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NaujienųRadio Programai

laivai išve

Touhy nuteistas 23 
metams kalėjimam

Senatas priėmė 
$611,000,000 pa- 
skirimą armijai

sužeista. Tai buvo 
miesto bombardavi-

bus lengviau susi- 
keturioms valsty

kad Vokietijos at- 
Locamo valstybių
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35 žuvo susirėmi 
muose Meksikoj

prasi- 
dabar

Lietuvoj paplitusios 
venerinės ligos

Brazilija bijosi suki 
limo, paskelbė 

karo stovį

Italijos karo teismai 
teisia Mussolini 

priešininkus

Viesulo j žuvo 3 žmo
nės; dulkių audros 

5 valstijose

MEXICO CITY, kovo 23. — 
Lėktuvai išgelbėjo 25 abiejų 
Amerikos kontinentų diploma
tus, kuriuos uraganas buvo už
klupęs mažame tropikų uoste 
Ciudad dėl Carmen.

Prancūzai sakosi sutikę ne, 
skelbti mobilizacijos ir nedary
ti griežtų žingsnių, nereikalau 
ti sankcijų ir neprašyti Angli
jos pageltos; prieš Vokietiją— 
nors turėjo pilnų teisę tai pa
daryti,—vien tik dėlto, kad an
glai padavė savo pasiūlymus 
kaipo bendrą , sąlygą, kurią 
Vokietija, kaipo sulaužiusi su
tartį, turi priimti, ar atmesti.

Uždaryta “Ūkininkų 
Vienybė”

Francija reikalauja 
iš Vokietijos priimti 

pasiūlymus

Naujoji Anglija va 
losi po didžiųjų 

potvynių

20,000 žmonių be pa 
J stogės Ohio upės 

klony

TURKIJA ATGINK 
LUOŠI ANTIDAR- 

DANELUS

fabrikuose eilinis 
remontas

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Sutartys cukr. run 
keliams dilginti 

sudarytos

LONDONAS, kovo 24. —Vos špfcjo užsidaryti tautų sąjun 
gos tarybos posėdis, kaip iš Berlyno atskrido Hitlerio pasiunti 
nys pulk. Ribbentrop ir atnešė Hitlerio atsakymą, kuriuo Hit 
leris atmeta keturių Locarno valstybių pasiūlytą taikos planą.

, Dar ■negalima apskaityti duU 
kių audros nuostolių. Ji perėjo 
per Kapsas, Oklahoma, Colora- 
do, Texas ir New Mexico ,vals 
tijas.

(Tos dulkių audros vakar te
ko paragauti ir chicagiečiams. 
nes tirštos Kansas dulkės bu
vo atneštos ir į Chicago).

Tautų sąjungos ta
ryba užbaigė posėdį 

Londone

BOSTON, Mass., kovo 24.— 
Didiesiems potviniams nuslin
kus, Naujoji Anglija pradėjo 
valytis nuo didelų purvų, ku 
ruoš potvynis paliko, taipgi ko
voti ligų pavojų, stoką geria
mojo vandens ir gręsiantį ba*

, Th4 LitUuJ^ian Daily nsw'« .
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Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 59°.
/ Saulė teka 6:46, leidžiasi

The First and Greatest Lithuahiah Daily in Americh

Vokietija Atmete 
Pasiūlymus

LOS ANGELES, Cal., kovo 
24.-—Du matininkai liko užmuš
ti elektros, kai jie bandė pra
tiesti per gilų griovį ilgą plie
ninę mierą ir toji paliete grio
vy buvusias elektros vielas.

LONDONAS, kovo 24 
tų sąjungos taryba nutarė ne
belaukti ^Vokietijos atsakymo 
ir nutraukti posėdį. Ji susi
rinks Genevoje tik tada, kada 
ją pašauks tarybos pirmininkas, 
Australijos premieras Bruce.

Tuo tarpu keturios Locarno 
valstybės— Anglija, Francija, 
Belgija ir Italija ir toliau tęs 
derybas su* Vokietija. Šakuma, 
kad Francija yra labai apsivy
lusi Anglijos nusistatymu linkui 
Vokietijos ir todėl norėjo baig 
ti tarybos posėdį nelaukiant 
Vokietijos atsakymo, pasitikė
dama, kad 
tarti vien • 
bems.

Spėjama, 
sakymas į 
taikos planą bus neigiamas. Be 
to numatoma, kad Hitleris 
duos savo atsakymą tik po Vo 
kįetijos “plebiscito” kovo 29 d.

Anglai betgi
Hitlerio ^atsakymas —neuždarys 
durų tolimesnėfti deryboms. Bet 
iš kitos pusės, anglai yra susi
rūpinę francuzų nusistatytų ne
betęsti derybų, jei Vokietijos 
atsakymas bus neigiamas.

PARYŽIUS, kovo 24. —Nors 
Anglijos nusistatymas ir nebū
tų palankus, nors Anglijos už
sienio reikalų ministeris Eden 
Sumanytų nusileisti ir. imtų aiš
kinti, kad Locarno valstybių 
pasiūlymai buvo niekas dau
giau, kaip pagrindas tolimes
nėms deryboms, bet Francija 
atsisakys nūn bet kokių dery
bų su Vokietija, jei Vokietija 
nebus besąlyginiai priėmusi 
valstybių pasiulyfnuš. Tai bent 
šhko Franci jos valdžios atsto-

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Gautomis iš Istanbul žiniomis, 
Turkija irgi nutarė laužyti 
Ląusanne sutartį ir pradėti 
fortifikuoti demilitarizuotą Dar
danelų sąsmaugą.

KAUNAS.—Del jau senai pa
sireiškusių tarp Lietuvos liute
ronų aštrių savitarpio kivirčių, 
valdžia jau pirmiau buvo už
dariusi veik visas liet, liutero
nų organizacijas ir iš jų buvo 
sudariu4si vieną organizaciją. 
Bepasiliko tik “Pagalba”. Bet 
kad ji nesidėjo į “vienybės” 
darbą, tai«valdžia dabar ir ją 
uždarė. .

KAUNAS.Aks. “Lietuv.
Cukraus” bendrovė sutartis su 
ūkininkais šiais metais cukri-

Areštuoja opozicijos narius 
parliamente ir armijoj

Porthsmouth < siena 
išgelbėjo miestą 

nuo potvinio

KLAIPĖDA.—Klaipėdos spau
da rašo, kad šiomis dienomis 
vėl eina gyVas javų išvežimas 
iš Klaipėdos uosto. “Drbssel” 
laivu išvežta į Prancūziją di
desnis sėmenų krovinys, “Ger 
trtfd 3” ir “Brisk 
žė javus. Iš Lonodno su į vai 
riomis prekėmis atplaukęs “Bal 
thraw ' laivas grįždamas įsi 
krauna bekono, sviesto, paukš 
tienos ir kitų žemės ūkio pro 
dūktų. * .

LOS ANGELES, Cal., kovo 
24.—Mūviu aktorė Helen Twel- 
vetrees ir jos vyras brokeris 
Frank Węody išsiskyrė^ delei 
nesugyvenimo. Jie turi 3 metų 
sūnų.

LONDONAS, kovo 24. — 
tomis žiniomis, Italijos slaptas 
karo tribunolas pastaruoju lai
ku pasidarė nepaprastai veik
lus, teisdamas slaptosios polici
jos areštuotus Mussolini prieši
ninkus. Bet teismo nuospren
džių neskelbiama, tad sunku 
sužinoti kiek žmonių liko pa*” 
smerkta kalėj iman už .neišti
kimybę diktatoriui.

Y;ra žinoma, kad šiaurinėj 
Italijoj buvo teisiama didelė 
grupė inteligentų už priklausy
mą Laisvės ir Teisingumo Są
jungai. Tarp teisiamųjų buvo 
prof. Guia, advokatas Foa, ra
šytojas Monti ir daug kitų ad
vokatų ir daktarų. Prof. Guia, 
ant kurio fašistai ypač dūko 
dėl jo atsisakymo 4 metai at
gal sudėti ištikimybės priesai
ką fašistams, liko nuteistas 15 
metų kalėjiman. z

Kitas profesorius Pesenti iš 
Sassari universiteto, liko nu
teistas 24 metams kalėjiman. 
. Italijos gyventojai nė apie 
areštus, nė apie nuteisimus 
nieko nežino.

Vandenims upėse atslūgus da
rosi aiškesnis vaizdas tų nuo
stolių, kuriuos pridarė potvi- 
nys.

Skaičius žuvusių siekia 24; 
Materialiai' nuostoliai siekia 
$250,000,000.

Kad apsisaugoti nuo ligų, 
milicija pradėjo naikinti mais-

' MINNEAPOLIS, Minn., kovo 
24.—“Terrible Tommy” įbuhy, 
vadas garsiosios Touthy šaikos 
Chicagoje, liko . nuteistas 23 
metams kalėj iman už daly va vi 
mą vietos pašto apiplėšime.

Nuteistasis yra invalidas, sa
koma, sunkiai sergąs džiova 
ir kalėjime bausmės nepergy
vensiąs, nes jau yra tiek silp
nas, kad nebegali vaigščioti.

Jis buvo paskutinių išlikęs 
gyvas šaikos narys. Kiti jo 
broliai ir šaikos nariai arba yra 
išžudyti, arba sėdi kalėjimuose.

I£aip matyt, net ir Lietuvos 
kaimuose yra plačiai paplitu- 
sois venerinės (lyties) ligos, 
kad net ir mažuose miesteliuo
se steigiamos ambulatorijos ve
nerinėms ligoms gydyti.

‘ štai iš Telšių pranešama: 
>. Telšių apskrities savivaldybe 
prieš kurį laiką įsteigė apskri 
tyje penkias Veneros ligų am 
bulatorijas: Telšiuose, Plungėj, 
Rietave, Luokėj ir Varniuose. 
Jos jau pradėjo veikti.

VĖL DIDELI JAVŲ TRANS 
BORTAI Iš KLAIPĖDOS

UOSTO

WASHINGTON, kovo 24. — 
Senatas vakar priėmė bilių, ku
riuo paskiriama $611,000,000 
armijos išlaikymui. Tai yra di
džiausias paskyrimas armijai 
taikos metu.

Atstovų butas jau pirmiau 
tą bilią priėmė.

Bilius dabar eina abiejų bu
tų konferencijai išlyginti skir
tumus.

PHEONIX, Ariz., kovo 24.— 
Albert Napoles nori išsigydyti 
nuo dusulio. Tuo tikslu jis pa 
vogė pakelį iš pašto vežimo. 
Girdi, . dabar jis ’pabandysiąs 
federalinius , kalėjimus, nes 
valstij ų kalėjimuose priežiūra 
esanti netikusi.

KANSAS CITY, Mo., kovo 
24.—Viesulos, dulkių audros ii 
sniego pūgos pasireiškė vaka
rinėse valstijose, pasiimdamas 
tris gyvastis.

Trys žmonės žuvo viesuloj, 
kuri perėjo per centralinę dalį 
Missouri valstijos, sugriauda
ma Nianįua, Ktoi,^niėst^lj. ;;

Per KdĄsns, vakarinę $iis-: 
souri ir prerijas į vakarus per
ėjo labai smarki dulkių audra, 
kokių buvo tik pereitais me
tais. Ji sustabdė visus trauki
nius ir . visą judėjimą. y ■

Daug sniego prisnigo piet
rytinėj . Colorado ir vakarinėj 
kansas, kur paprastai, dėl sto
kos drėgmės, prasidėdavo dul
kių audros. Tokio . smarkaus 
sniego šiemet ten dar nėra bu-

ADDIS ABABA, kovo 24. — 
Oficialiai paskelbta, kad dešimt 
Italijos lėktuvų numetė 100 
bombų ant Jijiga ^liesto, šiau
rinėj EthiopijOj, griuvėsių. Sp& 
jama, kad 10 žmonių liko už
mušta 
trečias 
mas.

šiuo metu abiejuosecukraus 
fabrikuose eina eilinis remon
tas, ruošiamasi ateinančiam 
cukraus gamybos sežonui. Ne
priimtoji PavenČio cukraus fab
rike kūrykla turės būti pertai
syta ligi liepos 1 d. Dabar aiš 
kinama, kaip ji turėtų būti į- 
rengta. -

MEXICO CITY, kovo 24.— 
Susirėmimuose Jalisco jvalsjti- 
joj tarp maištininkų ir kariuo
menės žuvo, pastaromis dieno
mis 35 žmonės ir gal 70 žmo
nių sužeista. ~ Ten buvo 
dėjęs sukilimas, kuris 
betgi aptylo.

The Uithuanian Daily News
Entered as second-class matter- March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

■ undet the Ačt of March 3, 1879

KAUNAS.— Vidaus reikalų 
ministeris uždarė ūkininkų or
ganizaciją “Ūkininkų Vienybė’. 
kurią yra įkūręs buvęs žemės 
ūkio ministeris Aleksa.

Organizacija liko uždaryta to
dėl, kad jbs veikla bukv prieš-' 
taravusi valstybės gerovei, nes 
jos nariai buk prisidėję prie 
organizavimo ūkininkų streikų 
Suvalkijoj.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

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

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

šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagds.

PORTSMOUTH, Ohio, 
24.—Porthmouth miestas 
gelbėjo nuo potvinio ir tai dėka 
vien augštos sienos, kuri tapo 
pastatyta palei Ohio upę. Ta 
siena liko pastatyta kada gy
ventojams nusibodo kęsti kas
metinius potvinius ir jų turto 
naikinimą. ,

Bet šiemet miestas buvo pra 
dėjęs abejoti, ar ir siena jį iš
gelbės nuo potvinio, nes van
duo upėj pakilo daug, augščiau 
negu kitais metais. Gyventojai 
buvo nusigandę ir pradėjo 
kraustytis į kalnus. Bet van 
duo pakilęs beveik iki pat sie
nos viršaus, pamaži pradeda at
slūgti. Upė gi neša pro šalį 
visokiausius laužus ir namų sto
gus. Tai laužai iš Pittsburgho 
ir Wheeling, kurie tokių sienų 
neturi ir todėl nuo potvinio la
bai skaudžiai nukentėjo.

Jei ir Portsmouth- butų sie
nos neturėjęs, tai irgi butų bu
vęs giliai apsemtas vandens. 
Bet jį išgelbėjo siena.

pigesni, 
einančiam 
250,000.

Cukraus

gi prasidėjo visuotinas čiepij:- 
mas žmonių.

Geležinkeliai dirba dieną ir 
naktį, kad sutaisyti išardytus 
bėgius. Bet industrijos dar 
kokią savaitę laiko negalės 
veikti.

Išvytiems iš namų gyvento* 
jams neleidžiama sugryšti į 
namus iki namas neišvalomas, 
vielos apžiūrimos ir patys gy
ventojai įčiepijami.

RIO DE JANEIBO, kovo 24. 
—Prisibijodamas naujo sukili
mo, prezidentas Getulio Vargas 
paskelbė karo stovį visoje ša
lyje trims mėnesiams. Visokie 
suvaržomai paliečia visus 
47,000,000 šalies gyventojų.

Karo stovis tapo paskelbtas 
prieš pat išsibaigiant apgulos 
stoviui, kuris buvo paskelbtas 
laike komunistų sukilimo lapkri 
čio mėn.

Vos valdžia spėjo paskelbti 
karo stovį, tuojau^ tapo areš 
tuota daug . žmonių, jų tarpe 
senatorius, radikalas atstovų 
buto narys, opozicijos vadas 
parliamente ir armijos kapito
nas.

Karo stovis tapo paskelbtas 
kada šalis, kaip išrodė, pradėjo 
visai aprimti po lapkričio su- 
kilimo ir gryšti į normalį sto- 
VĮ* Kai-o stovis palies ir atke- 
-Kaii^ttnčiufe svetimšalius, nes ji« 
bus kratomi ir kvočiami, o vie 
tos gyventojai galės būti areš» 
tuojami be jokios atodairos, 
vien valdininkų užmačia.

niamsz rųnkę&ąms auginti jau 
bagė sudaryti.” Jau pradėtos per 
Lietūkį augintojams dalinti ii 
trąšos. Trąšos duodamos pi
gesnėmis kainomis, negu rin 
koje. Visdn.labo sutarta šiais 
metais cukrinių runkelių cuk
raus fabrikams užauginti 140,; 
000 tonų, tad tiek pat, kaip 
.praeitais metais (tik pernai su 
tartis nebuvo aiškiai įvykdyta, 
viso labo runkelių į abu fabri
kus buvo pristatyta tik hpie 
133,000 tonų.- Mažiau prista
tyta, negu buvo numatyta, Pa 
venčio fabrike). Dabar suveda
mos žinios, kiek viso ir atski 
rose vietose šiais metais bus 
paskirų cukrinių runkelių au' 
gintoj ų.

“Cukrus” perka 100,000. maišų
Akc. “Lietuv. Cukraus” ben

drovės valdyba nusistatė atein 
ajičiam cukraus gamybos sezo 
nui jau dabar vietoje nupirkti 
100,000 maišų. Maišai bus 
perkami tik lininiai. Dalis mari 
šų numatoma importuoti, neš 
užsieniniai maišai, kaip prak
tika rodo, šiam reikalui yra ne 
tik tinkamesni, bet ir žymiai 

Viso labo maišų at 
sežonui reikės apie

CINCINNATL Ohio, kovo 24. 
—Potviniai Ohio upės klony 
dar nėra užsibaigę ir dabar 
potvynis slenka linkui Louis- 
ville, Ky., palikdamas ketu
riose apielinkės kauntėse 20,- 
000 žmonių, be pastogės.

Likusių . be pastogėj žmąpių 
vargą žymiai padidino vakar* 
užėjęš Smarkus lietus. - - *

Ohio valstijoj potviniuose 
žuvo jau penki žmonės. Te- 
čiaus Cincinnati potviniai ne
sutrukdė nė biznio, nė pramo
nės. Labiausia * nukentėjo 
biėdnuomenės apgyventas mies 
to distriktas.

NAUJIENOS
Thk LithuaniaM Daily Nevvs

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NĖWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Čhičago, Hlinoiš 

Phone CANai 8500

Labai skaudžiai nukentėjo potvyniuose McKeesport miestas, sale Pittsburgho. Vanduo vietomis siekė beveik antras 
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ADVOKATAI

Tel. Office Wentworth 6330

Rockwell Si

Joseph Trinor Company, Chicago

Extra Bargenai

Garsinkitės Naujienose
AKIU SPECIALISTAI

Direktoriai
KITATAUČIAI

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

4092 Archer Avenue

■ I ■...*■

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel, Victory 2343

šimtai 
nbra- 

po vi

ro. NORKUS
Res. YARDS 2084

LIETUVIAI
Gydytojai ir Pentįstai

Nuoširdžiai 
/ ' j ■ i

Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

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

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

Tel. Seeley 7380
Name telefoną* Brnnuvrick 0517

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
J.Telefonas Virginia 0036, i 

Ofiso - valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH (ASHLAND AVENE
Res. 6515
Telephone t Renublic 9728

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
NediliomU pagal sutartį.

SLAPTAS LAIKRAŠTIS, KURIS YRA 
PUTINAMAS LIETUVOJ

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų. ■ ■ 

Ofisas 6850 Stoney I*Iand Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai., vak. NedU< 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dlanu.

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

vak. Nedelioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

tis ' kuo mažiau kalbėti; apie 
slaptus dalykus, jei nėra bu- 
tino reikalo, nes pasitaiko ir 
ištikimiausiam kas nereikia 
prasitarti.

(Bus daugiau)

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

v

Urmo (Wholcsale) 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

Dr. Herzman
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris;

Gydo staigias ir chroniška* liga*, 
vyru, moterų ir . vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phpnes Canal 2515-r-Cicero 5927

Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Pitone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* R*public 7868

neminėti pavardžių. 
“Geras žmogus tai 

taip pasakė, taip tą.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

(201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Jfiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio. Seredo* ir 
Pėtųyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo. 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24M

s. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
, X-RAY

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

J.F.R ADŽIUS 
668 West 18th Stręet ■ Phone Ganai 6174

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Nuo Muskulų Gėlimo fc 
Skaudėjimo 

reikalauki t, visame pasauly' 
AlTČhioR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

B______ palengvinimą_______ i

__ —

Pirmus Morgičius 
ant Real Estete 
Defaulted ir Undefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

KAS LAIMĖTA PER 
STREIKĄ?

Dėl streiko valdžioj kilo su
mišimai. Ministeriai keičiasi 
beveik kas dieną. Suimama 
stambus tautininkų šulas La- 
penas, kuris neseniai buvo 
smarkiai išgirtas. Imasi smur
to, bet nieko negelbsti. Dėl to 
ima teisintis, “gerinti” padėti, 
šiuo metu gauname už beko
ną vietoj iš anksto nustatytų 
26 litų jau 45 litus. Nestaty
ta šiokios tokios kainos ja
vams. Streiko nuostoliai bema
tant pasidengs.

AR VERTA TOLIAU 
STREIKUOTI?

Aišku, verta. Tik jėgos šiais 
laikais klausoma. Kol kentėm, 
niekas į mus neatsižvelgė. Da
bar streiką reikia kreipti tuo 
keliu, kad butų mažiau nuo
stolių mums patiems. Dabar 
griežtai užsidraudžįame: pirk
ti valstybinę degtinę, alų, ta 
baką, skaityti fašistų laikraš
čius, kaip “Ūkininko Patarė
jas”, “Musų Kraštas” ir kitus, 
mokėti mokesčius, dalyvauti 
varžytinėse. Turim kuo mažiau 
cukrų naudoti. Ponai neturės 
ką aikvoti, Turim atkovoti 
Seimą, demokratiškai rinktą.

Ką davė tautininkų 
Valdžia?

z ’ .i I •« ‘Fašistų valdžia ' per \< savo* 
laikraščius giriasi, kad daug 
gerą kaimui padariusi. Buvu
sios valdžios, kurios sukurt 
valstybę, nė neminimos. Len 
gva ūkininkauti, kai ūkio trio- 
bėsiai jau pastatyti. Vis dėl
to, liks dykumos vietoj žydin
čio krašto, taip ūkininkaujant. 
Giriasi pastatę “Maistą”. Jo 
statybai sukišta per 10 mil. 
Didžisųisi fabrikai Šiauliuose ir 
Panevėžy} stovi be darbo ir 
jau griūva. Iš '“Pienocentro” 
didžiausią naudą turi Glemž?.. 
Daryta revizijos, bet nieko ne
praneša ir Glemžos nestiima, 
nes bijo ūkininkų pasipiktini
mo. Lapenas padarė žalos už 
10 mil. Sruoga pavogė 3 mil.

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prię 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blanket? ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

tik laukiniai, 
šmeižt tuos, 
krašto laisvę, 
aukojo. Visa 
kad perdaug pasitikėjo inteli
gentija, kuri tautą nuvedė į 
dvasinį ir medžiaginį skurdą. 
Taikiomis priemonėmis nieko 
negalima laimėti, nes joms 
smurtininkų užstotas kelias— 
uždrausta laisva spauda’, nėra 
seimo.

Visas kraštas prispaustas, 
be ūpo. Tik labai nedidelis in
teligentų būrelis padeda kovo
ti už liaudies teises. Nieko ne- 
laifkim iš ponijos. Ji liaudį pa-' 
vergė. Turim patys susiprasti 
ir gerai susiorganizuoti, turim 
būti tikra jėga! Kol esam iš
siblaškę ir bailus, niekas mums 
nepadės.

Kudirkos įdiegta dvasia dai 
visur gyva. Visam krašte lie 
jasi didvyrių kraujas, šimtai 
kankinama kalėjimuose. Bet, 
išlietas kraujas neina tęltui,, 
juo išperkama laisve. Garbė’ 
žuvusiems ir nukentėjusiems! 
Teskamba kiekvieno širdyje 
Kudirkos žodžiai: “Kelkite, 
Kelkite, Kelkite!”

Per Draugiją Užsienio Lietuviams 1 Remti galite pasiskelbti viso pa-
v B šaulio, lietuvių spąudoje.

Dėl Sąlygų n IT r n 
kreipkis j U U L 11 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUĄNIA

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St, 11 floras 

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Linoleum 
. 9x12 - :

Leidžia Ūkininkų

Kelkimės! g

Spauda suvaržyta, kaip 
rp laikais, negalima nė žpd- 
žio rašyti apie liaudies reika
lus. Todėl, ryžtamės leisti laik
raštį, panašų į “Varpą”, kuris 
ėjo ■ spaudos draudimo laikais, 
gynė liaudį, kovojo už musų 
krašto laisvę, rėžė visuomenei 
tiesą į akis. Skirtumas tik tas, 
kad anas kovojo prieš caro val
džią, ir jos žandarus, o ^šis ko
vos prieš lietuviškus žandarus, 
lietuviškus h^ųravijovus.

Smetona ir Tūbelis valdo 
kraštą smurto teise. Kas val
domas primestos valdžios, tas 
yra vergas. Taip gali valdyti

Ponai drįsta 
kurie iškovojo 
Kurie jai viską 
liaudies kaltė,

ROOSEVELT 
FURNITUREčo

K 2310 West 
' Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 '

Streikas — Kaimo Ko
va Už Būvį

Kad stfprastume streiko 
priežastis, turim pažiūrėti koks 
kaime gyveninius. Jau kelinti 
metai, kai ūkis neduoda jokios 
naudos. Javai kainavo 3-4 Iii. 
už cen»tn., pienas 6-7 cnt. už 
kg. kiaušinis mažiau 5 cnt., 
bekonas 25 30 lit. Daugelis 
ūkininkų, bekulturindami ukius 
prasiskolino bankams. Prasi
skolinusieji tais laikais, kada 
produktai buvo 10 kartų bran
gesni verčiami tas pačias sig
mas grąžinti dabar. Mokesčiai, 
samdininkams algos darosi ne
pakeliama našta. Kas neįsten 
gia skojas išmokėti, to ūkiai 
užvaržomi, pereina, į žydų ir 
valdininkų rankas. Pirmiausiai 
nusilpo silpni ūkiai, paskui nu
smuko visas kaimas.

Mieste gyvenimas visai ki
toks. Maisto produktai gauna
mi beveik už dyką, o prekės 
parduodamos senomis kaino
mis. Kartais ir pakeltomis. Val
dininkija neturi kur , dėti pi 
nigų: ji girtauja, perkasi dva
rus, aikvoja milijonus. Valdi
ninkai tikri karaliukai, —- su 
jais kaimietis negali susikal
bėti.

Valdžia nenori suprasti kai 
mo skurdo. Tautininkų-fašistų 
nusikaltimai ir išeikvojimai nuo 
žmonių slepiami. Kraštas Ap
sodintas policija ir šnipais. Pa
galiau uždėta bausmė už be
konų nepristatymą.

žmonėms visiškai pritruko 
kantrybes išaugo savaime pi#? 
sidėję neramumai ir streikai. 
Prasidėję Mariampolės ir Vii* 
kaviškio apsk. jie plečiasi Su
valkijoje ir visam krašte. Val
džia imasi žiaurių priemonių, 
žųsta keletas drąsuolių, 
suimama. Taip Žmopių 
mumai ir kovos plečiasi

fašistų laikraščiams ir jįemjs budėti krašto reikaluose. Iško 
patiems išlaikyti. Tūbelis pad vajus laisvę savo kraujų, j 
ėmė 4 mil. Kas juos grąžins? Į 
Kas suskaičiuos kiek Tube-| 
lis paėmė kyšių iŠ 'degtukų sin 
dikato 'ir kitų sindikaUnipkų.
Policijai ir šnipams Mei<žįaipa 
24 mil. per metus. Seniau už 
tekdavo pusės tiek, turėtų už 
tekti dešimtdalio, nes kaimas 
ir pats mokės sutvarkyti ne-, 
naudelius. I

Valdžia giriasi ūkininkams 
primokanti. Melas. Nėra kon-1 
trelės, nieko negalima ' patik
rinti. Laikraščiai meluoja, Kai
mas gyvena lygiai tokioj pat 
būklėj, kaip prie caro valdžios. 
Kelių, plentų ir (geležinkelių 
beveik nestatoma. Latvijoj jų 
pristatyta 10 kartų daugiau. 
Ūkininką galį, išnaudoti viso 
kie sukčiai, jį- išnaudoja ant 
stoliai, daužo policija už tai, 
kad susirenka pasitarti savo 
reikalais.’ '

Smarkiai kaltinam tautinim 
kiją, kad ji ištvirkino inteli 
gentiją, Inteligentai paverst] 
pataikūnai^, tikrais . vergais. 
Daugelis jų iš kaimo kilę, bet 
greit jį pamiršę ėmė niekinti 
tėvus ir brolius, juos niekšiš- 
kiausiai apvogti. Per tuos 15 
m. jie begėdiškai pralobo, šau
liai yra verčiami eiti šaudyti 
savo kaimynus. Padorus žmo
gus negalės likti šauliu, jei tai 
kartosis. Priviso daugybe mi
lijonierių.. Sindikatai baigia 
(neišskaitoma). Sunku viską 
išskaičiuoti.

