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Vokietija Padavė 
Savo Pasiūlymus

Atmetė visus Francijos reikalavimus ir 
siūlo tik keturių mėnesių derybas, nedi- 

dinant kariuomenių pasienuose
LONDONAS, bal. 1. — Į 

Londoną vakar atskrido dviem 
lėktuvais Hitlerio atstovas pulk. 
Ribbentrop su dideliu buriu pa
lydovų ir atvežė ilgą, 25 pus
lapių Hitlerio atsakymą į Lo- 
carno valstybių pasiūlymus.

Hitlerio atsakymas yra dabar 
valstybių studijuojamas ir to
dėl dar nėra viešai skelbiamas.

Tečiaus jau teko sužinoti, kad 
Hitleris atmetė visus Francijos 
reikalavimus ir padavė savo pa
siūlymus.

Hitleris atsisakė priimti 
Francijos reikalaujamą interna
cionalinę policiją Vokietijos pu
sėje Reino upės; paduoti Vo
kietijos bylą Haagos tarptauti
niam teismui; prisižadėti ne- 
fortifikuoti Pareinio nė laike 
derybų, nė po jų.

Vieton to jis pasiūlė keturių 
mėnesių derybas apie sudary
mą naujų sutarčių. Laike tų 
derybų nė viena pusė neturi 
didinti savo armijų pasieny. Tai 
liečia Belgiją, Franciją ir pačią 
Vokietiją. Prižiūrėti, kad tas 
prižadas butų vykinamas ir kad 
nė viena šalis karįųomęnįs ne? 
didintų, Hitleris siūlo paskirti 
internacionalinę komisiją iš An
glijos, Italijos ir neutralės ša
lies atstovų.

Kaipo pagrindą tolimesnėms

Italai sumušę ethio- 
pus šiaurinėje 

Ethiopijoje
RYMAS, bal. 1. — Maršalas 

Baoglio oficialiai pranešto, kad 
italai dideliame mūšyje sutriuš
kino ethiopus šiaurinėje Ethio
pijoje. Ethiopams vadovavo pats 
kaitolius Haile Selassie, kuris 
aktyviai dalyvavo mūšyje. Mu
šis įvyko Ashangi ežero apy
gardoje.

Mūšyje likę užmušti 7,000 
ethiopai. Italų gi krito 1,000.

Ethiopai nuginčija
ADDIS ABABA, bal. 1. — 

Ethiopijos valdžios pranešimas 
griežtai nuginčijo italų skelbia
mą užėmimą Sokota ir Debarek, 
Tana ežero apygardoj, į vakarus 
nuo vyriausio šiaurinio fronto.

Bandys skristi iš Texas į 
Paryžių

SHREVEPORT, La. bal. 1. 
—Clarence Chamerlain paskel
bė, kad jis pradžioj birželio 
mėn., 9 metų sukaktuvėse jo 
skridimo iš New Yorko f Ber
lyną, bandys be sustojimo nu
skristi iš Dalias, Tex. į Paryžių.

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

Galbūt sniegas ir biskį šal
čiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicago j e buvo 31°.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 
7:15.

deryboms, Hitleris siūlo savo 
projektą —25 metų taikos su
tartį tarp Vokietijos, Francijos 
ir Belgijos, kurią garantuotų, 
ar prie kurios prisidėtų Angli
ja ir Italiją. Tai yra pakarto
jimas pirmesnio pasiūlymo. Tik 
šį kartą jis pasiūlo daryti net 
savitarpinės pagelbos sutartį, 
nuo kurios Vokietija , ikišiol 
griežtai atsisakydavo.

Hitleris taipjau pasiūlo pri
sidėti prie ginklavimos apry- 
bojimo ir dagi prie ginklavimos 
sumažinimo.

Pagerinimui santykių tarp 
Francijos ir Vokietijos Hitleris 
siūlo paskirti komisiją pertai 
syti abiejų šalių mokyklų rank- 
vedžius.

Padavęs savo kontr-pasitfly- 
mus, Hitleris paliko sėkamą 
žingsnį daryti Locarno ^valsty
bėms. J

Franci ja, manoma, bandys 
Vokietijos kontr-pasiulymus at
mesti. Tečiaus Anglija, kaip 
spėjama, sutiks Hitlerio atsa
kymą svarstyti. Todėl galima 
tikėtis naujų ginčų tarp Ang
lijos ir Francijos, kurie gali 
užsitęsti iki po Francijos rin
kimų . balandžio 29 d. Tų ginčų 
tarp talkininkų Hitleris kaip 
tik ir trokšta, nes jam yra pa
vojinga valstybių vienybė.

$25,000,000 paskola 
nukentėjusiems 

nuo potvynių
WASHINGTON, bal. 1. —At

stovų butas priėmė bilių, kuris 
autorizuoja Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. suteikti iki $25,- 
000,000 paskolų nukentėjusiejns 
nuo potvynių.

Daugelis kongresmanų tvir
tino, kad ta suma yra toli ne- 
užtektina ir kad paskolų sąly
gos yra tokios, jog ta paskola 
mažai atneš naudos.

Naciai persekioja 
nebalsavusius

BERLYNAS, bal. 1. — Vo
kiečiai, kurie pereitą sekmadie
nį balsavo už nacius “reichsta
go” rinkimuose, vien iš baimės 
dėl galimų persekiojimų už ne- 
balsavimą, ar už priešingą bal
savimą, pamatė, kad jų baimė 
buvo pilnai pamatuota.

Vienas žmogus Lautenthal 
miestely, Harz kalnuose, pilnai 
pajuto nacių pagiežą už susi
laikymą nuo balsavimo. Jis li
ko prašalintas iš darbo, vedžio
jamas gatvėmis ir, pagalios, 
areštuotas “apsaugai”.

$250,000 už paniekintą “meilę”
NEW YORK, bal. 1. —■ Lil- 

lian Mendal jaučiasi, kad jos 
“pažeista” širdis liko sulopyta, 
teismui pripažinus jai $250,000 
atlyginimo iš Frederic A. Gim- 
bel už sulaužymą prižado ją 
vesti. Ji reikalavo $2,000,000.

»

WESTERLY, R. I., bal. 1.— 
Du žmonės, jų tarpe vienas ku
nigas, liko užmušti ir 8 žmonės 
sužeisti, busui įvažiavus į tro- 
ką.

PITTSBURGHO POTVYNIO ATGARSIAI
. » M « ' įj ■ • L
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PITTSBURGH, Pa. — North Vandergrift priemiestyje namai paliko visokiose pozose, pakrypę 
į visas puses, kai tenai atslūgo potvynis. Daugelis žmonių visai negalėjo į namus grįžti.

Hauptmanno žudy
mas atidėtas tyriant 

Wendel
- - -  i

Hauptmannas nebus žudomas 
mažiausia iki penktadienio, 
grand jury tyrinėjant Wen- 
del prisipažinimus apie kū
dikio išvogimą.

TRENTON, N. J, bal. 1.— 
Prašant Mercer kauntės grand 
jury, kuris* tyrinėja buvusio 
Yiptiekiniriko ■ ir pašalinto ^advo
kato Paul H. Wendel prisipa
žinimus apie Lindberghų kūdi
kio pagrobimą, Bruno Kaupt*- 
mann žudymas liko atidėtas 
“mažiausia 48 valandoms”, Žu- 
dymą atidėjo kalėjimo viršinin
kas pulk. Kimberlirig, kuris tu
rėjo teisę tą padaryti, nes jis 
nustato dieną žudymo, bile žu
dymas įvyksta teismo paskirtą 
sakaitę.

Buvo jau 8 vai. vakare ir bu
vo ruošiamąsi Hauptmanną ves
ti į mirties kamerą, kur jau 
buvo susirinkę visi reikalingi 
liudininkai, kai grand jury fo- 
remanas pašaukė kalėjimo vir
šininką telefonu: ir paprašė žu
dymą atidėti iki bus baigtas 
Wendel prisipažinimo tyrinėji
mas. Kalėjimo viršininkas mie
lai tai padarė.

Kalėjimo viršininkas dar ne
nustatė naujos žudymo dienos, 
bet manoma, kad žudymas bus 
Ltidėtas mažiausia iki penkta
dienio vakaro, kad duoti pro
gos grand jury nuodugniai baig
ti tyrinėjimus.

Wendel prisipažinimai ir užsi- 
gynimai

Wendel ,kuris buvo suimtas 
prieš kurį laiką, padarė kelis 
dar viešai neskelbiamus prisi
pažinimus^ kad jis vienas Lind
berghų ktidikį pagrobė, atsiga
beno jį Trenton ir laikęs jį są- 
vo namuose. Bet kūdikis mi
rė iškritęs iš lopšio. Tada jis 
nuvežęs kūdikį netoli Lindberg
hų namo ir ten ji palaidojęs.

Vėliau Wendel savo prisipa
žinimo užsigynė, nes jie buk 
buvę išgauti nuolatiniais kan
kinimais.

Prokurorai nepriduoda tam 
prisipažinimui didelės svarbos 
ir nenori jį kelti aikštėn. Te
čiaus grand jury pasiėmė visą 
dalyką nuodugniai ištirti. Ka
dangi negalėjo baigti tyrinėji
mų iki vakaro, tai paprašė 
Hauptmanno žudymą atidėti.' 
Tyrinę j imtis tęsė per visą nak
tį, bet ir tai jų dar , nebaigė.

Kadangi Mercer kauntės nuką Nasutavičių. Hauptmannu.

^i; ■T7--7,-=-j===š= 
prokurores nenorėjo kooperuo
ti su grand jury' ir bandė ty
rinėjimus numarinti, tai grand 
jury jį pašalino ir pasišaukė 
jo padėjėją. Tai yra nepa> 
prastas dalybas, bet pilnai tei
sėtas, |

Kiek pasilsėję grand jury 
nariai ketina tęsti tyrinėjimą 
šiandien vakari. Jie tyrinės nė 
tik Weridel prisipažinimus, bet' 
ir visas jo arešto aplinkybės, 

Ką duos tie tyrinėjimai, dar 
nėra aišku, bet jie nors keliom^ 
dienoms prailginto Hauptmanno 
gyvenimą.

Byla dėl pašto apvo
gimo

TELŠIAI.—1935 m. vasario 
16 d. Nevarėnų valsčiaus gy
ventojai Daukintis Jonas, čes- 
novas Grigorijus, Kostygovas 
A., Kostygovaitė Irina ir KoSty- 
govaite Lukerija pasinaudodami 
tuo, kad Nevarėnų paštininkai 
Tautos šventės proga, linksmi
nasi vakarėlyje, sugalvojo ‘api
plėšti paštą.

Pasiskirstė pareigomis: Dau
kintis Jonas ir česnovas vykdc 
plėšimą, Daukintis , Juozas sau
gojo prie durų, Kostygovas ėjo 
sargybą miestely, o abi Kosty 
govaitės dabojo vakarėly, kad 
paštininkai neišeitų prieš laiką 
ir nesutrukdytų visos kombina
cijos. Neturėdami plėšimui tin
kamų įrankių, laužė spintas ak
menimis. Iš viso pasisekė pa
imti apie 225 litus ir revolve
rius su šoviniais.

