo Vokieti-,■ 
jos žmonės, pasak to terespon-- 
.dento, tikisi $ kekios nors ka- 
rastai, teiti tų ^diktatūrą iš-: 

tiks; skilimas .itiktaturos vidu- 
M karas arba kas pors kita.

“Naciams” mnti' priešinga 
senoji v darbininkų karta, bet 
jaunimas esąs palankus dikta- 
turai.

Ar tai tiesų, tai, žinoma,! 
klausimas.

arba bent apsime-

SENATVĖS FERMOS COOK KAŲNWE

Eook kauntės i(ChicųgQS ir ąj^ieJitikiu)
riai Buterė Betrukus pbadėtj priiminėti aplikacija^ įmo-' 
niy, kurie nori gauti senatvės pensijas, Sulig Illinois 
valstijos įstatymu, pensijas galės gauti beturčiai, suį 
laukę 65 metus amžiaus. Jiems bus mokama $30^00 pej1, 
mėnesį — pusę tos sumos mokės valstija, kitą pusę fe-i 
deralinė valdžia. ; -

Bet dar gali atsirasti kliūčių. Wasbingtonui nepa
tinka, kad pensijų -dalinimu užsiims kiekviena Jkaūnt^’ 
atskirai. Mat, Chicagos demokratu partijos masina ne~; 
norėjo pavesti kontrolės gubernatoriui JBorneriui, BU 
kuriuo ji yra susipykusi, todėl ji pervarė legisdaturoje 
įstatymą, kad pensijas 'skirstys kauntės, o ne cėntralinė 
viso/štmto komisija
* JI l.VT

Apžvalga
- ..... .............................. ............... . ............

m..1 ’■ .I.IIUI

“SKLOKOS” ATSKALA ©INA
PAS “TYRUOSIUS”

Pruseikos frakcija, išinarša- 
yusi iš opozicijos (“šklokos”) 
seimo, išleido pareiškimą, 
smerkdama Jankausko-Stepona- 
vičiaus-Btrazdo Irakctio^ takti
ką “seime ir prieš jiv ir “pasi
sakymą už paaštrintą kovą, 
prieš Kominterną”. Po pareiš
kimu pasirašo Pruseika, Paukš-4

»> . UILI'.J I " ' I .. M I I .'.

tienė, Kuodis ir Matulevičius, 
kurie buvo LDD. .centro komi
tete. -Su jais -eina kartu atsto
vai kuopų tVoreester, Mass.; 
Philadelphia, Pa. ; Ęaston, Pa. 
Maspeth/ jį. Y.; Riohmonc 
įlilį JSf. Y.; Brooklyn, N. Y. ; 
Newark, N. J.; Paterson, Ni JL 

pareiškime sakoma, kad pir*;
mįeji ketUri (t. y. pruseika.» 
Paukštienė, Kuodis ir Matule
vičius), atskilusios frakcijos 
laikytume ąusjrjukime, išrinkti 
į “Gentralinį Komitetą’1’ ir — 
“sulig sutarties - automatiškai 
įeina, ir į. ALOLD Cęntro Ko
mitetą”.

■. SARGYBOS

.-!■? to'..

I-r ibos.tomškis Ay. Juozapo 
sujungus ar^^ias tėmėsi agi- 
tuotį už tautininkų-f ašis tų kan- 
dldatus į SLA. Pild. Tarybą. 
Be Jesų “švaresni” ir “ne išda- 
vikaiv. ■■ ‘C''j

Klerikalai, /žinoma, turi savo 
AOastą, kas švaru, o kas ne. 
Kas jų.‘brolijai itannauja, tas 
“švarus”
•pats įpralotas (.Olšauskas.
“Lietuvos išdavikus” jie taip 
pąf kitokį supratimų turi, ne
gu šiaip įmonės, pavyzdžiui, 
tie kunigai, tetie liepdavo iš* 
davinėti revoliucionierius caro) 
valdžiai, jiems. nebĮuvo išdavi
kai. ' Nebuvo išdavikai ir tie,, 
kurie kvietė vokišką kuni- 
gaikštpalaikį Urachą valdyti 
Lietuvą,..

‘‘Darbininko” agitacija užj 
tautininkų .Sargybos kandida
tus tiktai pabiria tą faktų, 

.‘kad .ta Sargyba tarnauja reak
cijai..

tas 
nors jisai butų ir 

Apie

KARAJUŲ KARALIUS 
NUSUOKĘS

• ....... ' j

Etiopijos įmperatorius Hailp; 
Selassie labai nusiminė, kilus; 
Europoje teiziui • dėl Hitlerio? 
-sulaužymo Lpcarno sutarties.! 
Jisai bijo, kad dąbftr anglai ir' 
francųzai bus priyersti atšauk J 
ti .sankcijas Italiją. į 
z Prieš "pat Hifterio žygį į Pa-> 
reinę, Etiopija buvo pasiuntusi 
notą Tautų Sąjungai, išreikš^ 
dama sutikimą “tuojaus prade--

Iš sekretoriaus ir iždininko 
raporto seiUUti 
m.) paaiškėjo

Def aidiUOtų ibondsų MA. 
turi už 
. Forkldįuojamą Mamą 
už ......

Reiškia,, už Jriršaus pusės 
miliono dolerių JAU jaųgatimė 
gauti nuošimčių, negalima tesi 
atgauti vi-sos įmokėtos AUmos 
ir tūluose7 atvejuose jį visai 
žus. Į Šitą sumą įneįrina nė 
)evenio, MakavAdko,, 
celips tetite paskoloj kut jjųų 

keletu tūkstančių!
doieriųžuvo. 5 

! ’ Taip jš -sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, ^ad ‘‘SMs* 
pirkęs jvųteg “(Utilities” jbdndrj 
sų už ir “ueal <eš-;
tate” ir, “industrial” bondsų 
už ^406,400. Valstijų apdrau^ 
dos departamentai griežtai- 
draudžia ■ apdraudos draugi
oms dėti pinigus >į “ireal esta-j 
e” ir “induatriai” hondsus.: 
Mti gulima tik tuomet Jeigu 
draugija turi tokį perteklių 
;urio, kuris viršija jos išgales. 

5LA perviršio neturėjo,, vie
nok liūtiškosios srioyės vyrai 
sukišo arti pusės miliono do- 
erių į tokius bondsus, kurie 

ragožium vartosi jr vertės gą- 
i arba svįsai nėtęikiti arba ji 
gaji žymiai pirlti, 
1 ^abar matote, tekį kraite 
paliko tautiškoji 'Tarybą na.u- 
iajai Tarybai.. N.ew Yorjko vąL 
sįtįja |aū buvo, sustojusi duoti/ 
eidimą ir tikėjo pažadams, 

kad musų organizacija atsi
griebs. 5f

Naujajai Pildj Tarybai pri
siėjo grumtis su tuo kraičiu:, 
ir namų foiklo^viinu ir ban
dymu netikusias į.’bondaus iš-, 
keisti į ftokjus, ,-kuriuos ,np- 
draudos departamentas pri- 
pąžįstą. Jai pasisekė pinigi
nius reitelus tiek sutvarkyti, 
kad ir vėl atgautas leidimas 
iš valdžios Susivienijimui gy- 
yųpti/kajpo atstakomiMai iėrr: 
ganįzaeijai, gaLantuoj ančiai 
nariams apdraudą.
, <r tąi padaryta dėką BagO- 

čiaiis, G,ugip, Maž,uknos? Miku- 
žiutes Jr T>r. Stanislovaičio. 
, Bonas Vinikas ir ponas Mo
ckus gerai žino apie šitą krai
tį, bet ir jiedu randasi tąme^ 
sąraše, kuris mielas buvusiais 
Piild«. Tarybai. Tautiškai nu-i 
si teikusieji žmonės labai -aiš- į 
kiai įrodė, kiek; jie yra gabus! 
ir nuoširdus ^usjriemjjmni 
tarnauti. SkaJtiines labai aiš
kiui kalbą.

Kada pažangieji pild. Tary
bos nariai istidąro didžiumų ir 
jie sųgęhėjo jšvilkti BusivĮenį- 
jimą jš jhikte te te W nariai 
norėtų grąžinti tautiškai nu
siteikusius žmones prie jo 
vairo? >

; — Kitas KLĄ. N<wys.

Apie tuos penktukus
/ Detroito -seime iždo globėjai 
‘S. Mockus ir J; Jauuškori&us; 
Rekomenduoja, kąd seiipąs pa
keltų narių duokles už pašai-, 
pas. Jeigu sako: “mokestis į 
Šį fondą yra per maža, ypatin
gai pjrmąm laipsnyje.”