Nežiūrint viso to, Smetona, 
Tūbelis, visa jų giminė ir dva
ras drįsta valdžioj sėdėti iki 
galo, nors visas kraštas ban
krutuotų, nors jų visi neken
čia. Smurtu jie paėmė Sald
žią, prievarta ,jūošrif tegalima 
nuversti. Jie bijo ♦‘partijų rie
tenų”, "bet nebijo viso krašto 
sukilimo; jie bijo laisvos spau
dos, jie bijo seimo,3 revizijos, 
nedrįsta atvirai stoti tautai 
prieš akis.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

-CHICAGO. ILL.- 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. 1

Phone MIDWAY. 2880. I

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palen/yvins akių įtempimą, kuri* 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS.

BUDEI KIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu*

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir' Akinių Dirbtu vi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisą*—127 N. Dearborn St. 
Kamb, 1481-1434—Tek Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

turi visuomet būti pąsiruošųs 
ir laikyti ginklą rankose. Pir
miausiai reikia-išnaikinti Kau
no ponus su tūkstantinėmis al
gomis, siurbėlės fabrikantus ij» 
prekybininkui Fabrikai ir pre^ 
kybą/taip pat turi priklausy
ti visuomenei, . kaip pieninės, 
kad priklauso.

Verčiau žūti, negu duotis 
visą laiką išnaudoti parazitų 
įgeidžiam.

Kaip iškovoti Laisvę?
Pirmutinė priemonė /Streikai. 

Jų ^ienų neužtenka. Atvirai 
organizuotis dabar netinka. 
Kuomet susirenka didelis bu^ 
rys, išdavimas neišvengiamas. 
Nuo to jau daug nukentėta. 
Skaitlinguose būriuose sunku 
narius suaktyVhiti.. Vienas tik 
kalba ir dirba, kiti tik klauso, 
perleidžia visas pareigas ki- 
tam- ■ i ’

Todėl slapti būreliai turi su
sidėti iš 3-5 asmenų, Toks 

[skaičius gali bet kur susirink
ti paskaityti slaptų raštų, 4$^ 

[ sidųlinti mintimis, panagrinėti 
ginklus, kuriais ręikės iškovo
ti laisvę. Būrelis per vieną as
menį susiriša su/kitu budeliu.

.1    ...................................— r111 ...      
[n..,. j ■■■ u,...... ....i,;w............ ..

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA i PINIGUS 
Į LIETUVĄ

LITAIS .
Persiuntimas nebrangus.'

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.'

AMBULANCE patarnavimas dieną ir NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J, F. EUDEIKIS '

Chicago, įh.—-“Kuomet tik vidu
riai neveikto ar nemato imu T.riner’« 
Bitter vyną ir nuoširdžiai rekomen
duoju viaienis.”- •—• Mrs. Susanna 
Pavlu*.

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

TRINER’S EL1XIR
OF BITTER W1NE

Ko Mes Turiirit Rėi 
kalauilS^-"' 
.-r . ’į i,.;;;./''

Vien seimo reikalauti per 
maža. Liaudžiai reikia pačiai 
valdyti ' kraštą. Ji nuolat turi

Tuo budu susidaro ryšis. Kiti 
būrelio nariai, (neišskaitoma) 
neturi pavardžių. Atsiradus iš
davikui (’neišskaitoma) ir ma
žesnis skaičius paklius polici
jai^ Visada reikia laikyti lie
žuvį prikandus. Suimtas netux 
ri išduoti, nors jau birių išduo
tas kitų. Apie slaptus darbus 
kalbant 
Geriau: 
taip ir 
padarė.’

Į kovos burius galima pa
traukti gerai pažįstamus ir tei
singus, kurie su visais sąžinin
gai atsiskaito, tvirtai laiko 
duotą žodį. ,

Būrelių nariams viešumoje 
draugauti nepatariama. Vengti 
viešose vietose kartu vaikščio
ti ir bičiidiautis, slaptus raš 

[t«s parduodant, artya perimant 
griežtai vengti trečio asmens 
— liudininko. Visados steng-

Perskaitęs duok kitam 
No. 1

KUDIRKOS VARPAS
Gynimo Centro Komitetas

są kraštą. Suvedama sąskaitos 
su parazitais. Vis labiau* ir la
biau reikalaujama laisvės ir 
teisių grąžinimo.'

VISAS KAIMAS EINA VIE
NINGAI.

s. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877
~~ L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

T" ■■ r—'-j?'— ».<

Laidotuvi

■...................  ■* ' 1 ■ -■i.-.............  ■■■■■■■ ■■ . ..... ................... .. ....................... .............. ......................................

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Ęrighton Pąrk Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf.°0727

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Ąveilue Phone Boulevard 4139

/ Kiti Lietuviad Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

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

L MULEVIČIUS *
Phone Lafayette 8572

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 ryM'l'l'*—r 1 I'    i į.1',1!1' J"''.. 11 I-V' </  ''I.'ii ■■  ...........................  —



suaugu

Garsinkitčs Naujienose

Pavasariniai Nupiginimai!
Netobula mašina

PAINT MALEVA

GALIONAS

žemos-kainosVienintelis pilna

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Chevrolet augšto
paudimo valve Gerkit ir ReikalaukitDfiL EKONOMIŠKOS

duoda nepalyginamą ekonomiją TRANSPORTACIJOS

Kiekvienas bandymas ĮRODO jį dau

Chevrolet savininkas ŽINO jį daugiau

niuo lengvai supras šias paprastas

giau ekonomiškas

CHEVROLET
GĘNERAL MOTORS VERTYBĖ

NATHAN 
KANTER

KAS KALTAS, KAD ŽMONĖS IŠAUGA 
MILŽINAI ARBA PALIEKA NYKŠTUKAI

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviikda 
Degtinis

ELECTRIC 
WAFLE IRON

Elektrikiniai
■............................................ 1 • • r •

Refrigeratoriai
General Electric. 
Kelvinator , 
Westinghouse 
Crosley 
Sparton

Radionas, General
Electric
Sparton
Zcnith
Philco

RCA Victor ir kiti

ELECTRIC 
TOASTERS 

po 75c

žmogui dar augant, tai austo - 
ja jo augimas ir žmogus pa- 

nykštu
ku labai 
rankomis

produktai 
persisun- 

kai krau- 
eina. Siti; 
ir jos tu-

Taigi, žmogaus nenormalaus 
nuaugimo kaltininkas yra liau
ka, vadinama smegenų priede
liu, u.”

Nuolaida iki 

50,00 
už seną radio.

Keisti žmonės
■ ' • ■ *

Pasaulyje pasitaiko {vairių 
keistų žmonių. Vieni jau apsi- 
gimsta su keistumais (pav., 
turi daugiau pirštų, negu rei
kia, arba mažiau, negu* reikia, 
pasitaiko suaugusių dvynių ir 

o kiti gimsta, atrodo, 
tik vėliau pasi- 

nenormalumai. Pav., 
perauga paprasto žmo-

ekonomišku esant... Ir kiekvienas asChevrolet inžinas yra ekonomiš
kiausias šios dienos inžinas, kadan
gi (1) tai yra šęšių-cylinderių in- 
žinas, ir (2) tai yra valve-in-head 
šešių - cylinderių inžinas.

Kaina nuo 

89.00 
ir augščiau.

silieka mažo ūgio' 
kas, , neužauga — 
trumpomis kojomis 
ir jų dalimis.

3417 SO. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 4705

giau ekonomišku esant... Kiekvienas

Smegenų priedėlis, nuo 
kurio pareina žmogaus 

augimas
Jau sakėme, kad endokrini

nių liaukų, kurios gamina įvai
rius hormonus, yra keliariopų 
ir kad jos turi įvairius, pava
dinimus. Kiekviena jų turi ir 
savo atskirą veikimo sritį. Bet 
mums šį kartą rupi klausimas, 
nuo ko žmogus save perauga 
ar savęs nedaauga. Mokslinin
kai mums rodo, kad to reiški
nio kaltininkė yra taip pat 
liauka. Tai »esąs vadinamas 
smegenų priedėlis. Susipažinsi
me su juo.

Kaukolės pamato vidury yra 
vadinamas • pleišto pavidalo 
kaulas, ant kurio guli smege
nys. šito kaulo kūno viršuti
niame paviršiuje yra duobelė,

Jo šešių cylinderių inžinas vartoja 
mažiau gazo ir alyvos—nes šeši 
cylinderiai yra ekonomišk i a u s i a 
kombinacija vartojama modemiš
kuose karuose. . . '
NAUJI IŠTOBULINTI HYDRAULIC 
PASIVAŽINĖJIMAS*
ŠMOTO PLIENINIU VIRŠŲ
KOMPRESIJOS
NAUJAS PINIGUS TAURINANTIS G. M. A. C. ANT 
IŠMOKĖJIMO PLANAS. Palyginkit žemas Chevrolet 
pristatymo kainas ir mažas mėnesines mokestis.
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT. MICH.

Svarbiausia iš - visų, tai Chevrolet 
veikli atšaldimo systema, prešsure 
streaąi . alyvavimas ir lengvesnis 
priėjimas prie visų jo veikiančių 
dąlių, kas pagelbsti geresniam visų 
dalių .'veikimui per ilgesnį laikotar
pį ir todėl pigiau atseina jo užlai- 
kyriias. -Ir Chevrolet valve-in-head 
inžinas yra vienintelis šios rūšies 
už. Chevrolet; žemą kainą—kuris sa
vo ekonomijoj sau. lygaus neranda.

BLUE'H'STAR
UQU1D PAINT

oarr i»Lue eoT

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

970 kil. nuo 5 iki .6 vai. vakaro.

normalus, 
reiškia 
vieni 
gaus Ūgį (milžinai), kiti t? 
ūgio nedaauga (palieka neūž
augos), dar kitiems vyrams 
neauga barzda, ūsai, dar kiti 
išauga negražus suklypėliai, 
sukrikėliai ir t. t.

dėlių atmainų įvairiose kūno 
dalyse. Pasirodo, kad nuo tų 
liaukų nenormalaus veikimo 
pasireiškia ir 'žmogaus orga 
nizmo veikimo nenormalus ap
sireiškimai. Nuo kai kurių jų 
nenormalaus veikimo atsiran
da ir neūžaugos, ir milžinai ir 
kitokį iškrypėliai. Vadinas, ne
normalus ūgis ar panašus rei
škiniai pareina nuo to, kad to
kių žmonių organizmas yra ne
tobula mašina, kuriose blogai 
veikia paslaptingos dalelytes, 
endokrininės liaukos.

Bet žmogaus organizme yra 
dar ir kitokių liaukų, kurias 
kaip reikiant ir mokslininkai 
neseniai tepažino. Tai vadina
mos kraujinės arba endokrinės 
liaukos. Jos taip pat gaminą 
tam tikras sultis, bet toms sul
tims išleisti neturi latakėlių, 
kokius turi, pav., seilių liau
kos. Jų gaminami 
vadinami hormonai, 
kia stačiai į kraują, 
jas per tas liaukas 
liaukų yra kelėriopų 
ri atskirus pavadinimus. Jų 
gaminami hormonai pasižymi 
smarkiu veikimu ir sukelia di-

vadinama turkišku balnu, ku 
riame ir telpa smegenų prie 
dėlis.

.‘Jis yra nedidelis 
šio žmogaus sveria tik trupu
tį daugiau kaip pusę gramo.

Įdomu, kad moterų priedė
lis' nėštumo metu būna didės 
nis, po gimdypio vėl sumažė
ja. Daug sykių gimdžiusios 
moterys turi priedelį maždaug 
du sykius sunkesnį.

Kuo gi šitas organas ypa 
tingas, kokia jo funkcija (at
liekamas darbas)?

Garsus prancūzų gydytojas 
Pierre Marie 1886 m. aprašė 
retą, bet labai įdomų žmonių 
susirgimą, vadinamą akrome- 
galiją, kurioj metu būna žy
mus galūnių padidėjimas. Ser
gančių žmonių rankos, kojos 
pasidaro didelės,' nevikrios, ne
gražios. Nosis taip pat išauga 
didesnė, lupos sustorėja, liežu
vis padidėja, siųakras išsikiša, 
oda sustorėja: Veido išraiška 
pasidaro nelabai maloni.' Vyrų 
lytinis pajėgumas sumažėja, 
moterų mėnesinės sustoja. Li 
gonis apsileidžia, išvargsta ir 
miršta.' Dar ryškesni būna li
gos požymiai, kada suserga dar 
tebeaugąs žmogus. Tada išau
ga labai ilgi galūnių kaulai, ir 
žmogus tampa nepaprastai di
delio ūgio milžinas, Surasta, 
kad mekronugalija sergančių 
žmonių smegenų priedėlis bū
na padidintas, dažniausiai dęl 
nav.iko, kuris augdamas jaudi
na priedėlį, o šis prigamina 
hormonų daugiau, negu rei-

STABDŽIAI... PAGERINTAS GLOTNUS KNEE-ACTION 
TIKRA FISHER NODRAFT VENTILI 4CIJA ... TVIRTI VIENO- 

BODIES... AUKŠTOS
VALVE-IN-HEAD INŽINAS .6% ir VIRŠ.'lieto kaina Naujo Stan-. O/o dard Coupe Flliit, Michigan. Su

■ bamperiais, atskiru tairu ir spy,
TT W *'«, Usto kaina yra >20 daugiau. 

*Kriee-Actton Master Modeliai tik
tai $20 brangiau. Kainos, pažymėtos Siamo skel
bime yra sulig listo Flint, Mietu - ir - gali • būti 

pamainytos bo jokio., praneilmo. JUv

žmogaus organizmas yra 
painiausia mašina. Jei tik nors 
viena tos mašinos dalelė netin
kamai veikia, tai žmogus žū
va arba jo organizmo veiki
mas iškrinka ir duoda mato
mų pasekmių.

Apie daugelį žmogaus orga
nizme veikiančių prietaisų vi
si žinome, pav., apie plaučius, 
apie širdį ir t. t. Bet yra ir 
tokių įtaisymų, apie kuriuos 
maža težinome. Imkim maisto 
suvirškinimą. Pirmiausia., mai
stą sukramtome, susmulkina
me. Bet tojc^ maistas dar ne
gali maitinti musų kūno. Su
kramtytos maisto medžiagos 
turi būti taip suskaldytos, taip 
sutirpytos, kad jas galėtų pa
sisavinti musų kūnas. Maisto 
skaldymo, tirpinimo darbą at
lieka tam tikri skysčiai, ku
riuos pagamiųa tam tikri įtai- 
sėliai, vadinamos liaukos. Pir
miausia sukramtytą maistą 
pradeda skaldyti seilių liaukų 
pagamintos seilės. . Skilvyje 
maistą tirpina skilvio skysčiai, 
tulžies skystimas., Visi jie 
drauge suvalgytą maistą sutir
pina nelyginant muilakmenis 
riebalus. Tai vis liaukų dar
bas.

tuoja mažai, odos temperatū
ra žemesnė kaip sveikų žmo
nių. Tokių žmonių lytinis jau
smas išnyksta. Jei smegenų 
priedėlio veikimas susilpnėja

Jo valye-in-head dezenis sumažina 
gazo vartojimą dar daugiau, nes 
mažiau šilumos be reikalo prasi
muša per" karburetorio 1 sienas, val- 
ve-m-hėad inžinuoše, ir pagerinta 
Chevrolet inžino konstrukcija su
taupo mąximum šilumą (ar jėgą).

Nležšjimo, * Išbėrimų Ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Iritaciją nuo Eęzemos, spuo
gu Ir panaSlų odos nesveikumų. Per 25 
poetus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas praSallnlmui odos Iritadjų. Užger
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Sudrik Furniture Mari
VISKAS DEL NAMŲ 

3347-49 SO. HALSTED STREET

Didesnio pastabumo ; mote
rys tvirtina, kad; jų kojos, ran
kos nėštumo metu tiek padi
dėja, kad pirštinės, žiedai, ko 
jines, batai pąsidąrb per ma
ži. šiaip suaugusi moteris nėš
tumo metų atrodo dar paau
gėjusi. Tas , pareina nuo to, kad 
nėštumo metu smegenų • prie 
delis padidėja ir hormonų ga
mina daugiau.

Pasitaiko žmonių, kuriu sme
genų priedėlis pradeda gamin
ti hormonų per mažai. Kokie 
jų požymiai. Tokie žmones nu 
tunka, jų oda ; sausa, prakąv

Buy gloves with wh<rt 
it savęs 

reikalo motoU >0ę ar 
daugiau, kad toutt toto 
košei*. Listeriae Tooth Pnst*. 
didelis tūbas parsiduoda

’ B5e. JI valo Ir apsaugo ton
as Be to galite sutaupiau 
*8. ui kuriuos galite nusipirk
ti ' piržtinaltM ar kg kito. 
Lambert Pharaaeul Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 48th STREET (ARTI W00D ST.)

- - - - DRESES—
VYRU SIUTUS ' j|
TOP KAUTUS į flg

Išvalome ir Išprosinam'g 
Pins Apdr. nuo Ugnies r '■ ‘ •'

, ir Pavogimo.*
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailinis padabintus rublis.
Visas darbas garantuotas 

1 « RŪBAI, --------
ATSIIMAM IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERŠ ’ 

150 N. STATE ST. KAMB. 1323
DEARBORN B74O ’ -■..... ........

Mutual Lifluor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Nusipirkit Velykoms 
Naujus ČEVERYKUS

• Nors dabar pavasaris, vienok ba-
1 siems nereikia vaikščioti. Musų

krautuve prikrauta pilna < geriau- 
šių ir stipriausių čeverykų; 
atsilankykit ir nusipirkit ee- 
verykus visai šeimynai.

Universal Shoe Store
! A. ZALECKIS ir J. MARTIN,' Šav. , 

3337 SO. HALSTED STREET

Trečiadienis, kovo 25, 1936 
.. . " ....................... j ■ i ri i.,—L'.'.-.iA'jy,'

CHEVROLET

Cfti ATfft HEAT LOSS - 
OTHER TYPES OT ENGINES

LESS HEAT LOSS - 
’ |Z VAIVE IN HEAD 

TYPE ENCINE

Itching

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pi f mo Morgičio,;

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

W 840 West 33rd Street i;
B N TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

:=WHi
>>>>>>’v’.tgsSigSįį

KF ,/73

s

fi 1



$8;qo

Jkiek .atbaido. Bet vis

nuo

nu

są-«

Rašo J. Adomaitis

įmakula-

fcafl jpęimai

sieną

■ '-i -

Apie tai, 'ką .Hcarstas rašo, 
vargu apsimoka ir kalbėti. Pa-

Mareli 7th 1914 at the PostOffice 
of Chicago, *111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina /kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia . Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.,Chicągo, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

jau.
darbininkų, kurie •'vyko į Rusi
ją apsigyventi. Jie vyko su ge 
riausiais norais, tikrai įsitikinę, 
jog proletarų krašte jie galės 
ramiai savo gyvenimą baigti ir 
tuo ,pačiu Jaiįu bus baliai nau
dingi.

,-Labai apsivylė. ;Iš jų daug 
kas buvo gadinta patirti, daug 
kas sužinoti. O kadangi jie bu-

‘UŽtektinai 
šuninis ir

į valandą. Ištikro

štai ^prasidėjo
Na ir

\ Subscriptlon JRates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c jper «įpy. ; | Pagal tą ^patvarky^ dvasininkai .taip pat turi

trati 'viengungiai, kaįpir katalikų kunigai. j
Baikura yra jis atvyko prieš

aštuonerius metus. Yra vedęs ir turi ttfis vaikus.*
Viskas .buvo ;gerai, /kol ^popiežius neišleido naujo 

patvarkymo unijatų bažnyčiai. Baikura sau ramiai ku
nigavo ^ennsylvariijos valstijoje jr buvo patenkintas. 
Bet daibar jis nuvyko į Washiiigtoną .ir reikalauja pasi
matymo su popiežiaus uunciju. O kadangi tas, matyti, 
nenori jo priimti, tai jis ir paskelbė bačlo protestą.

vo tikri darbininkai ir vyko į 
Rusiją dirbti, o ne žiūrėti pa
vyzdingų ūkių, pavyzdingų fab
rikų, pavyzdingų įstaigų ir pa
rodinių požeminių kelių, tai jų 
pasakojimas yra kur kas svar
besnis nekaip profesionališkų 
agitatorių.

Ledų Gadynės Paslaptys 
ADMIROLO BYRDO ANTROJI EKSPEDI- 

. CIJA ANTARTIKAN

ne su 
bet su 

darbinin-

Seniau daug -kasis dalba? 
esamų žurnalistų, visdi kituš 
savo šeimininkus' 'turėję. Buvo 
kiti šeimininkai tie patys 
žurnalistai kitaip galvoje, 
dabar kitus dievus ^garbina. 
Dabar daug kas iš j ų kitame* 
vežime > sėdi ir kitą giesmę 
traukia. >

Ojų tarpe yra .nemaža »visai 
gabių vyrų... y

štai Lietuvos Aido .antrasis 
redaktorius neabęjatinai gabus 
feljetonistas PivošaxGricius -bu
vo kadaise liaudininkas, dabar 
jau tautininkas. Nabagas, ..šitas’ 
vyras praeitais metais pradėjo: 
rašyti ir .girti, -kad kaime esąs 
tiek šaunus gyvenimas, jkad vH

gali gyventi darbininkas, kuris per mėnesi uždirba nuo
80 iki 100 rublių. ’ >'

Taigi, -spaudos balius kaip pa-i 
prastai, taip ir sšiemet praėjo! 
triukšmingai. Oa sakomi ;į^aH 
rus kupletai, kaip kas dainuo-! 
jama ir nepaisant 4 visą, ir -to4 
kiame baliuje.jautėsi ištakia'^to
kia opozicine nuotaika. 10 Jcaįpj 
kas įsilinksminęs visai drąsiau 
tango motyvu .dainavo: J

I sandėlius 290 ir 350 
mylių atstumo maistas ir reik
menys buvo nuvežta aeropla
nais/

^Ekspedicija į. neištirtas ,pp/ 
lių sritis yra pilna pavojų. 
įByrdoi ekspedicija, plaukda
ma laivu Jacob Muppert, ;Ros- 
ao juroje turėjo visą laiką 
.grumtis su ledų -kruša (pack) 
ir klaidžioti begalinėse miglo
se. ^Dažnai ;per .tirštas miglas 
beveik nieko nesimatė, o čia 
ledų kalnai iš visų ..pusių grę- 
sė mirtinu silpnam laivui ir 
jo j žmonėms. Ledų kalnas, 
kurs paskandino milžinišką 
laivą “Titaniką”, buvo jik vai
kas prieš ..tuos ledų ■ kalnus, 
kurie brovėsi' prieš “Rupper- 
tą”. '^Vienas mažas susiduri- 
mate su 'tokiu ledų kalnu .galė
jo pasiųsti “Ruppertą” į be
dugnę. Vieną dieną Byrdo ek
spedicija suskaite 8000 plau
kiančių ledų kalnų. .Niekad 
tiek daug jų čia nebuvo buvę. 
Tolyn į pietus ledų kalnai bu
vo vis didesni. Tik didelis pa
tyrimas skomodoro Hj. Frį 
Qjer(tseno ledynų navigacijoj 
išlaikė “Ruppertą” gyvą. Ko- 
modoras tGjertsen buvo laivų 
kapitonų pirmesnėje Byrdo 
ekspedicijoj,’ o taipgi .Amund- 
seno .ekspedicijoj.

Atplaukus “Mažojon Ame
rikon” iškraustyti laivą buvo’ 
didelis ir sunkus uždavinys. 
Laivui gręsė pavojus, kad jo 
šonus sup'iaustys ledai. Pakra
ščio ledas vos galėjo atlaikyti 
sunkius 
Amerika’

žmonėms. Tiulenių mėsa yra 
geriausias vaistas nuo skorbu- 
to. Kiti turėjo įsteigti maisto 
sandėlius pavasario eskpedi- 
cijoms, Suskilusiu pavojingu 
ledu vežė maistą ir reikmenis 
traktoriais ir šunimis. Taip 
įsteigė sandėlius už 50, 159 ir 
200 mylių nuo “Mažosios Ame
rikos

sur mato raudonumą, visur 
jam vaizduojasi komunizmas. 
Aišku, kad .jis .naudojasi kiek
viena proga diskredituoti ko
munizmą, diskredituoti visa tąi, 
kas ten dedasi, kas ten veikia
ma.

Bet Juk yra išaltinių 
IHearsto, iš tariu galima patir
ti, kas dedasi Sovietų Sąjungo
je. Tuos šaltinius .aš ' jau minė-

Butent, pranešimus tų

1 Žemdirbystės departamentas stelbia, tad pernai 
farmeriai už žemės ūkio produktus tarėjo Ss <iso 
$8,110,000,000 pajamų. 1934 m. f armėnų -pajamosllygi- 
nosi $7,200,000,000. Vadinasi, aiškus pagerėjimas. O 
ypač jei mes paly

Dideli ledo plyšiai perspė
jo Byrdą, kad Mažoji Amerika 
nėra perdaug saugi vieta. Bile 
diena ji gali atskilti ir pasi
daryti plaukiančiu ledo kalnu. 
Vienok ekspedicija pasiliko 
Mažojoj Amerikoj. Tik dėl at
sargos buvo įsteigta tolimes
nė baza, kur buvo sukrauta 
tiek maisto ir reikmenų, kad 
bėdoj- užtektų iki kitos vasa
ros. /

Atėjus žiemai, atėjo begali
nė naktis. Byrdas pasišalino iš 
Mažosios Amerikos į įsteigtą 
meteorologijos stotį šimtą 
mylių į pietus ir čia pasiliko 
vienus per visą žiemą, susi- 
nešdamas -su ekspedicijos na
riais lik .per radio. Jam čia 
buvo bloga ir jis tik ką ne
numirė, bet pagelbos jis nesi- 
šaukė. Žiemai baigianties at
vykę ekepdicijos keturi nariai 
jį rado .vos gyvą.

Vasaros laiku

Galerėja
parodai paveikslai. Didesniuose miestuose policijos js-. 
taigos taip pat turi savotiškas galeręjas, kame yra au-j 
rinkti ir suklasifikuoti nusikaltėlių paveikslai... 1

šio puslapio kitoje vietoje yra įdėtas spaudos ba-j 
liaus aprašymas. Tie spaudos baliai Kaune paprastai? 
yra labai sėkmingi ir sutraukia daug publikos. 4 balių, 
žinoma, susirenka ir beveik visi plunksnos darbininkai: 
žurnalistai, -laikraštininkai ir rašytojai.

Musų bendradarbis Kauniškis s&vo spaudos baliaus 
aprašyme duoda labai .įdomią kai kurių žurnalistų ir ra-1 
šytojų charakteristiką. Būtent, tų žurnalistų ir rašyto
jų, kurie už didesnį atlyginimą nuėjo tarnauti naujiems 
ponams.

Pasirodo, kad beveik visos intelektualės tautininkų 
jėgos yra sugraibytos iš kitų partijų. Faktiškai tauti
ninkų laikraščius ir žurnalus redaguoja huyusięji liau
dininkai, buvusieji krikščionys demokratai 4r .dar kito
kie buvusieji žmonės”. Tie, “buvusieji žmonės”,, morėda- 

pikčiw ^uQ|ig sajjp bu
vusius draugus nekaip tikrieji tautininkai.

Nėra mažiausios abejonės, kad daugelis tų perėjū
nų, kurie vakar vieniems;tarnavo, o šiandien kitiems,1 
— pas tautininkus nuėjo todėl, kad jie tikisi karjerą 
sau pasidaryti. Jie Skelbia idėjas tų, kurie jiems bran
giau moka.

Skaitant Kauniškio raštą taip ir prisimena ;galetfė- 
ja, būtent, galerėja persimetusių ir parsidavusių žurna
listų* '• ;

O kada tokie parsidavę žurnalistai visai Lietuvos 
spaudai užduoda “toną”, tai nieko nuostabaus, kad net 
spaudos baliuose publika šoka tango ir dainuoja: “Spau
da, iš tavęs juokiasi visi”... .

naudai . . < ( .. . |
Spauda, sis *tavęs /juokiasi tj

visi1 ‘ |
Spauda, sensacijas įpąs

(Siųų«auM ’i
Didžioji ąpauda—zimAkdlaJ

• “tura tu eši...

Maskvos laikraščiai paskelbė statistikos duomenis 
apie Sovietų Sąjungos ‘darbininkų uždarbius. Pasirodo^ 
kad 1935 m. sovietuose buvo 24,700,000 darbininkų dr 
tarnautojų. Jų uždarbių -vidurkis lyginosi 2,271 rubliui 
per metus. Tuo tarpu 1934 metų vidurkis buvo tik 
1,853 rubliai. Vadinasi, pernai darbininkų uždarbiai pa
didėjo. .

Bet ką reiškia uždarbių vidurkis? Jis reiškia vidu
tinišką darbininkų uždarbį. Pavyzdžiui, dirbtuvėse įdir
ba 10 darbininkų. Penki jų per metus uždirba po $2j000 
ir penki
tos dirbtuvės -darbininkų Algų metinis vidurkis lyginasi 
$1,500. - ; ; \

Sovietuose darbininkų atlygininJas nėra vienodas. 
Pavyzdžiui, paprastas juodo darbo darbininkas per mė
nesį gauna nuo 80 iki 100 rublių, o kai kurie “stacha- 
novcai” per mėnesį uždirba .nuo 1,200 iki 1^00 rublių. 
Uždarbių- atžvilgiu niekur kitur tokios nelygybės nėra.