1936 m. kovo 6 d. Telšiuose 
įvyko tos istorijos finalas. Šiau
lių apygardos teismas savo se
sijoj nagrinėjo minėtų piliečių 
bylą ir nubaudė: Daukintį 
Joną ir česnovą po 3 metus 
kalėti, atskaičius trečdalį kaipo 
nepilnamečius, Daukintį Juozą 
1 metus 4 mėnesius, Kostyg'- 
vą 9 mėn., o Kostygovaites po 
9 mėn. sąlyginiai, jei nenusi
kals 3 metų bėgyje.

NUPUOLA NUO TVARTO IR 
UŽSIMUŠĖ

TRAKAI.—Sėmeliškių valsč., 
Budzilų km., gyventojas Nasu- 
tavičius Andrius, 68 metų am
žiaus, užlipo ant tvarto numes
ti dobilų liuobai. Jam lipant 
žemėn staiga paslydo kopėčios 
ir jis nupuolė.

Atėjus laikui vakarieniauti, 
seunko pasigesta ir imtasi ja 
ieškoti. Nuvykę į tvartą irado 
nešertus gyvulius, o prie tvar 
to—jau be gyvybės žymių še

Mongolai po smar
kaus mūšio, atmušė 

japonus
Mušis tęsėsi 24 valandas pirm 

mongolai įstengė atmušti jši- 
briovusius japonus ir man- 
č ukus

. MASKVA, bal. 1.—Oficialės 
žinios iš Mongolijos sako, kad 
tarp mongolų ir imačukų ištiko 
24 valandų mušis, bet Manchu- 
kuo Japonij os kareiviai vis?
tiek liko atmušti ir turėjo pa
sitraukti iš Mongolijos teritori
jos. -

Oficialis pranešimas nepaduo
da aplakytų mūšyje nuostolių

šis pranešimas atėjo į Mask
vą kartu su ‘ kitomis žiniomis 
iš Tolimųjų Rytų pasienio apie 
japonų ir manchukų didinimą 
kariuomenės pasieny, taipjau 
apie jų gabenimą pasienin lau
kų kamiolių, tankų ir lėktuvų.
' Sovietų, valdžia sako, kad jos 
nuomone, nėra jokios abejonės, 
jog Japonijos ir Manchukuo ka
reiviai perėjo Mongalijos sieną 
iš Manchuktio ir kad mušis į- 
vyko Mongolijos teritorijoje. 
Mongolijos gi kareiviams yra 
duoti griežti įsakymai nedaryti 
jokių puolimų.

Manoma, kad delei panašių 
įvykių , pavoj us Rusi jos-Japoni
jos karo nuolatos didėja.

“MAISTO” LAIVAI NEGAU
NA NĖ “ATSIKVĖPTI”

KLAIPĖDA^—“Maisto” ben
drovei įsigijus tris laivus, šie 
nuolat paskubomis plaukioja. 
“Maistas” trečiadienį jau su
grįžo iš savo antros kelionės iš 
Amsterdamo. Prieš porą sa
vaičių jis su javų ir sviesto 
kroviniu išplaukė į Antverpe
ną. Ten iškrovęs krovinį, nu
plaukė į Amsterdamą, čia gavo 
cemento krovinį ir vėj grįžo į 
Klaipėdą, čia gi jau laukia pa
rengtas krovinys, su kuriuo šios 
savaitės pabaigoje vėl išplauks 
į Belgiją. '

Taip pat ir kiti du “Maisto” 
bendrovės laivai: “Rimfrost” it 
“Barfrost” negauna “atsikvėp 
ti”. Tai parodo, kiek mums 
naudingi ir reikalingi yra nuo
savi laivai, 

r- « ' •

TRENTON, N. J., bal. 1. — 
Gub. Hoffman atidėjo 30 dienų 
nužudymą Charles Zied, kuris 
turėjo būti nužudytas kartu su* Garsinimai musų programams yra priimami 

už prieinamas kainas.

ETHIOPIJA PRA
ŠANTI MUŠIU

PALIAUBOS
Prašanti mūšių paliaubos, kad 

galima butų pradėti taikos 
derybas

* I......... ......... ... - . -- ■ -

Iš ITALIJOS AMUOS ET- 
HIOPIJOJ, bal. 1. —Gautomis 
žiniomis, karalius Haile Selas« 
šie paprašė Italijos mūšių pa
liaubos, kaipo pirmo žingsnio 
prie taikos derybų.

(Kadangi panašios žinios jau 
ne pirmą kartą buvo paskleis
tos, tai iki ateis jai patvirtini
mas, ir šią žinią reikia imti su 
(abejone).

Uždraudė kareiviavi
mo amžiaus žydams 

apleisti Vokietiją
BERLYNAS, bal. 1. —Nors 

naciai žydų neima kariuome
nėn ir dagi neleidžia jiems sa
vanoriais tarnauti kariuomenėj, 
tečiaus nacių • valdžia vistiek 
uždraudė jauniems kareiviavi
mo amžiaus žydams išvažiuoti 
iš Vokietijos be specialio civi- 
lės ir karinės vyriausybių lei
dimo.

Be to naciai išleido dekretą, 
kuriuo žydams dratidžiama nuo
moti vaistines, o žydai aptie- 
kininkąi lieka pašalinti iš ap- 
tiekininkų draugijos ir nebe- 
galės? vaistinėse"' dirbti. ^Kartu- 
patvarkyta, kad žydui aptieki- 
ninkui mirus, jo našlė turi per
leisti aptieką nežydui.

Sulaikė išmokėjimą 
algų valstijos 
darbininkams

SPRINGFIELD, III., bal. 1.— 
Valstijos iždininkas John Steele. 
Kelly-Nash mašinos šalininkas, 
sulaikė išmokėjimą mėnesinių 
algų visiems valstijos darbinin
kams, nes buk tapę pasamdyta 
apie 3,000 darbininkų, kurie 
jokio darbo valtsijai nedirba, 
vien dirba politinį darbą.

Algos sulaikytos virš 32,000 
darbininkų. Sulaikymas taiko
mas Hornerio šalininkams.

Hornerio šalininkai sako, kad 
visos politinės partijos prieš 
rinkimus prisisamdo kiek gali
ma daugiau darbininkų, kad tu
rėjus darbuotojų rinkimuose. 
Bet gubernatorius Horner pa
sisamdė tik tiek darbininkų, 
kiek jų yra būtinai reikalinga 
valstijos darbams. Be to ne
teisinga' yra bausti visus valsti
jos darbininkus, sulaikant jų 
•algas, ypač kad jie iš tų algų 
turi gyventi.

Pastebėtina, kad algos iš
rinktųjų Kelly-Nash mašinos ir 
jų kandidato Budeseno šalinin
kų buvo išmokėtos ir nė vie
nam jų nebtivo sulaikytos.

NaujienųRadio Programai 
—————H •.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

AUSTRIJA ĮVEDA 
VISUOTINA KON-

SKRIPCIJA
Austrija irgi laužo taikos su

tartį ir nebesitikėdama talki
ninku pagelbos prieš Vokieti
ją, pradeda visuotiną atsi- 
ginklavimą

VIENNA, bal. 1. — Prisibi
jodama vis didėjančio Vokieti
jos ptiolimo ir nebesitikėdama 
susilaukti Francijos ir AnglF 
jos pagelbos, Austrija nutarė 
sulaužyti St. Germain taikos su
tartį ir pradėti atsiginklavimą, 
įvedant visuotiną darbo ir mi- 
litarinę konskripciją.

Einant naujais įstatymais, 
kurie buvo priimti aklamacijos 
budu legislatyvio buto po ilgos 
kanclerio Schuschniggo kalbos, 
įveda visuotiną konskripciją vi
sų nuo 18 iki 42 metų amžiaus 
“apryboto laiko visuomenės 
tarnybai sti ar be ginklo”.

Visi to amžiaus bus išegza
minuoti “fiziniai ir dvasiniai”, 
kad neleisti naciams ir socia
listams pateikti į kariuomenę ir 
pristatyti juos prie darbo tam 
tikrose darbo stovyklose, kokios 
yra įvestos nacių dėl Vokieti
jos jaunimo.

Apskaitoma, kad įstatymai 
palies topie 1,500,000 vyrų, ku
rių betgi tik dalis bus paimta 
j Jkflriuomenę. ,

Kdftfcleils Schuschiiigg atvirai 
prisipažino, kad tie įstatymai 
laužo St. Geramin taikos sutar
tį, sulig kurios Austrija turi 
pasilikti nusiginklavusi, bet to
kio žingsnio stvertis buvo sti- 
tarta konferencijoje su Musso- 
lini Ryme.

Dar nėra aišku kaip naujie
ji įstatymai palies Austrijos 
nuolatinę 35,000 kareivių armi
ją ir didelės privatines fašistų 
(heimwehr) ir katalikų (sturm- 
scharen) armijas, kurios turi 
apie 100,000 ginkuotų narių.

Dešinieji Ispanijos 
atstovai išėjo 

iš seimo
MADRIDAS, bal. 1. — 120 

dešiniųjų atstovų blokas pa
skelbė “streiką” ir protestuoda
mi demonstratyviai išėjo iš sei
mo.

“Sustreikavę” atstovai yra 
monarchistai ir Ceda partijos 
nariai. Jie išėjo protestuodami 
po to, kai mandatų komisija 
pripažino neteisėtai išrinktais 
dešimtį dešiniųjų atstovų iš 
Granada.

SOUTH BEND, Ind., bal. 1. 
—Bevažiuojant į sa^vo tėvo lai
dotuves Gary, liko užmuštas 
pravažiuojančio automobilio Phi
lip Sherman iš Mansfield, O.



Clevelando Ir Ohio Žinios
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Mano eiti j bizni
Du jauni vyrai apipiešė vai-
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gomų daiktų krautuvę ądresif 
6804 Quincy Avė. Jie pasiėmė 
150 svarų sūdytų lašinių, 50 
svarų syiesfo, įOO tuzinų kiau
šinių, 4 dėžes po Ava.ru rie
balų ir 15 syąrų ąųrio. Pinigų 
visąi nereikalavo.

Visus ,tųos dalykus jie susi
dėjo į trokelį ir išvažiavo. Po
licija mano, kad tie vyrukai 
rengiasi kurioje nors vietoje 
atidaryti biznį, o todėl ir ap
sirūpino prekėmis.

Chicagietis pagavo 
plėšiką

Iš Ghicagos yra atvykęs de
tektyvas D. M. Gogan, kuris 
ieško kažkokio nusikaltėlių. M’O- 
mis dienomis Gogan stovėję prie 
93 čios ir Cędar gatvių. Pasi
taikė, kad tuo laiku policija 
vijosi plėšikų, kuris iš taksi 
šoferio atėpiė pinigus. Chįcą- 
giškis detektyvas sulaikė bė
gantį plėšikų.