Pats sekretorius Vinikas štai 
•kaip teportąvor: “Kaip mato
me iš Pašalpos jEondo atskai
tos, tąi fondas 1932 m. 
lurėjo Jąbai didelį deficitą. 
Tų metų išmokėtos pašalpos 
Viršijo pajamas net virš $19,- 
B0Q„ jei tokius dide- 
lius idefiicitus prišeitų panešti 
kas teotąi, lai būtinai reikėtų 
labai pakelti pašalpos mokės-'

i " j.i l>^ii'fr"wi< wį'w-!

ti J(tųik<^) derybų ^utų Są
jungos rėmuose įr jos statuto1 
dvasioje”. ,, ; ■

Vėliau netikėtai pareiškė su
tikimų -.derėtis Ar Mussojįm. Bet 
karo jisai nestabdo.

ijif ui| ' , z •'

&US, kad išvengti visiško fon-f 
do iŽ^ėmtmo ir BkvĮdavimą; i

Nprs * kitose savo raporto 
viėętpse jis kraiposi > sukinė
jasi . ^yinikįšku budū prieš' 
duoklių pftk^mų,-vienok vis 
Hm įrodyti, teti 'deficitas 
darosi ir pašalpų ir lėšų fon
de. . . ,

Aitaip dalykams osaut ir prL 
•kiojo putelti ';Į5c :ant pašalpos* 
mokesčių.

Bot -Šiai ter keistumas:Tau-’ 
tihinkai pirmieji prabilo apie 
meteaČių pakėlimą. Iždo glo-( 
biėjAs Mockus rekomendavo 
jas pakeiti, b dabar jie kalti-

■ - * I

.W ii i ■‘.n,■■.ui cij','i.n1, „* ■ į j i . ■ I i ■

pą Pjldoųią Tąrybą įr kursto 
marius prieš Jų. Kandidatais 
stato tuos, kurie mate reikalą 
mokesčius pakelti ir agituoja' 
buk pakėlimas buvęs nereika
lingas.

ČCM?1 politikos užmiršo ir 
skaitlines ir ką patys ,buvo 
sakę.

z,1 —'j. u' į." ' "i" *1 r» >1'1" i"1,!,1 yi*iĮTn'"iri"'i f""r i i'nrĮR *

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NAIUŲ KAN

DIDATAI 
„į rinkimuose 
Kovo ir Balandžio 

m^nu 193$ 
Už JUOS PADĖKITE

Sekretorė, P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS

. J. MIUAUSKAS
Dr.-Kvotėjaą,.J..8.STANISLOVArriS

... UWI I.

Banguoja
■ ,

»ii,niw*-i ■-        ' W1H W 'ff !■'■

(Musų specialaus teresppndento)
Nemunas kaip ban-Taigi, 

gavo, taip tebebanguoja, žie-. i 
ma nepajėgė jo ledais sukau
styti.; žinovąi mena, kad jau 
kokias aštuoniasdešimts metų 
kaip Nemunas visą pienių ne
buvo užšalęs. ;Bet bu*vęų ir to
kių atsitikimų, kad Nemunas 
balandžio mėnesį ledais .apsi
rėdė, tai dar yra galimumo ir 
šiais metais jam užšalti. * žie
ma dar gali atsigriebti, bet 'da
bar veršlp .džiaugiasi.
Mat, visą žiemą garlaiviai .sau 
Nemunu plauko, taigi uždar
bis nesumažėjo. O Nemunu da
bar visą laiką judėjimas labai 
didelis. Beikia žinoti, kad be
veik yiąa 90% viso Lietuvos 
prekių importo ir eksporto >da- 
bar .eipa per Klaipėdos uos
tą. Nemunu gi prekes ląivąis 
gabenti yra pigiaufeia. Tai Ne- 

(mųno garlaivių savininkai tu
ri gerus uždarbius..

Deja, iki <šipl <fer Nemunas 
neturi gerai įrengto didesnio, 
moderpiškesnio, spartesnio gar
laivio. O .tbksai geras, greitas 
garlaivis turėtų apsčiai darbo, 
nes tuomet daug keleivių va
žiuotų, o dabar tenka tik dau
gumoje prekes gabenti.

Nemuno vaga yjsą laiką gi
linama, taisoma, krantai tvar
teliu, kad didesni garlaiviai 
galėtų vaikščioti. Dar metai ki
ti ir Nemuno vaga visai bus 
prideramai sutvarkyta. Dabar 
yisi keliai į Klaipėdą yeda, p 
kaip, vėliau pamatysit, tąi net 
Lietuvos ibendti vidaus reika-. 
Jai .irgi subėga į Klaipėdą.

- štai geležinkeliais Klaipėdos 
linija dieną naktį dūzgia trau
kiniai. Skubiai tiesiamas tie
sus plentas iš Kauno tiesiog 
jį Klaipėdos uostą, šis net žie
mos metu statomas ir laukia
ma, ‘kad .sekančiais metais bus 
baigtas. Tai -nėra jokių abe
jonių, kad šituo plentu bus di
džiausias judėjimas ir už me
tų kitų dau jis vienas negalės 
captarnautį.

(Oro linija taip pat nuniūri*; 
ma. ir greičiausiai jau šiais- 
metais orlaiviai iš Kauno la
kios į Klaipėdą. Tąi oro liniJ 
jai jau numatyti aerodromai 
Raseiniuos, Tauragėje, Klaipė , 
doje ir .mažutis Palangoje. Oru į 
susisiekimą Lietuvoje greičiau
siai pasiims eksplotuoti Lietu-’ 
vos Aero Klubas. Yra kilusi 
mintis sudaryti dar ir įritąs 
Lietuvoje oru susisiekimo li
nijas, kad butų galima pačtų’ 
išvažiuoti; mat, dabar dienr^ 
čiai labai nusiskundžia, kad to
limesnėse Lietuvos vietose 
laikraščiai suvėluotai gaunami 
Bet tai dar ateities reikalai..

Labai galimas daiktas, kad 
kuri nors tarptautinė oro su
sisiekimo linija taip pat pa 
suks į Klaipėdą. Tat Klaipėda, 
gali susilaukti didelio aerodro 
įmo.., Tik vietos yokiškpji ^di 
rektorija daro daug kliūčių ae

i

Todrorąo įtaisymui. Mat, į. vo
kiečių, -o ypač Hitlerio'intere
sus visai neįeina, kad Klaipė- 
<da augtų. Juk aišku, ji auga 
lietuvių, :O ne vokiečių sąskai
tom , • .

Kauno -aerodromos akivaiz
doje ‘busimos savo vidaus oro 
susisiekimo linijos taip pat ati
tinkamai pertvarkomas.

Kauno aerodromas turėjo 
labai mažutes savo patalpas, o 
susisiekimui metai, į metus di
dėjant, jau tos patalpos ke
leivių patenkinti negali. Per 
Kauną kryžiuojasi stambiau
sios ..oro linijos., kurios jungia 
rytų ir vakarų Europą. včia le
kia orlaiviai iš Paryžiaus-Ber- 
lyno į Maskvą ir kiti į Lenin
gradą, be tx<, dar. yąsaros me
tu Baltijos valstybių oro lini
ja taip pat atgyja. £) dabar 
kaip susidarys dar Klaipėdos 
oro linija, tai Judėjimas aero
drome Kaune ypač pagyvės.

Taigi visi keliai veda į Klai
pėdą. Čia prekybos, čia susi
siekimo svarbiausias margas. 
.Čia ir tarptautinės politikos 
siūlai subėga ir net vidaus rei
kalai iš čia turi būti pradėti 
narplioti.

Kai kas galvoja ar nereik
tų lietuves valstybės sostinę 
perkelti į Klaipėdą. Girdi, vį- 
aų Baltijos valstybių sostinės 
yra Baltijos juros pakrantėje, 
t— štai Latvių, . EĮstų, Suomių 
sostinės uostų miestuose, o, be 
.to, Skandinavų valstybės taip 

. pat savo kestines turi įuostuo
se. Štai Cianai, Norvegai, šve
dai, tad ir Lietuvai derėtų sa
vo .sostinę perkelti į Klaipū-

Baltoskandijos valstybės vi
są? -yra protestantiškos, tik 
viena Lietuva išsiskiria kaipo 
daugumoje katalikiška, o, be 
•to, jau kaip minėjau, Lietuvos 
sostinė taip pat nėra juros 
krante, bet toliau nuo juros.

Baltoskandijos valstybės Eu
ropoje yra pasiekusios aukš
čiausio kultūros laipsnio. Jau 
labiau -į pietus ir į rytus gy
venančios tautos savo kultūra 
.atsilieka nuo švedų, norvegų, 
danų, suomių ir kitų tautų.

Taigi jei galėtų susidaryti 
toksai tų valstybių politinis 
junginys, tuomet Europoj iš
nyktų ir nacionalsocializmo ka
ringasis baubas, nes tikriau
siai tos valstybės be kitų pa
geltos galėtų atsispirti prieš 
vokiečius. Bet ekonominis ben
dradarbiavimas tarp tų val
stybių butų sunkesnis. Mat, 
jos visos daugiau .ar mažiau 
žemės ūkio kraštai, taigi tarp 
savęs konkuruoja.

Sakysim, Lietuva su Dani
ja dabar smagiai varo kon
kurenciją, nes Čia anglų rinko
je susiduria priešingais preky- 
biniais interesais.