Prieš kiek laiko buvo .stabilizuota rublio vertė. 
Amerikoniškais pinigais-už rubli reikia mokėti . 20 cen
tų. Bet ttai tik ..Sovietų Sąjungoje, šiaip rdblį ‘‘juodoje 
rinkoje” ir užsienyje galima pirkti už penkis .ameriko
niškus centus. Kad taip yra, tai numanu jau iš to, kad 
už paprastus pusbačius Maskvoje reikia mokėti nuo 150 
iki 175 rublių! . v j

Vadinasi, jei srdblis -butų vertas 20 centų, tai jokiu 
budu už pusbačius nereikėtų tiek daug mokėti. Kas >gi 
Amerikoje už paprastus pusbačius moka.;$30?

O jei už rublį galima tik tiek nusipirkti, kaip už

Antarktike 
ten^peratura būna tarp ^Į-35 
iki —20 (Fahrenheit). .žiemos, 
naktiniu laiku —tarp —14 ir 
—70. Smarkus vėjai dažnai 
padaro šaltį n<*pakenčiamu ir 
labai apsįpratusiems žmo
nėms. Antarktike vėjai niekad 
nesustoja ir jie pučia didžiau
siu: smarkumu iki 100 mylių 
greitumo 
tai yra didžiausi huraganai. 
Kada vėjas pučia 10 mylių 
greitumo, tai Antarktike tas jau 
skaitosi pilnu ramumu.

(Tęsinys rytoj)

^Tęsinys)
> l >

****Vį5*vi©

Tciliati iitas ‘“Vilnies” rašyto
jas sako, jog Karolis Marksas 
esą pasakęs, kad, girdi, nežiū
rint kaip blogos sąlygos šalyje 
prieš revoliuciją, bet po revo
liucijos, per tam tikrą laiką 
būna dar blogesnės.

Nežinau, ar.Marksas taip sa
kė, .ar ne. Tačiau aš žinau štai 
ką: revoliucija Rusijoje įvyko 
ne vakar ir me užvakar. Netru
kus juk jau bus dvejetas desėt- 
kų, metų. Tai gana ilgas laiko
tarpis. Rodosi, jau buvo galima 
šiek tiek susitvarkyti, taip sa
kant, savo minuose tvarką pa
daryti. yNors ištakią tokią tvar-

patenkinti 
ūkininkų riefim^ytei I 
teko tuomet X#i?ieiui amo jumo- 
ristų; kaiūkaturistams buvo 
darbo. Kitas įžymus {Lietuvos 1 
Aido kronikierjus, mažas žmo
gutis, savo išvaizda ?labąi čigo
ną primenąs, mažo mokslo, 
tik pradžios, tmoilęyklą / baigęsy 
bet turėjo tiek 'gabumų, kad 
dabar ęfidozė i^ima įžymią 
tą, o^kadaise /labai uoliai ptatk’ 
no liaudininkų Jaiknaščius, ^ra-J 
še jiems fiš ^ovįrtajjoš’ .kūręs-/ 
pondencjjas, pagaliau atsidūrė

Reikalaukite “NAUJIENAS-’ 
ant bilejeampo, kur jpatduoda* 
mi JaikiaSčiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatew Mw ?pa- 
tarnauti. Jisai tenai stovi 
vo -smagumui, Ibęt Jūsų pato* 
gu ma deleL . M. _     

> (įO, kadaise ponas Raila visai 
.nuoširdžiai beldėsi j [trečiojo 
jinternaęionata /duris, bet neti/į 
Ikėtai pakliuvo pas tautininkus.

metiketai, nes tikrai taip* 
buvo. Keli metai atgal kaipo' 
įtartą komunizme policija su
ėmė ir iš tenais, tai yra iš po
licijos, Raila :tuoj perėjo tark 
nauti i Vidaus Reikalų Minis
teriją, o dabar aktingai ir vi
sai nuoširdžiai dirba tautinin
kų spaudoje. Raila kadaise pro- 
letariškoje dvasioje rašė sklan
džias eiles, dabar poezija, ma
tyti, jau išgaravo ir .tas vyras' 
jau apsisprendė! kuriais keliais 
eiti.

Bet žmogaus keliai, žmogaus 
keliai ^neišmatuojami... kilomet
rais neskaitomi... štai krikščio
nių demokratų laikais Lietuvo
je buvo rusas Arkadijus Bu- 
chovas. Duosnią krikščionių de
mokratų ranka pasinaudojęs šik 
tas vyras čia Lietuvoje leido 
rusišką dieninį, tai buvo tik-; 
ras demokratijos ėdikas. Visai 
gabia feljetonisto plunksna Ar
kadijus Buchovas diena iš die
nos pajuokdavo komunistus, 
ypač socialdemokratus, bet vos 
spėjo krikščionys demokratai 
Seimo rinkimus prakišti ; šitas! 
vyras pajutęs, kad karvutė už
truko, tuoj susiviuostė ;su'SSSR’ 
At^Įįoyybė ir dabar H i Arkadijus 
Būchovas .Jygiąi taip rpat SSSR 
ąpaudąje dergia ^są, kąs^ 
demokrątiška. Bet Arkadįjas 
Buchovo butą laibai nedėkingo? 
yos spėjo .-jis 'Lietuvos 
peržengti, tuoj Išleido7 .rusų W

Kaune, pasidarė net liaudinin
kų ^jaunimo .redaktorius, o da
bar tautininkas ir ‘karts nuo 
karto buvusiems vienminčiams. 
j pašonę spirstelia, nors netu-< 
retų už ką, -nes tik jų dėka jis 
išvydo Kauno padangę... ponas 
Beleckas. t

•štai ‘Jaunosios Kartos, tauti
ninkų laikraščio redaktoriuj 
Razmas, kadaise buvo žymus, 
krikščionių demokratų “Ryto”į 
bendradarbis ir uolus ateitinin
kas. Kinta laikai... .j ,■ ;

t - ■ * 1 m, d: ■

Eltos direktorius buvo savo 
‘laiku vyriausias Lietuvos ^Žiriių 
redaktorius. Miklia savo plunk
sna sumaniai akėjo krikščionis 
demokratus, kurie tinkamai ne 
visuomet galėjo jo padarytus 
priekaištus aitrepiti. Taigi da
bar ponas P. Dailyde taip pat 
$au tautininkas, o kada tai Sei- 
oe M:iaudiriinkų frakcijoje <sėdė- 
Šįo. 'Kinta, ir žmonės.

Štai žvalus ajimas vyriškis, 
energingai blaškos, tai Raila 
Daumantas, kuids kadaise $ku- 

rrė Trečiu Frontą. Tękiu pavaJ 
dinimu i^jo mėnesinis žurnalas,; 
kurio bendrada^iAi klaidžiojo? 
tarp antrojo dr treciojo inter-. 
nacionalo, ’ o dapar jų gaslva^ 
įafba vadas, ponas Raila taubi-Į 
slinkas ir drožia; skambius tau-; 
tiška dvasia atmieštus straįpsį 
jnius, bet ilgų ?metų Izvie^t^ 
Skaitymas oficiozas)

I tiek paveikė, kad ir dabar jo 
> straipsniuose rasi anos gazie- 
! tos įtakos, ’benft išsireiškimuo-

-šia proga turiu pridurti, kad 
žurnalistų -sąjungai priklauso 
ne tik liėtuytai ilaikraštiiiinkai,! 
bet .taip pat irkitų tautų,kaip! 
-štai žydų, lenkų, *rusų, knrįų 
kaipo tdkiiį nėrą, bet tusų kal
yba dienraštis ašėina.

-Kitų' tautų /žurnalistų tarpe 
-rasit lygtai tokių pat vyrų, ku-' 
Tie pagal politikos kursą keitė 
ir tebekeičia savo pažiūras. '

Štai vienintelis 'žydelis, ku^ 
ris savo laiku labai simpatiza
vo ir visame Voldemarą ideali
zavo, tai yra 'Seregriariiko’vas, 
kuris betgi dabar sakosi toksai 
nesąs. Tai tikra retenybė... Ki
ta tokia Lietuvoje retenybė yra* 
tai žurnalistas, kartu eilių ra
šytojas škleras. šitas vyras kil 
me žydas, rašąs rusiškai ir sa
vo eilėse itik Lietuvą tegarbina. 
Eiles taip pat tik .rusiškai ra
šo. Na ar tai ^neretenybė? Kaip 
matot, Lietuva negalimusiskųs- 
ti neturinti įvairių įvairiausiij; 
įmonių ! \ ‘ |

Turtingas kraštas... Jau ge-.' 
Tai rytui išaušus slinkau įsi 
spaudos baliaus namo, o ausyse; 
vis -dar 'tebeskambėjo kažkaip) 
nugirstas dainos; motyvas: .

•Spauda... Kokia Jš * tavęs liko; 
nauda ?

Spauda, iš tavęs Juokiasi 
'visi. ' . . įj

Spauda, sensacijas pas 
•šiaųčių gaudo,

Didžioji spauda 
turą tu esi... —Kauniškis.

traktorius. “Mažoji 
buvp už septynių 

mylių .nuo Jedo^pakraščio už 
nepervažiuojamų ledo kauka
rų. Reikėjo susirasti ar pasi
daryti kelią^

Vargais negalais vėl įsistei
gę “Mažojoj Amerikoj”, Byr
do ekspedicijos nariai .pradė
jo stropiai rengtis prie savo 

kas dabar gali atspėti.^ plaaųKvykinimb ateinantį pa^ 
vasarį. Biologai turėjo užda
vinį primedžioti 
tiulenių maistui

„W|>I,ĮIIW;-I l'H-Į IĮ III III...... IĮ l|l|IIH.mnll Į Iflįil

NAUJIENOS |
Th£ Lithuanlan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 85Č0

ba knygpalaikę, kurioje ląbaj, 
nešvankiai aprašė krikščionis 
demokratus išvadindamas juos 
antikristais ir kitais panašiais 
žodebais. ' ' . J;

• • ■ ' ■
Taigi žmogaus geliai neišma- 

tuojamio, Railos Trečiam Fron
tui priklausė Franko Krukc 
autorius iCvirika, kuris 'pasiliko 
dar pusiaukelėje ir Railos ne
pasekė. Beje, šiemet jis išleido 
Žemę Maitintoją, norėjo už šį 
romaną -gauti iš švietimo Mi
nisterijos premiją, bet jam ji 
neteko, šitą veikalą vėliau pre
mijavo Sakalo bendrovė.

< • . i >
Taigi Cvirka vis .dar tebeklai

džioja ir, tur ifajit, labai savo. 
Franko Kruko pėdomis norėtų 
eiti, bet tik tiek drąsos neturi, 
o be to, Franką Kruko likimas 
jį bent 
dėlto reikia manyti, kad Cvir
ka Frankui Krukui labai pavy
di. Kai kurje buvusio Trečio 
Fronto vyrai .dabar dirba visur, 
kur tik įlysti ?gali, .bet taip .to
li kaip Raila .nespėjo nueiti.

štai baliuje -sukinasi sveikai 
stiprus vyras ’Naumčikas, ka
daise 'labai ‘Simpatizavęs pa
tiems 'kairiemsiems ’ir uoliai pas 

‘iiąudMrik-us darbavosi, dabar 
tai Vienintelis iš visų rašančių 
į laikraščius, kuris dabar vei
kiantį Lietuvos spaudos įstaty
mą viešai tautininkų spaudoje 
išgyrė ir pasisakė, kad' žmones 
nuo netikusios spaudos reikia 
taip pat apsaugoti kaip 
nuodų. Rito -tokio drąsaus vy
ro Lietuvoje, kuris taip -iš pe-' 
ties butų drįsęs tą spaudos js • 
tatymą išgirti, nebuvo. Dėlto 
žurnalistų tarpe Šnekama, kad 
Naumčikas yra vienas drąsiau
sių žurnalistų... • ,

Kaip matot, tai vis “buvusie
ji”, aš tokių buvusių sąrašą 
galęčiau pratęsti iki begalybės, 
ir nedaug' suskaityčiau tauti
ninkų žurnalistų... Bet nedėkim 
ir šitiems. žmonėms kryželio, 
jie nėra mirę. Gyvenimas eina 
šuoliais, — ką jiems siūlo ry-; 
tojus, .'
Tik viena aiškų, kad jų itaųpej 
Arkadijaus (Bučhovo tipai nėį 
ra dingę. Kiekviena proga jie 
savo gajumą parodys. 0 tokia 
žmonių veislė labai gaji. .Ji mo
ka visur ir visame prisitaikin-

JDOMUS (PROTESTAS

Aš jau pirma minėjau apie 
tai, kaip komunistai smarkavo 
ir buvo pasimęję viską su
trempti, viską «iunaikinti. Pa
kantos pas juos jokios nebuvo. 
Jie puolė kąpitelistus, -bet dac 
pikčiau puolė .darbininkų va
dus, kurie nesutiko au jų nuo
monėmis. Tai yra faktas, kurio 
niekas Prisi
minkite, kas dėjosi Amerikoje 
prieš kelis metus. 'Visur darbi
ninkų organizacijos buvp grę
žiamos iš vidaus, visur pažan
gusis judėjimas buvo slopina
mas ir krikdomas.
. Aišku, kad .tas pat buvo ir 
kituose kraštuose. Tad akivaiz
doje viso to až ir sakau, kad 
reikia stebėtis, jog fašizmas 
neišsikerojo labiau kaip dabar. 
Iš tiesų sąlygos jam klestėti 
buvo labai palankios. Kada dar
bininkų judėjimas, darbininkų 
orgahizacijos buvo slopinamos, 
tai fašizmas galėjo siekti savo 
tikslo.

Sakoma juk, kad kur du pe
šasi, ten trečias naudojasi. Bet 
šiuo atveju buvo dąr blogiau: 
komunistai vedė kovą 
kokiais nors priešais, 
grynų gryniausiais 
kais, kurių organizacijas jie 
skaldė ir tuo pačiu ..silpnino jų 
atsparumą.

(Bus daugiau)

Užsakymo kalnai j
CSiicagoje — •paštu: j

Metams $8.110,
Buąei metų 4<oq
Trims menesiams ^.qo
Dviem jmSuesiąms 1.50
Vienam menesiui ___________ .*7^

Chicagoj per išnešiotojus: ;
' Viena kopija
Savaitei 18c
•hlėnesmi *75c

Suvienytose Valstijose, ne Chįcag
• ' pašte: < J

Metams .....
Basei 'metų •a»»4««i«M«««aaa*aa..aa«aata»aaai
'Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir ' kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....
Pusei metų
Trims mėnesiams 2aij0 I

, Pinigus reikia paštoMoney, 
Orderiu kartu su užsakymu.
't' 11 , ■f :, . X; J

(Musy specialaus korespondento)
Ne tiek apie buvusį Lietuvos 

sspaudos ibalių noriu rašyti, kiek! 
-šito baliaus proga. Balius kaio 
(balius, ypač spaudos, rvis^uomet 
tturi epasiaekimo. Daug kas iš 
firmų suneša visokių dovanų, 
kas ;gi .norės aš komercijos pa
saulio .su .spaudą pyktis. Ko
mersantai .praktiški žmonės, ži- 
aio ką jie daro. Lietuvos žurna- 
Jlistai z beveik visi , susimetę z j 
•žurnalistų įsą jungą. Rer tšią są
jungą jie įgyja daug visokių, 
lengvatų, štai gali pigesniu ta-; 
rifu telegramas siųsti. Pigiau 
moka už telefoną, «o taip pat 
pigiau važiuoja geležinkeliais? 
Be to, žurnalistų sąjunga pajū
ryje Giruliuos turi įsigijusi sa
vo, vasarnamį, tai ir čia «gau- 
nahlas ! plgėsnis ; pragyvenimas. 
Visos šitos apystovos vertė žur
nalistus susiburti ,į vieną šeL 
mą, nors įvairiems /dievams 
tarnaujančius, .žuriiaili^tų 
jungos politinis veidas aiškus J 
Tik tautininkų >ąpauda dabar 
Lietuvoje gali įgerai bujoti, 4ai; 
jie, žurnalistų .sąjungoje jauda-į 
ro daugumą. Be te, ^pozicijos* 
ne visi žurndlistai šiai -sąjungai 
priklauso, v^is dėlto kaip 3kaš)
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MUSŲ SKAITYTOJAI
maE«=x533c=aso«sx======?======r^^
Raštai skiriami i ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”- 

Būtinai pridėkite savo vardą ir pavarde, „
• ”• t i J > 1

Balsuotojams Pata 
rimas

«
Bent šį kartų, lietuviai bal

suotojai, panaudokime visas 
politikų gudrybes, kad musų 
viengenčiai advokatas Zuris 
ir Saldukas laimėtų pirmuose 
ir antruose rinkimuose. Butų 
geistina, kad musų “republi- 
konai’* imtų demokratų “pri- 
mary” sąrašų, vien dėl išrinki
mo advokato Zurio teisėju.

Saldukui skirta prasta vie
ta. Tokia vieta ir pralaimėjus 
nebus musų visuomenei paže
minimas. Bet, dėl apsileidi
mo, ar nesugebėjimo “gudry
bės” išnaudoti, jeigu advokato 
Zurio neišrinksime, tai visiems 
bifs gėda.

Kiek aš klausinėjau muši) 
lietuvių balsuotojų, tai vienas 
iš dvidešimties, šitos “gudry
bes” nežino, kad viršuje, ratu
kų nebalsuojant, o prieš pra
vardės keturkampyje rašant 
kryželį, tuose sąrašuose kur 
keli vienokiai vietai (office) 
renkami, ne visiems po kryže
lį rašant, bet tiktai vienam as- 
menui statant vieną kryželį, o 
kitiems nieko, tas, kas gauna 

. tą vienų kryželį, gauna visų 
kitų balsus.

Man politikai aiškino, kad 
šitoji “gudrybė” ne etiškas el
gęsis tarpe nominuotų draugų. 
Jiems patiems užginta balsuo
tojus mokinti, jam vienam bab 
sus paveržti iš “draugų”, yra 
nusižeminimas. Aš į politikų 
neisiu, ir tos nuodėmės nepai
sau, bet aš patariu lietuviams

nominuojamųjų teisėjų surašė, 
kur yra Zurio pavardė, rašyti 
tiktai vieną kryželį Zurio ke
turkampyje, o kitiems kryže
lių nerašyti. Lietuviai repub- 
likonai, šį kartų teima dėmi) 
kratų nominavimo sąrašus, 
kad Zurį j teisėjus išrinkti.

A. K. Rutkauskas, M. D.

Penktadienį Roselando 
Demokratų Mitingas
R0SELAND. — Svetainėje^ 

adrėsu, 11037 Michigan avė., 
penktadienį vakare Įvyks vie
tos demokratų organizacipos 
mitingas. Tarp kalbėtojų bu
siąs majoras Kelly ir kiti. Pra
džia 7:30 vai. vak. įžanga

WILKES BARBĖJE seph Balakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas — kasierins; 
Eris Reksnis ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
čė — maršalka; K. Philips — lide- 
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

Garsinkitės “N-nose”

Politika
Demokratų Organizaei 
ja Rengia
Masinį
Mitingų

Narių skaičius, auga.

BRIGHTON PARK. — Ket
virtadienį, kovo 19 d., Holly- 
wood svet. įvyko Amer. Lie
tuvių Demokratų Kliubo susi
rinkimas. 1

Susirinkimo metu prisirašė 
naujų narių. Rašosi vyrai ir 
moters. Puiku, nes taip veik
dami, kad ir pamažu susior
ganizuosime. Taip veikia ir 
kitos tautos.
' Paaiškėjo, kad fin. sekreto
rius Anton Bielskis rezignavo 
gavęs valdžios tarnybų. Jo 
vieton tapo išrinktas Juozas 
Valantinas. Po to, buvo iš
rinkta komisija paįvairinimui 
programo masinio mitingo, 
kuris įvyks kovo 29 d., 2 va
landų pp., parapijos r svetai
nėje, prie 44 Galifornia avė.

Viši lietuviai yra prašomi 
atsilankyti kuoskaitĮingiausiąi, 
nes tai bus vienintelis lietuvių 
pasirodymas demokratų šu
lams. Korespandenas.

Rengia Adv. J. T. 
Zuriui 1
Bankietą

BRIGHTON PAK. — 12-to 
Wardo Am. Lietuvių Demo
kratų Kliubas, dėkingas vi
siems lietuviams ir biznio 
įstaigoms už parauną, prašo 
atsilankyti į rengiamą bankie
tą, kuris įvyks balandžio 4 
dieną, HollyWood svet., 2417 
W. 43 gt.

šis bankietas yra rengiamas 
adv. J. T. Zurio kandidatųros 
parėmimo reikalu. Bus gra
žus programas, gėrimai, vaka
rienė muzika ir kiti pramogos 
reikalai.

12-tani warde yra daug maž 
apie 6000 lietuvių — balsuo
tojų. Tai yra stambus skai
čius. Butų tikrai A malonu,, 
kad iš to skaičiaus susirinktų 
nors tiek, kiek reikia, kad pri
pildyti Hollywood svetainę.

Tikietus galima gauti pas 
pirm. C. Stencelį, 2539 W, 43 
gt., vięe-pinn. J. Yušką, 2417 
W. 43 g. ir rengimo komisi
ją, Tikietų kaina $1, bet at
silankę busite tikrai paten
kinti. ' S.Gurskis.

WILKES BARRE, Pa. —Milicija ir Raudonasis Kryžius su
bėgo gelbėti nukentėjusius, kai čia išsiliejo Sųsąuehanna upė, 
pakilusi tiek aukstaį, kiek ji nebuvo pakilusi per 70 metų. 
5,000 šeimynos turėjo apleisti namus.

vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr„ — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka —< fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 

' globėjau, 4653 S. Rockwell St.;
Kathrin Giedra —•• kasos globėja, 
2543 45 St.; F, Bistras —
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Klihbo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas, antrą ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet.. 4535 South 
Rockwell St.

fin. rašt.,

kasos globėja, 
F, Bistras —

PASKOLOS ANT MORGKIŲ
5 iki 20 metų \

Taupyki t pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmok ėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTJN MACKIEWICH, Pres.

Mm

EKSKURSIJA 
LIETUVON

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

yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb- 
I tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius. > ' t ; • • »

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

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

; ir Idą Rocinski, apiek. ligonių.

LIETUVOJ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm., 
3341 Evergreen Avė.,- Tel. Belmont 
7678; A. Lungevičius, • pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepui, put. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. . Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis,

46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.
kas, koresp.. A, Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v.’pn., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 'W. 
43rd St.

• kasos globėjais; R. šniu-

kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenųe 1736: J. Mlla- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

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

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St,; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 
3120 Lituanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas, 
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas. 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le- . 
onas Lendauskas — maršalka, 
3130 S. Halsted St.

Mes Padarom Gerą 
DARBĄ PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents musų

Specialybil i

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
AT YDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laikų atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lųnchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

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

SALUTARAS DRUG 
CHEMICAL CO,

Salutaro ‘Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien rartdasi 
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 St., Chicago, III.

Shop,Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas' 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

“Bunco” Ir Šokių 
Vakaras
Zuriui

t, .... . -

Seredos vakare vbalandžio 1 
d.d., 38, 39. ir 41-mos Wardų 
Reguliarė Demokartų organiza 
cija rengia didelį “Bunco,, ir 
šokių vakarą, musų lietuviu, 
kandidato John T. Zuris' nau- 
dai. :

Šis parengimas įvyks Bill 
Speurs Annex, 3132 N. Nąrra- 
gansett Avė., 8 vai. vakare. 
Bus daug gražių dovanų ir 
“Door’\ prizų.

Rengimo kohusijos pirminin
kė p. Kross su komisijos na
riais daug darbuojasi, kad vą- 
kąrąs butų kuo, segmingiausiai 
surengtas, ir ypatingai, kad vi
sus atšilankusius pilnai paten
kintų.

Ąpart dovanų ir šiaip įvai
renybių, šokiams gros rinkti
na orkestrą. Vakarėlyje da
lyvaus ir kandidatas adv. John 
T. Zuris.

Jonas Rėkits, org, pirm. '

LIETUVĮŲ ŽAGARIEČIU KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Jąnavičia — pirm. pagelb. 
3852 So, Galifornia Avė.; Sophie 
Ambrozaitė —- nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Ramd- 
šauskięnė ■ fjn. rąšt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.; Frąnces 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Avė,; Adolf. Mirovitz, 2539 W 

—.----- ........... ......t- i...........    -.. . .......

PAD^AVONĖ '

fin.

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Glądys 
Avė.; Fin. rąšt. W. Pąnkauskas. 
5235 So. VEllis Avė.; Kasierius 
Žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway. A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskąs, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. AVers Avė.

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir' geriausias valytojas 
Brighton Parke. .Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darbą atliekame kuogeriausiai, peš 
turime daugelio metų patyrimą tatne 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pri
statom j namus Tel. Lafayette |21( 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 Si.

5332 S. Long Avė. 
TeL. Repnblic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Crane Coal Co.

(_________ •________________

“LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejaųskas — 
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo-

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i pamuš ir groserĮ. 

. Pašaukit.

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokių gJ- 
rimų — degtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus.
MONARCH WINE & LIQUOR CO.

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

SUSIRINKIMAI
Tavernos

Kur Susirenka Lietuviai

Chieagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 

KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholtęman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė,; 
Berpice Rudtfalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Lomr Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chąputė. kontr. rašt.,* 
4403 S. Albany Ayęų Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas, 2950 

38th St.; Mary Warnis, kaste
riąs, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonap 
Kondroška, korespondentas. 2841 

.'40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė.. Phone 
Virginia 0036; John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičią, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.* 
Kliubo susriinkimai atsibupą kiek

vieną mėnesi kas pirmą sekmadieni 
12 vai. dieną, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street,

1 AUGUST1 WAZNONIS
Kuris mirė kovo 19 diena, 

1936 ir palaidotas tapo kovo 
23, o dabar ilsis šv. Kazimie-X 
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavima ir palydėjo .ii i ta 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi io prasišalinima iš musu; 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame musu dvasiškam " 
tėvui, Kun. Mc Mally, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
sielą. St. Kedins pąrap. bažn,; 
dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i amžinašti, o 
mums palengvino per kęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me Šventu MiŠįu aukautojam, 
gėlių aukautojam, grabnešiams, 
Draugijoms ir pagalios dėka- 
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musu mylimas vyre ir tėveli 
sakomeilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris ir vaikai.

ŠIANDIEN ......... ... II—.II— III..... . 
21-mo WarcĮo Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo direktorių eks 

tra sttsirinkimas (treč., kovo 25 d.) Chernausko svetai
nėje, 1900 S. Union avenue. 8 vai. vak. (Visų narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 27 d., Dievo Apveiz- 

dos salėje). —Valdyba.

PARENGIMAI

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berjęhoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muši
ką. Atvažiavę i Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fąirfax 1104

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai, 
Bismąrk alus, geros rūšies 

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Piace. Tel. Canal 7523

GARFIĖLD PARK .LIETUVIU IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dąlinąkfts. 233 S., Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.;, nut. rašt, M. Me- 
dąhnskas, 233 g. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius.M. Kaziunąs, 
3503 , Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Dąvidonis ir D. Brazas; ligonių 
ląnk. J. Garadauskas. 3812 W. 

~Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis/, , 
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldieni Lawler Hali. 3929 West 
Madiso^ St. '

--ĮĮ-ITtĮ- II----- / ----- ---.........................į... .-------.į-t . į- ... --

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
Valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. KJimavičia —

pašarvotas randasi 
koplyčioj 3319 South 
Avė.

STEPONAS KRIŠČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo • 23 diena. 6 :,30 valandą
vak. 1936 m., sulaukės 48 me
tu ' amžiaus, gimęs Panevėžio 
apąkr.- ir parapijos. Karšinu- 

^kos kaimo.
Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame ' nuliūdime ’ 

sesers dukterį Ona Zablockaite, 
draugus ir pažystamus, d Lie
tuvoj seseri Ęlzbietą Valilio- 
niene. švogeri, Alfonsai ir gi
minės.

Kūnas
■Mažeikos 
Lituanica

Laidotuves . ivyks ketverge 
kovo 26 diena, 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stepono Kriščiūno 
giminės, draugai ir pažystami 

*esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir ■ suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsiveikinima. Nuliude liekame,

Sesers duktė, giminės 
ir pažystami.

Patarnauja, laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

KOVO 28—SLA. 109 Kuopos Draugiškas Vakaras, W. Neffo 
svetainėje, .2435 South Leavitt Street, 7. v. v. Įdomus 
programas, užkandžiai, gėrimai veltui. Įžanga 50c. Visi 

< yra kviečiami.
Kovo 29 — “Naujos Gadynes” choras starto operetę, “Vogtas 

čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.
Kovo 29 — 12-to Wiai’dp Lietuvių Amerikos Demokratų Orga

nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
Galifornia avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu
rio naudai.

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

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J: T. Zuris.

Bal. 4 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
nė, šokiai, ^kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8- v. v.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių ReguIiarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T.'Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th Street. Gra- 

; žus programas, kalbėtojai, užkandžiai, alus. Pradžia 1:30 
v. p.z p. Įžanga visiems veltui. , .