Laikas nusifotograr 1 
fuoti ,

Antanas Bartkus, vietos fo
tografus, sako, jog dabar yra 
geras laikas nusifotografuoti 
už prieinąmų ki 
pavasarį tatai 
padaryti.

P-as Antanas 
vienas geriausių 
grafų. Darbų jis visada ątlįę- 
ka tinkamai. -Be to, jis remia 
svarbesnius lietuvių reikalus., 
Verta tad ir lietuviams jį pa
remti.

Dėl planuojamo suva
žiavimo

“Keleivis” iškėlė sumanymą, 
kad butų; gerai į sušaukti de?; 
mokratijos šalininkų suvažia
vimas. Tam sumanymui “Nau
jienos” pritarė, ir dabar jau 
yra susidaręs komitetas, kuris 
rūpinsis tokio suvažiavimo 
šaukimu. Vadinasi, bandys 
tarti Lietuvos liaudį, kuri 
spaudos nei žodžio laisvės 
turi.

Iš visokių šaltinių mes 
rime progos patirti, kad Lie
tuvoje nėra nei žodžio nei spau
dos laisvės. Beturčiai ten ne* 
turi balso ir yra skriaudžiami, 
štai šiomis dienomis gavau iš 
Lietuvos laiškų. Laiško auto
rius pasakoja apie tai, kokia 
priespauda dabar siaučia Lie
tuvoje. Laimė, kad laiškas ne
pakliuvo į žvalgybininkų ran
kas. Jei tai butų atsitikę, tai 
žmogus tikrai butų nukentėjęs 
už teisybės parašymą.

Aš visada stoju už tai, kad 
Lietuvos žmonės patys galėtų 
valdyti savo kraštų per savo 
išrinktus atstovus. Tada apie 
Lietuvų ir pasaulis 
resnę nuomonę.

Spaudos ir žodžio 
būtinas dalykas. Kų 
dien galime patirti

inu. Iš tiesų 
gal geriausiai

ti ar tk u s yra 
lietuvių foto-.

su-
už-
ne’ 
ne

tu-

turės ge-

lauks laisvės, kad jie gąlės sa- 
vę reiį^lų^ pątys demo- 
kratišto budu Xwįyįi.

Jeigu Antanas Smetona Kui
no, jog jis geriausiai gali kra
štų valdyti ir kad jam žmones 
prjta^a,’ taj jkęd^į neskelbia 
rinkimų? Tegul duoda galimu
mo lįiąųdžiąi sayę įžųdį tarti. 
Jei tai butų padaryta ir Žmo
nės pareikštų jam pąsįtikėjimų, 
tai niekas nė puses žodžio ne
galėtų sakyti.

P kadangi to perą, ttąį Ame
rikos Ijetųyiąi turi tokį Suva
žiavimų šaukti be atidėliojimo. 
Amerikos lietuviai bent tiek 
turi pasakyti, kąd jie griežtai 
yrą įąųsiątatę prįeš .tpęs jąe- 
tuyos yajį^ovųs, kp$e fleleįęUįa 
įjąudžiai ripk-ti sayę ątstoyųs, 
neįeisią jąi ląjsyaj įvairius 
klausimus spyę&Ų. Teguį Įtiek- 
vjenąs Amerikos įįejuyis pa- 
ątątįo sau tik vįęną k^UtoP£; 
jkąs tyu&ų, jei Ą^erikojįe ŽW- 
nėms hutų atimta teise .lais
vai reikšti savo nuomonę spau
doje ir susirinkimuose?

Manau, kad prieš pasimoji- 
ipų- atimti spaudos ir žodžio 
ląi^Vę mes yįąi griežtai pro
testuotumėme. Bet jeigu mes 
pageidaujame tos laisvės sau, 
tai pasirūpinkime, kad ir mu
sų broliai Lietuvoje ja galėtų 
naudotis. ■

Kai kurie gali pasakyti, jog 
mes neturime rūpintis Lietu
vos vidujiniais ‘ reikalais. Taip 
sakant, mes neturime teises 
diktuoti Lietuvai, kokių vald
žios formų ji turi pasirinkti.

Taip, mes diktuoti negalime, 
— su tuo reikia sutikti. Bet 
niekas ir nemano diktuoti.

Tačiau reikalas čia visai ki
toks. Amerikos lietuviai daug 
prisidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybes atgavimo. Jie ne,, 
sigailejo dolerių, jie- visais bu
dais rėmė Lietuvą. Dar ir šian-' 
dien jie palaiko su Lietuva 
glaudžius santykius. Ir tai vi
sai natūralu: juk jų broliai, 
ąeąerys ir dažnai jų tėvąi jen 
gyveną. Tqdęl apierįkječiams 
svarbu, kad jų giminės nebūtų 
persekiojami. . '

Antra yer.tus, amerikiečiai 
juk tik ir pageidauja vieno da
lyko. Būtent, kad 
žmonėms butų leista laisvai ir 
demokratišku bud u 
savo atstovus, kurie jau gale 
•tų sudaryti teisėtų valdžia. J oi 
tie atstovai pasisakys už Sme
tonos režimų, — “well and 
good”.

Štai kodėl ir suvažiavimas, 
kiek aš suprantu, išneš rezo
liuciją ne prieš Lietuvą, ne 
prieš lietuvių tautų, bet prieš 
tą grupę žmonių, kurie varžo 
liaudies teises 
valdytis taip, 
dauja.

Nelaimės

Lietuvos

išsirinkti

ir neleidžia jai 
kaip ji pager

reikalų. įlią ir šito) įi^yjšką; 
mę ,yeįkimę pema|ąi ' i

Jenas yrą geras popjerųoho* 
jas ir maliąyotęjąą. /Tątąi ^les- 
turime atsiminti. Kada tos rų-‘ 
šieą burtis y,ra reika
lingas, tai pasinaudokime jo 
patarnayimi?. J13 darbą .tikrai 
gerai atlieka.

Remkime tuos žmones, ku-. 
rie netingi visuomenei /

Vartoja lazdas prįeš

CGĄJIOCT-ON, ,(>bio.- — čia 
kilo Sitįejįąs Į^idįįąnąjpĮolis Gleye: 
kompĮąąiįįos Ąii’btųy.ėje, įądą: 
buvo pąstootą nukapoti ąlą^; 
dviem ^eąųųtipa nųo^nų^ių.: 
Apie šįęątąą .d^ipįnjių 
rėjo ^ę^ųųti/ — įje .ėjų 
bti. Tąčiąu prje ^btųyės du
rų jųoą pą^ti.^9 eM' 
lazdomis. iW’‘

Toje .d^btuvėje dą^iąųsia 
dirba M
ryžuąįųą ą^įąjįų įąiįnąųti. J

s

NAUJIENOS, Chieago, III.
jpęrenginĮįlįfetir^Uo gi d. .feij- 
ge > su p-i^’ Ąl^ijna > AVilkelis ji 
apsiėmė ir vigtį programą su- 
tvarkytį; <i / ;■/ 
Mjrė Uršulė Bereikienė

šiomis dienomis mirė UršU- 
jė 74 St.'
Buvo 54 metų amžiaus.

Velionė buvo palaidota su 
bąžuytibčmis< kpe|wife. Pajį-i 
ko vieną sūnų ir dvi dukteris.

Streikas pasibaigė
• • ' »> V •• .>>■ • f.;t» . ■ ■ i

Akrui, šio Riesto

bu-

•F
Ketvirtadienis, bal. 2, 1936

sč-
<ji prie ątąlo ir

pa^nąį pąsjtąį^ę, į<ad žmo
gus pą^iiiųa alaus ir 
kelias valandas jį geria.

po žioP-
so, >- taip sakapt, leidžia lai-

streikas jau pasibaigė. ; Tasai 
pietelį 

sayfe?# ■ jfe. :

ifeajjjs, tjįefe
W Vėl 
jie .^ek .tjėfe i
. SU?eifeųiji,9fe^ pasisek,? ^o-įr

Potvyniu pąsėkos " -j

< Tką» torio Auri daugiau nekaip 
reikia.

. Kai kada lenką >su tavernų 
įaikytpįais pitečiau išsikalbėti. 
Ne vieno esu klausęs apie tuos 

’k^Sitųiųerius, kurie po kelias 
iąjaųįląs yįęųą ^įų alaus, 
^erją. Šoko, jog įkęąt-umeri^ 
^jeį.ųoi3ųe.t įei ne-

fei ųę^jyersi, kad jis 
gertų. J^e tų, ^nionė^ ir atsi- 
ĮąųkrO tik tųįp sąu, ųes laiko 
tųrj ^aųg, ų veikti ^ą kas.
W įįetuviąuis ta-(

Pata- 
idąų įą^ytj vjenų kįtą laik- 
rąšitį. lųk, .sųsįrastų ^ųstume- 
rjų, įkųrje ąĮtįeiįų ir jąjkraščię 
^j^ąjiity<ti įr tųų p.ą^iu lai- 

alaus!

rį atvilko bačkų ir pradėjo nųojamą, tai paprastai yra pri- 
“paiųokslą” sakyti. ----- *“-A’ ’ 1 1 ’ '

Pirmą kartą teko tpje sve
tainėje būti. Patyrimas buvo 
gana įdomus.

Čiučių—liūlių
Kovo 15 d. per lietuvių, ra

di o vąįąųdų. buyo .dąin.uęįąma 
“.čiučiu-liuliu”. '_______
vo Mačiu,tieuė ir Urpšaičiutė. | 
Dainos melodija yra gana ma-i, 
’9t’ n • n - a « v i Dr. V. A. Šimkus 

fa 4ajną sugurę A. S. Kul- gydytojas IB CHIRURGAS 
,.ms dar lyJ/ to* Taip sakant, Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki B 
ant popierio užregstruoti jam • vaI-ų£:d®£°IJ1l!s JS“? ‘S 12 
padėjo muzikas Viųcas Grei- Tel. Boulevard 1401 
Čįųs.

Kada kokia daina yra dai-

hutą paminėti ir kas tą dai
ną sukomponavo. Tačiau 

i šiuo atveju to nebuvo pada
rytą. Kažin kodėl? —V. V.

A.L.Davidoms, M.p.
4910 S. Mįchigan Avė.

■, - . . - Kenwood 5167
Duetu daina- I nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 8 valandai vakare.
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

r»

ADVOKATAI

t’

laisvė yra 
mes šian-' 
apie Lie • 

tuvos būklę, apie musų brolių 
gyvenimą, jeigu ten spauda 
yra cenzūruojama, jeigu redak
toriai negali ten laisvai rašy
ti? Lietuvos žmonės užsieniuo
se leidžiamus laikraščius netu
ri progos skaityti. Tiksliau sa
kant, jie neturi progos skai
tyti tokius laikraščius, kurie 
yra demokratiško nusistatymo. 
Įleidžiamą tik tokie laikrą% 
čiai, kurie įtaria diktatūrai, 
arba bent 'jjięko nerašo apie 
Lietuvos diktatūrų.