Tik labiau šveduos pramone 
yra išsivysčiusi, tai supranta
ma jau dčlko dabar tarp Šve
dijos ir Lietuvos atsiranda 
bendrų interesų ne tik kultū
ros reikaluose, bet ir ekono
miniam gyvenime. Juk taip be
veik visuomet yra, kad paskui 
prekybos interesus seka kul
tūros reikalai.

Tai toksai Baltoskandijos 
valstybių politinis junginys 
turėtų bendrai ieškoti savo 
produktams rinkų kur nors ki
tur. Aišku, bendrai prekybos 
rinkų ieškojimas yra sunkiai 
suderinamas reikalas, štai, Lie
tuva, Latvija, Estija jau daug 
yra dariusios visokių ekonomi
nių konferencijų, bet iš jų 
nauda tokia, kad vieni pas ki
tus pasiinformuoja, išneša ug
nines rezoliucijas apie broly
bę, i reikalą bepdradarbauti, ir 
tiek.

Berods politiniai čia kaiku- 
riais klausimais susitarta, bent 
tiek kad visi sutiko pas save 
minėti nepriklausomybės atga
vimo dienas, jas atpasakoti mo
kyklose,. na ir dar kai kuriais 
bendro politinio pobūdžio rei- , 
kalais pakonferuoti.

Bet vis dėlto, kad ir toksai 
bendradarbiavimas jau švelni
na dabar Europoje taip kulti
vuojamą zoologinį nacionaliz
mą. Gal bent šita prasme Bal
toskandijos valstybių sąjun
gos sudarymo mintis yra tik
rai palaikytina ir visuomet ir 
visur svarstytina.

’i

;šita mintis turėtų daug pa
sekėjų, bet čia yra tam tikrų 
istorinių kliūčių. Mat, tuomet 
yilniaus klausimas prarastų 
savo aktualumo, nustotų savo 
Istorinių tradicijų.

Bet Užtat Klaipėdos ,per me
tus nebūtų įgalima pažinti, — 
ji visai lietuviška taptų. Be 
lo, Lietuvos visas gyvenimas 
tuomet kabiau pasvirtų į Skan- 
^inąvįjos valstybes, prasidėtų 
sų tomis valstybėmis glaudes
nis bendradarbiavimas ir atei
tyje butų gajįrna sudaryti Bal
toskandijos -valstybių sąjungą. 
Tai: butų toksai politinis jun- 
iginys, kuris \ tarpvalstybiniam 
gyvenime turčių didelės sva- 
iĘpą.

Įdomu, kad Švedijoje ir to
kios mintys bręsta ir švedai 
-Visą laiką ieško artimesnių 
santykių ;SU Lietuva. -Štai ruo
šia švedų torsus, kvie
čia lietuvius studentus juos 
lankyti, net kuriems jų <luo-! 
da pilnų išlaikymą. Universi
tete šveduos norintiems yra 
įvesta ; lietuvių kalba. f)anąi 
taip pat vienu ar kitu bųdu 
rodo Lietuvai palankumo. Ir 
čia kviečiami musų profesoriai! 
aplankyti jų mokslo įstaigas. *'

KULTUBA
SAUSIS. 1936 

Jau atėjo!
šis naujas ir tik ka 4š Lietuvos Rau

tas Sausio. 1936 numeris turinin- 
Ras ir idomus. Jo turinys kaip 
seka:

Didysis vėžys Morinos ežere — J. 
Baldauskas.

LyRiaRretes — Jokūbas Normantas.
Iš. Britu Indijos .gyvenimo — Prof. 

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisvės Alėjos — K. 

■Barauskas Nendrė.
S. O. S. — F; Neveravičius.
Apįe dailininkus — »P. Cvirka.
Musu dramos teatro 15 metu — 

S Kapnys.
Miescionpi — Antanas Bukas (eilės).
MieRas ir jo fiziologija — A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai

nUMos
1739 So. Halsted St.

•----- - -......... . " "iin't

.... ...................... i.iu.-niiii

(GALIOJIMUS
(Dovtemiftii)

*

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1T39 So. Halsted St

.CHICAGO, JLL. .
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įlįkas Šileikis. _ t .

D^ėji MęitoĖenoJai
Kaip Vystėsi architėkftirlf it' sfirtifptiira

"F
i(Tęsinys)

Romėnę Areitiiefcfitra

domenai gavo įkvėpimų bū- 
daVbti djėVnamius, teatrus iš 
graikų modelių. Bet areribš, 
kaip Roiiibš kolišeumas, bfivo 
naujenybė romėnų architek- 
turojė. Romėnų triumfo bro
mai, ^ėičiaw bns ėtrtrsku 
prototipai. RoYnėriaf, sėkdami 
graikų pavyzdžiu, Vartojo lėk- 
ščiits stogus. Jie taipgi bėda
vojo didelius skliautus ir ku
polas, kaip Vė Romoš Pante
onas, pabudavotas prie Had- 
fiario (117-fš$ m. po Kris
taus). Šito stiliaus graikų kla
siškoje architektūroje nėra, 
liktai istorija rodo, kad ku- 
pološ stilius buVo jau žinomas 
asyrams ir etruskams. Yra 
manoma, kad ėtrūskai apva
lios’ bonės stiliaus idėjų pasi
skolino iš rytų ir jų įdiegė pas 
romėnus. '

Kadangi romėnai plačiai 
paskleidė apvalo skliauto ir 
bonės stilių, todėl šitas, archi
tektūros stilius ir pasiliko ro-' 
menų architektūros stiliumi. 
Romėnų architektūros proble
mos per datigčlį šiintmėčių 
domino architektus ir inžinie
rius. Iš pradžių ji turėjo daug 
dėfektų, daugiausia tai* dėl 
proporcijos, kuri paprastai 
būdavo gremėzdiška. Sienos 
paprastai buvo labai storos. 
Kai kur klimato atžvilgio bu
vo bandoma budavofi didelius 
namus ir bažnyčias be langų, 
kad viduj britų Vešu, paliekant 
stogo arba bokšto viršuj ap
valių škyl£. Dar kitur—besie- 
nų, o tik •» stulpais n>paremtas 
namas. Kadangi Pompėjoj yra 
šilta, tai palbciai buvo pabū
ti avoti visai be sienų ir be sto-

gO pri’ČiaYn frobžsid vidriryjė,1 
kas teikė Vėsufil'ų, ries' vėfaš 
galėjo vaikščioti po visų tro-‘ 
besį. Pompėjos palocįai ir 
Herku'/a'nėja bitfVo srigriauti 
rigniakalnirii /Vezuvijuj išsi- 
ĮverŽuš' 79 fn. po Kri'štriuš.

įdomu yra faš^ .kad fomęnė 
architėktriVoš1 štilius pasiliko 
net iki iri’ušų iūikų’.t B?et iki 
Itatijoš’ reriešanso’ laiktį (16-to 
šimtmečio) ji nebuvo dar pa
siekusi pilno tobulumo laips
nio. Romėnų arčAffėkfurai už 
aki# Užbėgę' bizanfika, f’Oriia- 
riėšRri ir gbtjkA. Antrame ^ipit-J 
metyje po1 Kristaus atsiradus? 
biz antika, riuštėlbe Votiiėn# 
larchitėkturų. Bizanfika ųrehb 
tektrirojė, kaip it skulptūroje,- 
pradėjo’ naujų epo'chų. BftzAn- 
tika, mat, nėra grynai kopija* 
romėnų architektūros, o kįlu- 
įsi iš^sasanų ir vėliau perėjusi 
;iš pers# Su ažiatiška grafika,- 
kuri riet’iėsidgiriiu keliu atėjo 
iš asyrų ir egiptenų. Bizanti- 
kos arcliitektirron' būvo įvesta’ 
mozaikai, kurių pas romėnus 
riėšuvd, Bizantikop taipgi bu
vo įvesta multi-bokštika (baž
nyčia su daugeliu bokštų), ko1 
romėn# architektūroje prieš1 
itai irgi nebuvo; BizantikOs 
arėhrtektura skiriasi nuo ro
mėnų architektūros dar ir 
tuO, kad ji triri geresnę pro
porcijų, elegantiškesnė ir de
koruota net iki smulkiausių 
detalių.

Bizahtikos pėriėdas 
dėjo Bizantiuriie (dabartinia
me Istanbuie, Turkijoj). Iš ten 
nuo 5-to šimtmečio bizantika 
paplito po visų Vakarinę 
ropų ir Mažajų Azijų?•• ’ 

(Bus daugiau)

prasi

me Istanbuie, Turkijoj), iš ten
__   _ ___ P* A. — * 1 A*tk. v 4 1 *■
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ŽINOTINA
LietitviŲ Mėlio 
Parodai

liui Cavarrublaš. CaVafrųįiaš 
pasAplio 

garsenybių karikatūras. bau- 
gelte tokių karikatūrų bus 
rodoj išstatyta.

Paroda tęsis visų , mėnesį. B.