BALANDŽIO 12—j. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland 
Boulevard. Programas, kalbos/ šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Cen tralinė j e Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją. f

"BALANDŽIO 17—-Lietuvių ••Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
x Party, Chicagos Lietuvių Ąudįtorijoje> 3133 South Ha'l- 

sted Street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
, meno ir dailės parodo, kurį rengiama Maudei Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš' užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ,ir gražus programas. Bilietai 25c.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL. Sav. 

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

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros .rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platformą dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir <parėins. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

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

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

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge. 
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve* 
stovių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
batai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
mą dovaną pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

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

MARfm’te Sav.
' 3416 S. Wallace St.

TeL Boulevard.8489..



Trečiadienis, kovo • 25, 1936

CLASSIFIEDADS

25 metai patyriiho

kad
A. Micevičius, Kri

Aukotojų Sąrašas

ValentąMitchell

J. Miškus, J. Krūmas, P.

ir ne

vyrai ir moteris

doleriu i mfcnes;

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Aukas rinko

Bruchas

Pradžia 4:30 vai

SPORTAS

ris

vak. Šventadieniais nuo

MesBudriko

čempi jonas

Senų laikų biznierius 
Nižniskas vėl sugrįžo į

Loui.s 
alaus

LDJĮ). 4-ta Kuopa su
rinko $115.15 Stilso- 
no-Butkaus reikalui

Suvažinėjo moteriš
kę ir paliko ja ant 

gelžkelio bėgių

Šis vyras iš tolo bėgs 
nuo moteriškių

Esu tvir-
1789Atsteigkit GERĄ Valdžių (Jiceroj

visas puses, 
pinigų ne- 

didžiausį 
triukšmavimą 

ir baudžia.

A t i d a v ė Berniuką 
“Sonny Boy” motinai 

Margaret Mann

Naujos Gadynės” choras pą 
, rodys kaip tas. daroma

Paaiškėjo kaip ten*yra su 
tomis vagystėmis

PAIEšKOME darbininko ant fer
mos. Mokysime 12 doleriu i menesi. 
Darbas ant visados. Joe Pundin. R. 
6. Charlotte. Michigan. '

Pavasario Nuotaika
Lydėjo _____

Maloni pavasario nuotaika 
lydėjo gražų Juozo Budriko 
radio programų praeitų sek
madienį,, nuo 5 iki 6 vai. iš 
stoties W. C. F. L.

Kaip ir visuomet šis pro
gramas pasižymėjo savo sko
ningu sutvarkimu 
radio orkestrą ypatingai gerai

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Srfv. 
I

Local and Long Distance
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu^ su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai.
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO* Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu viri 

50 met

Šį sekmadienį ne Či
gonas vogs, bet vogs 

Čigoną

Iki Balandžio 30 
Pienai

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

6114 S. Halsted St.,

Teismas z taipgi pripažino, 
trijiĮi mietą berniukas

Business Service 
Biznio Patarnavimas'

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
—- Insurance. Padarom dokumen
tus. IŠrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Wes.tem Avė.

Hemlock 0800

biznį. Jis atidarė aludę po ad? 
resū 82 ir Kean Avė., Willow 
Springs. Tai visiemš gerai ži
noma vieta.

Vieta puiki ir gera vasarų 
nito saulės karštų spindulių pa
sislėpti. Todėl, reikia tikėti, kad 
jam biznis čia pasiseks. Geros 
kloties.—Petras. v

$32.00 
$23.25 
$18.80 
$15.00
$11.50

A. Dainis.................x...... $7.25
A. Ambrozienė .........  $4.35
J. Ručinskienė ..............  $3.00

Viso surinkta $115.15
Pinigai yra pasiųsti J. V. 

Stilsono Gelbėjimo Komiteto na
riui K. Steponavičiui. į

Ačiū visiems katrie aukavote: 
Ačiū ir aukų rinkėjams už pa
sidarbavimų.—A. Dainis.

MERGINA abelnam namų darbui. 
Tiktai suaugusi. Be virimo. Nakti
mis namo, nedėlioj dirbti nereikia. 
6037 Saint Lawrence Avė. Fairfax 
7297.’ -

Jeigu čigonas apvagia kai
mietį, tai tame nėra nieko 
nuostabaus. Bet jeigu atsiran
da gudruolis, kuris apvagia 
čigonų, tai tokiu dalyku verta 
susidomėti.

Kaip tas daroma, ir kas at
sitinka, kai čigonų -pavagia
mų, šį sekmadienį parodys 
“Naujos Gadynės” choro dai
nininkai:

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

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

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RlUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les. registefius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
/ STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Business Chances
___.___Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj; per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

8464 Lituanica Avė.

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

1214 N. Leavitt St.

Bartenderis nesu 
prato ir pašovė 

žmogų

MOTERYS patyrusios prie šorta- 
vimo senų skudurų. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock Co... 1265 W. North Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Džiaugsmingi šūkiai ir plo 
jimas pasigirdo Silperior tei 
sėjo Desort kaihbafyje, ka 
jis vakar atidaye 3 metų ber 
niūkų, “Sonny Boy motinai. 
Ji yra Margaret Marin, jauna 
mergina, kuri ipoi-ų savaičių 
atgal apsivedė. \ Bėrhiuko su
laukė būdama, mergina.

Atidavusi kūdikį į tūlo Dr. 
Mordoff namus auklėti, jau
nėj i motma pę kiek laiko su
sidūrė su kėista situacija.. Au
klėtojas atsisakė jai kūdikį 
grąžinti, tvirtindamas, kad tai

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

, . I
Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų
Blekorius ir Slogius.

Leonaš Roofing Co, 
SifiO Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Motinos meilė pas mergina 
pasirodė tiek stipri, kad neat
sižvelgdama į skandalų 
garbę, kurių jai teks pergy
venti, nuėjo į teismų. Per 40 
dienų kovojo teisme "už kūdi
kį, per 40 dienų sinalsių žiū
rėtojų buvo pirštais badoma.

Vienok, ji kūdikį atgavo.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia ____ ' -.

KOTELIU, Restaurantų, Namu ir 
dirbtuvės darbai jus laukia. Atsilan- 
kykit i Wabash Employment Agency. 
14-tos lubos, 20 E. Jackson Blvd.

A. Burbiene surinko 
S. Stoniene ...... ......
F. Rubašius ............
S. Alvikienė .... ........
S. Ladvgįenė ..... .....

Šimulis, P. Urban, T 
id. Tier, J. Romanas

C. Miller, A

Michael J. G'ibbons, 33 metų 
bučeris, 4845 '-Adams Street, 
kita kart bus į gudresnis, su 
moteriškėmis nėbelsusidės.

Susitiko jisai ‘tokių 26 metų 
merginų Hejen Cbman. Paflir
tavo, padraugavo', ir Gibbonsūi 
mergina greit atsibodo.

Bet neatsibodo merginai Gib • 
bonsas. Ji nusprendė/ kad Gib’ 
bonsas turi jų vėsti. Jaunas bu< 
čeris purtėsi, draskėsi, aiškino 
nenorįs vesti. Bet mergina 
nemisilęido.'

Kartų Gibbsonui grįžtant na
mo po shukaus darbo krautu
vėje, jį sulaikė dii ginkluoti vy
rai. Įspraudė, revolverį į šonų, 
įsitempė į aūtomobilL ir nuva
žiavo Berwįnan, pas taikos tei 
šėjų. Ten jau buvo Helen, su 
laisniu ir žiedu;,

Teisėjas jaunųjų parelę gra
žiai surišo, palaiminp ir palin
kėjo laimingo gyvenimo, 
y Dabar Gibbonsas ieško pa. 
galbos ir bando pasiliuosuoti 
nuo savo nuotakos Superior 
teisme. •

REIKALINGA patyrus mergina 
nrie namų daybo. Nuosavas kam
barys. Pašaukit Mrs. Krumdieck, 
Tel. Euclid 8422. 932 No. Oak Park 
Avė., Oak Park. III.

KOVO 27 D.
Per kelis metus lietuviai 

tikai nieko neveikė, nieko 
darė. Ne, ne visai taip. Jie ri
tosi; bet tik tayp svetimtaučių. 
Pavyzdžiui, Johnny Mason ga
na dažnai ritosi, — beveik kiek
vienų savaitę. Kartkartėmis jis 
važiuodavo ir į kitus miestus.

Kovo 27 d. Lietuvių Audito
rijoje bus bandoma parodyti 
lietuvių publikai, kaip toli jų 
tautiečiai nuprogresavo. O yra 
jaunų lietuvių rjstikų kaip 
ųžuolų. Negirdėtų ir nematytų, 
t. y. lietuviai apie juos nieko 
nežino. . . \

Jau buvo minėta, kad risis 
jaunasis Bancevičius, Mason ii 
kiti. Tai bus jų lyg ir kvoti 
mai, nes visi jų oponentai yra 
smarkus ir geri ristikai.

RISIS BERT RUBI
šiandien Arcadia Gardens 

svetainėje, 4444 N. Broadway, 
vėl pasirodys Bert Rubi, pagar
sėjęs * Vengrijos

atliko simfoninius muzikos 
kurinius, o “Naujos Gadynės” 
dvigubas kvartetas šauniai 
sudainavo keletu dainų iš ope
retės “Vogtas čigonas”.

Be to, nlalonu buy.o išgirsti 
baritonų Stasį Rimkų, kuris 
sudainavo porų solo nirinerių. 
Makalai buvo irgi įdomus.

Kiti taip pat gražus Budri
ko radio programai būna ket
virtadienio vakarais iš stoties 
W. H. F. C. Eao.

Vakar anksti rytų 44 metų 
Felicija Smolinski ėjo namo iš 
darbo: Prie Huron ir Mil-
waukee gatvių ’jų pervažiavo 
automobilis. j s L

Automobilis sustoji Iš jo 
išlipo keturi jauni vyrai it su
žeistų moteriškę pasiėmė į 
vidų. Pirmiausiai jie plana
vo sužeistųjų nugabenti ligo
ninėn, bet pabijoję arešto, nu
važiavo prie gelžkelių bėgių, 
netoli Morgan štreet, '-ližnešę 
moteriškę ant bėgių ir jų ten 
paliko.

Nors suiifciai sužeista, kru
vina, Smolinskienė pajėgė nito 
bėgių nušliaužti. Jų rado sar
gas, Knute Baugstad.

Dabar ji guli apskričio li
goninėje, ir, / manoma, kad 
mirs. Ji gyveno adresu,; 1316 
Critenden avenue. teisman. Ten

^Bella Butmanienė, garsioji 
ir negarbingoji lietuvė, kuri 
kas mėnesį daro periodinius 
vizitus teismams tai už vienų, 
tai už kitų , prasižengimų ■ 
vakar vėl pakliuvo.

Trumpį laikų atgal paleis
tų iš kalėjimo, kur atsėdėjo 
bausmę už dalyvavimų J. Kel
ly turtų suokalbyje, ji grįžo į 
savo “viešbutį”; — “flophou- 
sė”, prie 651 W. Madison st.

Vakar išėjusi į gatvę, ne- 
perdaug blaivame stovyje, ji 
ėmė gvoltu šaukti, kad nuo 
jos kas tai pavogė $10,000.

Jos šauksmai neįtikino po- 
licistų apie tos vagystės 
tentiškumų 
Butmanienę į vežimų ir nuga 
beno moterų 
iššįtraukusi iš kojinės 6 bank
notas po $100 ir penkias pc 
$10, ji užsistatė kaucijų ir lai
kinai atgavo laisvę.

Policija aiškino, kad tos 
dažnos , “vagystės*, pas Butma
nienę įvyksta štai .kokiu budu 
Pasigėrusį, ji ima visiems sa
vo didelius turtus rodyti, bank
notas švaistyti į 
kai išsiblaivo, ii 
randa, tai sukelia 
•triukšmų. Ui 
jų dažniausiai

FFICI BNT
Usę ©nly on« l«v«l , 
spoonful to • eup of tiftod j 

flour for mėlt rtcipti. j

UFftBAKIHG 
NlVpowder
Samepricetodąy 1 
a$45years ago j 
25 ounces for 254 I 
Manufactupd baklnf pawĮar Ii 
ipadalistf who malta, nodung birt |į 
baklng pow«i«r— undar tuparvitian II 

i o1 aapart chamlfU •< natianal ■I 
į ___ repirtatUn.________ JĮ

Bella Butmamene ir 
vėl padarė periodini 

vizitą teismui

Laiškui Rašte 
šie laiškai yra atėję iš Ęu

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

Sokoltį svetainėje, 2345 So. 
Kedziė avenue, choras stato 
3 aktų komiškų operetę, ‘‘Vog
tas čigonas”: .

Veikale dalyvaus solistai 
Rašinskienė, Sadauskas, Vir
bickas, Valentis, Mankiutė ir 
daugelis kitų.

Chorų mokina ir jį ves ope
retėje Jurgis Steponavičius.

Bilietai iš anksto s yra po 
65c. o prie durų pakils iki

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, nąoterų ir didelis- skai
čius jauhimo yra nariais ChU 
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yra .pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija: 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $40, 
$16 per' savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrų palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpų ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašų Draugijon įei
na lengvesnėms sųlygoms — 
gauna dykai tikietų į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule- 
vdrd Auditorium. f

. Įsirašyti.. Draugijon galima 
per mūsų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisų. Ofisas 
atidaras kiekvienų panedėlį ir 
ketvergų nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri- 
iihami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus.

Lietuviai.
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, .kvie
čiam į musų skaitlingų narių 
šeimynų. Proga iki balandžio 
30 dienai. ■ ' . ' . - ‘
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St (2ros lubos)

NUSIPIRKIT NAUJĄ DODGĘ
Gerai užmokėsim už jusu sena 

kara. ’ ■ • ;• ..
CENTRAL AUTO SALES 

3453 So. Morgan St.
Klauskite dėl

Paul

Per klaidų paląįį'kęs 18 me
tų berniukų už vagį, barten
deris Antano Rengio saliune, 
6500 S. State stų jį pašovė

Suvargęs ir apdriskęs ber
niukas įėjo į alinę. Supras
damas, kad nepergeriausiai 
atrodo, pasiaiškino, kad “aš 
ne ‘holduperis’ Bartende
ris suprato priešingai ir pa
leido revolverį į darbų.

Sužeistasis yra Allen Kas- 
sner, prekiniu traukimu atvy
kęs Chicagon iš Manitowoc, 
Wis. * . , '

NAUJIENOS, .Chkago, III.

Chicagoje jis jau sfeniai besiri- 
m, —prieš kokids inetus laiko. 
z Rubi yra tikrds vijurkas ir 
pirmos rųšieš mistikas. Jo opo
nentas bus Alex Kasaboski, žy- 
hius Kanados rištikas. ,

,kas, B. Bubilis, J. Keturakis, 
Dr. Yvška, S. Drigot, Ei > Bra
zis, A. Brazis, A. Kelle, V. Lat- 
vęnas, T. Stanioniš, Gh. Matl- 
konis, M. švagždąs,? J: Ladiga, 
Dr. Biežis, J. S. Žilinskas, J. 
Rachunas, A. Jusas, M? A. 
Churlis, F. Pask, Ė. Klimas, B. 
Jankaitienė, P. Dapšiai, D. Slie- 
maltis, F. Ąlvikis, K. Matuck, 
W. Kranklis, J.' CheponiS, J. 
Mulevičius, A. Miller, M. Wil- 
liams, W. Navičkis, K. Stepo
navičius, Dr. Šimkus, J. Malė- 
la, J. Nakrošis, J Mačhulis it 
A. Ambrozienė. : , t

Po 75c
šekenas, P. Butvilas 
Po 50c.f aukavo 
J. Samaįjonis,
Kučinskas, K. ^icas, A. 'Bi 
janSkas, J. Valentiene, M. Wins 
kūnas, P. Kazinas, J. N. Bi j aną 
kas
LaUrence, J. Lulevičius, T. Ke 
zes
J. Rimkus, V- Senkus, P. Tūpė, 
Z. Bacvakienė, A. Matukas, C. 
Klebąs, J. Vaski, P. Burdulis, 
P. Šokas, F. Šokas, 4A. Karta- 
nas, J. Pranckus, P. Burdulis, 
A. Garšinskųs, E. Zuranskienė. 
D. Petrulis, J. Danta, A. Dri- 
got, V. Gailiunas, K. Adomai 
tis, J. Stanaitis, A. Drigit, A. 
Bučinskas, J. Gribinas, Dr. Blo- 
žis, J. Makauskas, P. Jankaus
kas, S 
Babis,
P. ’ Povilonis
Kazlauskas, F. Norwish, S. Ka- 
tarskis ir M. Misevičia.

Po 35c.: J. Dobravalski —C. 
Jekas, O. Krisikunienė, F. Wa 
sylas.

Po 25c.: P. Kairis, L. Mankus, 
P. Preimonas, J. Keliotis, J. 
Mockas, J. Užabulis, J. M. Bru
chas, Misevičius, P. Prage, Būt- 
kauskas, J. A. Krukas,:j. Klas- 
tową, C..Petrakas, P. Gadarzi- 
ni, M. Kaziunas, J. M. Bruchas, 
S. Leleikas, V. Mamkas, G. Tko- 
ley, W. Valantas, A. Garčins- 
kienė, P. Grikaitis, A. Ramo- 
šauskas, P. Arlauskas, H. Reks^ 
nis, J. Barčis, praugas, 
Ed. ' Čepulis, B. Balakas, W. 
Znok, A. Rimzda, B. Paulaus
kienė, B. Kalkunaš, J. Jankaus- 
ky, J. Žukas, A. Petraitis, M. 
Krisciokaitis, A. ParedŽftinas, S. 
Balickas, K. Gogelis, ,Lakavi 
čius/ K. Saluckas, J. Laskis ir 
C. Norwich. ', t

LbD. 4-tos kuopos nariai ir 
vėl pasidarbavo.

Gelbėjimui J. V. Stilsono 
parinko aukų iš chicagiečių 
draugų. LDD. 4-toji kuopa par
sitraukė blankų iš komitetė na
rio, K. Steponavičiaus.

r Aukotojų vardai
Aukavo po $5.00 P. Dalen, 

Ch. Stonis.
Po $3.00: D. Kondrot, J. Kel

ly. Po $2.00: F. Alvikis, S. Al
vikienė, J. K. Matukas, A. Kaz
lauskas, J. Burincki,

Po $1.00: Dr. Bložiš, Stambus 
Biznierius, T. Žukauskas, T. 
Miller, A. S. Micewicz, A. Ka- 
siilis, A. Norwish< J. Bijans*

gul nueina į vyriausįjj paštt 
(Canal ir Vau Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų: -

901 Adam Viktor
903 Baltakis Karolis
923 Urbahičš Ahria

Louis Nižinskas vėl 
bizny

cicero Lietuviai 
PALAIKYKIT

“GERĄ VALDŽIĄ”
Republikonų kandidatai kuriuos kontroliuoja įsismar- 

kėjęs politikoj “Ęddie’* Konvalinka, vienu balsu šaukia 
nuo* estrados.

Dideliam balsuotojų skaičiui Ciceroj, šis KONVALIN- 
KA-REPUBLIKONŲ šauksmas yfa ne įtik klaidinantis, 
bet tai yra įžeidimas jų inteligentiškumui. Kų ištikto: 
šie KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ mano, sakydami, 
kad mes sugrįžtūmėm prie GEROS valdžios?

Ar gali būt, kad KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ pra
šytų Cicero žmonių, sugrįžti prie tį negarbingų 1924, 
1928, 1932 metų?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad ęl- 
cero turi grįžti prie tų dienų, kai Cicero viršininkas bu
vo Smarkiai sumuštas prie pat rotužes, plačiai jlagarš'ė- 
jusio mušeikos? •. > ■». ' ■’> - ,

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mūs 
turime grįžti prie tų dienų, kuomet kiekvienas šiek-tiek 
pagarsėjęs visuomenės kenkikas buvo sutinkamas Re
publikonų viršininkų atviromis rankomis, ir kuriems jie 
sakydavo, kad Cicero yra jų namai, kuomet kitur pavojin
ga jiems buvo apsigyventi.

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie tų dienų kai visokie visuomenės atmatos 
sau liuesai, vaikštinėjo Cicero gatvėmis ir įžeisdavo nie
kuo nekaltas praeinančias moteris ir niekas tiems gangs
teriams nieko padaryti negalėjo?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, ka^ mes 
turime grįžti prie tų dienų, kuomet Cicero ir gengsteriz- 
mas reiškė tų patį?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie tų dienų, kuomet Republikonai valdi
ninkai priiminėjo įsakymus nuo gangsterių, vietoj to, 
kad tarnauti Cicero žmonėms?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie tų dienų, kuomet Ciceroj į gangsterių 
žudymus Republikonų valdininkai lengvai žiurėjo pro pir« 
štus, ir Cicero vardas buvo bjaurojamas kiekvienam šios 
šalies didmiesčio laikraštyje?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie McSwiggino žudyipo dienų ?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie ‘‘KRUVINŲ RINKIMO” dienų, kuomet 
galvos buvo daužomos ir kraujas upeliais srjoveno... kuo
met save godojų Amerikos piliečiai bijojo eiti į balsavimo 
vietas paduoti savo balsų... kai dideli automobiliai kimš- 
tinai prikimšti gangsterių, važinėjo po pririnktus ir kim
šo balsavimo skrynias... kuomet balsuotojai buvo primu- 
šami ir kidnapinami?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ MANO, kad mes 
turime grįžti prie tų dienų, kuomet poliemonai ne drįso 
areštuoti, bijodami, kad gali kartais suimti kokį nors ro
tušės protektuojamų “govėdų”?

AR KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ NORI, kad mes 
grįžtumėm prie tų dienų, kuomet Cicero buvo krimina
listų sostinė Suvienytose Valstijose? • -

Ar gTali būt, kad KONVALINKA-REPUBLIKONAĮ ta 
turėtų omenyj, kuomet jie šaukia, kad jie nori sugrųžinti 
GERĄ valdžių Ciceros gyventojams?

Reikalaudami, kad šio typo REPUBLIKONIšKA vald
žia butų grąžinta jie prisipažįsta, kad dabartinė adminis
tracija beveik prašalino buvusią padėtį. Kas liečia pačių 
piliečių, tai jie nebenori tokios REPUBLIKONIŠKOS ad
ministracijos. Jie tokios administracijos daugiau netole
ruos. •

O kas liečia Demokratų administracijos, tai ji davė Ci
ceros žmonėms PADORIĄ valdžią. ’

4, Tegul Ciceros piliečiai pasilaiko PADORIĄ valdžią, vai • 
džią,. kokią dabar turi, vietoj to, kad grįžti prie Republi
konų šeimininkavimo, ptesentuojamo ant KONVALIN- 
KA-REPUBLIKONŲ tikieto!

?■' , ^COAL_____
COAL back to old 

, , PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 
t Direčt From Mine.

2 TON MINIMUM
Minė Run ..... $3.75 per ton
Lump ......... ,............ . $4.00 per tonErr ............... v.;....... '..... $4.00 per ton
Scrfeen .... $2,75 per ton

$2.00 per ton truckersxcharge.

Phohe, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

a u
Įsisodino jii

PARSIDUODA errosemė ir bučer- 
ne — Gera ir sena vieta. Kas ieš
kote pirkti biznio — Prašome pama
tyti. 1308 So. 49 Ave„ Cicero, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimu i

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pa^elbstim atnaujinti moreri- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie jnusu, teisingas ir greitas 
patarnavmas jums bus, ant naudos.

For Reni
OFISAI RENDON SOUTH SIDRJ 

Moderniški ofisai: naujai išdeko- 
ruoti; tinka profesionalam, nebrangi 
renda. N W. kampas 85th ir Halsted 
St. Gordon Realty Company. Tel. 
YARds 4329.

TAISAU NAMUS ir dengiu sto
gus, už prieinama kaina. Darau 
darba ant išmokėjimo. Darba ga
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

Tabako Krautuvės , 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur 
kiška tabaku; 1728 S. Halsted .St. 
Canal 9345.

Ftirniture Fixtures 
Rukftndai-Itaisai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAlEšKAU darbo prie ūkės arti 
Chicagos — arba prie namu ar biz
nio — už pragyvenimą 
tas 48 metu vyras,' Box 411, 
So. Halsted St, Naujienos.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia '

REIKALINGAS duonkepys, paty
ręs prie visokio darbo. Atsišaukite, 
3357 Lituanica Avė*

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT
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laivynų lygybę

Len

Šalčiai vakaruose

Paskutinėmis

Kad su

Didelė Utenos apy
linkės jaunuolių byla

Rytoj bus uždarytos 
Chicagos mokyklos

300 streikierių laiko 
dirbtuvę, bet nedirba

galbūt lietus į 
permaina tenv

Leidžia vokiečius į 
Lietuvą pietauti

nusiminę, ka- 
pasiūlymai ii 
padaryti ka-

Naciai bando užslėp 
ti anti-semitizmą

Tuo naciai tikisi užslėpti nuo 
svečių tų jų vedamų nuožmų 
žydų persekiojimų.

VARŠAVA, kovo 25 
kijos valdžia paskelbė, kad Vo
kietija turės iškalno mokėti gry 
nais pinigais už visas gabena 
mas per Lenkijos teritorijų pre

RYMAS, kovo 25 
taupinti kviečių išteklių, Itali
ja pradės valgyti juodų duonų, 
su visokiomis priemaišomis.

Townsend pensijų 
plano vadas 

pasitraukė

Vokietija palauk 
sianti su savo 

pasiūlymais

KadAngi Vokietija nemoka už 
prekių gabenimų per Lenkijos 
koridorių, tai dabar tokio ap- 
mokėjimo bus reikalaujama 
iškalno .

Lenkija spiria Vokie 
tiją mokėti už pre

kių tranzitą
- Pasiektas 
ekonominės

Saulė teka 6:45

Kokius reikalavimus 
Lietuva reiškia 

Vokietijai

Žaibas išgydė nuo 
paraližiaus

prie sutarties

8 Lenkijos darbiniu 
kai užmušti kautynė 

se su policija

Francija kaltina
Angliją laužymu 

prižadų

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Kongresas reikalau 
ja didelio oro karo 

laivyno

Turkija heatginkluos 
luosianti Dardanelų

Lenkija Tebesikivir 
čija su Vokietija

Valdžia taip patvarkė todėl, 
Vokietija atsisakė užmo- 
Lenkijai senųjų tranzito 
Lenkijos koridorių skolų, 
siekia apie $15,000,000.

KLAIPĖDA
Hienomis Panemunėje gausiau 
lankosi? Tilžės gyventojai. Jie 
leidžiami čia ateiti papietauti. 
Valgyklos ir užkandinės kasdien 
gamina daug pietų. Toks pat 
judėjimas pagyvėjo Virbalyje 
ir Kybartuose, nes ir iš Eitkū
nų žmonės leidžiami ateiti pie
tauti. A

ANKARA, Turkijoj, kovo 25. 
—Turkijoj, valdžia nuginčijo 
pasklidusias žinias, kad ji buk 
ruošianti .'sulaužyti . rLausanne 
sutartį ir atginkluoti Dardane
lus, r Turkija, sako, kad ji ne
norinti .įnešti dar didesnės pai
niavos į; Europos politikų, šiuo 
laiku iškeldama Dardanelų at- 
ginklavimo klausimų.

KANSAS CITY, kovo 25. — 
Po didelių dulkių audrų vaka
ruose, vakarines valstijas už
klupo tikri žiemos šalčiai. Ki
tur buvo ir- smarkus sniegas.

Vakarų dulkės nuslinko į 
Didžiųjų Ežerų srytį ir pasiekė 
Michigano valstijų. Su dulkėmis 
Chicago pasiekė šaltesnis oras.

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, 
vakarų; maža 
peraturoje.

•Vakar 12 vai.- dienų tempe
ratūra Chicago j e buvo 47°.

leidžiasi

WASHINQTON, kovo 25. •— 
Pašto viršininkas Farley pa
skelbė, kad oro paštas sausio 
mėnesy sumušė visus rekordus^ 
pergabendamas oru 1,177,753 
svarus siuntinių.

Japonijos pręiniejrąs 
r prižadą išlaikyti 

taiką z?.

WASHINGTON, kovo 23. — 
Prezidentas Rooseveltas nusi
lenkė protestams kongrese ir 
sutiko dabartinį skaičių CCG 
stovyklų išlaikyti iki kovo 81, 
1937.

WASHINGTON, kovo 25. — 
R. E. Clements, vienas iš su
manytojų Townsend senatvės 
pensijų plano, taipjau sekreto
rius, iždininkas ir biznio vedė
jas townsendistų organizacijos, 
staigiai pasitraukė iš savo vie
tos ir nutraukė visus ryšius su 
organizacija. Jis tai padarė pa
čiose išvakarėse kongreso tyri- 
riėjimų tos ir panašių organiza
cijų veikimo.

Clements sako, kad jis re
zignavęs delei iškilusių nesuti
kimų pačioje organizacijoje ii 
nenorėdamas sutrukdyti orga- 
niufibijos veikimo. Mat, atsiran-

rėtų iš organizacijos pasipel
nyti.