Lietuviai liejo savo kraujų,1 
kad iškovotų neprikląusoąiyby. 
Jie dėjo paskutinius savo cen
tus. Jie kovojo prieš carizmų, 
šimtai dėl tos kovos nukentė
jo, — pateko j kalėjimų arba 
buvę ištremti į Sibiru. Tie, ku
rie nesibijojo prarasti laisvę ir 
net netekti gyvybės, ti.kw 
Lietuvai geidė laisvės. Jie pa
tys kovojo už laisvę ir tikėjo
si, kad Lietuvos žmonės susi

su automo
biliais

Nuo šių pietų prądžįęs įki, 
kovę 24 d. ęięygįąniįe ,nęįąį-t 
mėse su automobiliais žuvę 47. 
žmonės. Pernai per tą pątį lai
kotarpį žuvo 49. Vadinasi, .skir
tumas visai mažas.

Sotus alkano neat
jaučia

Visgi tas posakis gana .tei-' 
singas. štai pas mus bandoma 
ąukęlti pinigų, kuriais bus šel
piami nukentėjusieji į?$* 
yyuių žmonės. Ligi šiol jau 
sukelta apie 80 tūkstančių do.- 
lerių. Tuos pinigus sudėjo dau- 
giausia darbo žmonės. Stanį- į M -• i •
bipsįos kompanijos beveik vi
sai neprisidėjo, nors joms ke 
ji tūkstančiai dolerių nieko ne^ 
reiškia.

Jonas Polteris dar
buojasi

Jonas Polteris, SLA 14 kuo
pos sękretorįųs ir organizato
rius, nemažai pasidarbavo nau
jų narių Susivienijimui gavimo

rybonį? ,jB jwrt 
ti nųe 1^9 ^0. Afeu gyyeri 
na aut Nai'woqd RoM

Nutroško .tirys
W.^R1JEN. Qhio. — įšviečia

mosiomis dujomis nutroško vy- 
ras, žmona (Garter) ir dar vie
na senukė- Du šunes tąip pat 
buvo rasti negyvi. Išliko gy- 
va tik dvylikos metų mergąi- 
tė, kurios miegatooj? kambą- 
rio įaugąs buvo atidąrytąs. 
Spėjama, kad gazo pečius ne-i 
buvo tinkamai užsuktas.

. ’ ■ ■ ’ ■

Išsibardavo 
skalbyklų

Skalbykla adresu 3901 Sųue- 
rior Avė. liko išbombarduota. 
PoŲcija sako, kad buvę pądė-\ 
ta didelis gabalas dinamito, 
įtariami yra unijos organizą- 
to^riai, kų'rįe ir liko areštuoti.

. Skalbykla turoj d ; nesusipra
timų jsu unija 'dęl i 
dų ,ir .atlyginimo darbininkams.

Ištraukė iš ežero 
lavoną

Netoli . Clevelando ežere
vo rastas lavonas. Matyti, kad1 
jis vandenyj jau pusėtinai il
gą laiką išbuvęs. Kišenėje ra
sta užrašų knygelė. ,Ji tiek iš
mirkusi, kad užrašai labai sun-į 
kiai bėra įskaitomi. Tačiau atr 
rodo, jog nuskenduolis yra • J. 
į<. ĄĮąziunas. Jokio adreso re- 
sųrąstą. Jo drabužiai siūti yįe-

^u|£Ž#9> N. Y., fįnw, 
Tąd įąbąi g.aįųna, kad jis ta
me mieste įr gyyęno.

Bet jeigu M.aziųnąs buvo iš 
B-ųftajo, tąi kokiu bų<Įų jis gą-’ 
įėję ątsi^as.ti ežere ųetoįi Cle- 
velando ? •

Kąi kurie spėja, įęąj gal ji,s 
,čia b.ĮW9 atvežtas ir nužudy
tas. Ant j 9 bjUnę yra pastebi-! 
mos kelios nedidelės žaizdos.

Išvažiuoja Petrąs Luiza
Petrąs Luiza, žinomas viep

tos komikas ir kupletistas, iš-- 
važiuoja į Toledo, Obio. Va-- 
Žiuoja ten venos jkoinpAiiiįbs 
Jtyieęįąųias. Kaip Ugąi ten pa- 
siįiks, tąi įr ;pat.s nežino: gal 
jcejįiųi savąįtes, o gal apsįgy- 
y.ėns ir visam laįkui. ;

cCįeve^ąiidječiai apgaijeatau- 
ja .veiklaus jąųiiiųoįię, kurą 
mus dainai pąlmkspAindĄv,b 
sayo kpmįą,ką(is įęšįįmas jr dąir 
ųoiųis. Lįnkjmę 
.gęrįąųsįę pasisekimo •ųaujęjė 
yieįęje ir įąąująpįe;

Organizuoja dideli 
chorą

P-iaY Birųta Zurįs prįitičio

tolėjo ;įr Qbįb yąjątija.
Molių ptądąry.tą jfebąį dą^.-i 
Dąųgįąu?> 
lųouth, ]^ąrWą, 
dar į^ejĮį kiti Rftr «j£ęr
lias dįeųą^ keW' bvy(9 uždą- 
ryti, nes pąyoįiiigą buvo važi
nėtis.

I' . • • ‘ ‘ . • ■ • « • <

Jonas Dęrąitis vėl 
darbuojasi >

Jonas Deraitis yra vienati
nis Qhįo valstijos legislaturęs 
Ijetąiyis atstąyaš. Jis liko jš,- 
rnktas prieš dvejetą metų. Ką-i 
dangi jo termiiW baigiami, 
lai jis yel vąro yąjų, kto ^ą- 
I^tų ’ pątekti į įegisįątiirą. Liy-. 
tuvių Demokratų ^Klubas, ųėrą 
abejojį^o? ir^i ■ ątg^sis yįsais1 
budais prąyeąti 1 J^erąitį į įer 
^ifjąjųrų, 1 h?

Joji^s JariiĮS.

Kaip žmonės laiką 
praleidžia '

nam užsųlaįu^ nųsįbpšta.,, Nu
risi su žr^oiįėmU stįsitikti, prąr 
ąįk^b^ti, pąsiįūdiĮ^^iti. ^tąį. 
kodėl daugeįįs p*\tavrenus lan-i 
ko. Užeina, pasiima stiklų 
alaus ir laukia. ‘ Laukia gal. 
užeis koks pažįstamas ar. 
draugas, su kuriuo butų gaji-; 
ma įvairiais gyvenimo reiką-. 
lafe basikatlbėti. ‘ /

Kai kuriuose f tarvernuOse 
pasitaiko ir muzikantų. Tada, 
žinoma, prasdeda kojų mįk--

K^y9 gi (d. Jąąi&ų savininkai 
įųyo ąųrę^ sąyų £#įų. Su- 

ir ^ątąljįų, ir bedie-
V v ki-

Ję^ų. ^o^u, įąi viso- 
ki,ų minčių ir visokių į si tiki
nimų niįšįnyĮS. Ir vis (įeito ta 
marga minia sugebėjo drauge 
linksmintis. Viskas ėjo sklan
džiai be jokjų ųesusipratimų.

Mat, taip sakant,, bendri 
interesai vieniją. Namų sąyi- 
ųb^as hblseyįkąs snrąnda 
benditą kalbą su nainų savinin
ku kataliku. Tai visai natūra
lūs dalykus.

> Balius įvyko Darbininkų 
.syetąįnėj.e, Ę. 79 st. įdomiau
sias bąjįąųs numeris b.uyo tas, 
įįad tožįkąs i svetainės vidų-

K. P. (i ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. peąrborn St. 
Kainb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—4323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
rr"f' ' Tel. Boulevard 1810.

Ęętrirtądieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties. >

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Uetuvis Advokatas 

<631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rėš. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoDAt Renublic 9728

1 ■’ 11’J       T.............. .................... ..
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Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedčl. . pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenuc 

Telefonas Republie 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Perk 3395 

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z; Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti 47th Street

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

, Dr. Strikol’is
Ofiso vat vžjęarais nuo ’6Ynd 92“b I Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVS. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pairai sutarime.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

TąL C>earbom 3984
J Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ris dalyvaus SLA. šeiminiame

MNAŪJIENOS^
PASIUNČIA PINIGUS
Į UETJIV4

> LlįTĄIS )
PęrsiuntįąĮąs 3neJ?r^ng}is.

1739 & Halsted St J
CHICĄGO, ILL. _

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

«6|0' S. Wcatern i 
2nd floor ' ’ 

JJethlock 9252 1 
Pątoąuju prie 
irimdynio namup 

; se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie fresitr 
ment 4j mągne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir riier- 

1 ginoma pątjari.- 
mai dovanai. k

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valapdos: Kasdien nuo 9 iki 5. 
' Vakarais: PanedŽlio, Seredoa ir 

Pštnyčios .6 iki 9.
Telefonas Canal 1175. 

Namai:. 6459 S. Rockvrell Street 
Telefonas Republic 9600.

~ A? A. SLAKIS
- r ADVOKATAS;

111 w. Wąshington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUQZA>A3

EUDEIKIS
i ' v IR TĖVAS
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Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS *
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 63rd St

Valandos: nuo 1-3 ir 6:30-8:80 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 

Rez 2515 W. 69th St..
Tel. Hemlock 6141

■ s. p. |
3819 Lit'uaniaą Avenue

;• ‘ ą^i^ąnce.pat^

į<W Lafąyette

^phone Yards 1188

RNĄVIJJAS DIENĄ IR NAKTĮ 
ds mir-n42 ...........
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DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
ipo,* škąudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystė ir tdliregyste. Priren
gia teisingai ąkinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taišonįos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedfilioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitįkimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

uns
___ _____ Jimo, 

temimo, nervuotu-

TeL Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nėdėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. Š. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. C. SERNER 
LIETUVIS 

_ __ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

756 West 35th St.
kampas fĮalsted St.

Valandos imo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėlįomis tUUO 10 iki 12 yal. dieną.

LIETUVIAI
Gydytojaj ir pentistai

Amęrikps Lįętųviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ą. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 
' 2400 West Madisąn Street

Val’ 1 8
N&nji teląfQW BrpnsFick 05B7

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez/Tel. Victoiy 2348
Dr. Bertash

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

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas Per 86 
metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
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

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 ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai Hieną. *

Phone MIDWAY 2880. ¥ • -

Telefonas Yard> 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
' f ' chronišku liiru.