.tįy-aukšmiu ’ bokštu namas 
(Administration, Bldg.). JŽŠ? 

ten jau bus ir galerijos. Py
kai.. v —M Z lie p .

Birptliers 
Palestinietis turi 
Aavo parėdą

Mttmd'el ĖfrtrfAers įalėifi'jose,' 
(ten,. kur 16 gegužės lietuviai1 
turės savo f#rbd#) dabar tę-‘ 
siųsi palestiniečio, Elias Nėw- 
man, tikyąręTČš paroda. Pą- 
rędpš ati'dfarymo / tiiėrių dail. 

’^TeSVirian šlaite pašk^įt# f6-. 
inojė “Mėdėrhinis mėhaš ir 
arįttifektufe šventojoj 
Jiš riuriodė, kadf PtiWfndje 
nauja š&tyba yra Visa’ niodėr- artistai. Teatras- 
niška; plastikinis friėntiš taiŲ 
pat Atsivežtai iš ĖrirUpOš ir 
Airierikėk įriokykjų kaip' nau
jai pibdtikfai. Ktis ten ėšų’ 
daloma naujti, ftii Viskas da
roma srilig EtiyopOŠ vėlesnių 
laikų madų. Palestina dabar 
esariti Višai nepanaši į’ senųjų! 
Palestinų. —D. P.

Art Inštitiite šiandien 
atsidarb akvarelės

ŠiaAtiferi pb piet Ari Irištitu- 
fe prisikels tfždbriga’ didėlei 
lA-fai metiii’ėi Akvrifelėš pafb- 
'dai? Paroda1 yVą taripfatitiriė. 
Jojri d^įyVaujri daugelio tarifų1 
m'enibfrikai. VieAa’š' kambarys 
yta Skirtas vi'ėilri'ih meksikie
čiui, kaipo svečiui, tai Mi’grie-

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANąl 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.

♦ ♦ ♦ .
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis/ 10A East 
Bęllevue Place, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior

• 5619. Valandos—10 ryto iki. 1
po piet. Pq to. pagal susitarimų.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 Wėst Vari Buferi St. 
(Naujuosė pašto futeuose). Tel. 
WAfiašh 9207. Valandos 9:00 f. 
iki 5 ^0 piet^ *

IMIGRACIJOS BIURAI 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. * * '

ORO BIURAS, Senasis kaštas, Jack- 
son ir Clark Šts. Tel. WABash 
1746.

♦ 4 4
ČHICAGOS CITY HALU—Rotuše— 

Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas/ vi
si miesto ofisai,- munici^ališ ap
skričio Supėrior ir Circuit teis
mai, svėikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio

Visi miesto; ofisų“ telefonai 6AN’ 
dolph 8000. , .

Visi apskričio ofisų teTeforiai 
FRANkim 3000.

♦ 4
CHICAGOS POLICIJA, llth if Šfetp 

įatvfe. telefonas 4747.
Norint prisišarikti ptigalbba iš 
policijos; reikia Šaukti POLice 

„ 1313. .. ■> ,
GAISRUI KILUS, reikia laukti 

FIRe 1313.
4 4 <

iluNoIs emergency relief 
COMMISSION/ 1319 South Michi'gari 

avė? Telefonas; WA’Bašh‘ 7100; 
Valandos, 9:00 ryto M 5 p. p.

■ V /- • '=• i-*t »> fU.' L. 'X »•/*>> ■
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted stręęt (Hull

House). 'telefonas/ HAYmariret 
6374, klauskit Miss Heleri Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK- APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrišbn ir So. Wood kamptiš.

Lietuvių Meno Parodon,’ ku
ri atsidarys gegužės- 16; d. 
Maiidel Brothers dept krau
tuvėje, siųsti galinfa šekamris 
eksporiafusy

RArikorii pieštuš azijinius 
arba kitokios medžiagos pa
veikslus. Skriįf>turų; iš medžio 
drožtus įvairius išdirbinius. 
Audinius, mezginius, siuvi
nį ris, raizginiu s ir iš pbjSiėroš 
visokiaš korištrukcįja's.

Visi meniški darbai turi bū
ti oriiginabįs.

Paribdoj Uianbiria’ tiiriėti' ir 
mokyklų Vtiik# skyrių, ’faigi 
ir vaikai, kurie turi šiofchj- 
tokių maniškų dirbinių, galės 
pasirodyti. x .

Dėl platesnių* ži'iiiiy : galiiriti 
kreiptis prie L. M. Parodos 
(komiteto V. Beliajaus, 325’9 
So. Haistėd St.

?domi Paskaifa apie 
Michetgrigėlo

šį vakarių, 6:30 vak Art įri
štit ri tė Pullerton Hali salė j e', 
p-le Heleri Parker skaitys įĮiu- 
stru6tų paskAitų apie Mičhėl- 
angelot -

Micbelangelo buvo didis ita
lų nicniAinkas — 
tapytojas iri arišfritekias 
gyVėilO' 16-tari?' širiithiefyj, Ita
lijos renesanso laikais. .

Verta prisiklausyti paskai- 
fols. Įžariga dykat —Š.

skulptorius,
i. Jis

Niujži Pafotfa 
Garfield Parke

Kaip jau seniau buvo rašy
ta, kad Garfield ir Lincoln 
paktuose yra įsteigtos * menė 
pA'rbtfd's. Garfield Parke 
tik Atsidarė nauj’ri paveikslų 
ir skulptūros paroda, šiton 
parodon yra išstatyta rinkti
niai Amerikos dailininkų pa
veikslai. "

Telefoną* SEEley 8500.

tėš kurinių iipffdyme, jis jautei 
vien tik šaRų technikų.' Bei 
p. kritike,..ar Tamstai žinoma, 
kad tų veikalų vyriausio^ 
ypatybės koncentruojasi kaip 
tik tobuloje technikoje. Nerti 
tai lyriniai veikalai, bet gry
nai išreiškiabiaš technikei 
aukštumų.' , . ’
•.. '-f- . ■ —? ................................ ■

Birutės Chotas If Jos 
Vėdėjas

■ I

Birutės choras, kuris pef 
desėtkus metų buVo kaip iiį 
brirometru liėtuviško meho šį 
kartų^debiutavo Su naujais 
ii^tuviškais veikalais. Reikid 
pripažinti, kad 'dabartinio ve-t

‘šai chdras siekia riaujij riieno 
►aukštybių, stęngdamasis nusi- 
kriatyti, įsigalėjusio pas mus 
Svetimų veikalų ir vertimų 
pildymo (kartais ir visai ne
vykusiai) ir sterigiasi užakcem 
•tųpti' ir mums parodyti, kad if 
lietuviškų kompozitorių kuri
niai, nekuritiis atvejais, jau 
gali prilygti ir pasaulinių ma
štabo veikalariis.

Svei'kiiVtiriaš tai reiškmyš 
malonus ypatingai lietuvio 
širdžiai. Choro su solistais 
.išpildymas * A. Kačanauskd 
veikalo, /‘Patekėk Aušrine” 
daro įšpridžio, kad choras ir 

“sblištal šUprafo- Veikalo' dVa-^

Stato dramą 
“Tėvas” , 

t .
Nuo kovo 16 iki kovo 19, 

Gobdmari teatre bris pastatyta" 
Strindbergo drama “Tėvas”. 
Vaidinimas bus vakarais nuo 
8 y Al., b tik ketvirtadieny j po 
piet. Drama vaizduoją religi
niu A kivirčus’ tarp norvegų šei
mynos’, kuri turį daug bėdų 
su iluktere. > / .V>idilos-Goodmano teatro dejo * B>’anskl° rankose. ‘a- 

m ' — užpakalyje
Art Instituto prie Monroe’ gat
vės.1 ' —B.

ši# ir , galingai, trio ptfčiu me
tu rafinuotai, uždarė 'koncer
tų* ■ - /'■ '•■' 7, ' . / •

Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad išmintinga kritika, para
šyta reikalo žinovo, Ūtiiėka 
kdifeferikfyvį dari?#. Bef kri
tika,' kurioje darbai tifirašo- 
mas paviršutiniai, neįsigilinus 
•į atlikto darbui savytas iri ap
linkybes, kuriose prisieina 
iririsų neskaitlingoms Ureno 
jėgoms dirbti, |peša kartaus 
destruktyvio įspūdžio.

356Š\ Guriderson Ave.^

gi.; kasos globjai: V. Manikes, M. 
aVidonis ir D. Brazas; ligoniu 
lahk. J. GaradaUskas,- 8812 W. 

Monroe St,; maršalka B. Stankus;
< korespondentas N. Williams; Dr. 

kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
i . Susirinkimai laikoihi kas antra nė- 
idėldieni' Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

Čhięa|fos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 
’ 1936 metams

.. ■ ' -------------------------------------■ - ■

tLlĘgUr " ■

1’936 m'.:Vinea;s Stankus pirmi 
mi:

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(JusėVičius) — pirm.,. 4456 So. 
Talman Avė.; L. KJimavičia r— 
vičė-pirm., 2534 W. 46 St.: F. 
Jakavičią St., — nut. rašt.-. 2638 

40 St.; W. Sharka fin. rašt., 
4835 S. Washteha\v Avė.; Heleri 
Gramotitas — kasierius, 4585 Šd. 
Roękwell St; J. Rasteinis —,kasos 
globėjas. 4853 S. Ročkwėll St.; 
Kathriu Giedra.