PITTSBŲRGH, Pa., kovo 25. 
—Delei ištikusių naujų liūčių. 
Pittsburfchui gr^ia naujas po
tvynis. Mohongahela upė Spar
čiai kila. Kila, nors ir daug 
lėčiau, ir Allegheny upė. Tos 
abi upės sudaro Ohio upę ir jų 
išsiliejimas ir iššaukė pirmes* 
ftį didelį potvynį Pittsburghe, 
kokio nebuvo jau nito labai daug 
metų Jr kuris pridarė miestui 
milžiniškų nuostolių, per ilgų 
laikų visąi izoliavęs miestų, nes 
dėl potvynių miestas buvo ne
tekęs elektros, traukinių, ge
riamojo vandens. Neveikė nė 
radio, nė telefonas, negalėjo 
pasirodyti ir laikraščiai.

Bet nesitikima, kad šį kartų 
potvynius butų kiek didesnis.

Tečiaus Ohio upės klony po
tvyniai tebesitęsia, tik jie da 
bar nuslinko į Indianų ir Ken 
tucky valstijas. Betgi potvy
niai nebėra tokie smarkus, nors 
žemesnių vietų gyventojai vis* 
tiek turėjo apleisti savo namus 
ir ieškotis prieglaudos sauges 
nėse vietose. , v

BINGHAMTON, N. Y. -— Tarp kitų lietuvių kolonijų, kurios kentė nuo potvynių, buvo ir Binghamtonas. Kai Susąuehanna 
ir ChenaDgo upės išsiliejo iš krantų, jos nukirto ir gasa ir ele ktrų ir suardė geriamo vandens vandentiekius. Paveikslas pa
rodo dalį Bjnghamtono rezidencinio distrikto po vandeniu. , •

BERLYNAS, kovo 25: — 
Besiartinant pasaulinei sporto 
olympiadai, kada į Berlynu su
plauks daug svečių ir užsienio, 
naciai bando apsivalyti ir už
slėpti tų piktų propagandų, kti- 
rių jie veda prieš žydus. Di
deles iškabos garsaus žydų ėdi
ko Streicher užtepsimos ir ant 
jų užrašomi nekalti obalsiai. 
Pav., ant viėnoš iškabos buvo: 
“Kas perka pas žydų, tas yra 
savo žmonių išdavikas’. Jų už
tepė ir dabar užrašė: “Mes no
rime taikos ir apginti savo gar-

LONDONAS, kovo 25. - 
Jungt. Valstijos ir Anglija pa
sirašė sutartį apie karo laivy 
nų lygybės išlaikymų.

Prie sutarties prisidėjo ii 
Francija, kuri turi mažesnį lai 
vynų. Bet kitos didžiosios ju
rų valstybės—Japonija, Vokie 
tija ir Italija— 
neprisidėjo.

Sutartis liko padaryta še
šiems metams. Ji apryboja 
laivų didį, jų apginklavimų, bet 
nenusako kiek laivų kiekviena 
šalis gali statytis.

KAUNAS. Leta, 
susitarimas, kad 
Lietuvos derybos su Vokietija 
bus Berlyne. Jų diena dar ne
paskirta. Iš tikrų šaltinių pra
neša, kad Lietuva reikalauja iš 
Vokietijos, kad prekybos san
tykiuose butų atstatyta padė
tis, kuri buvo ligi 1934 metų. 
Pirmiausia Lietuva reikalauja 
laisvo tranzito per Vokietijos 
teritorijų ir pasiūlys veterina
rinę konvencijų.z Lietuva taip
gi reikalauja atnaujinti mažų- 
jį pasienio susisiekimų ir pre
kybų; Tariantis dėl prekybos 
santykių bus reikalaujama nu
statyti ir atsiskaitymo tvarkų, 
nes ligi šiol tas atsiskaitymas 
nebuvo normališkas: kaip pas 
lietuvius prekybininkus taip ir 
Vokietijoje yra “įšalusių” pini-

CHICAGO.—Rytoj visos vie
šosios mokyklos Chic|.gpje bufc 
uždarytos iš priežasties' laido
tuvių . mokyklų., viršininko^®!; 
liam J. Bogan;1 kuris pasimirė 
užvakar nuo širdies ligos.,

WASHINGTON,w kovo 24. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die išplaukė dviejų savaičių 
atostogoms, kurias praleis žu
vaudamas Floridos pakraščiuo-

PEORIA, III., kovo 22. — 
Gaisras sunaikino istoriška 
Pirmų kongrėgacionalistų baž
nyčių ir gretimų mahometonų 
maldnamį. Nuostoliai siekia iki 
$300,000.

WASHJNGTON, kovo 25. — 
Atstovų buto militarinių rei
kalų komitetas vienbalsiai re
komendavo kongresui sudaryti 
oro laiynų iš 4,000 karo lėktu
vų. Dabartinis oro laivynas 
esųs neužtektinas ir pasenęs. 
Be to dabar nė dideji vande
nynai negali Amerikos apsau
goti nuo oro atakų.

TOKIO, kovo 25. —“Kol aš 
busiu premjerų, karo nebus”. 
Taip . pareikė premjeras Hirota 
pirmame pasikalbėjime su laik- 
ratininkais. '

Tokį pat pareiškimų jis buvo 
padaręs ir būdamas užsienio 
Veikalų ministeriu ir tokis jo 
pareiškimas labai nepatiko Ja
ponijos militaristams.

kad 
keti 
per 
kuri

ROCKFORD, III., kovo 25.— 
Nuo liepos 1 d. višame mieste 
paliaus vaigščioję gatvekariai. 
iJų vieton bus įvesti busai.

KEYPORT, N. J., kovo 25. 
—^■žaibas išgydė Miss* Adeline 
Slover, 40 nu, nuo- paraližiaus. 
Ji buvo visai suparaližuota per 
15 metų taip, kad - nė rankos 
negalėjo pajudinti. Daktarai 
nebesitikėjo jų išgydyti.

Bet štai pereitų savaitę į jos 
namų trenkė žaibas ir jų pri- 
svaigiho. Atsipeikėjusi ji pra
dėjo judinti rankas. Paskui 
pradėjo judinti ir kojas. Da
bar jau galinti, vedama, per
eiti ir per kambarį. Daktarai 
tikisi, kad už savaitė laiko ji 
galės vaigščioti ir be svetimos 
pagelbos.

LONDONAS, kovo 25.— Pa 
sitraukęs iš tarnybos garsus 
Anglijos admirolas Henry Boyle 
Somervillę liko nužudytas ne
žinosiu piktadarių: savo namuo
se Cork kaU’ntėj, Airijoj. -'Ke
turi piktadariai atvažiavo au
tomobiliu, nušovė admirolų ir 
pabėgo. ...

BERLYNAS, kovo 25. — Na
ciai dųabr ^uširupinę. vien 
tik laimėj irhiT ^rlh^iftių”"' kovo 
29 d. Nors kandidatais yra iš
statyti vien tik naciai ir nie
kas negalės parodyti savo prie
šingumo nacių politikai, bet na
ciai veda kuosmarkiąusių kam
panijų ir jų vadų kalbos pei 
radio tęsiasi be paliovos.

Todėl jie atmesuami Lpcarno; 
valstybių pasiūlytųtaikos, pla-f 
nų, nepadavė savo ..pašildymų; 
ir prižadėjo juos paduoti po' 
kovo 31 d.', pasiteisindami, kad 
jie būdami užimti “rinkimų” 
kampani j a,. neturį laiko pa
ruošti pasiūlymus.

Bet svarbiausias tikslas na
cių atidėjimo pasiūlymų yra 
noras kaip galint ilgiausia vil
kinti dalykų, nes laikas lošia, 
nacių naudai.

Belaukdamos atsakymo kitos 
valstybės nieko kito negali da
ryti kaip vien bartis tarp sa
vęs dėl tolimesnių ^žingsnių. O 
kaip tik to naciai ir trokšta, 
nes jiems yra pavojinga prie
šingųjų valstybių vienybė. .

Kokius pasiūlymus Vokieti
ja paduos, to turbut nė pats 
Hitleris dar nežino, nes daitg 
priklausys nuo to, kokia tuo 
laiku bus susidariusi padėtis.

Naciai deda visas pastan
gas pataikauti Anglijai, kad jų 
atitolinti nuo Franci jos. Kartu 
naciai Stengsis išardyti irFrari- 
ei jos karines sųjungas. Tada 
Francija pasidarys bejėgė ii 
turės priimti Vokietijos pasiū
lytų “taikų”.

Numanoma, kad Vokietija 
tikrai atsisakys nuo įsteigimd 
naujos demilitarizuotos zonos ii 
galbūt sutiks “garantuoti” tai
kų vakaruose. . Bet rytuose ji 
sutiks daryti, nepuolimo sutar
tis tik atskirai su» kiekviena 
valstybe. Tokios sutartys yra 
naudingos tik stipriųjai valsty
bei. O šiame atsitikime Vo
kietija ir bus ta stiprioji vals
tybė? z.

MEDFORD, Mass., kovo 25. 
—Nuo žaizdų , pasimirė senas 
komikas Paul McCullough. Jis 
pats susipiaustė save skustuvu 
barzdasku tykioj e. Tai padarė 
gryšdamas iš ligoninės, kur 
gydėsi nuo nervų pakrikimo.

KROKUVA, Lenkijoj, kovo 
25.—8 žmonės liko užmušti 
smarkiame susirėmime tarp 
policijos ir maršavusių darbi
ninkų protestui prieš atleidimų 
iš dirbtuvių darbininkų.

Susirėmimas ištiko, kųi po
licija pastojo keRų mąrffiojan* 
tiems darbininkams.

Be to susirėmime 20 darbi
ninkų ir 10 policistų liko su
žeista.

KAUNAS.—Kovo d. apel. ru 
mai sprendė 13-kos jaunuolių 
iš Utenos apylinkės bylų, kalti- 
nainų komunistiška veikla.

Broliai Z. ir Br. Skurkiai 
1932 m. grįžę iš kalėjimo sa
vo apielinkėje pradėj’ organi
zuoti jaunimų po komunistine 
Vėliava.? Keliolikų jaunuolių jie 
ir pritraukę.

Kaltinamasis Mackevičius in
struktuodavęs.

Policija padarius kratų avi
lyje rado komunistinės litera
tūros.' Po kvotos 13 asmenų 
ir patraukta kaltinamaisiais.

Apel. rūmai vėlai vakare pa
skelbė rezoliucijų: J. Skurskis 
ir Mackevičius nubausti po 8 
met. sunk, darbų kalėjimo, d 
visi kiti išteisinti.

Pittsburgho miestui 
gręsia naujas 

potvynis ,

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

Šiuos Naujienų Radio Programos galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
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MINNEAPOLIS, Minn., kovo 
25.—300 darbininkų J. R. Clark 
Co. dirbtuvių paskelbė “sėdėji
mo” streikų. Jie pasiliko dirb
tuvėj, bet nieko nedirba ir 
dirbtuvės neapleidžiu nė naktį. 
Tokis streikas tęsiasi jau tre
čių dienų.

Nieicune streikierių atsiga
beno lovas, kiti miega ant pju
venų. Smagesniam laiko pra
leidimui jie atsinešė kortas, 
šašes ir muzikalius instrumen
tus.

Dedama pastangų streikų su
taikinti.

PARYŽIUS, kovo 25. -r-, 
Francuzų nuomone, Anglijos 
neišsigalė jimas laikytis m savo 
prižadų pastojus kelių Europos 
taikai. .

Prancūzai skaito Locarno 
valstybių pasiūlymus Vokieti
jai galutinais. Bet ėnglai, jų 
tarpe ir Eden jau aiškiai kal
ba, kad tie pasiūlymai yra tik 
sųlyginiai, dėl kurių galima ves
ti tolimesnes derybas. Tai jau 
buvo aiškus paskatinimas vo
kiečiams tuos pasiūlymus at
mesti ir paduoti savo kontr- 
pasiulymus.

Vokiečiai buvo 
da buvo paruošti 
buvo prigrūmota 
rinę sųjungų, jei tie pasiūlymai 
bu‘s atmesti. Bet Edeno kalba 
atgaivino vokiečių ūpų ir pa
rodė, kųd jie ir toliaus gali 
dumti anglų akis savo “taikos” 
planais.

Sugryžęs iš Londono Flan' 
din džiaugėsi išgavimų iš An
glijos prižado daryti karinę sų- 
jungų. Tečiaus dabar patys 
franeuzai ima abejoti apie ver
tę tokio prižado, nes, francu
zų nuomone, anglai nepajėgia 
savo prižadų laikytis.

Francuz’ai jaučia, kad Angli
ja juos apvylė ir kad tik dėl 
Anglijos jie viskų pralaimėjo. 
Dabar Francija turėsianti keis
ti visų Savo politikų ir gryšti 
prie sų j lingu su atskiromis vals
tybėmis, kokios buvo daromos 
prieš z karų, kada nebuvo nė 
tautų sųjungos, nebuvo ir kal
bų apie “kolektyvį saugumų”.
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Nelaime
Gust Bazukas laiko kepurių 

ir skrybėlių valymo dirbtuvė
lę 152 gatvėje, šiomis dieno
mis per neatsargumą toje dirb
tuvėlėje įvyko eksplioziją, ku
ri padarė nuostolių už kokius 
keturis šimtus dolerių. Ęe to, 
ir pats Bazukas liko gerokai 
apdegintas, — reikėjo jį vež
ti į ligoninę.

Vieni sutiko vienaip, 
kiti kitaip

Adresu 1439 E. 9 St. yra di
delis namas. Tai WPA būsti
nė. Ten apie dvylika šimtų mo
terų ir merginų yra mokomos 
sinti. Iš vienos moters, kuri 
ten dirba, teko patirti tokį da
lyką : kai lankėsi prezidento 
Roosevelto žmona, tai ji buvo 
užsukusi ir į tą-namą. Vieno 
kambario darbininkės pasitiko 
prezidento žmoną labai entu
ziastiškai, — sukėlė tikrą ov^ 
ciją. Bet kai ji įėjo į kitą kam
barį, tai ten ją pasitiko kapų 
tyla. r4’1!

Paaiškėjo, kad tame kamba
ryje veikė komunistės, kurio# 
pasirūpino įkalbėti # darbinin
kėms, kad jos šaltai preziden
to žmoną pasitiktų. •

Užmušė elektra
ELYRIA, Ohio.

Woldron dirbo to miesto e|ek-; 
tros gaminimo įmonėje. Jis bu
vo pasiųstas už miesto praves-: 
ti elektros vielą. Nors jis bu
vo senas ir patyręs darbinin
kas, o vis dėlto kažkaip per 
neatsargumą palietė “gyvą” 
elektros vielą. Suprantama, bu
vo užmuštas vietoje.

Nedarbo apdrauda
Jau dabar ’smarkiai gar4inaį% 

mas masinis ..a mjtmgaa^ įįRM

tų 1 (vienas pašaukimas buvo 
^jrįgavingaą); gaisras nuosto
lių padarė Britas Už šešio
lika šimtų dolerių.

Kontroliuos vynų
COLUMBUS, Ohio. — Svai

ginančių gėrimų departamentas 
padarė' pareišliimą, kad visos 
kompanijoj, kurios šioje valsti
joje pardavinėja vyną, turi 
įsteigti savo sandėlius. Q tai 
įtodėl, kad valstiją galėtų san
deliuose laikomą vyną apkrau
ti mokesčiais. Dabartinių laiku 
tik yiena kita kampaniją turi 
sandėlių, — kitos siunčią vy
ną tik tada, kai gauna užsa
kymą. Tokių bųdu jos išsisu
ka nuo mokesčių.

Kąlbąmft apie nauji

- negąįčjo gau-

FVąnk

Kai kųrię ^Iba, kad esą Po
vilas šūkis gąl pradėsiąs ir vėl 
laikraštį teisti kąip tai (fore 
pirmą^fąį? jis leisdavo laik
raštėlį ir jį dykai prię bažny
čios . dalindavo. Tačiau, tur būt, 
neapsimokėjo,
ti tiek, skelbimų, kad padeng
tų išlaidas.

Tiesą, yra žmonių, kurie pa
geidauja laikraštuko, kuris vie
tos reikalais rūpintųsi. ’O ypač 
pageidaują to. katalikai, Ta
čiau dabar tokie laikai, kad ga
na rizikinga naujas laikraštis 
leisti.

Sumani mergina
Ponų Karpuskų duktė Ona 

prieš kiek laiko baigė aukš
tesnę mokyklą. Dabar ji jau 
lanko biznio kolegiją. Tačiau 
stenogrąfistės profesija nema
no pasitenkinti,— vėliau ji 
planuoja siekti slaugės -profe
sijos.,yądinasi, nori apsirupin- 
tifis visų pusių. ;

kimo kompanija nuo liepos 1 
d. pradės operuoti :■ elektros jė
ga varomus ąu tonusus. Mano
ma, kad autobusais žmones no
riau važinėsis. ’

S ' ' v.

Labąi daug visko nori 
EUCLID, Ohio.

labai

dieno- 
nakti- 
pleŠi-

ditorijoje. '
Vyriausias mitingo tikslas 

— tai išpopuliarizuoti apdrau
dę nuo nedarbo. Atseit, įtikin
ti piliečius, kad tokios rųšies 
apdrauda yra būtinai reikalin
ga.

Rengimo komitetas tikisi, 
kad publikos bus tiek, jog ne
tilps ne į auditoriją. Juo la
biau, kad liko pakviesti 
įžymus kalbėtojai.

Jauni plėšikai
Keli jauni berniukai 

mis lankė mokyklą, o 
mis “dirbo”, — vertėsi
mais. Pusėtinai ilgai jiems se
kėsi. Bet, kaip yra sakoma, 
vienas kartas nemelavo, 
licija užklupo juos nusikaltimu 
vietoje. Rezultate vienas plė 
šikas, Joe Kosha, liko nušau
tas. Jis buvo tik 17 metų am
žiaus.

Politiški klubai
Lietuvių republikonų klubas 

veikia ganą neblogai. To klu
bo pastangomis jau nemažas 
skaičius lietuvių gavo įvairius 
miesto darbus. Klubo pirminin
kas Jurgis Barmus nepraleid
žia progos, — jei tik galima 
kuriam lietuviui miesto darbas 
gauti, tai jis gauna.

Artinasi gubernatoriaus rin
kimai. Klubas rengiasi dar 
smarkiau padirbėti. Kol kas tik 
dar nėra galutinai išspręstas 

.kandidato klausimas.
Turime ir Demokratų klubą. 

Tačiau tam klubui bent šiuo 
laiku yra sunkiau veikti. O 
tai todėl, kad miesto adminis
traciją kontroliuoja republiko- 
nai: meras yra republikonas,

Dempkratų klubas savo lai
ku pasidarbavo ir kelis klubo 
narius aprūpino darbais. ,

Vienos dienos įvykiai
Kovo 16 d. Clevelandę gimė 

78; mirė 45-; susituokė 15j iš
siskyrė 33; iškėlė bylas sky
ryboms gauti 14; ugniagesiai 
buvo pašaukti aštuonioliką kar-

po

resu 8005 Melrose aye.

Sako, kad laikai einą 
geryn

J. Garson-Gelžmis sako, jog 
laikai, tur būt, kiek pagerėjo. 
Esą, moterys visko daugiau 
perkančios.’

P-as Gelžims žino, ką kal
ba. Jis yrą smulkių daiktų par
davėjas. Ir tai vaikščiojantis 
pardavėjas. Kiekvieną dieną 
jam tenka susitikti su dešim
timis šeimininkių. Tokiu budu 
jis lengvai sužino, kada pas 
žmones daugiau pinigų yra.

Pirmiau, sako p. Gelžinis, 
buvo daug sunkiau visokias 
prekes parduoti. Ir tai ne to
dėl, kad nebuvę paklausos. Vi
sai ne: šeimininkėms daug kas 
reikėjo, bet jos neturėjo pini
gų. Dabar jau visai kas kita, 
— prekes daug lengviau yra 
parduoti.

P-as Gelžinis yra geras 
“Naujienų” ir ^Keleivio” rė
mėjas. , .

' - f

Kaip kam blogų laikų nėra
Cuyahoga apskrities iždinin

kas šiomis cĮienomis pareiškė, 
jog viena Clevelando kompani
ja per pereitus metus padam 
trisdešimt du milijonas dolerių 
pelno. Esančios kelios kompa
nijos, kurių pelnas siekiąs nuo 
dvylikos iki penkiolikos mili
jonų. Tai visai neblogai. Rei
kia manyti, jog tų. kompanijų 
viršininkams skursti nereikia.

Iždininkas kompanij ų vardų 
nepaskelbė, — esą, to jis ne
galįs daryti.

Konkurencija
YOUNG)STOWN, Ohio.—Juo 

tolyn, juo žmonės susjsiekimo 
reikalams daugiau vartoja au
tomobilius. Aišku, kad deliai to 
pusėtinai nukenčia susisiekimo 
kompanijos, nes mažiau žmo
nių bevažinėją tramvajais ir 
traukiniais.

Kad susisiekimas butų la
ibiau’ patraukiantis ir paran
kesnis, tai šio miesto susisie-

Charley 
Fox yra šio miesto policijos 
Yiršinįnfcąs. Jis taip, pat yrą ir 
profesionališkas ristikąs. Tiks? 
liau sakant, ristikas komedi- 
jantas.

Tačiau tai nesvarbu. Kur 
kas svarbiau yra tai, kad Fox 
iš miesto tarybos pareikalavo 
ląbai daug pinigų, kad pasta
tytų “ant kojų” policijos de
partamentą. Esą reikia naujų 
autompbilių, ąaujų šautuvų ir 
daug kitokių dalykų.

Tąryba apsvarstė tą reikąla- 
yįmą ir pąd/ąre tokį tarimą: 
gal ir reikia yisų tų dalykų, 
bet miestas neturi pinigų, tad 
policiją turės dąr su senais 
automobiliais pasivažinėti.

, Pokylis „
Kovo 19 d. p. Petraičių na

ciuose buvo surengta “shower 
pąrty” p-iai S. Pangonienei. 
Susirinko gerokas būrelis 
draugių ir įteikę p-iąi Pangp- 
ąienei doVanų.

Šamas Pangonis yrą popie- 
rio pardavėjas ir lietuvių tar
pe turi . nemažai draugų. Biz
nio reikalais jis patarpauja ge
rai ir teisingai. '

■ ■ *

Radio pusyaląndis
Kovo 19 d. iš WJAY stoties 

buvo transliuojama * specialia 
radio programą, . . kuri tęsėsi 
pusę valandoę^^p^^ią vedė 
inž. Petras SkukasJ Apie1 Lie
tuvą angliškai kalbėjo Kar
pius. Dainavo Juozas Olšaus
kas ir panelės Bronė Rasiliu- 
tė bei Sofija Kučinąkaitė.

Advokatas Chesnulis
Iš daugelio girdėjau, kad 

adv. čhešriulis lietuviams labai 
gerai ;rp^arBądją*B^Jo§ patari
mai dažnai sutftfcionėms 
nemažai pinigų.

Adv. Chesnulis daug veikia 
tarp lietuvių. Jis yra L. D. 
Darželio ^Sąjungos pirminin
kas. Prieš kiek laiko jis taip 
pat ėjo policijos teismo pro
kuroro pareigas. z '

Iš ko kyla nesusipratimai
Corleto miesto dalyje lietu

vių R. šeimoje kilo nesusipra
timai ir nemalonumai. Mat, 
vyras grįžo namo iš darbo ir 
rado savo pačiutę begerenčią 
drauge su Savo •' kaimynu ro
jaus skystimėlį iš vienos, bon- 
kūtės.- Vyras, žinoma, įtūžo iy 
savo kaimyną gerokai apdau
žė. .Kas be ko, kliuvo ir pa
čiutei. Už tą smarkavimą jis 
liko į belangę patupdytas. Da
bar laukia' teismo.

Olšauskus apleido
■ ■ v: ,

>riaš kiek Jąikų pąs 
vyko ir apsigyveno daininin
kas, Juozas Olšauskas. Naujo* 
ję parapjjąją r jįs , gąvh 
įr vargonininko viętą. Visi ti
kėjosi, kad jis pasiliks ilgesnį 
laikų ir daug nuveiks meno 
srityje, Be-t tos yi|tys nuėjo 
nįękąis: p. Olšauskas jau Cle? 
yęįaų4ą ąplęi4ov. .

Labai gaila;
i' • •

Seimo >ten$|tn<> komisijos 
susirinkimas

Kovo 2Q d. SLA seimo ren
gimo koĮPįsiją turėjo savo ei
linį posėdį, išklausyta rapor
tai. Pasirodo, kąd visi komisi
jos nariai savą pareigas. ęiiįa 
gerai. V

Komisiją stengsįs ątyykų- 
sius iš kitų k°lonijų svečius 
tinkamai priimti.

Grįžo iž Floridos , 
šiomis dienomis iš Floridos 

grįžę P-ia K. Babarskienė su 
savo šeima. Floridoje ji pra
leido ąpje keturis menesius. 
Kelionę atliko autęmobiliu. 
Parsivežė daug maĮonių įspū
džių iš to gėlių krašto.

Profesionalai 'progresuoja
Lietuviai profe^iąnalai po 

truputį visgi prasėda prasimų- 
—-- —....... .. .. --- ----....... ,...... ■■■■■:■

šti ir ųžiiųV svarbesnes vie
tą#, štąį prieš kiek daįko adv. 
Jurgis Bąltrukonįs liko paskir
tas manųjų - nąmų sąvįųinkų 
draugijos legališkii patarėju. 
' Nors, tai ir nėra ląbąi • auk
šta vieta, 1 bet vis dėlto gana 
atsakominga. Tokios organiza
cijos patarėjui lenką -susidur
si su įvairiomis kebliomis pro
blemomis. '

Margučių kontestas
PO Velykų Lie-|«ikąlus tvarkyti, 

tųyių Svetainėje yrą rengia
mas margučių kontestas, ku
riam© galės dalyvauti jaunuo
liai iki penkiolikos metų am
žiaus. Ęontestą rengia “Biru
tės” choras. Bus duodamos ir 
dovanos^ ,.

i - -{■

Filmus iš'Lietuvos
k Šiomis į' di^uomis aplankė 
CIevelandą Jaųnuškeyįčius, Jr.

Pernąi jis buvo Lietuvoje ir 
ten nufilmavo daug įvairių vie
tų. Smagu tas vietas ir Lietu
vos žmones pamatyti ekrane. 
Bet vis' dėlto graudu darosi, 
kai pamanai, jog musų broliai 
ir seserys Lietuvoje neturi nei 
spaudos, nei susirinkiinų lais
vės. '

Taip, mes mylime Lietuvą. 
Ir gal dėl to mes ir norime, 

i kad Lietuvos žmonės galėtų 
laisvai gyventi ir laisvai savo

- Jonas Jarus.

GAR8INKITES 
NAUJIENOSE

ADVOKATAI

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

^NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Haisted St
CHICAGO, ILL. > ,

4 I < ’

ŠIOS SAVAITES l t

Extra Bargenai
Linoleum $

9x12

BOOSEVELT 
FUHNITyRE®

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley. 8760 .

ktDDENtO,^S&

Š^RECOMMFNDED 
pOR 40 YEARS

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan AVe.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: v

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401

S KI lį VIO
NEGERUMAI

» •,*.*- z * ’V-c fįt K • • f' • 3 . . . •

Daug-eHfi moterų Ir Vyrn duoda progos men
kiem vidurių negerumam''.ISalvystytl į bai
sius Jplserhis, nekreipdami domės į tokius 
pavojingus signalus kaip, pažus, skausmus, 
išpūtimą vidurių, atsirūgime, vėmimų ir ki
tus vidurių negerumus. '"‘Vięr.as diegsnis i 
laika, sutaupo septynius’?—tai; senas posakys 
bet kaip teisingas. Nelaukitį fįboV pa ’ ’ 
egzaminacilai tuoiaus. lA; SITŽINOKI- ----
R4 PRIEŽASTĮ JŪSŲ JtKGĘRUMŲ.
JUSU KŪNAS ' 
PASLBPS MAŽAI 
SEKRETŲ
NUO X-RAY ■
Dperaclja daugeliu atsitiktam , s . _
linga. Jus ir mes norim,' kad pperaelja bū
tų išvengta, jeigu tas gaUma.!Mes kalbame 
iš didelio patyrimo, kury gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligdpir’"“- — 
sthetikos ir ligoninės i$$’

asiduokit 
IT TIK-

xĮiį»y
KGž|MINĄęiJA

ikimfl nėra reiki-

^ inėsie. Baimė ane- 
liįtaicĮtl. skausmų ir 

BŪgaišinimaa, laiko, sulaiKp . tlaucelį, jvyrų ir 
moterų nuo pasitarimo tojum apie
savo negerumus. Musų '/simpatija ■ feina su 
visais jais. Atsilankykit Oiandlen <131 egza- 
minaeijos ir sužinokite kaip mes kariaujame 
su ligomis.. iSvengdaml operacijos ir pagelb- 
stirne prie užsisengjusių ligų musų metodu 
čia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, už mažą atlyginimą. ‘ <

ATIDĖLIOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS '

Egzaminacija Dykai. Krąujo Ir Slapumo 
ištyrimas. . v. .

Ofiso Valančios: 9 iki"■ ’8 "kasdien.—Antrad 
ir Pcnktad. 9 ikL 6 »! tiktai.—Nedaliomis 9 

iki 1 vai. po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 W. Randolph Street
4-TOS LUBOS GARRICK THEATER BLDG.