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

Uomii ir Šventadieniais 10—12 
dien*. .j

IMPERFECT IN ORIGINAL

Ava.ru


Ketvirtadienis, bal. 2, 1936_____ \ ______ ______

ŠIMTAMETĖ M. KRUŠINSKAITĖ PASAKO
JA APIE LIETUVOS PRAEITĮ

Kartuvės. Tortury salės valstiečiams. Andriaus Kuktos 
ir Jeronimo Skiedurio kerštas. Baudžiavos panai
kinimas. Antrojo lenkmečio ugnys. Didysis korikas. 
1905 metai. Didysis karas.

su lenkais kariauja, nori visai 
būti laisvi. Ir gerai, kad lenkai 
neužėjo. Būtum vėl iš naujo 
pražuvę ir vėl kentėję, — sa* 
ko senelė. ;

Senutė dar tvirta. Ji daug 
atsimena apie senovę, daug ga-

NAUJIENOS, Chicago. Ili.
- ,'I ...V n : ,1 4 111"'   

Ii pasakoti. Tačiau tie jos pri» 
siminimai nustoja istorinės ver
tės tuo atžvilgių, kad ji painio
ja laiką, t. y. prisimena atski
rus epizodus, tačiau sunkiai nu
stato, kada tai. įvykę. [“L.;

'•-Alfa.''

Nash Motor Co. dirbtuvėje 
dirbama 8 valandas per dieną. 
Simmons kompanijoje dariai 
irgi šiek tiek pagerėjo. Kitoco 
dirbtuvėse irgi dirbama, nois 
ir nepilną laiką.. Iš viso atro
do,7 jog

*****

> ' (Tęsinys)
Praslinko aštuoneri metai. 

Berniokas pavirto vyru, pamir
šo priesaiką. Jis įsimylėjo vie
ną baudžiauninkę ir jau rengė
si ją vesti. Tačiau turėjo gauti 
iŠ| pono sutikimą. Ponas sutiki
mo nedavė, o, išsiuntęs jį dirb
ti, mergaitę išgėdino. Perspė
tas vaikinas bėgo gelbėti myli
mąją, bet jau buvo per vėlu: 
tėvą rado nusikaltimo vietoj, 
įsiutęs dvarininkas norėjo nu
šauti sūnų, kurį krutino užden
gė mergina. Ir mergina krito 
nuo šūvio. Ponas pabėgo. And
rius palaidojo mylimąją, apvo
gė poną ir dingo miškuose.

Tik po pusmečio jis pąsirodė 
Kvietišky, užplakė ir nukanki
no poną — tėvą, pelenų krūva 
pavertė dvarą ir dingo miškuo
se, grąsindamas visiems, kurie 
tik engė baudžiauninkus.

Parapijų kunigai iš sakyklų 
visada ragindavo baudžiaunin
kus kantriai kentėti, nes už 
kančias žemėje bus atlyginta 
danguje. Ir baudžiauninkai 
kentė. Kentė sukandę dantis.

—Mužikai nelaukė baudžia
vos panaikinimo, — sako Kru- 
Šinskaitė: — jie manė, kad 
baudžiava amžina; nesuprato, 
kaip gyventų, jei nereikėtų eiti 

. baudžiavos. Mužikai tenorėjo 
tik vieno: kad baudžiava butų 
palengvinta, kad ponai mažiau 
muštų mužikus, nesielgtų su 
jais, kaip su šunimis, šnektos, 
kad bus panaikinta baudžiava, 
jiems atrodė piktas juokas.

Susirinkdavo baudžiauninkai 
vakarais, būdavo, pas kokį vie
ną ir šneka, kad užvaizdą jau 
geresnis, kad ponas praeida
mas pro dirbančius mužikus 
užšnekino. “Ir koks geras bu
vo ponas“, stebėdavosi bau
džiauninkai, “kad jis visada 
toks butų“... Bet ponai, matyt, 
žinojo, ko jiems būti geriems. 
Dar nespėjo valstiečiai apsipra- 

- sti baudžiavos panaikinimu, su
sitvarkyti savo gyvenime, kaip 
ponai pradėjo agituoti.

—Jie visko žadėjo, — prisi
mena senelė, — sakė, kad bau
džiavos nesugrąžins, kad muži
kus apdovanos daugiau žeme. 
Tik reikia, kad lenkai valdytų. 
Jau Lenkijoj žmonės sukilo. 
Ginklus davė ir Lietuvoj. Ap
ginklavo žmones karabinais, 
pištalietais, dalgėmis. Bet ne 
visi patikėjo ponais. Dar visi 
prisiminė bizūnus, kurių randų 
pas kiekvieną buvo. Taigi ii' 
pradėjo mušti ponus. Kai kur 
ėjo su ponais, bet aš daugiau 
mačiau, kad eina prieš ponus.

—Buvo labai didelis sumiši
mas ties Marijampole, tąsyk 
vadinama Starapole. Miško pa
krašty susirėmė rusai su po
nais ir mužikais.

—žiūrim pro langą. Rytas. 
Jau švinta. Ugi baisus riksmas. 
Tik skamba geležys, šaudo. 
Saulė užtekėjo, ir motome pa
giry smaigus. Vieni kitus du
ria. Rusai veja, ponai ir muži
kai bėga j mišką. “Dieve, Die
ve“, sako baudžiauninkė, kuri 
su manimi prie lango buvo, “ir 
kaip jie akių neišsibado“...

Sukilimą lenkai pralaimėjo. 
Krušinskaitė mano, kad sukili
mą butų laimėję, tik labai ma
žai mužikų ėjo su ponais.

—Labai daug dvarų sudegi
no rusai. Sukilimą malšino vie
nas generolas, kuris gyveno 
Vilniuje (galvoj turima Vii 
niaus general-gubernatorius 
Muravjovas). A tai buvo žiau
rus. Kitaip jį niekas nevadino, 
kaip Korikas. Beveik kiekvieno 
miestelio kapuos yra jo nužu
dytų žmonių. Yra ir Marijam
polės mažosiose kapinėse. Kapų 
tai neatsimenu, bet yra.

giausia tai buvo prie kelio į 
Kvietiškį pakasta.

—Jau sukilimas praėjo, jau 
žmonės pradėjo ramiau gyven
ti, užėjo bado metai. Kai lijo, 
tai lijo — visų javai sumirko, 
niekas nuo lauko nepasiėmė. O 
kaip buvo sausra, tai ir balose 
totorkbs išdegė. Būdavo, eina 
žmonės per kaimus peralkę, bet 
nieko negauna. Eina į dvarus, 
bet prastiems žmonėms dvaro 
klėčių durys uždarytos. Tai vis
ką suvalgė žmonės. Būdavo, 
kauks, kauks iš vakaro prie tvar
to šuo, o ryte, žiūrėk, jau puo
de verda... Žmonės duoną kepė 
su druožlėm, pelais. Gerai, kad 
dar rusai padėjo, atvežė grudų, 
kurių kiekvienas žmogus po du, 
gorčių gaudavo per savaitę. 
Šiaip — visi žmonės butų iš
mirę, nors ir taip daug mirė 
nuo bado ir ligų.

Sunkus žmogaus gyvenimas 
buvo, ir baudžiavą panaikinus. 
Visus spaudė dideli mokesčiai : 
pagalvės, činčas ir kt. O pini
gų nėr. Jeigu nespėja ūkininkai 
išsimokėti mokesčius, atsiunčia 
rusai du, tris kazokus ir >juos 
laikyk, kol išmokėsi mokesčius. 
Tie kazokai dar ne bet ką ėdą... 
Suėda ir vištas, ir antis. Ir ver
kia gaspadine, pas kurią toki 
ėdunai atsikrausto, nes mokes
čius vistiek reikia mokėti. Bet 
vis tai ne baudžiava, — pasi
guodžia senutė.

Spaudos draudimo laikmečio 
ji nepamena. Tąsyk ji buvo Ru
sijos gilumoje. Ir tik iš laiškų, 
kuriuos’ jai rašė Lietuvoj likusi 
jos duktė, jinai žino, kad lietu
viai labai daug nukentėjo dėl 
“druko“. Tačiau ji stebisi, kaip 
greitai tie buvę baudžiauninkai 
galėjo pritapti prie spaudos.

Būdama Maskvoje, ji sutiko 
keletą lietuvių studentų, kurie 
ir ją norėjo įtraukti į darbą. 
Tačiau jai nepaaiškino to darbo 
prasmės.

—Per “japonišką vainą“ jau 
buvau Marijampolėje. A tai bu
vo gražus lietuvių. sutarimas. 
Atsimenu, vieną hedėldienį ties 
senom kapinėm ant daržo buvo 
pastatyta tokis kluonas. Į tą 
kluoną eidami žmones mokėjo 
auksiną. Aš nėjau, pinigų ne
turėjau su savim. Bet buvę pa
sakojo, kad ten rodę teatrą. Tas 
teatras taip patikęs žmonėms, 
kad jie pradėjo nė policijos ne
bijoti. Žiūrėk tik užsilipęs ant 
kėdės ar bačkos vyras kur rin
koje ir pamokslą sako.’ Ale sa
ko gražiau, kaip kunigas baž
nyčioj. Ir vis tik “reikalaukim 
laisvės, reikalaukim laisvės“. 
Labai gražiai pamokslą sakė 
vienas daktaras kiaulinėj rin
koj (spėjama, kad dr. K. Gri
nius. Alfa). Po jo pamokslo 
net kunigai iš sakyklų pradėjo 
žmonėms apie laisvę pamosiąs 
sakyti. f.'.

Starapolėje buvo labai daug 
kareivių* Kur dabar kazermės, 
stovėjo maskoliai (pėstininkai), 
kur bravoras — raitelių buvo, 
o Kunickienės namuose gyveno 
kazokai. Kazokai čia buvo ne
kenčiami. Nekentė nei gyvento- 
jaiy nei kareiviai, žiūrėk — tai 
ir mušasi kur susiėję. Kartais, 
kai susimušdavo maskoliai su 
kazokais, tai ir negyvų būda
vo. Iš pradžių kazokai ir ma
skoliai nieko nedarė žmonėms; 
bet kai tie žmonės pradėjo vi
sai bruzdėti prieš valdžią, ėmė 
mušti. Labai mušdavo kazokai. 
Net sii arkliais į būrį žmonių 
įšokdavo.

Užėjo Didysis karas. Sprogo 
granatos, griovė armotos. Su 
daugeliu žmonių pabėgau į Ru 
siją. Ten kentėjau alkį ir šaltį, 
kol baigėsi karas. Parvažiavom 
it nustebau. Dar čia eina karas.

jau baudžiauninkų vaikai

z '■  “"g"             

KĄ ŽMONES MANO
n-     •' - - -----  > - : - -J

Ar Dr. J. Šliupas did
vyris ar karjeristas?

Didvyriais vadiname tuos as
menis, kurie ne savo naudai 
ar “garbei“ dirba, bet tautos 
ar žmonijos gerovei. Pavyz
džiais gali būti Simanas Dau
kantas, Vincas Kudirka, Pra
nas Vaičaitis, Jėzus, Mahatma 
Gandhi ir šimtai kitų, save pa- 
vojun statantieji ir užtariau 
tieji skriaudžiamuosius.