/ 2543 W. 45 St. .... T_____
maršalka, 4548 S. Frandsco Avė. 
Kliubo susirinkimai: atsibunakiek- 

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni, Kv Grambnto * sveti. 4535 South 
R0čkwelI St. <-

kasos' globėja 
F. Bistras . —

Stiorganizavo kuri. 
Cbughlin šalininkų 

lietuvių skyrių
Marąuette Ptiriįe t’rurii’pų 

laikų atgal šrišldrgariizavo' gar
sioji radip prakalbininko, 
kuri. ČbughlTn Š’a’liriirikų * lietu
vių skyrius. Oficialis organi
zacijos Vardas *Fafher Cougfc 
lįn Nųtionąl Uniori 6f Sbciril 
.Justice”. ū Skyriaus .pirminin
ku yra Raymond Miėkiėwicz, 
7027 Š. Wash‘tenaw.

Šį vakari St Adrian’s Šatėje,
70 & Washtenaw įvyksta sky- 
raus susirinkimas. Prasidės 
7:30 v. v., * (Sp).

MUSŲ SKAITYTOJAI
• ” ■* ’ ■ •. u.* . •1 : -ii . '. <. ' 'f . .. ,6.' ■ • :*>•< ■ '•■.■4

Raštal škiriiarrii j šj škyrių tiri! būti adresuojanti “Musų Skaifytoiams” 
Būtinai pridėki tesako/vardai? pavarde.

' ' ' ............................ Y

f'

i^Biruftės^ Koncerto 
Proga /

• “NArijiefių^’ 59 Nr. kovo 10' 
•d. til’įib Aprašymas1 praeito' 
sekiriadienio “Birutės” koncer
to', kuri anie ra’ŠihėliO' alitoHiis1 
(gal ir ri’e iš blbgoš valios)1 ne-: 
Visai teisirigai ir abstraktiškai 
kOriėrtų' aprašė. Iš* jo raši
nėlio turinio1 ^rėridžiairia’,' kad 
koricerta’š į>ra‘ėj!o šaltojo Auo- 
(aikojė, tuo / tarpti atVirkščiūl, 
publika savo' aplodišm'ėntaiš 
ir karštu eritužijažm'u palydė
jo škaTiibaričiŲ dainų a'idūš, 
i^ėikšdrihia’ gilų įvėrtiriinių 
pirmų karitų Atliktų1 LiettiVOš 
kottipo^itoriiy riauj'ų veikalų.

Todėl, atrOdo, kad šis raši
nėlio autoriaus' atpašakojimas 
ir b'eįidra'š dalyvių lipais; Vei
kalai j a' Šiokių tokių korekty
vų1 ir gilesnio Viso koričėrt’O 
ailalizo.

virištių, ŠftriabĮriti iri kititite, 
riėra.s j 6ki'6 riaiAritė!.

įlėihlA tik šveil^mti ^abar- 
tiriius Lietiivo^ j^oriipOžitbriuš, 
kad jie šugėba iš paprastų 
liaudies motyvų sutverti iriu- 
zikalų ensęmblį, kuris buvo 
(Sunkiai prieinamas senesniems 
Lietuvos. kdAipb^įtoriamsy ir 
kuris savo formomis panašus 
į senai jriu žinomų iri muzika- 
liniame pasauly vartojamų 
veikalų konstrukcijos’ būdų.

Abarių':// 
Drangelienė

’ GilfaiiMfo' į rAširiėlfo Aiitofiiį 
į^plid^įo pridarė {>. Sariialiaus 
“DVil DųĮ Dūdelė” intėfprieta1- 
čijri. ^iripatingaS p? Sarpri’- 
iiaiis vėikalčlis yra paprastas 
riėkompli'fcubtas iri sakyčiau 
riayvus. Galirigarii Drtirigėlie- 
riės’ brifšuk aišku/ čionrii nribiiv 
vd! jokldš- pritigbs pasirodyti 
j’dš balšo tobti'į/bės aukštūirio- 
j<ė, todėl ir šuirfcu stipriašfi ra'- 
širiėliė' autofia'us StiSižavėjiriiį 
t’ų'j'a dairia'. Jb tvirtiriiriias, 
kad' Dran'^čliėilė yra lyrinis 
soprano, reikalauja ■> korektū
ros, neš ir mažai m’rizikoj nu
sivokiančiam asmeniui nesun
ku suprasti, kad jos balsas 
nėra lyrinis,1 bet* drAmatmis 
soprano; Jos. sėkmingas Lie
tuvos Operoj “Aidos” rolėje 
pasirodymas (o rodos visiems 
aiSkūV kad Aįdos rolė netįrika 
lyriniam sopranui). Jos kon
certų1 . p6 ■ t plačiųjų Xirierikį 
itetiorię; pildant dramatinio 
Soprano roles aiškiai įrbdč, 
l|ad rašihėlio autorius klysta, 
klasifikuodamas jų kaipo ly- 
irinį soprano. a Tad stebėtina,, 
įjęa'd „jįsį nėjjųlėįAiįb, jĄŠ iįtėr- 
U .. . . zski(y 4^
pramos” Lisos arijoj, kur dai- 
'rilmnkė;: pųdeipOrištravo viša'š 
•savo' vbKatiteš > gafyliėš. J6s' 
i^ifdynįįš. • Meiocfųįgpš’ Jukų- 
bėrio kbfeprižičijdsf Wėlės iš 
šlėpA^ i įy^titįrigųi/ jos dikcij a 
sudarė ncišdildoliio įišpudržioį 
BeridrAl riėfkia įri^tėtiėti, kad’ 
DrangOlicnes balse jaučiama 
ifuOiathyė pažanga.
''.•j. . 4?Jl. ifc- ■

Lulti Raben- 
illicęvitienė

Rašinėlio autorius guodžia
si. kriti’' Mbsliovskib fr SarasT-

Nadjf VėiOW
. Rašin’ėliO autorius gupdžiav. 
si/ kad nauji kuriniai gerokai 
atsitolinę nuo liaudies mbty- 
yų. Įsigilintis gi į pagrindiiies 
veikalųmintis neslinku net ir 
nemUziktii profesijpnalui, bet 
ir paprastam,;, fnuzikų mėgstan- 
ičiripi individualui, susivokti 
kompozicijų struktūroje, kad 
naujuose veikaluose, str labrii 
mažomis išimtimis; ka*p' tik 
vyrauja liaudies .motyvai. Pa
vyzdžiui J, Kačinsko “Pjovė
jas” S/ Šimkaus “lir Pasakoki 
Man Šųujųįčie” ir “šermukš- 
nėle” D. Andriulio “Ai Berne
li VieAtiiri” ič ypatingai. J 
KArnavičiauš1 “O'i Tu Varne” 
chariakteririgai ,atVaizdu o j ri
mą •. lietuviška sutattiriė.’ TėiS... 
sybČ, fuoše kuriniribsė įriėš.t'os’ 
vtirijabijb^ tai prasmė, lad !^etaC1^. ^koVskib 
motyvas; (grynai netuviškaš) 
kartais iš sopranų ‘ pereina į 
tenorus, altus ir bosus, bet 
anaiptol nėra tai hailja riiuzi- 
kalės minties išreiškimo for- 
ma (ji taip sena kaip Bachas, 
Bethovenas iri f. f.), o vien tik 
autoriaus sugebėjimas modu
liacijų ir kontrapunkto pagėj- 
ba sudaryti iš paprasto’ Įi'au- 
dies mot^yb įdbfniuš- harmo
ningus niuabstis,’ 7 malonius 
muzikalei auseį. Tad ir ly
ginti šiuos kurinius su moder
ninės niu'zikoš a^tbva’iš:1 Stra-

.. __ ________ __

savinINKŲ 
)GĖT’ORTE t)R-JvOS Valdyba
akas, 6606 Š. MpZąrt St.;

Antaha’s Šimkus.— pagelbininkas 
- 3120*’ Lituanica Avė.; Stanislovas 
. Kunevičra •— nut. raitininkas,

3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų, raštininkas, 
3144 S. Walaęe St.; Jonas Matė- 
jūrias — kontr. raštininkas, 3400 
Š. Union • Avė.; Petrais Balsius — 

. ’ kasierius, 5658 S. Throop St.; Le
onas Leridaūskas — maršalka, 

• 3180' S. Halš&d St.
, •'1... • —— — i .
GARFIELD PĄRK .LIETUVOJ IR 

MOTERIŲ ĘAŠELPINIO KLIUBO 
f Vaidyba' 1936: pirm. Gebrge Mė- 

daiinskas. 233 S. .Central Avė,: 
pii’ri'. Aag. Jdnaš Jasinskas, 430( 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 _ S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chaš. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunhs,

Obiinltų Sk&ittttleliš
»

4 puodukai supiaustytu tugštu obuo
liu .