ChJcafifo, III.—°Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nekala imu Triner’* 
Blttęr Vyną nuošlrdrial rekomen
duoju vlriemo.” — Mrs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų bu visokiais 
vaistais. Imkite Trlner's Bitter Vynų, 
kuri* pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančių vaisau d*ėl už
kietėjimo, grasų, prasto apetito, gai
vos skaudėjimo, neramaus miego iryo» skaudėjimo, neramaus miego 
panagių ligų. Visose vaistinėse.

TRJNER’S EUXIR
OF BITTER WINE

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Haisted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

paRal sutarties.
------ ■ - ' -

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockwell St

, . TelephonA: Renublic, 9728

L Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto oiisas

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

10

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Aveniu 

Telefonas Rspublie 7868 '

Tel. Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St 

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

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj. pagal sutarti.

Joseph Triner Oompany, Chicago

AKUŠERĖS
Mrs. Ahelia K. Jarus?

JOHN B. BORDEN I
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street . 

Telefonas Republic 9600.

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

vak. Nedėlioj pairai sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Namu Tel: Prospect 1980

Physical Therapy 
and Midwife 

6680 3- Western 
Avė4/ 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

„f

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė, 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,< 

4157 ARCHER AVENUE 
v TeteCohau Vlrginia 0936 • t .

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS j

EUDEIKIS
IR T^VAS

ĘEPųblic 8340
j y. -!‘i J1."i   'j1.:įiuįi

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai. Daktarai.

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

gydytoja ir chirurgas
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6006 So. Campbell Avė.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

\ . ■■ Z I III ■>■.!» BH OI. !.■■! 1.1.^    —

PATARNAVIMAS’ DIĘNA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

8319 Lituanica Avenue \ Phone Yards 1138

8307 Lituanica Ąvenue Phone Boulevard 4139

1410 South 49^h Coųrt Cicero Phone Cicero 2109

Pradžius'
668. Węst 18tiį Street Phone Canal 6174

;7 • S. M. SKUDAS ' . •. . - ■'
į 718 West 18th Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLf
|646 West 46th Streęt Phones Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Ąvenue Phonęs Yards 1741-1742
Brighton Parft Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

■ lAČHAWICZ ir SŪNUS
Į 2814 West 23rd Place Phonęs Canal 2515—Cicero 5927

k.- " , -rf ——> - .      —.  -   - -------------------------------- ------------- K
’ . , V h..' . . » • • »• .. • « . »

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

X LIULEVIčIUS
4092 Archer Avenue .. Phone Lafayette 8572

AMBVLANCja PATĄĘNAVIMAS DIENA IR NARTJ
"b.> YARds 1741-1742 ' ' ..... -

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
So. skaudama akiu karšti, atitaiso 

uinparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia 'mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ _ Tel. Varis 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo. 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Haisted Sts.
I Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

NedMiomU pagal sutarti.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų įr nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 16 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

7 iki 8 vai Nedtt. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

v

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedfc 

liomis ir šventadieniais 10—12 
disnv. x
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SLAPTAS LAIKRAŠTIS, KURIS YRA 
PLATINAMAS LIETUVOJ

Perskaįtęs duok
No. 1

kitam

KUDIRKOS VARPAS
Leidžia Ūkininkų

(Tęsinys)

KRONIKA
Dabar policija smarkiausiai 

engia šakių apskr. čia ūkinin
kai tvirčiausiai laikosi. Pieni
nės stovėjo visą lapkričio mėn. 
Bankas nesulaukia mokesčių.

Plokščiai. Čia veikla ypatin
gai išplėsta, šnipai nuginkluo
jama. Policija ėmė žiauriai 
elgtis. Suėmė vieną ūkininką, 
kankino kvosdami, įsivedę į 
mišką, grąsino nušauti, jei ne
išduos. To buvo perdaug. Ties 
policija susirinko 150 žmonių 
minia, stfimtą išvaduoti. Poli
cijai duodama 5 min. laiko; 
nepaleidžia, sudegins nuovadą. 
Priversta policija suimta pa
leido. Minia jį išnešė ant ran
kų. Neilgai džiaugiasi, atvk- 
žiavo 80 policininkų su šau
liais ir suėmė 30 žmonių. Į 
kalėjimą išvežta. Plokštiečių 
praktika rodo, kad žygį reikia 
kuo greičiau atlikti, nes poli
cija stengiasi tyčia sulaikyti, 
kol atvyks policija iš kitur. 
Plokštiečiai visi kartu pasiry
žę eiti kalėjiman. Skriaudų ža
da neužmiršti. Suėmimai jiems 
ne smūgis.

Sintautai, čia labai žiaurus 
policininkai. Pol. nito v. Ivanau
skas smarkiai sumušė ūkinin
ko Petriko berną, kuris sėdė- 
j'o daboklėj už neišsiregistra- 
vimą. Kankino būdamas visiš
kai girtas, reikalaudamas, kad 
išduotų saVo šeimininką. Kiti 
policininkai jam padėjo. Liūd
nas laukia juos likimas, jei liks 
policininkas. Jei valdžia jų ne
nuleis, fai mes nuteisime. 'At
sirado ūkininkas išgama Kau 
nas iš Skardupių kaimo, ku
ris išdavė policijai du jau nito 
vaikinus, kurie vaikščiodami 
pas kaimynus • krėtė šposus. 
Vargas tokiam! Jis susilauks 
Judošiaus likimo. Nebus jam 
gyvenimo musų krašte.

Slabadai. Per susirėmimą žu
vo ūkininkas Skladas. žygis 
nepavyko, nes jame dalyvavo 
išdavikas, t Daug suimtų.

Išdavikai ir šnipai šakių ap
skr. Plokščiuose, Budelės kaim. 
Jirškaitis; šakiuose: Daugėla, 
Rubinšteinas; Lukšiuose: Sprin
džiūnas, Oleka ir Borakis. Tuo 
tarpu skelbiame žymesniuosius 
niekšus. Kitų dar neskelbiame, 
laukiame jų naujų niekšys-

Gynimo Centro Komitetas

Remkime pinigais Uk. 
Gyn, C. K. Per patiki

mus žmones!
Redakcijai bus didžiausias 

atlyginimas, jei matys savo 
brolius besidominčius “Kudir
kos Varpu“ ir dovanojančius 
už trukumito. Nepaisydama 
kliūčių ir pavojų ryštasi tęsti 
pradėtą darbą,, rasti patoges
nes priemones. Ji faziškai ne
gali išleisti didelio skaičiaus, 
todėl prašo būrelius laikraštį 
nusikopijuoti ir paskleisti sa
vo apylinkėse.

Redakcija butų dėkinga, jei 
kiekvienas jaus pareigą darbą' 
paremti, nes jis manoma plė
sti. Mes rizikuojam laisvę, ku
ri už viską brangesnė, tai jums 
broliai toks rėmimas nieko ne
turi reikšti. Juk tai visų rei
kalas. Parama bus naudojama 
nepaprastai reikalingiems da
lykams. Aukas siūlom perduo
ti laikraščio davėjams.

Lazdijai. Pol. virš. Radzevi
čius, nuo kurio rankos krito 
pirmoji auka Gustaitis paaukš
tintas ir perkeltas iš Veiverių 
čia.

Raseiniai. Užmušta pora šni 
pų, išplėštas ginklų sandėlis.

Utena. Lapkričio mėn. suim
ta apie 100 žmonių. Tardant 
buvo mušami. Teisė kariuome
nės teismas. Mirtim nubaustų 
nėra.

Telšiai. Veikia tvirta orga
nizacija, kuri pasirengusi rim
tiems žygiams.

Cukraus Atpigimas
Neseniai atpigo cukrus iki 

1,05 lit. už kg. Sacharinas pa
brango 5 kart. Ūkininkams ir 
ši kaina neįkandama, o bied- 
nuomenei bus tikras vargas. 
Kaimas nė sacharinu negalės 
pasaldinti savo 
Krautuvininkams 
nieks nepadengia, 
dar daugiau milžti
kius žygius protestuojam.

Šelpkime Nukentė
jusius

Turime neužmiršti savo bro 
lių, kurie kankinami kalėji 
muose. Turime juos šelpti dva 
siškai ir medžiagiškai, 
geriausiai perduoti per 
tėjusių šeimas.

gyvenimo, 
nuostolių 

Mus nori 
Prieš to-

Aukas 
nuken-

Rašo J. Adomaitis

(Tęsinys)
Štąį kodėl aš ir sakau 

tuo disorganizacijos laikotarpiu 
fašizmui buvo labai gera pro
ga įsigalėti. O kad jis ne visur 
prigijo, ne visur įleido šaknis, 
tai tas rodo, kad komunistams 
visgi nepasisekė visiškai darbi
ninkų judėjimą sudemoralizuo- 
ti, nepasisekė demokratijos gy
nėjų pakrikdyti.

Pavyzdžiai
' Tuose kraštuose, kame žmo

nės' gali naudotis demokratiš
komis teisėmis, kraštutinybių 
negali įvykti.' šiaip ar taip, vy
riausybės ir valdininkai pri
versti yra su piliečių valia skai
tytis. Jei jie to nedaro, tai tu
ri pasitraukti išų savo vietų.

jog

ŠIE FAKTAI APIE 
BRAN BUVO (RODY 
II BANDYMAIS

Parūpina švelniai Veikiantį 
“Minkštą Maistą“ Regulia- 

riškam Pasilaikymui.

Pašikalbant su draugais, paa. jus 
kai kada užėjo kalba ir apie bran. 
Idant tikri faktai užimtų vietą nie
ko neparemtų nuomonių, Kellogg 
Kompanija per eilę metų teikė pa
galba jžymiom mąisto tirinejimo 
laboratori j ona.

Studijos padarytos ant grupes 
sveikų moterų parode, kad pakanka
mai vartoti 2 šaukštus bran kasdien, 
ir kad tas nepaliovė palengvinti už
kietėjimą vidurių, laikotarpyj kele
tas menesių. Kaip' skirtingai nuo 
liuosuotojų—kur doza tankiai turi 
būt padauginta.

Kita serija bandymų ant vyrų nu
rodė, kad su kai kuriais asmenimis 
“minkštas maistas” kuris randasi 
bran buvo daug veiklesnis negu tas 
kurj randame vaisiuose arba dar
žovėse.

Tolimesni bandymai parodė, kad 
Kellogg’s ALL-BRAN suteikia vita
miną B ir geležies, taipgi pakanka
nti “minkštaus maisto”, šis “mink
štas maistas” sugeria drėgnumą ir 
išvalo systemą—teisingas būdas pa
taisyti užkietėjimą vidurių.

Paduokite ALL-BRAN reguliariš- 
kai dėl reguliariškumo, Arba kaipo 
cereal su pienu ar grietine arba var
tokite prie virimo. Tai yra natura- 
liškai vidurius liuo- 
suojantis maistas. Par- 
siduoda visose groser- 
nęse. padaromas per

♦ Užkietėjimas paeinąs nuo stokos 
“minkštaus maisto“*.

Kaimo linkėjimai ir ti
tulų suteikimas 1936 m. 

proga
Visiems policininkams šutei; 

kia Muravijovo vardo titulą, 
šnipus skiriam jaunalietuvių 
vadais. Smetonai linkim, užsi
dėti karaliaus vainiką ir pasi
vadinti Mikalojum III. Tūbe
lis sukaktuvių proga gavo 
aukštą ordeną. Kaimas jam 
prideda “Kyšių • Karaliaus“ ti
tulą. Ta pat proga apdovano 
jam ir Čapliką “Muravijovo 
II”, nes jis mokėjo pritaikin
ti austrų spaudos , varžyme 
įstatymus’. Lapenas po' a tosto 
gų turi būti paleistas, ir iš
rinktas tautininkų garbės pir 
mininku. Dviem Rasputinam 
išlikti visam laikui prie Sme
tonos dvaro. Sindikatininkams 
neišvežti iš Lietuvos milijonų, 
miestui susiprasti, kad nereik
tų prieš j f kovoti.

Visiems išgamoms, parazi 
tams dar šiais metais susilauk 
ti liaudies teismo. './<•

ii ii1 i', ii i|ĮįhiĮį|i įį lyjii

tame ir taiųe, krašte komųn'įs 
tiškas 
toks stiprus; jo£ netrukus tik
rai . bus įvesta ■. sovietų tvarka;

Tais. laikais., koniųnįstal buvo 
tiek karingai nusiteikę, jog vh 
siems skelbė karą, visus atža- 

, ■ \ i > . .» ,1 1 > •

gareiviais ir, išdavikais pravar 
džiavo. Tai visiems atmintini 
laikai. , ; ; y

Ir ko • susilaukė Vokiętįja? 
Ko susilaukė Vokietijos darbi
ninkai? Įsiskverbę į darbinin
kų organizacijas, komuiiistai 
pradėjo revoliuciją kelti, pra
dėjo gręžti iš vidaus. Tarp dar
bininkų prasidėjo . atkakli tar
pusavio kova. Komunistų šūkis 
buvo — sunaikinti socialistus,, 
o paskui jau kibti į nacius.

Ir kada darbininkai vede tar
pusavio kovą, tai -jie neturėjo 
laiko budėti,^ negalėjo pastebė
ti, jog '.jų pikčiausias priešas, 
diena iš dienos stiprėjo ir juo 
tolyn, juo darosi pavojingesnis. 
Tas priešas buvo Hitlerio vado
vaujami .naciai.

Kas atsitiko
sai nauja istoriją ir visiefhs ži

jųdęj imas pasidarys

tatai dar vi
(Kadangi Lietuvoj laikraš

čius faktiškai redaguoja val
džia, tai sumanyta leisti 
slaptas laikraštis, kuriam 
cenzoriai negali užmauti api- 
nasrio. čia išspausdintas tu
rinys pirmo to laikraščio nu
merio
vienas asiYmo

kurį mums pridavė
Red.)

imas
Mes dažnai skaitome apie 

valdžių krizius demokratiškose 
valstybėse. Kartais tie kriziai 
perdaug jau dažnai įvyksta. 
Fašistai čia mato demokratijos 
silpnybę. Bet tai, žinoma, yra 
tuščias priekaištas.

Kad valdžių nuolatinis besi- 
mainymas nėra geras daiktas, 
— tai tiesa. Bet kur itie nuola
tiniai valdžių kriziai įvyksta ? 
Anglijoje? Šveicarijoje? -

. Nieko panašaus^ ..Jie įvyksta 
tose valstybėse, kame demokra
tija tebėra dar jauna, kame ji 
nespėjo dar įsikeroti, įsitvirtin
ti. Žmonės turi išgyventi viso
kių monarchų palikimus, patys 
išsiauklėti ir pribręsti.

Per ilgus metus Vokietija 
buvo visokių kaizerių ir kuni
gaikščių valdoma. Laisvių iten 
nebuvo. Štai kodėl po karę/ de
mokratijai. ten buvo sunky
galėti, įsitvirtinti, Įvyko Revo
liucija. Labai tvarkinga, labai 
akuratiška. Kaizerį pakeitė pre
zidentas, piliečiams buvo su
teiktos demokratiškos teisės. Ir 
kas iš to išėjo?

Maskvos dėdės jautėsi labai 
karingi. Jie skelbė pasaulio re
voliuciją. Tik laukė, kad štai

ĮSI

BAĘGAINOUTLET 
PĖTNYCIOJ! 9 v. r.

1000 ORĖSIU

TAIP,' FONlt’TE, 
MES 3AS BE
VEIK DYKAI 

ATIDUODAM!
.Pasvęrto Šil
ko, acčtateB, 

'rfiaiSytiį ’ vil
nų, bc/velni- 
nėš—<lel • mo
torų; rnergi-' 
oų ir mer-
g'ajaų. • Ver-

iki $5.98 
dekvleha, ka- 
tųlliogų kos- 
thilmierhj su
gražintos, ir 
todėl - ■ truputį 
oė tobulos.

tfrijųoset 
< grupėse.

< • J
PLANAS,.
1-nia Grupe 
1-ma drėsė 49c. 

•—antra drese lc, 
2rra ■ Grupė 
l'-ma - drese 99c. 
—antra dresš lc, 
3-ėin . Grupe 
1-ma drese ..$1.49 
<—antra, tfresė lc;

Moterim . Bovelninės Drešes 
Didžiausias- B ar gena s-' kada 
nors pasiūlytas. .Vcr'tSs '.iki.-•J 
98e. -Šviežias•'•■fr .naujas mar 
terijolas. . Daugelis; ... (domią 
stylhj. ‘
NAMINĖS- i': ! DRE- 
SfiS—900 . - iŠ v. pui
kaus bovelninčs mai* 
terijos. Gražaus, 
pavasario ‘ staliaus, 
taipgi Hooverėttes. 
Paprastai, . Rainuo
ja—$1.49 ' —. ati4 
duosim'/, už , tiktai

.SUNKINĘS.;'■■■! DRE
BĖS, J pasverto 6H- 
Ko, » chįffoną', ace- 
tatėe.; ir ' puikios 
nnujovi^kop,., viso
kio’. didumo,- taipgi 
storesnėm moterim, 
vertės, iki."$5.98 už 
tiktai',; r..; ,'J

;/'$8,99-$2.4Q-$1.99

HIUG0 M.AH 6P DI R C 6

SU SOUTH P AULINA SU.....TU. SIUIT

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Aliniaa 
Mutual Triją 
Žvaigždžiu 
Kentueky 
Bourbon

Lietuviškoi
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Motai Liąuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE , :

Jrigu reikalauji pinigų ant Piritta, Morglčio, arba - 
ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: ■_

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

noma. Hitleris užkorė savo dik
tatūrą . iri pastūmėjo Vokietiją 
į viduramžius. ; . ; • ■ j ‘ * /

Komunistų smarkąyimąį; ir; 
skandalijimasi taip pat: buvo 

’ , sųsirašti reakciją;
Vadinasi , visokie1 

buvo bepradedą 
į krūvą, kad galėtų

bepradedą j 
Amerikoje. [ 
reakcionieriai 
spiestis 
gelbėti kraštą, nuo /raudonųjų 
pąvojaus. Vienam generolui jie 
net pasiūlymą buvo padarę, — 
vadovauti, fašistiškai armijai, 
kuri turėjo Washingtone tvar
ką padaryti... ‘ ' 4 ' . .

Bet kądangi iš viso komunis-' 
tiškas judėjimas Amerikoje yra 
silpnas, tai išpusti “raudonųjų 
pavojų“ fašistiško nusistatymo 
pinigų maišams- nepasisekė* Jis 
kažkaip greit susmuko. Ypač 
po to, kai buvo pradėta ihves- 
tjgacija. . •

v ** ‘

Ar galimas bendras 
A veikimas?

• »■ , ■ - .....

Tai tokia praeitis. Ko galima 
ateityje tikėtis ? .

Pastaruoju laiku> komunistai

■ii

bejidrd vėikimd noras

visais savo varpais skambina 
apie bendrą' frontą, bendrą vei
kimą prięš fašistus, \ , 
; Reikalas, visai neblogas. Ta- 
čidų- vis dėlto kyla klausimas, 
ar tas
yra nuoširdus ? l£ol ka$, bent 
mano supratimu, tas klausimas 
nėra išspręstas. Ir. štai kodėl. 
•Komunistai apie bendrą frontą 
pradėjo kalbėti tik tada, kai 
jiems btivb paliepta tat daryti 
iš Maskvos. Tai juk faktas, ku
rio, niekas negali nuneigti. O 
jeigu pas juos viskas daroma 
pagal komandą, tai kur garan
tija, kad po mėnesio z ar kelių 
nebus išleistas naujas, patvar 
k'ymas, kad reikia socialistus ir 
kitus atakuoti. Kas tada?

štai kocĮėl ,aŠ sakau, jog ko
munistų nuoširdumas dar nėra 
visai išspręstas, išbandytas.

Tai viena. Kitas reikalas, tai 
demokratija. . Reikia įsitikinti, 
kad; komunistai t ikrai nuoši r- 
džiai demokratijai pritaria. Jei 
jie pritaria, tai tąsyk 
,ahd weir

good 
bus galima ir behd-

ras frontas sudaryti. Tačiau aš 
abejoju ar tokiu atveju komu
nistai iš viso * bebus kotriunis-

. i ... T1' ,i' < , , ■ - ' t

(Galas)

Sears, Roebuck & Co 
padare $21 milio- 

ną pelno
Sears, Roebuck and Company 

skelbia; kad pereitais’ metais 
padarė $21,519,218 gi’yno pel
no/ Tai yra 42% daugiau, ne
gu 1984 metais.

Garsinkitės Naujienose

—DRESES—
VYRU siutus JĮ H
TOP KAUTUS T n

Išvalome ir Išprosinam ■ Q 
Pins Apdr. nuo Ugnies ■ l|^V 

ir Pavogimo. '
Extra kainos už aksominius, Pietuotus 

Kailiais padabintus rukus, 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

« RŪBAI, $1.50
ATSIIMAM ~IR~ PRISTATOM 
čapitoL čleaners

159 . N. ŠTATE ST. KAMB. 1323
DKARBORN 8740 ■

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštu

iŠ TURININGO, BRAND AUS-KŪNO TABAKO
Viršutiniai lapai . visų: tabako augalu yra linkę duoti aiškiai 
šiurkštų, šarmišką skonį. Apatiniai lapai linkę rūgštumui dū- 
muose. : Tai tik viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties—šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ciįaretuose yra 
naudojami vidurinieji lapai, . •/. . ’

Luckięs yra mažiau ruqžtu$

Rūgštumo Perviršius kitų Populiarių Išdirbinių,' Lydinant Su 
. Lucky Strike Cigaretei*

populiarus cigaretų . isdirbi- 
hiri rūgštumo pervirsią 
>3% iki j0p% daugiau 
nagu Ludcy '"Strike/ : . ■

nuo
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Daylpią Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

IT’S TOASTED
Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus
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Šiaip ar taip, kas gi nenorėtų per mėnesį gauti $200? 
Nori to ir tie milijonai senių. O jie yra/balsuoto jai, tai
gi sudaro pusėtiną jėgą, su kuria turi skaitytis skon- 
gresmanai ir senatoriai, jeigu jie nenori rinkimuose 
pralaimėti štai kodėl kai kurie kongresmanai ir sena-

$8XX)
4.00

, 2.00
. 1.50

>75 j
J toriai pasižada tą fantastišką planą remti, nors jie ir

.. 18e
75c

Užsakymo kalnai
Ghicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj jaer išnešiotojus:
Viena kopija ••vaaa.aaąaat*•<••••«

Savaitei
Mėnesiui ..«.*«•••••.

Suvienytose Vatstijene, ne CMeagoj, 
paštu:

Metams $5*90
Pusei metų 2.=75
Trims mėnesiams ____ ........ 1.50
Dviem mėnesiams ....____   L09
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose / 
(Atpiginta)

Metams * $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams __i.___ 1 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

negalima pasakyti h? surasti ką 
nors (tokio nuveikto organiza
cijos labui. Iki jis nebuvo įsi- 
briovęs į sekretoriaus vietą, 
mažai kas ir žinojo, kad jis 
yra narys. Ir šiandien apie jį 
Susivienijimo nariai nieko ne
žinotų, jeigu. Gegužis ir Vitai- 
tis, iščdę Jurgeliutę, nebūtų 
smurto keliu įbriovę Viniką.! 
Niekur jokiame darbe organi-, 
žarijos naudai niekas jo nemą- 
te ir nieko jis nedirbo. Visas; 
jp dalbas buvo, —< tai darymas 
nesmagumų Richmond Hill jau-i 
nuolių kuopoje, kuriai jis pri-i 
klausė. Gi tapęs sekretorium, 
vien tik pasigyrimais ‘ pasižymė-' 
jo, o jokio darbo vaisių nesi
mato Susirašinėjimai su kuo
pomis užvilkti ir neaiškus ir

TOWNSEND IR JO “SMEGENYS”
»■■■!■■ i ..... .........................

Humbugierių ir žynių niekuomet netrūksta. Ne- 
trūksta ir žmonių, kurie jais tiki. Nors daug1 kartų ten
ka nusivilti, bet vis dėlto žmonės nepaliauja tikėję, kad 
yra kažkokia panacėja, atseit, universalus vaistai, ku
rie gali visus negalavimusvpašalinti.

Juk musų laikais yra visai paprastas reiškinys, kad 
sergantis žmogus kreipiasi ne į rimtą ir sąžiningą gy
dytoją, bet į kokį šarlataną, kuris iš viso apie ligas ir 
jų priežastis beveik jokio supratimo neturi.

Kodėl Pirmiausia tenką kaltinti žmogaus lengvapė
diškumą, nemokėjimą kritiškai žiūrėti į dalykus,^ atskir
ti gerą nuo blogo, žmogus nori be didelių pastangų ko 
nors įgyti, ko nors atsiekti Štai kodėl šarlatanams se
kasi: jie pasižada tiesiog stebuklingų budu žmogų išgy
dyti. Taip sakant, tarsi su ranka atimti ligą. Ir ligonis 
patiki šarlatanu, kaip anas laukinis žmogus savo žy-; 
niurni

Taįp yra ne tik sveikatos srityje, bet ir visuomeni- 
niame ;gyveni^fe, Ge-
rovė^ laikais, kada ' pas žnictaes btivd faiug, piniglg ;■ jai: 
veikė tuksiančiai "žynių”1, kurie'visus žadėjo praturtin
ti. Ir tai labai paprastu budu: investuokite pinigus j to- 
kius ir tokius bonus, į tokias ir tokias akcijas ir jūsų; 

‘ rytojus bus užtikrintas. Jus gausite tiek pinigų dividen-! 
dais, kad galėsite švilpaudami gyventi ;

Ir tie “žyniai” labai įtikinančiai mokėjo kalbėti, ant; 
popierio išskaičiuoti, kad visai nedaug pinigų tereikia 
investuoti, kad galėtum -“didelius pinigus” uždirbti

Tūkstančiai žmonių dėjo pinigus, investavo juos į 
visokius “žynių” rekomenduojamus bonus ir akcijas,; 
arba tiesiog nešė visokiems Harringtonams, Ponzi, Bi- 
shofTams ir t. 11

Ir kas iš viso to atsitiko? Kai muilo burbulas tru
ko, tai tūkstančiai žmonių pamatė, kad jie visiškai yra 
nubėdnėję, kad jų sutaupęs yra žuvusios.

“žynių” politikoje taip pat yra pakankamai Fak-; 
tiškai daugiau nekaip bet kurioje kitoje srityje. Prieš' 
kiekvienus rinkimus didesni ir mažesni kandidatai vi
sokių laimių žada. Girdi, tik išrinkite mus, o mes viską' 
sutvarkysime taip, jog visiems bus gera gyventi Bet; 
kada tie kandidatai lieka išrinkti į atsakingas vietas,! 
tai jie pirmiausia savo reikalus sutvarko, o visokius 
duotus pažadus paprastai užmiršta.

Tie dalykai visiems yra labai gerai žinomi. Politi
kierių pažadus daugis tad nebeskaito grynu pinigu. Bet 
štai prieš kelis mėnesius atsirado naujas “žynius” poli
tikoje. Būtent; Dr. F. Ė. Townsend, kuris sugalvojo pla
ną Amerikai gelbėti. Tas jo planas žada visiems se
niams, kurie yra 60 metų amžiaus ir daugiau, po $200 
per mėnesį. Tačiau statoma - tokia sąlyga: gaunantis 
pensiją senis turės visus pinigus mėnesio būvyje pra
leisti , ' 1 .

Girdi, įvedus tokią senatvės pensiją, visą laiką apy
vartoje bus milijonai dolerių. Kadangi taupyti nebus 
leidžiama, tai seniai (o tokių senių, kurie turėtų teisę 
pensiją gauti, yra apie 10,000,000 su viršum) pirktų vi
sokiausių daiktų. Aišku, jog tai labai akstintų gamybą.! 
Fabrikai galėtų dirbti dieną ir naktį. Darbo niekam, 
netruktų. Darbininkų algos butų aukštos..

žodžiu, visiems .butų: gerai Amerika, kaip anglai 
sako, galėtų “to eat a pie and have it”* Vadinasi, tas 
“pajus” pasidarytų tokis stebuklingas, kad jį Amerikos 
žmonės visą laiką galėtų valgyti, o jis vis butų tarsi be
pradėtas valgyti. '

Tai tikrai butų stebuklingas “pajus”. Tačiau visa 
nelaimė yra ta, jog vis dėlto tokio “pajaus” iškepti nė
ra galima. Jeigu butų bandoma visiems seniams mokė
ti po $200 per mėnesį, tai netrukus susidarytų bilijonai' 
dolerių. O kadangi pinigai pensijoms planuojama sukel
ti prekių mokesčiais (“sales tax”), tai po metų laiko tie 
mokesčiai siektų 60 su viršum nuošimčių. Vadinasi, jei, 
žmogus pirktų už dolerį kokį daiktą, tai mokesčiais jis, 
tuifetų sumokėti 60 eentų. su viršum! .

Tai tikrai butų didelis siurprizas tiems, kurie dabar 
palankiai į Towųsendo planą žiuri.