“Aušros“ laikais, kuomet 
Rusijos valdžia vaike inteli
gentus'iš Lietuvos, musų did
vyriai pasiliko kartu su arto
jais vargelį vargti; kiti net šil
tas vietas svetur pamesdami 
grįžo Lietuvon artojuose V’ltį 
ir gerą ūpą palaikyti. Dr. J. 
šliupo tokių tarpe nerandame. 
Pirmam pavojui atsiradus, ji
sai dūmė užsienin. “Aušrą“ pa
metė likimui. Dr. J. Šliupąs 
visgi išsirūpino iš dabartines 
A. Smetonos valdžios “pensi
ją“, kaipo didvyris “aušrinin
kas“. Tai kur čia savęs išsi
žadėjimas visuomenės labui?’

Laisvamanybė Dr. J. šliupui 
yra “idea fix“, o kartu ir ne
užginčijamos vadovybės “gar
bė“. Kur pasišventimas? Jojoj 
išleistos keiksnojančios knyge
lės jam davė naudos. Visur už 
laisvamanines

atlyginimą. Vadovavimo “garr 
be“ jame Ugdė ūpą.

Baltimųrės Bubelio pinigais 
įgijo "M.D. . diplomą. Vertėsi 
“akušerių“ mokykla. Ėmė iš 
busimųjų, akušerių pinigus i^ 
dalino jdmš ‘tdipiomus“ be tin* 
katilo' pralavimmo. Marijona 
Baltušis, dąbar Zlatkienė, ga* 
Ii visuomenei daug papasako
ti rapie Dr. J. šliupo akušerių 
mokyklą, nes ji iš Dr. J. šliu
po yra gavusi tokį “diplomą“.

Karo (1914*1918) laikais Dr. 
J. šliupas elgėsi žeminus krb 
tikos. Kada Gabrys (Juozas 
Paršaitis) iš Paryžiaus atvy
kęs aplankė Washingtone' tū
lus diplomatus Lietuvos reika
lais, tai Dr. J. šliupas ramiai 
“miegojo“. Dr. J. šliupas 1914 
metų - liepos mėnesyje išleistos 
“Tėvynės“ tūloje laidoje išėjo 
su pilnu pagiežos straipsniu 
prieš Gabrį, kam anas drįso 
Lietuvos reikalais rūpintis, Dr. 
J. šliupo nepasiklausęs. Jo šū
kis buvo: “šalin Gabrys .— ša
lin kunigai“. Nuo karo nukep
toj usiėms pašalpos teikimą ty
čia trukdė, net per s du metus, 
kol jau miręs inžinierius Na* 
ruševičius (Norus) Amerikon 
atvykęs vargais negalais šiaip 
taip sulipdė lyg ir bendrą Lie
tuvos šelpimą. Dr. J. šliupo 
“EGQ“ , didesnis, negu visa 
Lietuva!. Kiti daugiau pasakys, 
kas Dr. J. šliupas.. .“per pauk
štis“ -

KORESPONDENCIJOS
Harrisburg, III.

SLA. 16 kuopos bal
savimai

Kovo 29 d. įvyko SLA. 16 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo Pildomosios Tarybos na
rių rnkimai. Balsavimo pa
sėkos tokios:
Į prezidentus:

F. J. Bagočius 9, N. Raste
nis 1.
į vice-prezidentus:

J. K. Mažiukna 10.
J sekretorius: :

P. Jurgelutė 6, M. J. 
kas 4.
Į iždininkus:

K. P. Gugis 10.
į iždo globėjus:

E. Mikužiutė 9, J. Miliauskas 
8, J. Mockus 2, A. Zalatorius 1. 
J daktarus kvotėjus: k

Dr.« J. Stanislovaitis 10.

tik jie, bet visi mes, kurie esa
me piliečiai ir kurie norime, 
kad miteų mįęętebutų tinkama 
tvarka. . .• ,. A /

Kandidatais į: miesto tarybą 
(korisilmanus) yra trys darbi
ninkų remiami žmonės, būtent, 
John Martin, Edward Wešton 
ir A.rthur. Schaęfer.. Jei tie vi
si trys Bus išrinkti,, tai perą 
mažiausios abejonės, kad mies
to tvarka žymiai bus pagerin
ta. Todėl musų visų pareiga 
balsuoti už tuos tris kandida
tus. Tad balandžio 7 d. būti
nai dalyvaukime balsavimuose.

Vini-

Darbai anglies kasyklose 
mažėja. Kai kurios kasyklos 
jau užsidarė, o dėliai to, žino
ma, padidėjo ir bedarbių 
skaičius. Aš pats dabartiniu 
laiku nedirbu, nes musų kasy
kla

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys labai idomus, štai jis:

B. Ainalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Leonas — Iš Britų Indi
jos gyvenimo.. r

A. Pavilionis — Sieliai.
J. Radžvilias —- Apie musų moder- 

niaia' tapybą. ■ ;' .
Maksim Gorki j — Mergaite.
J. Radžvilas žlugimo kronika.
S. Eseninas — Ęileraštis.
A. .Michailovas .— Miego fiziologija 

ir miego teorijos.5
' Kaina 45 centai.

Galima gauti > 
NAUJIENOSE

1739 S./Halsted St.

užsidarė.
— Ant. Geraltauskas

Kenosha, Wis.
NOMINACIJOMS PRAĖJUS

“Primary“ rinkimai jatf pra
ėjo.* Vadinasi, kandidatai jau 
nominuoti. Dabar laukiame 
tikrųjų rinkimų, kurie įvyks 
balandžio 7 d.

šia proga noriu čia padaryti 
vieną kitą pastabą. “Primary“ 
rinkimuose daugelis piliečių ne
balsavo; Jie teisinosi, kad esą 
tai ne tiek jau svarbu.

Bet jeigii jiems tie “pirmie- 
rinkimai nebuvo svarbus, 

balsavimuose

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

• VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo tok$ kfldiu* ir , neturėjo 
tttb; nežinojau nėkądaryti’.’

MoUnoe.Mtkb, Įwi4'.Trlriėr‘a Bitteir 
Vynas yti geriausias vaUtai mus 11 pe
nėjusiems, nepilnai augantiems valkU- 
diams. Jo iudUaldfeli :4ąJyį yta. <0^ 
tiauslos, kokias medicinos mokslą# 
tino apgynimui nuo nevlrSkiiiimp* 
prasto apetito, galvos skaudėjlmb, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, 
dos nesveikumo ir negerumų sąryly 
su vidurių 'neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas Jei- 
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINĖR’S ELlXiR 
OF BITTER W!NE

ji”
tai galutiniuose Joseph Triner Company, Ohlcago

biznis šiek tiek taisosi.
• ■ —o— .. ■

212 kuopos kai kurie 
turėjo su liga kovoti. 
Shimanauskas jau p'i-

SLA. 
nariai 
P-as J.
sveiko, bet p. A. Kvedaras vis
dar negali nuo ligos atsikraty
ti. Prieš kiek laiko jis išvyko 
į Madison, Wis., gydytis ir iš 
ten dar neparvyko.

Dar vis serga ir p-ia Povi- 
lanskienė. Ji yra namie.

Linkiu visiems kaip galima 
greičiau pasveikti. . . ' .

i—’C. K. Braze.

Politika
Lietuviai Republikonai 
už Col. Knox
Adv. A. A. Dobbs kandidatuo
ja į legislaturos atstovų 
bptąr .

Lietuviai republikonai ren
giasi išeiti už Col. Frank Knox 
kandidatūrą į prezidentus. Su
siorganizavę į Lietuvių Biznie
rių Republikonų Kliubą, jie 
sekmadienį rengia bąnkietą ir 
į jį kviečia kandidatuojantį 
dienraščio “Daily News“ leidė
ją. ' ■ ' 1 '

Bankietas įvyks La Šalie 
viešbučio Red Room šį sekma
dienį, 6:30 vai. vak. Bilietai 
yra $1.55.

Tarp 'vakaro svečių bus adv. 
A. A. Dobbs, kuris kandida
tuoja į valstijos legislaturos at
stovų butą nuo 11-to senatoria- 
lio distrikto. Tas dištriktas ap
ima pilnai arba dalinai 13, 15, 
16, 17 ir. 18 wardus.

. Adv. Dobbs kandidatūrą in- 
dorsąvo, Chįėagos Lithuanian 
Political! ($ub, Amerikos Lietu
vių Advokatų draugija ir Lith
uanian American Republican

Business Meii’š Organization of 
Coojk County.

Jo kandidatūrą taipgi remia 
David Davidson, rep. kandida
tas į 13-to wardo commiltee 
manus ir Ernest Geisler, kan
didatas tam pačiam urėdui 15 
warde.

Masinis Mitingas Adv.
Zurini 21-mam
Warde

Rytoj vakare 21-mam warde 
lankysis lietuvis kandidatas į 
municipialiųs teisėjus, adv. J. 
T. Zuris, 21-mo Wardo Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia jam masinį mitingą Die
vo Apvcizdos parapijos svetai
nėje, prie 18-tos ir Union gat
vių. »,’ < ,•

Kliubas turi įsteigęs du cen
tru — “heądųuarters“; West- 
sidėje, Walter Neffo svetainė
je, 2435. S. Leavibt street; 18 
apielinkėje — Geo. M. Cher- 
naucko svetainėje, 1900 So. 
Union avenue. .

DRAUGIJŲ ŽINIOS
Raudonos Rožės 
Kliubas Nori 
Jaunų 
Vyrų

keletas svarbių reikalų aptarti.
Atsiveskite jaunų vyrų į na

rius, nes žinote, vajus tęsis tik 
trumpam laikui.

CICERO. — Rytoj vakare 
Liuosybės svetainėje įvyksta 
svarbus Raudonos Rožės Kliubo 
susirinkimas. Visi nariai, yra 
kviečiami susirinkiman atviru
tėmis. Yra būtina, kad visi 
skaitlingai dalyvautų?- nes yra

—DRESES- - - -
VYRŲ SIUTUS J|
TOP KAUTUS ' II IĮ _ 

Išvalome ir Išprosinam 1 C 
Plūs Apdr. nuo Ugnies 1

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rubns.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

.6 RŪBAI, $1.60 
ATSIIMAM IR PRISTATOM

ISO N. STATE ST. . KAMB. 1328 
■ ' DEARB0RN 8746 -

1 MILIJONUS, 
KURIE TURĖTU

VARTOTI BRAN
Bandymai įrodo ALL-BRAN 

Pataisb Užkietėjimą* 

švelniai ir Nalurališkai »

Nuo jo pasirodymo, apie penkio
likos metu atgal. Kellogg’o ALL- 
BRAN yra vartojamas milijono 
žmonių su labai gerom pasekmėm.

Realizuojant svarba atsinešimų 
tarp tinkamos dietos ir sveikatos, 
Kellogg Compąny per daugeli metų 
suteikė pagelbą žymesnių universi
tetų tirinėjimo laboratorijom, šie 
tirinėjimai parodo, kad nuolatinis 
bran vartojimas yra pilnai patenki
nantis.

ALL-BRAN 
maista“. kuris 
švelniai išvalo
taipgi suteikia vitaminų B ir gele
žies. Vąrtokit Šiuos maltus javus 
(cereal) su pienu arba grietine, ar
ba išvirkit skaniose patrovose.