1 puodukas rusvaus cukraus 
, arbati. šaukštuko nutmeg 
Nutaikūdk % čitrihoš
1 puodukai Cbrn Flakės trūpihiu 
(kad padaryti, viena poduka trupi- 

nlij, paimk 4 puodukus čor'n 
' flakes*)
% puoduko tarpyto sviesto.

Sudėk obuolius i gilu molini Arbh 
; stiklini indą. Ant Obuolių uždėk 
% puoduko rusvaus cukraus, nutmeg 
ir nutatkuota dalį čitrinob.

1 Sumaišyk trupinius su % puo
duko cukraus ir sviestu, ir tuo mi
šiniu tvirtai x apdėk obuolius. Kenk 
nekarštame pečiuje pakol obuoliai 
iškėpš, atbh 30 minučių. Paduok 
šilta arba šalta su išplakta grietine?

SUSIRINKIMAI
, i ..■. .<! . « "
4 uu.1 ■«-------'v ~ *

n<

■įUMSS-...
Žarasiškių Kliubo^—susirinkimas kovo 12 d. ,J. Žukausko butė, 

f 2126 JŠO. Kalbėti; St., 8 vai. vakaro. Nariai malonėkite 
k • ; atsilankyti.—Valdyte
J. T. Zuris BObstėrš Kliubo susirinkimas (ket. kovo 12) Juškos- 

Hollywood svetainėje, 2417 West 43rd street. Visi 
kviesti atVirutėmiš^ ir kiti norintieji paremti adv. Zurio 
kandidatūrų, kviečiami atsilankyti. Raportai apie Ash- 

,. Jand Boulevard, Auditoriįjbš parengimų Velykų diėnų ir
lz. jkiti;iyarbUti reifcAlai. Ptadžia 7:30 y .v. Ieva Lukošiūtė, 

šekr. 1'

RYTOJ
Kriaučių- Lokalo 26$ A. C. 6f A. susirinkimas (pfcrikt. kovo 

13), Airialgriiriatėd Centro rūmuose, 333 So. Ashland 
Avenue, 7:36 vai. V. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
šiame susirinkime V. B. Ambrose kalbės einamais gyve- 
riimd Marisimrifs.—Vafd^bh, 

... - .

PARBMGIMAI
; .............................

. „ ----------------------- .r-

v-,.-',,-': r.;r ,rr".;".|V, ,L ; y "IN;111 ..... .

k6Vo> 15 — JopiškieČių Labdfa^yftėš ir Kultūros Ėliubb Ėuricp 
Party ĖdlTywdbd Iiin švėtainėje, 2417 West 43rd Street, 
4 vai. pb pietų. Įžanga 2pė> Gražiįš prizai, užkandžiai ir 
mužiką šokiams.

ĖOVO 13.—Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos Masinis Mi
tingai J. Štilšbnb'-Butkaui Geibėjimd reikalu, Darbininkų 
svetainėjė, 10413 Michigan avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidas, J. ŠarkiunaS, T.* KuchiiiSkaš. Dairiuos

rS’fri^iffiŠrAviČrU KONCERTAS, čSWos Lietuvių 
Auditorijoje,- 3133 South H&tėd street. dalyvauja Jūr- 
gis Steponavičius, pianistas7 Ariėl^ Steponavičienė, dai-

— šmuikininkas ; Chica- 
gos Lietu’vių Vyrų chorai, “Pirmyn”, “Naujos Gadynės”

svetainėjė, 10413 Michigari avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės
— — . • • * 4U w - - i •— «£lL • .»• . r . f

“Piririyh” iri 4kido” čhorris. Įžanga višiėftiri veltui.
KbVb 15 — STEbb^AVIčIU KONCERTAS. ČĖiča^os Lietuviu

t . * ' , ■ i ■ ' ' T ' t j, 1 y.

niinnkė, ir Ka’zys Stepbnūvičius ~

č ir Lietuvių Šittifobijoa oriestras.
KOVO 15—Paskaita, ‘Tasaiilinis Laisvamanių Jddėjirnaš ir Jo 

Nuopelnai1 žAdAtial.” Prelėgentas Ę. Jogminaš. Da'rbiAinkų 
( sVėt., 1041l3: Michigari aVėnue, lw vai., pp. Įžanga veltui.

Rwįia: RoBėlartdd' LalšVaAiahiU Kp.' I
L sVėt’,' i041l3: Michigtiri aVėnue, lw Vai., pp. Įžanga veltui. 

Rengia ROšėlaridO' Ltit^VaAiAm^ Kp) 1
Kovo 15 —; SLA 129-tos Kuopob 8<? Mbfį Jubiliejaus Vakarie- t, ■ ■. -,K. ■ 'X.IV. .i*- ■■

\ rie, Gėri. M. Ch'ėtririribkri Svetainėj, 1900 S. Union avė., 
’ 6:30 v. įžariįti-r- $l.ob.'Vakarienė, šokiai.

KOVO 15—Lietimų Moterų Piliečių Lygos “šešiolikinių • Vaka
rėlis” Sandaros svetainėje', 814 W. Š&d. St. 5 v .V. Visos1 
prašomos pasipuošti tatį) kaip Villtėjot budimos 16 me
tų ariiž. Įžanga'su kostiu'mriis 16‘c. ypatar, be kostiumų— 

z / 35c. Užkandžiai ir pręgfahias. . ,
KOVO!—Moterų J. T. Zriris BAbsters Komiteto ‘Bunco’ ir Kortų 

Lošimo Vakaras Lifetimį Ąuditorijoj, didžiojoj salėj, 3133 
S. Halsted St. Dovanos,į.-drirų prizai. Pradžia 7 v.v.' Įžan
ga—25c. Dalyvaus kandidatas į mrihicipialius teisėjus adv. 

,.<,',M^'TA;ZurisC/<.-'.
jKOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejiriiš Bankiėta’s, i‘250 Štil- 

< waukee avenue, . 7:30: vai. Vakare. Bilietai-^1.50.
Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras šlaito operetę, “Vogtas 

Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kėdzie avė.
BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 

Mitingas. Chiėagos Lietuvių Auditorijoj. įriaiftis progra
mas ir kalbėtojai, tarp jų kdrididatas J. I*. Ztfriš. < 

BALANDŽIO 12—J. T. Žurio' Kandidatūros VakAras Ashland 
BOultVard1 Ėrografnas', kalbos, šokiai. Įžariga $1.00. 
Bilietus galima gauti “Naujienose”, kitį lAikrtiščiiį rė- 

, dakcįjose, Centralinėje Derri raštinėje, Mbrrison viešbu- 
‘ 1 tyjė' ir priš kiėkyTėrių' J. T. Zurio rėmėjų.

J

______ -

itktnaE 60 E. ■ Van Barni 
. Be pertraukos. nuo piet iki vidumakNo 

“4-ta ir Paskutinė Savaitė*’ 
25c ik* 2 vai. Kūdikiam*

po piet. IBc visada'
•‘IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA” / 

> . . N.’ Y. TIMES

"THE HEW GBUIVER”
Bis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagojel
i - i I. j. ..V > M > ■ >■•

Tavernos
Smith’s Palm Garderi

Gražiausia yiėta Sputh Sidej. Atva
žiavę i Brightoū Parką, nepraeik.tė 
pro šąli, bet užeikite išsigerti skaį- 
naus Budwėiser alauls, deginės ir.vy
no; taipgi gaminame kasdiena iš 
šviežios mfcsos ir daržovių skanius 
pietus ir saridviČius. :.

PAUL ft. SMITH, Sav.
4177 Archeri Avė„ kalnp, RichAond 

Tel. Lafayette 2235

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables
Lunch Room 7-JBar ,

Bruck-Wiešnėr Kec. Ooi
Incorporatea 

819 W. 35th Street 
Chicago. III .

21st Place Tavern & 
Restaurarit

: Stekai. borčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai t ,
; ANTANAS IR AGNĖS STŪ&AT 

Savininkai
701 W. 2lst Ptate. Tel. Canal 7522

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pafė Alūs. .Stiklais. . Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtine;

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

. . 6334 $o. YVestern Ąve. ,
,Tel. Prospect 5086 Chicago. III.