Bet jeigu tas planas yra toks fantastiškas,— o tat 
pasakys kiekvienas rimtas ekonomistas,pasakys kiekvienas rimtas ekonomistas, — tai kodėl jis 
randą tiek daug šalininkų? Reikalas visai - paprastas.

gerai žino, kad jis negali būti įvykdytas. J \ ■
Tačiau atrodo, jog Townsendo a judėjimas netrukus 

gali sųbliuksti. Atstovų butas* paskyrė komitetą, kuris; 
tyrinės visą judėjimą. Mat, tas Judėjimas kai kuriais 
atžvilgiais labai jau atsiduoda raketų. Pradeda aiškėti, i 
jog Townsėnd ir jo antrininkas Robert ^E. Clemems 
mokesčiais. iš savo pasekėjų yra surinkę tuksta^čįus j 
dolerių. Kitaip sakant, jie pirmiausia patys apsirūpino.!

Laikraščiai dabar skelbia, jog Robert E.1 Clements] 
rezignuojąs ir pasitraukiąs iš viso judėjimo. O tai grei-| 
čiausiai padaręs daliai pradėto tyrinėjimo. Mat, nenoril 
i bėda ikUuti. J* /m * A > . . - ULZiyAiAu n jaeuibikųB IT

Clements buvo laikomas viso to judėjimo “smege- kartais nesuprantami nei sek- 
nimis”. Vadinasi, jis daugiau prisidėjo prie to fantas- rotoriams, nei kuopų nariams 
tiško plano sugalvojimo nekaip pats Townsend. Tokiu 
būdų tas Senių judėjimas liks be “smegenų”. O likęs be 
“smegenų”, jis vargu galės ilgai pasilaikyti. Be to, ir 
patys žmonės gal vis dėlto supras, kad Townsend ir 
Clements yra niekas daugiau, kaip tik paprasti žyniai, 
kurių savotiškas “hocus-pocus” nieko gero negali kraš
tui duoti. '

GREIČIAUSIAS LAIVAS

“Queen Mary” laivas jau baigtas. Tai bus 
greičiausias ir moderniškiausias laivas.

Anglijos 
didžiausias, 
Pirmą kartą į Ameriką jis rengiasi plaukti gegužės 27 
d. Laivo vadovybe, žinoma, yrą pasiryžusi sukirsti grei
tumo rekordą. Ir spėjama, jog tai bus padaryta. Laivą 
prižiūrės 80 inžinierių.

• Tuo pačiu lalįku laikraščiai praneša, jog netrukus 
tarp Chieagos ir Denverio pradės vaikščioti greitieji 
traukiniai Iš Chicagos į Denverį (1,034 mylias) nuva
žiuoti bus galima per 16 valandų.

Technikus srityje nuolat progresuojama. Pavyz
džiui, susisiekimo srityje per paskutines kelias dešim
tis, metų padarytą neįmanomai daug. Visai kas kita su 
socialiu žmonių gyvenimu, 
progreso. Atrodo, kad kai kurios valstybės ne tik nepro- 
gresuoja, bet regresuoja, — žengią atgal į, viduramžius. : ■' ’’ i ’ " ■ • ' 1 ■ • * • 1 ' .

čia nedaug tepastebėsime

gresuoja, bet regresuoja,

■ 7‘ ■ ■' ‘ ! f gįi i > ... ■ ■ < • »SLA. REIKALAI
Jurgeliutė ar Vinikas?

Dabar, kuomet eina SLA or
ganizacijos viršininkų rinkimai, 
nuo kurių priklausys tolimes- 

: nė organizacijos tvarka, laikas 
mums pagalvoti koki žmones i 
įtinka organizacijai vadovauti; 

; ir kuriais mes galime pasitikę- į 
! ti, kad pastatyti prie jos vai- 
j ro žmonės išves organizaciją į 
šviesesnę ateitį. Svarbiausia 
mums' turi rūpėti sekretoriaus 
urėdas, nuo kurio priklauso or
ganizacijos tvarka, tinkamas 
susirašinėjimas su kuopomis ir! 
geras administracijos vedimas“ ; 
Kad šį klausimą rimtai ir nuo-į 
sekliai išrišus, turime pastaty-j 
ti sau plausimą: ką mes rink-! 
sime sekretoriaus urėdan —> 
p-lę Jurgeliutę ar Viniką? Tai 
yra svarbiausias nūdien klausi-; 
mas, į kurį galima atsakyti tik! 
panagrinėjus tų dviejų asme-' 
nų praeities istoriją ir jų atlik
tus darbus organizacijai. 1 '• . ‘'Ą ’ \ ■ r ' ’ ; >

P-lė P. Jurgeliutė yra Ameri- 
; koje gimusi ir augusi lietuvai- 
te, iš pat savo jaunystės dienų 
dirbo tarpe lietuvių She- 
nandoah, Pa. Nebuvo to lietu
vių parengimo, kuriame p-lė 
Jurgeliutė nebūtų dalyvavus, 
ar tai programo pildyme, ar 
šiaip viešame darbe. Jos pasi-; 

! šventimas ir nenuilstantis dar
bas visuomenės labui yra žino- ; 
mas ne tik Shenandoah,^io ir 
apylinkės lietuviams, bet abel- 

. nai visos Amerikos lietuviams. 
Iš pat jaunų dienų p-lė Jurge- 
liūte pradėjo dirbti prie lietu
viško laikraščio “Darbininkų 

, Vilties”, tuo laiku ėjusio She- 
; nandoah, Pa. Keletą metų ten 
padirbėjus ir gerai susipažinus 
su spaudos darbais ir visa ad
ministracija, kviečiama tuo lai
ku buvusio sekretoriaus Stri
maičio, atvažiavo dirbti SLA 
Centro raštinėm čionai dirbda
ma, vakarais lankė mokyklą,

siekdama augštesnio mokslo — 
knygvedysitės, e to. mokydamo
si. Nors SLA sekretoriaus pa
reigas ėjo p. Strimaitis, dabar
tinis Sargybos Bokšto genero
las, bet visą svarbiausi ir sun
kiausi darbą atlikdavo pdė Jur
geliutė. Dirbdama p. Strimai
čiui už pagelbįninkę per šešis 
metus, gerai susipažino su visa 
organizacijos tvarka ir jps ve
dimu. Kuomet 1920 meteis or
ganizacija buvo privesta prie 
apgailėtinos padėties, kaip tai: 
ekspensų fondas buvo ištuštin-. 
tas, organas ^Tėvynė” sumažin-' 
ta, narių skaičius sumažėjęs,! 
tei tuo metu įvykęs Bostone ? 
Seimas, matydamas tokį Stri
maičio šeimininkavimą, pašali
no p. Strimaitį iš sekretoriaus 
vietos ir tarne 1 seime išrinko 
p-lę Jurgeliutę organizacijai 
vadovauti. Nors tei darbas bu
vo neapsakomai sunkus uži
mant vadovybę tokiose sąlygo
se, bet p-lė Jurgeliutė nenusi
minė ir ėmėsi sunkaus darbo, 
kurio vaisiai greitu laiku pasi
rodė: ekspensų fondą atpildė, 
^Tėvynė*' greitu laiku padidė
jo, taipgi tinkamai sutvarkė 
administracijos ir raštines rei
kalus. Jos sekretoriavimo lai
kais ekspensų fondas buvo iš
augęs virš $60,000 ir narių 
Skaičius buvo paaugęs/iki 20,- 
000. Su kuopomis reikalus ves
ti ji taipgi mokėjo, nes visokį 
pranešimai kuopoms bei sekre
toriams visuomet buvo aiškus, 
trumpi ir visiems suprantami. 
Ir šitą viską, kas augščiau pa
sakyta, p-le Jurgeliutė atliko 
nekraunant jokių ekstra mo
kesčių nariams ant sprando.

- i. • - V '
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, Dabar pažiūrėkime j antrą 
kandidatą, kiurį nariams bruka

nors jie ir, butfa parašyti kelio-; 
likos puslapių.

Dabar nariai gerai pagalvo
kite ir paklauskite patys savęs, 
kas tinka būti organizacijos 
sekretorium: p-iė Jurgeliutė ar 
Vinikas? Atsakymas aiškus ir 
trumpas, kad p-lė Jurgeliutė, 
kuri sugebėjo organizaciją iš
vesti iš tos dumblynės, kurion 
Strimaitis buvo įklampinęs, tai 
ji sugebės Jai vadovauti ir at
pildyti ištuštintus fondus da
bar, kaip kad padarė keliolika 
metų atgal. Musų organizaci 
jai reikalingi darbininkai, kaip 
kad p-lė Jurgeliutė, o ne ponai, 
kurie giriasi savo diplomatiš
kumu, bet naudingo darbo dirb
ti nemoka. Laike pdės Jurgelių- 
tės administracijos organizaci
ja buvo pasiekus aūgščiausio 
laipsnio ne tik materialiu at
žvilgiu, bet ir narių skaičiumi. 
Taigi atėjus kuopos susirinki
mui, visi eikite susirinkiman ir 
atiduokite savo balsą už p-lę 
Jurgeliutę sekretoriaus urėdan. 
Aš balsuosiu už. p-lę Jurgeliutę 
ir tikiu, kad visi kiti rimtį k 
gero velijanti SLA nariai tą 
patį padarys.
SLA 39 kp. narys Tautininkas.

SLA. PAŽANGIŲJŲ
NARIŲ KAN

DIDATAI x 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
men. 1936

Už JUOS PADEKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTĖ 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUŽIUTE
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotėjas, J. S, STANISLOVAITlS

Sveikatos Skyrius
š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Nugaros Skaudė 
Mas

I

bos Bokštas”, p. Viniką. Apie 
sargybiiiinkų kandidatą Meko1

_______ ________________ Ketvirtadienis, kovo 26, ’36
tręukimas, sulaužymas - arba 
puvimas, cte. "
Svarbiattsios-gi ligos, kurios 

gimdo nugaros skaudėjimą, 
bet nesiranda pačiame nugar-, 
kaulyje, yra dalinamos į dvi 
grupes: tos ligos, kurios iš
šaukia skausmą abiejose nuga-, 
ros pusėse, ir tos, kurios gim
do skausmą vienoje kurioje pu
sėje. -

Abiejų pusių nugaros skau
dėjimą gali iššaukti, aštrus in
kstų uždegimas. Taip susirgęs 
ligonis dreba; visame kūne jau* 
čia šaltį. 1 Taipgi pasireiškia 
karščio pakilimas, o šlapume 
atsiranda kraujas.

< Abiejų pusių skaudėjimą 
taipgi gąli iššaukti pūslės yė- 
žis ir kiti tumeriai, uždegimas 
veisimo organą, žarnų1 ir daug 
kitų vidurinių ligų. 

> ' ■
Svarbiausios ligos, sukelian

čios skausmą dešiniame nuga
ros šone yra — neu&tis arba 
nervo uždegimas; appendicitis 
arba uždegimas appendikso, 
kuris randasi užpakalyje aklo
sios žarnos, kepenų ligos, ak
menys, ir t.l

Kairioji nugaros puse jaučia 
skausmą nuo skriandžio opos,

—“uleer of the stomache”, 
džiovos, akmenų, nupuolimo 
kairiojo inksto ir daug kitų 
ligų kairioje pusėje vidurių.

Iš to pasirodo, kad nugaros 
skaudėjimas, kaip ir galvos 
skaudėjimas, dažnai pats per 
save nėra liga, bet simptomas, 
arba ženklas įvairių-įvairiausių 
ligų, kurios randasi pačiame 
nugarkaulyje arba viduriuose.

Gydymas nugaros skaudėji
mo su įvairiais patentuotais 
milteliais, mostimis ir nugaros 
malimas chiropraktiškais krum
pliais yra blėdingas, dėl to, kad 
užilgina tas ligas, kurios ne
tiesioginiai iššaukia nugaros 
skaudėjimą. Veikiai atrastos, 
tos ligos nėra pavojingos, bet 
užvilktos, palieka nepagydomo
mis ir yra pragaištingos.

Todėl, turintiems mažesnį 
arba didesnį nugaros skaudė-. 
j imą, kuris nepereina į keletą 
dienų ar savaičių, patariama 
kuo veikiausiai kreiptis prie 
savo šeimynos gydytojo, me
diko ar chirurgo. Jis sužinos 
ar kūne yra kokios pavojingos 
ligos ar ne. Ligą suradęs, jis 
dės pastangas ją prašalinti, 
kad nebūtų per vėlu suvargin
tą žmogaus gyvastį išgelbėti.

Ledų Gadynės Paslaptys 
ADMIROLO BYRDO ANTROJI EKSPEDI

CIJA ANTARTIKAN
i !«■

r 
tumon kosmiškiems spindu
liams tyrinėti.

čia sunku ir suminėti . visi 
svarbus ekspedicijos moksli
niai patyrimai ir daviniai.

IV.
Antarktikas yra didelė že

mė, kurion kelios Europos su
tilptų. Jis pergyveną ledų ga
dynę, kokia kitą syk buvo 
šiaurinėje Eurpoj ir Ameri
koj. Byrdo, Amundseno ir ki
tų Antarktiko tyrinėtojų patir
ti -• faktai -iiudija,' kacT Antarkto 
kas ne visuomet dengiasi le
du, kad prieš ledų gadynę ten 
buvo gana turtingas kraštas. 
Vos 200 mylių nuo pietų po
liaus augo dideli miškai, ža
liavo lapai ir žolė, bujojo 
gyvybė. Todėl Antarktiko kal
nuose yra > daugybė anglies, 
kaip tą patyrė Byrdo ekspedi
cijos geologai.

Ledų gadynė atnešė dau
gelio amžių mirtį Antarktiko 
žemei. Per šimtus tūkstančių 
metų ten be abejo nebuvo nė 
mažiausios gyvybės. Prie pat 
poliaus ir dabar ten gyvybės 
nėra—nei mažiausio ženklo. 
Ledas dengia visą Antarktiką. 
Ledo storis yra tarp 200 ir 
500 pėdų. Tokio storio ledas 
laiko surakinęs jurą, o taipgi 
ir žemę.

Tečiaus ledinio barjero 
šiaurinėje pusėje jau atsiran
da nauja gyvybė. Byrdo eks
pedicijos dalyviai iš Mario 
Byrd sušalusios žemės atsive
žė samanų ir kokių tai rud
žių. Po mikroskopu pasirodė, 
kad tie pavyzdžiai yra pilni 
neapsakomai veiklių mikros
kopiškų gyvūnėlių. Matyt jie 
gali būti užšalusiais per visą 
žiemos naktį, ir atgyti pava
sarį. Tai be abejom yra nauja 
gyvybė. Iš kur ji čia atsirado, 
ar ją vejai iš kur nors atnešė, 
apie tai galima tik spėti.

Byrdo, ekspedicijos ledo 
matavimo daviniai jau dabar 
leidžia tikėti, kad Antarktiko 
ledas plonėja, kad jis slinks- 
ta tolyn į jurą/ užima dau
giau vietos, plinta ir tirpsta. 
Tas reikštų, kad ledų gadyne 
Antarktike pradeda atsileisti. 
Kas gali žinoti, gal už miliono 
metų Antarktike vėl žaliuo^ 
medžiai ir gyvens' žmonės.

(Tęsinys)
III.

Kada saulė pradėjo rodytis 
rugpjūčio mėnesy, visi moW> 
limnkai sukruto ' kelionėn į 
pietus ir į rytus, vieni šunimis, 
o kiti traktoriais. Aeroplanai; 
buvo vartojami pagelbąi ke
liams susirasti ir skridimams 
be sustojimo į nežinomas sri
tis, kada tai leido oro sąlygos.

Ledo barjeras, šimtais my
lių nusitraukęs į pietus iki 
Queen Mared kalnų, tai nėra! 
vieškelis. Keliauti juo buvo 

i be galo pavojinga ne tik. trak-; 
; toriais, bet ir šunimis. Ledo; 
'plyšiai, dažnai užslėpti po 
sniegu, visur tyko praryti ke
liautojus. Jeigu šunys prabėga! 
per plyšius, tai rogės inklim- 
psta, bet nekartą šunys pir
mieji nugarma į begalinį ply
šį. Plyšiai esti nuo 2 pėdų 
iki 100 pėdų platumo, ir jų; 
dugno neaiuiaio. Traktoriai 
išsigėlbsti tik kada jie gali 
“peršokti” per plyšį, įsibėgė
ję visu greitumu. Traktorių; 
ekspedicijoj buvo ^‘peršokta” 

J per plyšius 15 pėdų platumo. 
Iš trijų taip šokinėjusių trak- 

! torių tik vienas išliko gyvas,; 
| kiti du visiškai sudužo ir buvo; 
s palikti ledynuose.
; Iš mokslinių ekspedicijų to
liausia . į pietus nusikraustė 
geologai. Už Maud kalnų jie 
pasiekė vieno kalno 8,200 pė
dų aukštumo, kurį jie pavadi
nu kalnu Weaver. Nuo šito 
kalno iki pietų poliaus buvo 
tik 207 mylios.. Iškilusi lygu
ma (plateau). driekėsi poliaus 
linkui ir buvo matoma dau
giau kaip per šimtą mylių.

Taip arti nuo poliaus šita
me kalne ir aplinkui geologai 
surado daugybę anglies, suak
menėjusių medžių sienojų ir 
kelmų ir lapų įspaudų. Jie su
sidėjo į roges ir atsivežė vė
liau į Mažają Ameriką 460 
svarų jų surinktų pavyzdžių.

Kilos mokslinės ekspedicijos 
daugiausia tyrinėjo Marie 
Byrd žemę, kur surado (aero
planais) daugf iteujų kalnų, 
surado vieną užgesusį vulka
ną, surinko ir atsivežė (trak
toriais ir rogėmis) daug geo
logijos rinkinių. Biologai su
rado gyvybės veiklą kalnų sa
manose. Vandeny buvo su
gautos ' mažos permatomos 
žilvytė? v 

. Didžiuoju aeroplanu buvo ; 
skrista keletą sykių toli į Ma
rie Byrd žemę, surasta naują 
kalnų, ištirta šiaurinis los že 
mes pakraštys, išmatuota O ■ 
do storis, keitasi didelėn augi

Į

Dr. M. Strikolis z 
kiekvienas žmogus 

kitu laiku turėjo nu- 
Nugaros

kaip ir galvos

i Rašo
Beveik 

vienu ar 
garos skaudėjimą,
skaudėjimas, 
skaudėjimas, reiškia kokią nors 
pavojingą ligą, kartais pačia
me nugarkaulyje, kartais kup
rio j nors kitoj kūno daly j.

Nugaros skaudėjimas, kuris 
paeiha nuo sunkaus darbo, nuo 
gulėjimo netinkamoje lovoje' 
arba nuo sėdėjimo kietoje kė-'. 
dėje — nėra pavojingas. Apie 
tokį skaudėj imą w nėra, reikalo 
kalbėti. Kalbėsiu tiktai apie tą 
nugaros skaudėjimą, kuris ^ra; 
požymiu ligos.

Svarbiausios ligos nugaroje,; 
iššaukiančios nugaros skaudė-! 
jimą, yra:

1. Reumatizmas, dažnai. 
išsiyystantis iš sugedusių! 
dantų, užkrėstų tonsiĮų arba^ 
pūlių, atneštų iš ’ kitų kūno- 
dalių;

2. Tumerių augimas kau - 
Juose, ir,

& Kaulų išnarinimas,/ su-;

ReikąlauMte '‘NAUJIENAS" 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai* stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delel
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Mikas Šileikis.
Didieji Meno Periodai 

Kaip vystėsi architektūra ir skulptūra
(Tęsinys)

Romaneskos ir 
Gotikos architęktura

Rafaelis, raportuodamas Leo
nui X Romos darbų projektų 
reikalais, pirmas pavartojo žo
dį “gotas”, žodis “gotas” tais 
laikais buvo vartojamas kaipo 
sinonimas pavadinimui barba
rų, kurie buvo priešingi Romai. 
Italų istorikas, Vasari, (1574 
m.) šitą žodį išpopuliarizavo. 
Nuo žodžio “gotas” buvo pa
vadinta gotikos architektūra 
ir skulptūra, kuri griežtai ski
riasi nuo kitų tos rųšies me
nų.

Praėjus kone tūkstančiui 
metų po Kristaus, veik kartu 
atsirado romaneska ir gotika 
(12-tam šimtmetyj). Pirm at
siradimo romaneskos ir goti
kos meno, tarp 5-to šimtmečio 
ir 12-to, buvo bizantiško me
no kilimo ir plėtojimosi perio
das. Tiesa, bizantiškas menas, 
kaip ir romėnų arba gotika 
yra gyvas ir šiandien, bet ro
maneskos menas jau senai mi
ręs.

žpdis “romaneska” reiškia 
romantiką •— romėnų meno at
gijimą. Prieš romaneską buvo 
dar' taip vadinama pre-roma- 
neska, kurios pradžia buvo 
1063 m. O tikroji romaneska, 
labiau meniška ir labiau de
koratyvu, išsivystė šimtmečiu 
vėliau. Kaip romaneskos, taip 
ir gotikos menas atsirado va
karinėje Europoje. Vokietijoj 
gotikos stilius pasirodė tik 1209 
m. Prancūzijoj gotikos archi

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
, ' 5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
. JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

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

yra rengiama

EKSKURSIJA 
LIETUVON

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus. \

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

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

tektūra jau 1115 m. buvo prak
tikuojama. Garuoji Reimso 
katedra buvo pastatyta 1211 
m. Kita garsi gotikos stiliaus 
bažnyčia Notre Dame (Pary
žiuje) buvo pastatyta 1168 m. 
Belgijoj buvo ne tik bažnyčios, 
bet ir gotiško stiliaus viešbu
čiai, rotušės ir kitokie trobe
siai statomi kiekvienam dides
niame mieste. 13-tam šimtme
tyj gotikos menas buvo pasie
kęs augščiausio laipsnio. 14- 
tam šimtmetyj. jis jau pradė
jo rodyti silpnumus — perau
go ir įgijo savotišką mąnieriz- 
iną, kas reiškė, kad gotika pra
džioj buvo sukurusi tobulą ar
chitektūros* meną ir nieko ge
resnio jau nebuvo įmanoma pa
jėgti. Savo dekoratyvingųmu 
gotikos architektūra viršijo vi
sus kitus architektūros, stilius. 
Prancūzų gotiškos bažnyčios 
buvo tąip gausiai dekoruotos, 
kad' kai kurios jų turi virš 
10,000 stovylų ir įvairių figū
rų. Stovylos gotikos periode bu
vo visos su drabužiais, nes baž
nyčios vyriausybė griežtai 
draudė vartoti nuogas figūras. 
Gotika nuo romaneskos skiria
si tuo, kad jos menas, ypatin
gai skulptūra, buvo grynai re
alistinis ir net natūralistinis, 
t. y. rodąs asmens individualy
bę. Be to, gotikos mene nėra 
praeities meno žymių, kas yra 
romaneskos architektūroj ir 
skulptūroje. Romaneskos ar
chitektūros stilius visgi yra 
neoriginalus, o maišytas su ro
mėnų ir bizantišku stilium. Ro
maneskos afbhitektura turi ap
valą lubų ir langų skliautą, 

x ■ 

kaip ir romėnų ar bizantikos 
stįĮiai, bet bonės trumpesnės 
ir siaurutės, papašięs į cilip- 
derį arba ragelį. Sienose pa- 
prastai daug ‘‘akių” tagsljy, 
kuriu šonuose stovi nedideles 
stovylaites, arba ir nieko. Vi
sas romaneskos stiliaus pasta
tas turi horizontales linijas, 
kuomet gotiško stiliaus trobe
sys turi veik išimtinai verti
kales. Romaneskos architektu-

4 *» • 1 • « • Ii, » ’ < • ,

’rą nėrą proporcinga; skulptū
ra — tiesiog groteskine. Joje 
nėra tikro realizmo, o kažko
kia balvonįšką, tupintį žiauru
mo arba jupibro ypatybių, Ro
maneskos .stiliaus bažnyčios 
buvo ląhąi dekęrųotos stovylo- 
mis. Ale skonių vis tiek gero 
nebuvo, nes tų laikų meninin
kai neštirdijavo gamtoje ma‘ 
tomų daiktų; jie dirbo “iš gal
vos”. Tik gotikos stiliui papli
tus, rasta reikalo rimtai stu
dijuoti ir mokintis iš gamtos, 
kas ir davė gerus davinius. 
Pati gotiško stiliaus bažnyčia, 
ypač jos bokštai, primena me
dį eglę. Tikrenybėje gotiškam 
bokštui ir buvo gauta sugesti
ja iš eglės. Anglijoj buvo kom
binuota romaneskos stilius su 
gotikos stilium šitokiu budu: 
sienos romaneskos, o bokštai 
gotikos stiliaus.

Su laiku gotika paėmė vir
šų ant visų, iki tam laikui bu
vusių, menų. Gražiems gotikos 
stiliaus trobesiams reikėjo 
spalvoto stiklo langams. Buvo 
pradėta stikluose piešai įvai
rios figūros ir ornamentai, kąs 
gotišką stilių padarė dar ele
gantiškesniu ir iškilmingesnių. 
Anglijoj buvo pabudavota (tarp 
14-15-to šimt.) visa eilė gotiš
ko stiliaus kolegijų ir univer
sitetų rūmų. Pastatyta daug 
privatiškų namų ir viešbučių.

Gotišką stilių galima leng
vai atskirti, nes bokštai šešia
kampiai, kartais keturkampiai, 
augšti, laibi ir smailus. Lan
gai siauri, arti viens kito ir 
taipgi smailus. Vidaus skliau
tai irgi ne apvalus, o susine
ria srnąilumu, kartais išsikry
žiuoja į šakas (grained vault). 
Kartais esti vienas bokštas 
“nulaužtas” virš stogo, o an
tras /šauna į padangės.

Gotikos stiliaus nenustelbė 
nė Italijos renesansas. Italijos 
renesansas prasidėjo l*5-tam 
šimt. Florencijoj su šituo re
nesansu atsirądo ir daugiau re
nesansų pas skirtingas tautas. 
Bet Italijos renesansas yra 
svarbus tuo, kad paliko daug 
Istorinių faktų. Į Romą buvo 
yisi^ tikinčių katalikų žiūrimą 
kaipo į “šventą” miestą. Ita
lijoj atgijo romėnų menas — 
ąrchitektura, skulptūra ir ta
pyba, o kartu ir moderninis 
periodas prasidėjo. 16-tain 
šimt. Michelangelo ir Braman- 
tė pastatė šv. Petro baziliką 
grynai romėnų stilium didžiau
sią bažnyčią Romoje. Skulpto
riai ir tapytojai, nežiūrint to, 
kad viduramžiuose buvo drau
džiamas nuogas menas, varto
jo nuogumą. Michelangelo iš- 
įekoravo popiežiaus Sikstaus 
koplyčią išimtinai nuogomis fi
gūromis ir dar su lytiniais or
ganais. ’

Nuo i 6-to šimtmečio plasti
nius menas virto pasauliniu 
menu.

Reikia pridurti, kad gotika 
Italijoj neturėjo sau dirvos. Ji 
yra franko-yokiška manifesta
cija, — Vakarų Europos me
nas. '

(Sekantį kartą: kokie bus 
moderniški namai).

Pasimirė menininkų 
draugas

Šiomis dienomis pasimirė 
William O. Goodman, meno 
mėgėjas ir meninihkų draugas. 
Jis buvo Art Instituto stam
bus rėmėjas ir vicę-preziden- 
tas. Per eįlę metų dailininkam? 
skirdavo dovanas ir stotiem 
tams stipendijas: “Meno žinių” 
vedėjas taip pat yra. gavęs jo 
pirmą dovaną (prizą) 1925 
metais Art Instituto viešoje 

meno parodoje už geriausią 
grupę paveikslų. ,

A. ą. William O. / Gpodiman 
paliko stambią meno kolekciją 
Ąrt J9 sūpąųs^yąy-,
du b,uvo pastatytas Gpudmano 
teatras p^ie Art Instituto. 
Goodman buvo 79 metų anp 
žiaus.

— M. Šileikis.

Gerą paroda
Chicago Galleries’ Ąssbcia- 

tion, 220 N. Michigan avenue, 
antrame augšte, dabar yra įdo
mi paveikslų paroda. Daugiau
sia eksponatų turi Indianos ka
pų tąpytojąs Frauk Dtfdley. 
Oskar Gross turi portretus, 
tarp kųrįų orchestro vedėjo 
Frederick Stock epelis ir Pui
kus portretas. Kiti du paro
dos dalyviai yra Alf. Wands 
ir M. Cone landskepistai.

Dudley’o landšaftai- yra įdo
mus. — M. ,
• < y t?. . ’ » •.

Šiandien kita 
įdomi paskaita

Art Institute1 šį vakarą 6:30 
vak bus įdomi paskaita temo
je “Trys garsus ispanų meni- 
uinkai”. Skaitys p-lė Helen 
Parker. ‘

Reikia pasakyti, kad šitas 
paskaitas lanko ir lietuviai, 
ypatingai moterys. Kiekvieną 
kartą tenka matyti būrelis lie* 
tuvių. Puiku!