šiuos skanius maltus grūdus gali 
valgyti kiekvienas normališkas as
muo. Du šaukštai Kellogg’o ALL- 
BRAN kasdien yra beveik pakanka
mai. Pasitarkit su savo gydytoju 
jeigu jus negausit pageidaujamų re
zultatų.

Pagelbėkit 
ti sveikatoj 
reguliariškai
Parsiduoda visose gro- 
s e r n ėse. Padaromas 
per Kellogg, Battle 
Creek.

suteikia “minkšta 
sugeria vandeni ir 
žarnas. ALL-BRAN

savo šeimai pasilaiky- 
.Vartokit ALL-BRAN 
dėl reguliari š kūmo.

AMLRIC AN 
MEDICAL 

ASSN.

Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto
kos “minkštaus maisto“.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

NEGERUMAI
Daugelis jnoterų ir vyrų duoda progos men
kiem vidurių negerumam išsivystyti į bai
sius olseriųš; nekreipdami , domės į tokius 
pavdil.ng.us signalus . kaip , gazus, skausmus, 

• išpūtima vidurių, atsirūgima, vėmimų ir ki
tus vidurių negerumus. “Vienas diegsnis 
laikų, sutaupo sėptynius”—tai senas posakys 
bet kaip teisingas'. Nelaukit, bet pasiduokit 
egzaminaėijai tuojaus. IR SUŽINOKI! TIK
RĄ PRIEŽASTĮ JŪSŲ NEGERUMŲ.

ŠUŠ. į X-RAY S ONVo’^KAlt j BG4AMISA0UA •<

Operacija daugeliu atsitikimų nėra reika- 
linga. Jus ir mes norim, kad operacija bu
tų išvengta, jeigu tas galima. Mes kalbame 
iš didelio • patyrimo, kurt gavome beprakti
kuodami ir dirbdami ligoninėse. Baimė ane- 
sthetikos ir ligoninės išlaidų, skausmų ir 
sugaišinirhas laiko, sulaiko daugelį vyrų ir 
moterų nuo pasitarimo su Gydytojum apie 
savo negerumus. Musų simpatija eina su 
visais jais. Atsilankyklt šiandien dėl egza- 
minacijos. ir sužinokite kaip mes kariaujame 
sjj ligomis,,, išvengdami operacijos ir pagelb- 
stlme prie užsisenėjusių ligų musų metodu 

!dia pat musų ofise be jokių ligoniui skaus
mų, už mažų atlyginimų.

ATIDĖLIOJIMAS TANKIAI BŪNA 
PAVOJINGAS

Egzamlnaclja Dykai. Kraujo Ir Slapumo 
Ištyrimas.

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien.—Antrad. 
jr Penktad. 9 iki. 6 tiktai.—Nedėliotais 9 

iki 1 vai. po plet.

VARICUR
INSTITUTE

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

ŠIOS SAVAITĖS

Extra Bargenai
Springsinis
Matracas
Vertės $16.00

ROOSEVELT
FURNITURE1

2310 West
Rooseyelt Road

Tel. Sėeley 8760

PASKOLOS ANT MORGKIŲ
5 iki 20 metų

.Taupykit pinigus apsaugoto j vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

X-RAY Ar turit nesmagumų su kojom?
I Ar sunku pririnkti ėeverykus? Ar taip... 

Atsilankyklt pas SHAPIRO dėl pagalbos. 
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykus, —

- labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausi sta-
čeverykų Chlcagoje dčl visos Šeimynos. Mes garantuoja- 

1 y g a nic' lta<1 čeverykai, kuriuos pas mus nusipirksite bus labai
! mTĮ Į1 Jt W I fjM patogus arba mes juos atmainysime.

; Visi nauji pavasariniai stiliai
Ha H1 ' EpU 1J Visame savo gyvenimo jus nepirkote čeverykus 18 krautu-

g' J y vės, kuri elgiasi taip mandagiai ir kur kainos yra prlelna-
miausios už augStos rųžies čeverykus.

■ i11 Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Specialia
1 iBB Mfc lM S Ii? departamentas dčl kūdikių. Kainos------- $4 35 V^r*‘

■BHHIMhMmhmJB Mes specializuojamčs moterų avalinėje.
KAINOS $2.95 IR VIRS‘ TAIPGI DfiL STORESNIŲ.'

Dėl vyrų . mes užlaikome Florsheims ir Freemans čeverykus. Kaina CBCa ’IH, 
FLORSHEIMS $8.70 IR VIRS.

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

Republic 5436 The Florsheim Store
X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 

WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alintas 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

STRMOHT KEHTIKM. 
Boiroon

A *" ■-'.:<^:>zį;^^r
- *>^>w «.».«. * ~.,

Mutual LiguorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803
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Užsakymoluinai
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Pusei metų
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VIENA ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA PO KITUOS

Dar nespėjo budelis pasiųsti į “aną pasaulį” Lind- 
bergho kūdikio užmušėją Hauptmanną, kai pirmuosius 
Amerikos laikraščių puslapius užpildė žinios apie bylą 
Veros Stretz, kuri nugalabijo vokietį fabrikantą Geb- 
hardtą, New Yorke, ir apie keturis Chicagos jaunuo
lius, nužudžiusius Dr. Peacock.

Ir tai tik garsesniosios bylos. Kitų, “menkesnių” 
žmogžudysčių kasdien įvyksta tiek, kad laikraščiai apie 
jas praneša tik trumpose žinutėse arba visai nepraneša. 
Žmogaus gyvastis šiame civilizuotame pasaulyje dar 
tebėra gana pigus daiktas.

JUOKINGI “RINKIMAI”

Juokingas buvo balsavimas “renkant” Vokietijos 
reichstagą pereitą sekmadienį, nes kandidatus statė tik
tai viena nacional-socialistų (“nacių”) partija ir balno
tuose buvo palikta vieta tiktai kryželiui ties žodžiu “Ja” 
(taip). Buvo iš anksto paskelbta, kad balsuotojai, kurie 
rasy^'^oiars kitąjį baletus<ątbą ^ęr^šysį/Įiiek^ savo 
baiiotua sųgądins ir jų balsai bus ntimestl į šalį. / r

Bet pasirodo, kad Hitlerio balsų skaitytojai nė šitų 
taisyklių nesilaikė. Jie priskaitė prie balsų, paduotų už 
Hitlerio sąrašą, Ji* tuos baliotus, kuriuose nebuvo pažy
mėta nieko. “Nacių” valdininkai spaudoje prisipažino, 
kad tokių tuščių baliotų, kuriuos jie įdėjo į skaičių bal
savusiųjų “už”? buvo 73,000* Vadinasi, pati Hitlerio val
džia prisipažino, kad balsų skaitytojai suklaštavo re
zultatus!

Tačiau jeigu ji padarė klastą su 73,000 baliotų, tai 
kodėl ji negalėjo suklastuoii kad ir kelis milionus?

Tas visas balsavimas, kaip matome, buvo milžiniš
kas farsas.

PARYŽIUS IR MASKVA ĖMĖ PYKTIS
■ **.|l*i .!!■ ■■ • '

Atrodo, kad kokia tai juoda katė perbėgo skersai 
kelio tarpe Maskvos ir Paryžiaus.

Visai neseniai Francijos senatas su entuziazmu pa
tvirtino franeuzų-rusų karo sutartį. Už sutartį karštai 
stojo it Francijos koiritinistai, matydami joje apsaugą 
Sovietų Sąjungai nuo agresingų ’ hitleriškos Vokietijos 
užmačių.

Francijos komunistai sustabdė ir savo atakas prieš 
karo kreditų didinimą ir armijos stiprinimą. Jie paklau
sė Stalino, kuris prieš keletą mėnesių pareiškė spaudai, 
kad Franci ja “turi teisę” apsiginkluoti tiek, kad butų 
užtikrintas jos saugumas.

Tačiau dabar Francijos valdžia staiga suareštavo 
atsakomąjį komunistų organo “L’Humanite” redakto
rių Emile Bonnat už “neteisingų žinių skleidimą” apie 
Francijos kariuomenę, Vyriausias komunistų organas 
buvo įdėjęs keletą kareivių laiškų su nusiskundimais 
dėl maisto ir medikalės pagelbos.,

Komunistų redaktorius bus patrauktas tieson ir, 
gal būt, bus nubaustas — nežiūrint to, kad komunistai 
dalyvauja garsiame “liaudies fronte” ir džiaugiasi 
Maskvos susitarimu su Paryžiui. Francijos komunis
tai nedaro nieko be Maskvos žinios, Taigi Čia kyla klau
simas, kodėl dabar Francijos valdžia pradėjo Maskvos 
šlovintojus imti į nagą?

ATSIDARĖ 6 BAŽNYČIOS MEKSIKOJE

t Neseniai buvo pasklidusios žinios spaudoje apie tai, 
kad Meksikos valdžia urnai pakeitusi savo palitiką san
tykiuose su katalikų dvąsiškija ir leidusi atidaryti tūks
tančius bažnyčių įvairiose krašto dalyse. Bet Meksikos 
vidauą reikalų ministeris Gonzales sako, kad tai netie
sa.

r NAUJIENOS, Chicago M «
jos pramonėje, panašiai kaip 
kad yra daroma Amerikoje įr 
sovietų Rusijoje. Bei vokiški 
racionalizacijos metodai turi 
būt kitokie, negu amerikoniška 
“speed up” sistema arba bolše
vikiškas “stachanovizmas”.
Vokiškas racionalizacijos prin

cipas esąs toks:.“Mašinos tą)k- 
tas turi būti suderintas su ra
sės ritmu.” '

Darbo produktingumą, esą, 
butų galima tuojaus padidinti 
30%.

Tam pritardamas, sunkiosios 
pramonės organas “Ųeūt$che 
Bergwerksžeitung” rašo, kad, 
įvedus racionalizaciją, iš 16 mi 
lionų darbininkų, užimtų pra
monėje, kokie 5 milionai gale 
tų būt atleisti.

Pasklidus žiniai apiė šitokius 
“nacių” pianus, Vokietijos dirb
tuvėse kil6 didelis nerimas. Nei 
Hitleriui pritariantieji darbi
ninkai ir tarnautojai susirūpi
no, kad daugelis jų gali netek
ti darbo.

Štai dėlko rudoji diktatūra 
pradėjd didelę patriotišką kam
paniją dėl Reino remilitarizaci- 
jos. Tos kampanijos tikslas — 
nukreipti darbo žųionių dėmesį 
nuo ekonominių keblumų ir ap
dumti jiems akis patriotiškais 
ūbaisiais.

Lazaro Gardenas įsakė to miestu kunigams per 24 va
landas išsinešdinti.

FARMERIV-DARBININKŲ partija

Minneapolise susirinko 800 delegatų į Farmer-La- 
bor partijos suvažiavimą ir nutarė, kad jau šiais me
tais ta partija turi būt suorganizuota visame krašte ir 
turi dalyvauti nacionalėje politikoje^ t. y. statyti kan
didatus į Jungtinių Valstijų prezidento ir vice-prezidon- 
to vietas.