QUEEN'S TAVERN 
Geriausios irfišies degtine, vynast. 
Schlitz alus ir cigarai musu užei
goje, visados randasi, taipgi gražus 

; kambarys su stalais dėl .moterų. ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pas!-* 
šokti. Prašome visus kaip bu. itd 
South sidčj atsilankyti i musu už«i
VERA VTALŪsrf ir ALEK RUŽGČŠ 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

SPRING INN
Musu' užeigoje visados geros rūšies! 
degtine, alus, cigarai, čįgaretai ri 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi- 

mafhs-ir <par€ms. Savininkai

82th and Kean Avė. Willow Springs
' K'./ ' V J

Rendezvous Tavern
.Mano .užeigoje . visados .randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai ■ penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas, ir 
mandagus patarnavimas. Neužnih' 
kitę, apsilankyti Ir sueit i pažinti 
našliuke motėria, . . . ,

MRS. MARTHA, GRIGAS. Saį 
6556 S. State St. Tėl. Englėwood 2792

Neužni’rš-
SU

BISMARK
Manė užeigoje visados raudasi Vo
ros rūšies dėgtiriė. Bismarck a’us, 
cigarai ir mandagus. patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, parą; ar .kitiį parengimu. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chięagoje, už kuriUoš gavo pir
ma dovana pirnibje pasauli nė ję, pa
rodoje Ghicagojė, 1893 m. Neuž- 
mfrškitA apsilankė pas našliuką. 
JOS. KIAUDA. Q101 So. State St.
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“DARBININKU KLIASAI REIKIA NE BEN 
DRO FRONTO, BET VIENYBĖS”

..       ■    '", .<1 ■., '

Kalbėdamas Chic. Liet. Dr-jOs susirinkime “N.” 
reti. P. Grigaitis taipgi nurodė, kad Amerikoje 

reikia šaukti Demokratijos Gynimo Seimą
“t)arbjninkų kliasai reikia ne 

‘bendro fronto’, bet vienybės,” 
pareiškė P. Grigaitis, “Naujie- 
nų” redaktorius, klibėdamas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkime. Jis įvyko antra
dienį vakare Northsidės Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt street.

Gvildendamas" aktualų “bend
ro fronto” , klausimą, kalbėto
jas ni.’rodė, kad vienybė, ku
rios taip ,reikia darbo žmonėms, 
turi būti įsteigta tiktai demo
kratijos, bet ne diktatūros pa> 
grindų.

Suvirš 150 narių atydžiai se
kė P. Grigaičio 45 minučių už
trukusią kalbą. Prisiminęs apie 
Lietuvą, kalbėtojas priminė, jog 
paskutiniu laiku Lietuvoje spau
da buvo galutinai suvaržyta ir 
organizacijų laisvė panaikinta, 
o karo lauko teismai baudžia 
ūkininkus.
“Amerikos lietuviai turi pagel

bėti Lietuvos žmonėms”
“Amerikos lietuviai turėtų 

padėti Lietuvos y žmonėms iško
voti laisvę ir atsteigti demokra
tinę tvarką”, pareiškė P. Gri
gaitis. “šituo tikslu butų ge
rai sušaukti demokratijos gy
nimo seimą, apie kurį spaudoj 
jau buvo kalbama”. Tokį sei
mą proponuojama sušaukti bir
želio 20 d., Clevelande, kur apie

tą laiką įvyksta ir SLA. sei- 
masu

Chicagos Lietuvių Draugijai 
buvo' prisiųstas laiškas nuo 
“Bendro. Veikimo A Komiteto”, 
kviečiantis draugiją paskirti de 
legatus į konferencija, kuri siųs 
delegatus į Washingtoną socia- 
lės apdraudos ir ateivių gyni
mo reiaklaįs.

Po trumpų diskusijų sitsirin- 
kimas tą kvietimą atmetė, ka<- 
dangi tas komitetas, šaukiantis 
konferenciją, yra komunistų 
kontroliuojamas. Draugija ne
nori įsiregistruoti kaipo ko
munistams simpatizuojanti or
ganizacija.

Išduodama raportus valdyba 
ragino narius rengtis iškilmin
gam baliui, kurį Draugiją ren
gia Ashland Boulevard Audito
rijoj, gegužės 3 d. Balius ren
giamas užbaigimui naujų na
rių gavimo konkurso, kuris, 
anot valdybos, vyksta labai’ pa
sekmingai.—Buvęs. '

Apsirgo p-nia 
Sakalauskienė.

Gera “Naujienų” rėmėja ir 
darbuotoja, p. Sakalienė, ap
sirgo gerklės liga, bet gyvybei 
pavojaus nėra. Ji gydosi dak
taro priežiūroje, savo namuo
se, 7004 So. Talman Avė. 
Lankyti galima dienomis ir 
vakarais. A —5.

Kovas Yra
, X S • ■- ■

Mėnuo

savo pirštus
M '

kryžmais sudeda kai jam priseina įspėti orų

Kovos mėnesy. " » ,

Bet nėra jokios abejonės, kad jums 

reikės daugiau anglių idant palaikyti jūsų

Net ir Oro Pranašas

namus šiltai ir smagiai per šias šal-

tekąs ankstybas pavasario « dienas.

Kodėl nepatelefonuoti jūsų orderi

dabar? Jus gausite augščiausios rūšies ku-

rą, stropų ir mandagų pristaty
■■

mą, ir gvarantiją užganėdinimo su

kiekvienu tonu

(onsųjąĮęrs (ompany
fcjlelephone

FRANKU N
pgOi*1

|COAL-COKĖ- ICE 
vBUILDINC MATERIAL

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
ajpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
R AŠTINEI E

NAUJIENOS, ęhię^o, III.
PREZIDENTO RANKOS. I^T^/.,/' 
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Trumpą laiką atgal prezidentas Roose- 
veltas patiekė kongresui reikalavimą sukelti iždui $1',137,000,7 
000, įvedant tam tikslui naujus mokesčius. To reikalavimo są- 
ti b aką jis parašė reporteriams pieštuku. < Pabandykite prezi
dento rankos raštą perskaitytu . / .

WASHINGTON.

Išdirbtas planas 
Tautiškų Kapinių Ju
biliejaus iškilmėms
Komisija ruošia įspūdingą pro

gramą \ ir ruošia parengimą 
ant didelės skalės.

Praeito pirmadienio Vakarą 
“Vilnies” ofise Lietuvių 
Tautišku Kapinių valdybos ir 
komisijos susirinkimas, prisi
rengimui i prie j ubiliejinio 25 
metų L. > T. kapinių apvaikščio- 
jimo. Jis įvyks gegužės 30 d.

Susirinkime dalyvavo šie as
menys : Tamkevičius, Andrulis, 
Daubaras, Stuparas, ir šniukas. 
Balcbimąs / negalėjo atvykti.* 
Nutarta šie dalykai vykdinti:

Programo išpildyme dalyvau
sią 6 chorai: Birutė, Pirmyn, 
Naujos Gadynės, Laisvės, Kan
klių, Aido ir L. S. Vyrų choras. 
Kalbėtojai: “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, Vilnies re
daktorius V. Andrulis ir Liet. 
Tautiškų kapinių > -tvėrėjas ir 
pirmtakunas adv. Brachulis. i 1

Kvies draugijas
4 Laiškai su užkvietimu daly
vauti apvaikščioj’ime draugi
joms bus išsiuntinėti tarp 15-30 
kovo. Kiekvienam loto savinin
kui bus pasiustas laiškas ir 10 
įžangos bilietų veltui j pikniką.

Kapų ąpvaikščiojimo progra
mas prasidės punktuąliškai 
10:30 iš ryto. Draugijos susiri- 
kilios vidaus pusėje kapų. Da
riaus ir Girėno Postas su pir
mininku p. Petkevičium ir asi

stentu p. Yuška sudarys tvar
ką. Po progrąmo Visa paroda 
maršuos • tiesiai į daržą, kur 

piknikas. ;
Trauks paveikslus

Laike plogr^p bus traukia
mi paveikslai . dratigijų, benų, 
grupių ir įvairių būrelių bei 
šeimų, šio milžiniško Chicagos 
Lietuvių Tautiškų kapinių ju
biliejinio istoriško - apvąikščio j i- 
mo vįsas vaizdas pasieks Lie
tuvą ir bus- rodomi daugelyje 
vietų kinometagtrafuose. .

7 šimtai lotų savininką visi 
bendrai prašom^ V) prisidėti prie 
šių iškilmių ąpvąįkščiojimo.

10,000,bilietų

Ęąslink sudarymo. muzikos, 
Steponavičiai tbrėS pasitarti su

** . ■ • 'J u ’ J,

p. J. Keturakių. Bus atspaus
dinta 10 tuksįąnčių bilietų, 6, 
šimtai laiškų btis išsiuntitiėta 

• ’ • •' '*.* I ■ • J ■ , l 1 ■ ■ * " , «• ’ į

lotų savininkams;- apie 3 šim
tai laiškų. bus pasiųstą organi- 
zacij oms, kliubams ir kitokioms

• i •. v . . . .7 . ''

pažangioms draugijoms. Rinki
mo programai apskelbimų, ku
ris bus knygutės formoje, agen
tams bus i duodama 15% ir 
20% komisine.” Spaudos' dar
bus duoti dienraščiams “Nau
jienoms” ir “Vilniai”. /Apgarsi
nimus; taip pat duoti ir savai- 
tiniub laikraščiai' “Sandarai”.