Vak žvaigždės Kliu- 
bas prisijungė prie 
Ch. Liet Draugijos

Virš 30Q Cicęrječių priklauso 
Chicagos (Įrąugijf>ms; turės 
savo atstovybę

Litfosybės svetainėje vietos 
Vakarinės žvaigždės Kliųbąs tu
rėjo savo nėpaprąstą sutoiFinSi- 
mą. , To. susįrinkimo vyriausiu 
tikslu buvo atsisakyti nuo savo 
vardo, t. y. ar dėtis prie dides
nių draugijų, ai4 ne.

Daugumos nutarimų klausi
mas išspręstas-^—nutarta prisi
dėti prie1 Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Tai tikrai protingas 
žingsnis pirmyn. - \

O vis dėlto yra ir tokių žmo
nių, kurie nemoka dar atskirti 
dienos nuo nakties. Vienijimo
si klausimas jau keliamas nup 
seniai ir politiniais sumetimais 
vienybė buvo ardoma. Bet da
bar tam kelias užkirstas ir pa
daryta kito darbo pradžia. 
Penktadienį kliubas šaukia na
rius aplikacijoms išpildyti ir 
formalumus atlikti, o po su
sirinkimo valdyba paruoš iš- 
leistu ves. ' ■'

Kaip mano, tąip ir daugelio 
nuomonė buvo ir yrą, kad rei
kią Cicero statyti prideramon 
aukštumom Tas mums pavyko. 
Chicagos draugijoms iš musų 
jau priguli apie 30.0 draugų. 
Tai yra gana didelis skaitmuo. 
Todėl turėsime ir sąvo atsto
vybę ir reikalus galėsime vie
toje atlikti, O, be to, atne
šime- daug daugiau naudos pa- 
čiąi musų kolonijai ir savo biz
nierius pąremsime. Ypatingai 
mes turime demesį , kreipti j 
musų pačių įstaigą^-Liuosybes 
svetainę. Tą įstaigą mes tu- 
rihie remti. Pirmiausiai at
mokėti paskolą ir paskui daly
tis pelnais.—D.
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Rytoj laidojamas 
Chicagos Mokyklų

Superintendentas
Rytoj rytą įvyks laidotuves 

William J. Bogano, Chicagos 
viešųjų mokyklų superintenden
to. Jis mirė antradienį, 7:30 
vąl. vakare, namuose 741 Gor- 
don ter.

Mokyklų taryba sako, kad 
visos viešos mokyklos rytoj 
greičiausia busiančios uždary
tos. . ■

Pasaulio Hindusai 
minėjo Šri Ramak- 

rišna gimtadieni
Kodėl jus stengiatės ma
tyti Dievą užmerktomis 

x akimis? Matykite juto Jį 
atviromis akimis', alkanųjų 
elgetų ir varguolių tarpe.

—Rąmąkrišįna.

Įdomios iškilmės Chicagoje pa
gerbimui žymaus hindusų 
dvasiškio

šįmet, ypatingai vasario ir 
kovo mėnesiuose, Vedantistai 
(senojo pasaulio Brahmanų ti
kėjimo skyrius)/švenčia šimt
metinį garsaus Hindusų dvasiš
kio Šri Ramakrišnos gimtadie
nį. šių iškilmių i rengėjų tarpe 
randasi ir tokios įžymybės, kaip 
Romain Roland, Francijos ra
šyto jas,, Rabindranath Tagore— 
garsusis hindusų poetas, Ma
hatma Ghandi—praskilbęs tauti
nis Hindusų vadas, John Dewy 
ir John Haynes Holmes—Ame
rikos mokslininkai.

Šri Ramakrišna gimė Benga
lijos kaime, 1836 metais, va

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
Lithuanian Ęuilding Loan Assn League Bertaininis susirinkimas 

(penkt., kovo 27) Chicago Lietuvių Auditorijoje, 3131 
So. Halsted Street, 8 v. v. Spulkų atstovai ir direktoriai 
kviečiami atsilankyti susirinkime. J. P. Varkala, sekreto
rius ir auditorius. v

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

Kovo

BąL

PARENGIMAI
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KOVO^ 28—Griint Works Women’s Civic Cltįb Bųnco Party Ci
cero parapijos svetainėje, 7 vai. vak. Įžanga veltui. 
Kviečiamos atsilankyti merginos ir mergaitės, kurios 
balsuoja.

KOVO 28—-^agariečių Kliubo Bunco vakarėlis, Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd street, 6 v. v.V Įžanga —25c. 
Prizai, šokiai, etc.

KOVO 29—Lietuvių Profesionalų ir Biznierių Sąjungos vaka
rienė, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 6 v. v. Įžanga per 
pakvietimą.

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

KOVO 28—SLA. 109 Kuopos Draugiškas Vakaras, W. Neffo 
svetainėje, 2435 South Leavitt Street, 7. y. v. Įdomus 
programas,, užkandžiai, gėrimai veltui. Įžanga 50c. Visi 

‘ yra kviečiami.
Kovo 29 — “Naujos Gadynes” choras starto operetę, “Vogtas 

čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė. 
29 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga
nizacijos, Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu
rio naudai.

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

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Roosters komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

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

4 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui Johrt T. ?urio, Hollywood 
Svetainėje, 2417 West 43fd street. Programas, vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. PrącĮžia 8 v. y.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių Regulįarių demoknatų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th street. Gra
žus programas, kalbėtojai, užkandžiai, taipgi dykai alus, 
kurį paaukavo p. S. Dombrow. Pradžia 1:30 v. p. p. 
Įžanga visiems veltui.

BALANDŽIO 12—J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland
• Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re- 

" dakcijose, Cen tralinė j e Dem. raštinėje, Morrison viešbu- 
" tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal
sted street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiamą Mindei Bręthers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

sario 17 d. Kilo iš Brahminų 
(aukščiausios kilmės) šeimos. 
Visų savo gyvenimą dirbo nu
skriaustųjų varguolių \naudai ir, 
ieškojo budo kaip palengvinti 
jų sunkiąją gyvenimo naštą. 
Todėl jo vardus greitai išgau
sėjo;. po visą Indiją ir Hindusai 
ėmė tikėti jame Dievą atgimus 
(inkarnacija). <

Su Vedantistų filosofija Ame
rika pirmą kartą susipažino 
1893 metais, tuometinės pa
saulinės parodos metu. Tada 
Vivekenanda, Ramakrišnos mo
kinys,, atsilankęs į tikybų sei
mą, savo elegantiškumų, ir di
namiška iškalba paveikė tūks
tančius klausytojų jausmus, ko 
pasekmėse ėmė kurtis Vedan
tas ceųtrai Amerikoj. Dabar 
tų centrų jau priskaitoma de
šimtis su šimtais tūkstančių 
pasekėjų. ' .

Kovo 20 dieną, cmcagos gru
pė, vadovaujant mokslininkui 
SW. Gnaneswaranandai, suruo
šė didelį bankietą Medinah 
Kliube, 505 N. Michigan avę. 
KatalikKatalikų šv. Pranciškaus Baž
nyčios kunigas buvo vakaro 
“Toast Master”. Kalbėjo pro- 
testonų kun. Dr. Breston Brad-

l.l |J,... Į) I'. J 

vakaras

ley, keturi Hindusų kunigai: 
Sw. Paramąnanda iš Bostono, 
Sw. Akhilannada iš Providence, 
$w. Nikhilananda iš New Yor- 
ko, Sw. Vividišananda iš Wash- 
ingtono ir Dhan Gopal Mukerji, 
Hindusų rašytojas.

šoko V. Beliajus
Kovo 21 d. adresu 82 W.

Randolph St., buvo surengtas - 
typiškas Hindusų
Toks, kokio Chicagos gyvento
jai nėra dar niekuomet' matę. 
Buvo koncertas tyroj Indijon 
atmosferoje. Giedojo žynyčių 
giesmes ir tautiškas dainas. 
Grojo dvyluos typiškų hindusų 
orkestrą. Šoko rituališkus šo
kius. Rodė ir trijų aktų Ma- 
rionėlių veikalų su dialogu, pri
tariant dainomis. Vytautas Be
liajus ir Jeanne Durnas šoko ri
tualinius šokius.

Kovo 22 dienų buyo, taip 
sakant, tųsa to . gimtadienio ‘ 
paminėjimo iškilmių prakalbų 
formoje.

Mes Padarom Gerų zCsSk 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados jBiF
Permanents musų

Specialybil

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 S. Long A ve, 

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas
-------------- | !------ *  II'?*2 p—  

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvi

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

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

Tavernos j
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackf on 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Saviųinkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

21st Place Tavern &
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtine. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Węstęrn Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. UI.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus,z cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. WiIIow Springs

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

MRS. MARTHA GRIGAS. Sav.
6556 S. State St. Tel. Engleirood 2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinS, Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, panų ar kitu parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje. 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliukų. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S, Wallace St.
' Tel. Boulevard 34891 * J
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CL ASSIFIED ADSDraugijų Žinios MUSŲ SKAITYTOJAI
COAL

High

vyrai ir moteris,sas

CLASSIFIED ADS
Automobiles

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš•' j . . • M

Geras pavyzdys organizacijoms

CRAVEN’SCUT
WOOD

Sukirstos Malkos

Tel. YARDS 1834

SPORTAS
Tarptautiškos ristynčsuz vie

X-RAY F1TTING AT NO KXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ton 
ton 
ton

sekreto- 
3241 SO 
kad «-va* 
prie są«

Remia finansiniai 
Zurio kandidatūrą

Tarybos 
rinkimai 
bus trc-

Penktadieni Šaukiamas
Lietuvių
Spulkų
Mitingas

Republikonai 
Suorganizavę 
Biznierių 
Kliubą

Profesionalai Ir 
Biznieriai 
Rengia 
Vakarienę

MERGINA lengvam namu darbui, 
gyventi vietoje, be virimo. Reckles 
3636 Douglas Blvd.

L. ’ D/ 'Narna naudai rengia 
vikarą

Šeštadieni Žagariečiai 
Linksminsis

iglai., » . 
tuanica Avė.

Vaidins, Kad Apmokėti 
Taksus

Įdomus Peoples 
Bendrovės 
Programas >;

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Rytoj Roselando I 
z mokratų Mitingas

Edueational
Mouvklos

Rakščio Aptiekoj Meti 
nis Išpardavimas

bilė kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rfegisterius ir ice baksus. Cash 
arba ar* — 1 **-—
mus pi

partiją, nes tai yra paprastų 
žpionių partija. Mes visi prie 
tos partijos priklausome. Tai 
yra partija, kuri mus pripaži
no pirmą kartą istorijoje. Mes 
turime remti tą partiją ir kiek
vieną žmogų, kurį ji indorsuo-

Višas būrys atostogauja Ar 
kansas valstijos kurprle.

Groups, ir bėgantieji lietuvių 
spulkų reikalai. v

Mitingas prasidės 8:00 P. M.
(Sp).

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
............  _____ : .1.

vak. Šventadieniais nuo
BUREAU np

PATYRUS mergina 25-30 prie na 
my darbo, kuri mėgsta kūdikius. Ge 
ri namai. $8.00. Keystone 2710.

Zellon
K. Vai ūkas’.’ ”•

toAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabake, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

PARSIDUODA groseme ir bučer 
ne — Gera ir sena vieta. Kas ieš 
kote pirkti biznio — Prašome pama
tyti. 1308 So. 49 Avė., Cicero, III.

SALtJTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

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

KAINOS ^2.95 1R

Dėl vyrų mes užlaikome

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420W. 63rd St
Englewood 5883-5840. 
Fotografija yra am

žina atmintiš.

Raštai skiriami f ši skyriii tuH būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridėkite savo vardų ir pavardę.

Netolimoje ateityje šiame 
dienraštyje patalpinsiu baiibto 
pavyzdį, kuriame bus. paduoti 
visi demokratų kandidatai.

John T. Zuris.

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svitai nio Grove yra tin
kama ir puiki - vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku' atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

Dabartinis šavininkas Svilainis Grove
83 ir Kean Avė., Willow Springs >

DESIGNING —- Pattern 
Millinery or 

. “ . ..... i.
Day or evening 

rates. Most 
Established 1902 

Troo
SCHOOL, 4f|0

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Svetainėje 
avė.

Chicago ir Cicero 
lietuviai kraustosi 

į Hot Springs”

Iki Balandžio 30 
Dienai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

. Tatai pamatysime poryt.
Kitas imtynių įdomumas 

tai pačių ristikų sąstatas: jie 
priklauso ' įvairioms tautoms 
Risis lietuviai, lenkai, švedai 
ukrainiečiai, vokiečiai ir t. t.

ROSĖLAND 
adresu, <11037 Michig 
rytoj /vakare įvyks Vietos de
mokratų organizacijos mitin
gas'. Tarp kalbėtojų bušiąs ma
joras Kelly, lietuvis kandida
tas į teisėjus, adv. J. T. Zųris 
ir kiti. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga. veltui. •

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi , pardavėja rasite musų 
varde.

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

Mine Rūn 
Lump .....
Egg ........
Screėh .....

$2.00 per ton truckers charge

Phone, Day or Nite - 
KEDZIE 3882

Suknelės-lr Tik Už 
Vieną Centą

PAIEŠKOME darbininko ant far- 
mos. Mokėsime 12 doleriu i mėnesi 
Darbas ant visados. Jpe Pundin, R 
6. Charlotte. Michigan.

Balandžio 1 d., SLA. 36 
Kuopoje 
Rinkimai

Jei “emigracija” jš Chicagos 
į Hot Springs tęsis ir toliau 
taip, kaip šią žiemą, tai ne
trukus tame kurorte įsisteigs 
kelios lietuvių pašelpinės or
ganizacijos, draugiškas 7 kliu- 
bas. Nedaug tereikės, kad kas 
pradėtų pardavinėti Šerus į- 
steigimui lietuviškos auditori
jos ir ant kas antro kampo 
atsidarytų po lietuvišką ali-

NUSIPIRKIT NAUJĄ DODGE
Gerai užmokėsim už jūsų sena 

karų.
CENTRAL AUTO SALES

3453 So. Morgan St.
Klauskite dėl

Paul Bruehas X

Vaistininkas Olaf Ohlson, 
5046 Lincoln avehue nušovė 
vieną banditą, kai trys iš jų 
'bandė apiplėšti jo vaistinę tuo 
■pačiu adresu. ’ ’ '

J. P. Rakščio skelbimas .telpa 
šios dienos ‘‘Naujienose”. Pa- 
šinaųdokit tais įiąrgenais ir 
bandykit ląimėJknRąd)o.

-—Prekybos žvalgąs.

Nori patraukti organizacijon 
daugiau narių

TON Y THE OLE ANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Purke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimų tame 
darbų. Darbą paimam iš natnų ir pri
statėm j namus Tel. Lafatfette 1210 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W.-43 St.

šį šeštadienį pas žagariečius 
Burico Party su gražiomis ir 
įvairiomis dovanomis. Lošėjams 
puiki proga ne tik išlaimėti pa
tinkamu dovanėlę, bet taip pat 
smagioj nuotaikoj praleisti ke
letą valandų su artimais kai
mynais.

žagariečių jaunimas prižadė
jo pateikti šiam laikotarpiui, 
kaip amerikiečiai sako, “nice 
and smooth” muziką. Šokių 
mėgėjai galės be triukšmavimo 
švelnioj formoj ir pasišokti, 

bufetas ir užkan-

Jau buvo , minėta, kad kovo 
27 d. Lietuvių Auditorijoje 
įvyks smarkios imtyhes, kurio
se dalyvaus nauji talentai, — 
jaunieji lietuviaitištikai. Aiš
ku, kad iš jų tarpo visus la
biausiai domina "Vitas BancevL 
čius; “drapiežno dzūko*’ sūnūs. 
Visiems • bus įdomu pamatyti, 
ar jis galės susilyginti su tev-u, 
ar jį net pralenks.

Kiekvieną metą J. P. Rakš
tis, kuris turi modernišką ap- 
tieką adresu, 1900 S. Halsted 
St., rengia mefinltis išpardavi
mus. šįmptiiiisv {išpardavimas 
prasidės šeštadienį ir tęsis visą 
savaitę, iki balandžio 4 dienos. 

f Pas jį dabar galite rasti šim- 
taisV įvairių bargenų labai nu
pigintomiskainomis.I.

Prie to dar kiekvienas kos- 
tumeris pirkdamas šią savaitę, 
turės progą laimėti gerą RA- 
DIO. Supranta® tas laimės, 
kuris bus laimifl&iaufeias iš vi-

Švariąi sukirstos malkos 
dėl kūrenimo pečiu $4 kro
vinys. Dėl furnace — $4.50 
už krovinį.

Vaistininkas Nušovė 
Banditą

PAĮEŠKAU darbo prie ūkės arti 
Chicagos — arba prie namų ar biz
nio —r už pragyvenimų Esu tvir
tas 48 metų vyras, Box 411, 1739 
So. Halsted St. Naujienos.

BRIGHTON PARK.— Amer. 
Lietuvių Piliečių ’Kliubas pas
kutiniuoju laiku labai užimtas. 
Dirba visomis spėkomis, kad 
rinkimai adv. J. Zurio į teisė
jus butų pasekmingi. Tuo rei
kalu išrinkta skaitlinga komi
sija, kuriai ir teks diduma to 
darbo nudirbti.

Negana to. ' Kliubas savo 
praeitame susirinkime, kovo 15 
d., kad užtikrinti darbo pa- 
sekmingumą, nutarė prisidėti 
ir finansiniai, tuoj paskiriant 
$10. Tai geras pavyzdys ir ki
toms organizacijoms.
y ’
Rengia pavasarinį šokių vakarą

Kaip matoma, kliubas dirb
damas politinį darbą nepamirš
ta ir savo narių reikalus. Ypa
tingai įvertindamas pomirtinių 
ir • pašalų išmokėjimo klausi
mą, stengiamasi sustiprinti pa
kankamai kliubo finansinį sto< 
vį,—rengia pavasarinį šokių va
karą, balandžio 19 dięną, Holly- 
wood svetainėje. Muzika nu
matoma G. Stevenš orchestra.

—Paul J. Petraitis.

IEŠKAU darbo prie namų. Del 
ligos vyro ir turėdama kūdiki galiu 
tik dirbti neilgas valandas. Priimsiu 
belizna ir galiu namus valyti.

Z. DZIMIDAS . .
4142 Archer Ąve.
Lafayette 0401

Chicago Mail Order Bargain 
Outlet, 511 So. Paulina street, 
netoli Harrison, nori nustebin
ti savo klientus ir klientes, ža
da pardiroti suknele 
ną centą. (

Tas nepaprastas išpardavimas 
prasidės penktadienį, 9 vai. ry
to. Išstatyta pardavimui bus 
tūkstančiai suknelių, medvil
nių, vilnonių etc., po 49 cen
tus, 99c. ir $1.49. Kiekviena 
moteriškė, kuri nusipirks, sau 
vieną tokių suknelių, gaus ki
tą, primokėdama tiktai vieną 
centą. Suknelės visokio didžio, 
visokių spalvų. (Apg.)

SLA Pildomosios 
ir seimo delegatų 
SLA 36-toje kuopoje 
čiadienį, balandžio 1 d. Tą 
dieną' įvyks susirinkimas, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted street. Pra- 
džįaK7:30 vai. vak, *

SLA 289-tos kuopos Harycy, 
iii., rinkimai įvykį balandžio 
2 d., oi Mt. Greęnwoode sek
madienį, balandžio 5 d. •

Adv. J. T. Zuris Dėl Dr. 
Rutkausko “Sugestijos” 
' ' " V',., ‘ - ’>■" • .

Aš prašau visų lietuvių ne
kreipti domės* į Dr, Rutkaus
ko pasiulynią, kuris tilpo 
“Naujienų” antradienio laido
je. Jo žodžiai nevisai atatinka 
tikrenybei ir iŠ pamato yra 
klaidingi. ,

- Aš pageidauju, kad visi lie
tuviai balsuotų už dėmokratų

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

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30/d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium. 1 > /

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)B. Frank Zalatoris, vice-pre- 
zidentas, praneša, kad susior
ganizavo Amerikos-Lietuvių 
Republikonų Biznierių Orga
nizacija Cook apskrityje, — 
Lithuanian American Business 
Men’s. Organization of Cook 
Couhty.

Balandžio 5 d.,-LaSalle vieš
butyje įvyksiąs balius, kuria
me bus įvesdinti kliubo vir
šininkai. Jie yra, be p. Zala
toriaus, P. Barsheak 
mon, M. Mikulen 
W. Jakštis

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
*8760 VVallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Business Chances
Pardavimų! Bizniai ____

PARDAVIMAI Tavern. j?eroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su ba
rnu ar benamo. »

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai 

3464

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

Atsilankyki t pas SHAPIRO dėl pagalbos. ,
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykue, — 

labai siaurus ir extrd platus. Pas mus rasite pilniausį ata
ką čeveryku Chidagoje dėl visos Šeimynos. Mes garantuoja
me, kad čėverykai, kuriuos pae mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes Juos atmainysimo.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo' gyvenime jtja nepirkote čeverykus U krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagiai ir kur kainos yra prlelna- 
miausios už augžtos njiies čeverykus.

P-as Shapiro . yra kūdikių avalinės specialistas. Specialia 
departamentas dėl kūdikių. Kainos------ $ < 35 virė.
Mee specializuojamės moterų avalinėje.

VIRŠ. TAIPGI DKL STORESNIŲ.

Floreheims ir Freemans čeverykus. Kaiųa <15 vlr8 
FLOR8HEIM8 Š8.7S IR VIRŠ.

negu pirksite kitur. 
SOSTHEIM & SONS 
ORE FIXTURES

1900 S. štate St. CALumet 5269.

Taip maždaug prasideda ju
dėjimas, jei kurion vieton ima 
spiestis lietuviai.

Hot Springs kurorte, Arkan- 
valstijoje,' lietuvių dabar 

yra gyva galybė. ?Kaip • prape
ša atostogaujanti p. Miliaus
kienė iš Cicero, ten vonias 
ima, “fish dinnprš** val^o ir 
šiaip gerus laikus turi, pp. N. 
Kantorai — garsusis “lietuviš
kas žydukas” ir .žmona, p-a 
C. Žuraitis, p. P. Paliuliene, 
p. J< Ęenderienė, pp. W. Liut- 
kai, p, Smith; etc. .

Pp. Kantorai džiūgaudami 
praneša “Naujienoms”, kad jie 
aųtru kartu paliko j“grandpa- 
pa” ir “graudinama”. Mat jų 
duktė, buvusi Riith Karitor, o 
dąbar Mrs. Wagėr iš Rock- 
ford, III., kovo 14 d., sulaukė 
sunaus. <

tis/ Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
liki 8 vaf
10 ryto iki piei 

LANDLORDS 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

ROSĖLAND. Roselando vei
kėjai bendromis spėkomis ren
gia vakarą naudai L. p. Namo 
bendrovei dėl taltsų apmokėji
mo už lotus.

Vakaras rengiamas sekma
dienį, kovo 29 d., Darbininku 
svetainėje, 10413 Michigan avė.

Seni Roselando scenos mylė
tojai lošėjai suvaidins vieno 
veiksmo . juokingą komediją 
“Abejotina Ypąta”. Lošime, 
kiek teko girdėti, dalyvauja J. 
Šimkus, P, Bobelis ir kiti žy
mus Roselando teatrų lošėjai. 
Įžanga 25 c., pradžia 6:30 vai. 
vakare.

Roselandiečiai yra kviečiami 
atsilankyti ir paręmti bendro
vę, kad apmokėjus i taksus už 
bendrovės lotus. Lotai nupirk
ta Roselandiečių pinigais, tai ir 
Roselandiečiai parfemkim ren
giamą , vakarą, kad padaryti 
kiek uždarbio. Apmokėsime 
taksus ir bendroves nuosavybe 
bus saugi. —N.

Furnished Rooms
RENDON kambarys West SidCj. 

pavieniui arba vedusiai porai. 2313 
Kroli St. Antros lubos.

. ' ■ BME ,
■ Senuko’Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victpry 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

Bosses Won’t
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fTlth the best to choose from these days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
tlve. In buslness ftfe as in the sočiai world, 
halitosis (unplėasant breath) is conaidered the 
worst of fauftž.

Unfortunately everybody ouffers from thfe 
offensive cond*“----- z------ k*-------------
manymorerei___  _____ . ____ -___
tation of food partlcles skibped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teetb

The' quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv ųight.

Listerine halts. fermentation. a major cause 
of odofs, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath beeomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
f.If you value your job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antissptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
*halitosi$ with LISTERINE

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Subatoj, Kovo 28, 1936 

SPECIAL BARGENAI ATIDARYMO DIENOJE
Naujas table top gasinis pečius ...... >29.50
Self base linoleumas, ketvirtį yardas ......   — 27c

Ir dar daug visokių kitokių special bargenų.
DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

ROME FURNITURE C 0. 
» 3236 So. Halsted Street

Tas, kas ahtradienį vakare, 
7:00 P. M. atsuko radio apa
ratą ir klausėsi stoties WGES 
tas t išgirdo įdomų lietuvišką 
programą. Tai buvo lietuvių 
firmos, Peoplfes Furniture Co. 
f£dĮo valandų/ ,

Programe, be kitų, dalyva
vo “Naujos Gadynės” choro 
dainininkai, kurie sudainavo 
kelias linksmas ir meliodin- 
^gas daineles iš. operetės “Vog
tas Čigonas”.

Dr. J. Kliaū^a patiekė ke
letą patarimų kas reikia da
ryti kai dantis suskauda^ o ,J. 
Krukas, programų vedėjas, da
vė žinoti apie Peoples krau
tuvių didžiulį “Grand- Spring 
Opening Sale”.

Jiep. WGES.

TAISAU NAMUS ir dengiu sto
gus, už prieinamų, kaina. Darau 
darbų ant išmokėjimo. Darbų ga
rantuoju.

JOE'LILEIKA
4135 So. Caippbell Avė.

Tel. Prospect 3140

šį sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių .Auditorijoje įvyks 
vakarienė; kurią savo nariams; 
jų Šeimoms ir draugams ren
gia Lietuvių Profesionalų ir 
Biznierių Sąjunga.

Tos organizacijos 
■rius, J. P. Varkala, 
Halsted street,. sako, 
karionės tikslas yru 
jungos nepriklausančius biz
nierius, profesionalus ir kitus 
rimtai mąstančius lietuvius, 
suinteresuoti organizacija ' ir 
juos įtraukti į n&rius. J

Įžanga vakarienėn bus /Vel
tui, tereikia nuo . narių gauti 
pakvietimą* Po vakarienė^ ir 
trumpo progrąmo, ponioms 
bus paruošti stalai lošimui, o 
vyrams žadama baras.

Pradžia 6 v. v.

Penktadienį, kovo 27 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je šaukiamas lietuvių Spulkų 
atstovų ir direktorių susirin
kimas. ■ ;

Lietuvių Building and Loan 
Associatioh Eeague sekreto
rius, J. P. Varkala praneša, 
kad bus ' svarstomi sekami 
klausimai:

Cook County Executive 
Group veikimas, mokėjimas 
mokesčių padengimui lėšų, 
Executive Committee of Cook 
County Building and Loan taipgi bus

COAL BACK TO OLD 
' PRICES!
Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

$3.75 per
$4.00 per
$4.00 per
$2.75 per

Furniture & Fixtures
- Rakštldai-Itaisai
išparduodame baru fikče- 

RIUS, visokio didžio sų Coil Boksais

džįai. Visi patogumai bus su
teikti žagariečių i draugiškoj o 
kliubo vakarėlyje. Svečiai ne
turėtų pavėluoti, nes lošimas 
prasidės lygiai 6 vai. vakaro, p. 
Yuškos salėje, 2417 W* 43 gt., 
Brighton Park. Įžanga tik 25c.; 
asmeniui, t—R. šniukas.

Help Wantėd—Malė 
Darbininkų Reikia

skuduru. Ateikit nedėhoj 
dirbti.

1214 N«Jį^avitt St._______
MOTERIS prie abelno namu dar

bo. Katalike su gerais liudijimais. 
4 augę žmones šeimynoje.

SHELDRAKE 4625.

Business Service 
Bizijioi PątarnąviĮnag _

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

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

Hemlock 0800

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

'■ MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock Čo... 1265 W. North Avė.

2 PATYRUSIOS moterys prie spr- 
tavimo !-----
prisirengusios

Personai 
Asmenų Ieško

Aš, MARIJONA ŽEMLAUSKAITĖ 
no vyru Aginskiene, paieŠkau savo 
brolių. Jono ir.Dominiko. paeina iš 
Lietuvos, Kauno gub., Telšių apskr., 
Varnių, miestelio. 1910 metais gyve
no Philadelphia, Pa., o dabar neži
nau kur. Prašau jų pačių, arba 
kas apie juos žino, pranešti; busiu 
labai dėkinga. Rašykit

MARIJONA AGINSKIENĖ 
1040 Dalmare Avė., Racine. Wis.

ion at soma tlme or other— 
than they thi..k. Fermen-

>f most cases. Decaying 
ion also cause odors.

to improve your

PRESS DESIGNING—MILLINERY
LEARN DRESS

Drafting, Dressmaking, 
Power Machine Operatlng^ Individual in 
structions. EnroU now. . 
claSses.. Reasonąble i_:. 
ern eųuipped J ....__
Come in or write /for 
B. MASTER GARMENT 
South State St*

mod-

booklet

X-RAY

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store
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