. Bilietus įr JMškus lotų savi
ninkams išsiuritinėti apsiėmė 
Paul Daubaras ir Kazys Stupa- 
ras. į, Skelbimus / tvarkyti ir 
agentais pasirūpinti A. Tainkę- 
vičius ir J. Balchuhas. Sudary
mu laiškų ir išsiuntinėjimu or
ganizacijoms rūpinsis R. šniu
kas ; jam prigelbės keletas jau-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

nuolių iš ./Vilnies redakcijos. 
Apie medžiagą leidimui istori
jos knygos bus rašomą kitoj 
vietoj. Prašom tėmyti! Sekan
tis susirinkimas, bus laikomas 
balandžio 6 d. pas K. Stuparą, 
227 S. Cicero avė., Chicagb.

Sekr. R. šniukas.

Nubausti už baliotų 
falsifikaciją CLASS1F1EDADS

Šoko 10 aukštą nusi
žudyti, bet išliko 

gyva S-.-
Jauna mergina, Patricia 

Drew, bandė - nusižudyti, nušok
dama nuo dešimto aukšto Cpm* 
woųwealth Hotel, bet stebuklin
gu budu išliko gyva. Nukritu
si iki trečio aukšto, mergina 
įsivėlė į telegrafo vielas ir jie 
ją sulaikė. \

Mergina sakosi atvykusi iŠ 
Pennsylvanijos. Norinti-nusi
žudyti, ties sužieduotinis ją pa
metęs. Dabar guli ligoninėj.

Apipiešė Juozą 
StrogĮ

MARQUETTE: —Trys vyrai 
kelias dienas atgal užpuolė 
Juozą Strogį, 7004 Campbell 
avenue, ir atėmė nuo jo $17. 
Strdgjs tuo laiku važiavo au- 
tomobiliu į garažą, kuris yra 
jo buto užpakalyje. ■. Vagiliai 
privažiavo tamsiu keleiviniu 
automobiliu, šoko prie Strogio, 
atėmė- pinigui ir nudumė, ne
bandę nuo Strogio automobilio 
atimti.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Teisėjas Jarecki nubaudė me
tams kalėjimo tris asmenis už 
balsą falsifikaciją laike rinki
mų. Nuteistieji yra Frank 
Kirgis, 32, 1668 Būsena Vista 
Girelę, Steve Burns, 75, 17 W. 
Hickory st., ir James Sheehan, 
120 W. Hickory st.

. KLIUBU IR ORGANIZACI Jtf
, . ATYDĄI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. ' Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Taverp ir Lunchruimis. 
Dėl infortnacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maple\vood Avė.

Dabartinis savininkas Svilainis Grove
83 ir Kean Avė., Willow Springs

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

639 W. 18th Št„ CMcago, III.

CLASSIFIEDADS 
t V— . . .. . . ■■■■■II—

Automobiles

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas ___  

K. CEPUKAS
■ : ■ -'.i ‘ ;

Pentuoju ruimus ar Storus, Žema 
kaina,' taipgi taisau visokios 

rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
--- Q!—

" Financial
Finansai-Paskološ,

NORjU gaut $4800 paskolos pir
mus morgičius ant A—I mūrinio na
mo. Atsišaūkit Box 404, 1739 So. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures • 
Rakandai-Įtaišai

ISČAJtDUdbAME BARU FIKČE- 
RIUS, visdkio didžio su Coil Baksais 
r sihkom. Taipgi štOrų fikčerius dėl 
jilę kurio biznio iškaitant svarstyk
lės, registėrius ir ice baksus. Cash 
arba aYit išmokėjimo. Pamatykite 
muš pinn negu pirksite kitur.

S. E. ŠOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė -St CALumet 5269.

Sitųation VVanted

LIETUVAITĖ, patyrus, ieško dar
bo ofise. Gerai rašo rašoma ma
šinėlė. . ' Turi puikius liudijimus. Jo- 
sėphinė Dyokas, 2014 S. Union Avė. 
ęanal 2670. , i', •>>»». ¥

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia ■

PATYRĘ SHEARMONAI dirbti 
geležų atkarpų yarde. Pohn Iron & 
Metai Co. 2241 So. JLoomis St.

REIKALINGA patyrusiu presmanų 
dirbti ant elektros preso popieriams 
raištyti. Nuolatinis darbas. Fein- 
berg, 1144 So. Fairfield.

—O—

REIKALINGAS patyręs barberys. 
atsišaukite

702 W. 31 St.

REIKALINGA 2 darbininkai ūkės 
darbams Ant farmos, netoli nuo 
Chicagos. Atsišaukite greitai J. 
Oriehtas, 1036 E. 93 St. Regent 5036,

. REIKALINGA degtinės pardavę 
nėtojų. Roseland ir Pullman.’ Gera 
apielinkė. Daug pirmenybių. Žydu
kas, 4707 So. Halsted St. Yards 
0803. 1 I

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi- 
cagos 'Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pofnirtiniii, ;kulturos 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.

Jubiliejiųjs;; Draugijos kon
kursas baigsis bąlaneįžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms r- 
gaupa dykai tikietą [Draugijos 
Inicijącijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium. r.' 

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

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.
•Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 S. Halsted St. (2ros lubos) 
—.r...... .  - > ■ • / : ,

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
i Lietuvių Pieninės

EMERAtD DAIRY
Senuko Daugeląvičiaus

3251 Emerald A ve. Victory 4181
Pristato m i namus ir groseri. 

Pašaukit.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving*

3406 S. Halsted Street
■ Phone Yards 3408

REIKALINGAS žmogus pusamžis, 
nevedes, kaipo janitoris, mokantis 
papentuot, pataisyt apie narna $5.00 
i savaite, valgis ir kambarys ant 
vietos. Joe, Phone Normai 6902.

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

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

Hemlock 0800

~HeIp Wanted—Female
DarbiniĄldą reikia #'

MOTERIS, patyrus prie sortavi- 
morskudurp. Fairfield Iron & Metai 
Co., 1140 So. Fairfield Avė. ’

MERGINA abelnam namų darbui 
ir prižiūrėti kūdikius, gyventi vie
toj ar eiti namo. 7131 Wentworth 
Avė., Tel. Trianjęle 3872.

V'------------ :---------------------------

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W, 63rdSt. 
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis. /

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

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

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

Smulkesni $7.05 tonas

L. W'N()RKUS
• e' ’ ■ v

Res. YARDS 2084

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkaiš. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien huo 8 vai. ‘ ryte 
Iki 8 vai. ,vak. Šventadieniais nūn 
10 ryto iki piet >

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage ?951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

► 50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

MOTERŲ skrybėlių mašinų opera
toriai — patyrusios prie šiaudinių. 
Geras mokesnis. Ateiti pasirengus 
darbui. Fogel Hat Co., 65 East 
South Water St. 19th Floor.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

TAVERNAS parsiduoda, kampinis 
namas su 5 kambariais pragyvenimui 
biznis išdirbtas per 2 metus. Liga 
šeimynoje verčia parduoti. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės 

i' 3538 So. Halsted St.

KAS NORITE pirkti tai nepra
leiskite tos progos — Groserne, 
kendžių ir ice cream Storas, seniai 
išdirbtas biznis.

3246 So. Emerald Avė.

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRICES! 
Grade Northern Illinois 

Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

Run .......    $3.75 per
... ..................... $4.00.. per 

........ ..... ............  $4.00 per

PARSIDUODA ruiminghause su 
35 kambariais,, pigiai, geroje apy
linkėje. Visi ruimai iŠrenduoti.

6317 So. Normai Blvd.
, III į, ...............       - .

PARSIDUODA restaurantas visas 
arba pusė, pigiai. Savininkas išva
žiuoja’ i. Lietuva, Per 6 metus tie 
patįs žmonės biznyje.

1841 So. Halsted St.

High Coal

Mine
Lump
Egg .
Screen ................. ;,..J....  $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nith —
KEDZIE 3882

Educational
Mokyklos

ton 
ton 
ton

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
—- Geroje vietoje. Atsišaukite. 
4409 So. Fairfield Avė. Telefonas 
Lafayette 0098.

PARSIDUODA arba renduoju vie
na iš dviejų grosemių. Pirkėjas 
galės pasirinkti katras jam patiks. 
Anna Ribenas. 3244 So. Morgan St. 
Boulevard 7357.

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar *'

BARBERYSTfi VYRAM 
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigų. 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 kriauČiškas biznis, 
gera apylinkė, daug tautų apgy
venta, 4 bažnyčios 3 jaunimo kliu- 
bai, 10 blokų nėra kriaučiaus. Pigi 
renda, gera proga lietuviui. Važiuoju 
i Lietuva. Box' 405, 1739 S. Halsted 
Street

Kasdien. skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Real Estate For Sale 
Nainai-^niė Pardavimai

Tėl. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4681 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstim atnaujinti morgi- 
Čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patamavmas jums bus ant naudos.

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtą 2 aukštų murini-6x6.

4315 S. Rockwell St.

PARSIDUODA šešių kambarių 
cottage. Savininkas važiuoja į 
Lietuva. 3314 So. Union Axe.