Ar suvažiavimo noras išsipildys, tai parodys ateitis. 
Bet yra aišku, kad tokios, partijos platforma turės būt 
nuosaikesnė (mažiau tadikališka), negu socialistų* Tuo 
tarpu yra pastebimas vienas įdomus dalykas: komunis
tai, kurie; nuolatos prikaišioja socialistams “dešinUmą” 
ir “Ųeakcingumą”, stoja už farmerių-darbininkų parti
ją. Kiekvienas gali suprasti, kad pas juos nėra jokios lo
gikos.

Apžvalga

DĖL POTVYNIO NEIŠĖJO 
“GARSAS”

R-K. Susivienijimo organas 
“Garsas” pranešė kai kuriems 
laikraščiams, kad dėl didelio 
potvynio Wyoming klonyje vi
sai savaitei buvo sustabdytas 
gaso ir elektros teikimas Wil- 
kes-Barre’je (Pa.) ir 
“Garsas” negalėjo išeiti.

dėlto

PAVYZDINGIAUSIA MIESTO 
• ADMINISTRACIJA —

MILWAŲKEE’JE

Net socialistų priešai pripa
žįsta, kad socialistas Dan Hoan 
davė Milwaukee’s miestui tokia 
gerą administracijų, kokios ne
turi joks kitas miestas Ameri-

&

Esą- atidaryta, viso tik G bažnyčios 
valstijoje ir keturios Sinaloa valstijoje

Ir iš viso neatrodo, kad Meksikoje gali greitai įvyk
ti bažnyčios susitaikymas su Valstybe, štai, viename 
Guanajuato valstijos mieste ginkluota \ katalikų minia 
užpuolė mokytojų susirinkimą. Įvykusiame mūšyje 16 
žmonių buvo užmušta ir 30 sužeista. Dabar prezidentas.

dviCampeche

Chicagos Tribūne bendradar
bis James O’Dorinell Bennett 
šitaip atsiliepia apie tą socia
listų valdomą miestą:

“Aš nežinau kito didelio 
miesto Amerikoje,idtUris duo - 
da daugiau gerų teisingumo 
vykinimo ir taupios adminis
tracijos. pavyzdžių. Mil- 
waukee turi charakterį ir 
sąžinę, kuri leidžia jos cha
rakteriui pasireikšti.”
O štai ką rašo kito konserva- 

tyviško laikraščio, New York 
American, bendradarbis, B. C. 
Forbes: x

“Gaila, kad nėra daugiau 
miestų, turinčių socialistus 
merus. Milwaukee turi tą 
patį rnėrą per daugelį metų, 
ir j oįs politika, jos biznis, jos 

. darbo ir bendros pilietinės 
sąlygos yra toli pralenkę 
daugumą kitų vietų. Meras 
Hoan nėra komunistas, nėra 
nepraktiškas svajotojas, ku
ris reikalautų Utopijos arba 
triukšmingos revoliucijos.” 
Laikraštyje The Cleveland 

Prėsš rašo Ben Williamson:
“Per paskutinįus 20 metų

■ Milwaukee turėjo vieną me
rą, kuris politikoje yra so
cialistas. Per fą laiką mieš
tas laikėsi vienodo nusista
tymo. Bet Milwaukee turėjo 
ne Vien 'tik merą. Ji turi

. veiklią piliečių organizaciją, 
kuri nori, kad miesto val
džia butų gera, ir ji yra ge
ra. Per tuos 20 mėtų Mil-

■ waukee’s teritorija padidėjo/ 
dvigubai, daugiausia prisi
jungiant priemiesčiams. Per 
tuos 20 mėtų miestas Vykinė 
ilgam laikui pagamintą pla
ną ir jo vaisiai yra apčiuo
piami beveik kiekvienoje mu
nicipalinės valdžios šakoje.” 
MilWaukee’s miestas, be to,

yra giriamas už tai, kad jisai 
flėra prasiskolinęs, bet dar tu- 
•ri rezervo fondą; kad jame ma
žai plėšimų, žmogžudysčių ir 
vagysčių, ir kad jo gatvėse 
įvyksta mažiau, negu kitur, au~ 
iomobilių nelaimių. ’

Laikraštis The Denver Post 
įdėjo ilgą straipsnį su antgal- 
vįu: “MayOr Hoan, the best 
Public official in the U* S. A.” 
(meras Hoan, geriausias valdi
ninkas Amerikos Jungtinėse 
Valstijose)*

Ketvirtadienis, Kai. 2, 1936

Ateinantį antradienį Mil- 
waukee’je įvyksta miesto rin
kimai. Socialistas Dan Hoan," 
be abejonės, vėl bus išrinktas 

i meru. -

NUBAUDĖ TAUTININKŲ 
REDAKTORIŲ Už 

ŠMEIŽTĄ

Lietuvoje yra nusikaltimas 
prikaišioti žmogui komunizmą, 
jeigu žmogus nėra komunistas.

Už tokį nusikaltimą krik.- 
demokratų vadas Bistras pa
traukė tieson “L. Aido” redak
torių, S. Aleksandravičių, nes 
tame laikraštyje buvo parašy
ta, kad knk.-demai susidėjo su 
komunistais ir sutartinai su 
jais veikia. Teismas rado p. 
Aleksandravičių kaltu ir nu
baidė 5 paroms arešto arba 
100 litų pinigine pabauda.

DĖL TERORO SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE PRIEŠ 

SOCIALISTUS

ze

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo informacijų biulė- 
tene randame vėl straipsnį apie 
socialistų persekįojimus sovie
tų Rusijoje, jahiė atsakoma 
vienam komunistų rašytojui, 
A. Car, kuris Oficialiame ko- 
minterno leidinyje .(“Interna
tional Press Correspondence”) 
bandė įrodyti, kad Peter Garvy 
(rusas socialdemokratas), pasi
rašęs inicialais P* G., “apšhiei- 

sovietų valdžią, pranešda
mas Apie Ievos Broido ištrėmi
mą į Mongolijos pasienį Azijo-

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo . biuletenis sako, 
kad autorius rašto apie Ievą 
Broido yra visai ne Peter Gar
vy. Raidės P. G. pažymi tarp
tautinį komitetą, kuris tyrinę 
ja politinių kalinių (vokiškai: 
Politische Gėfahgene) padėtį 
įvairiose šalyse. Tas komitetas 
ir buvo autorius pranešimo 
apie Rusijos Social-Demokratų 
frarbininkų Partijos centro ko
miteto narį, Ievą Broido, kurią 
sovietų žvalgyba suėmė ir už
darė trejiems metams į kalėjl- 
,mą (be jokio teismo sprendi
mo!), o paskui ištrėmė penke- 
riems metams, o . po to ištrėmė 
dar penkerioms metams.

Biuletenio straipsnis baigiasi 
šitokiu pastebėjimu komunis
tams:

“Tokios rųšics nesąmonės 
nepaslėps, . n& nųo vieno, as
mens to liūdno fakto, kad 
Sovietų Sąjungoje socialistai 
yra nuolatos persekiojami, 
ir naujas Ievos Brdidp ištrė
mimas yra įų persekiojimų 
ŲaVyždyš.”
Sarmata komunistams, 

jie reikalauja sau laisvės, 
jos nepripažįsta kitiems*

kad 
bėt

RACIONALIZACIJA VORIE
TIJOJE

Leipzigo muges metu susi
rinko Leipzige Nacional-Socia- 
lisitų (hitlerininkų) partijos 
ekonominės politikos komisija. 
Komisijos pirmininkas Koehler 
ir “darbo fronto” vadas Dr. 
Ley pasakė kalbas, įrodinėda
mi, kad turįs būt padidintas 
darbo produktingųnias Vokięti-

bakterijos gyvena pavieniai, 
gi- kito# poromis, po Kėtūda£ 
ir didesniais skaičiais. Taigi 
savo išvaizda ir palinkimais jos 
nevienokios.

Bakterijų didis nevienokis: 
viėtidš jų mažėšnėš, o kitoš Lėt 
telis sykius didesnės. Tačiau 
jos visos yra taip mažos, kad 
paprasta akimi jokiu budu ne
galima jų matyti. Vidutiniškas 
didis yra apie 1/25000 colio ;Tft- 
lį. Kad aiškiau tai supranti, 
paimkime vieną Colį ir jį pa
dalinkime i 25,000 dalių, tai 
viena toki dalis bus bakteri
jos didumas, Arba kitais žod 
žiaijs sakant, reikėtų 25,000 
bakterijų sudėti greta viena 
dtos, kad užpildyti vieno co

lių ilgumą. Tai iš to jau g.tlL 
ma suprasti kaip mažiukės jos 
yra.- Užtat visai nenuostabu, 
kad taip ilgai apie jas nieko 
nebuvo žinoma, čia atėjo į pa
galbą budavojimas padidinan
čių stiklų, mikroskopų, kurie 
mažus dalykus žymiai padidin
dami atidengė naują medicinai 
pasaulį, atnešdamas didžiulę 
naudą žmonijai ne tik ryšium 
su ligomis, bet ir šiaip jau 
kasdieniniame gyvenime. Nors 
šiandien moderninis mikrosko
pas padidina su viršum 1000 
sykių, bet ir tai per jį žiūrint 
□akierijos matomos tik kaipo 
maži taškeliai arba laibas brūk
šnelis, Medicinos mokslas turi 
rimto pamato samprotauti, kad 
esama dar mažesnių bakteri
jų, kurias negalima įmatyti da
bartiniu mikroskopu. Taigi dar 
žiūrima su didele viltimi į op
tikos techniką, kuri gal trum
poje ateity pabūdavos daug to- 
bųlesnius mikroskopus pajė
giančius padidinti net keletą 
tūkstančių sykių, šį lūkesį re
alizavus, čtar mažesnių gyvių 
pasaulis bus atidengtas, krš, 
be mažiausios abejonės, suteiks 
galimybės užkariauti tas ligas, 
kurios šiandien dar neįveikia
mos.

Bakterijos,, yra gyviai, pri
klausą augmenijos karalystei. 
Jos yra paprasčiausia ir že
miausia gyvybės forma dabar 
žinoma. Jų visa kūno sudėtis 
tėra tik vielia cele arba ląste
lė. Tiesa, jos esti apsigaubu
sios labai plona plėvele ir kd- 
kurios savo viduje ttiri maža 
brandulėlį, o šiaip jau be pro
toplazmos nieko datig nepaštcH 
biama. Jos neturi nei galvos, 
nei kojų, nei Širdies, nei krau
jo neigi kitokių organų. Nors 
jos yra taip menkos ir tary- 
čiaūs bejėgės, o vienok labai 
svarbią rolę lošia musų gyve
nime kaipo draugas, be 
gyvybė ilgai negalėtų tęsėti ir 
taipogi kaipo žiauriausias mu
sų’ priešas, kuris ne tik’ prie 
progos pagamina didžiausių 
skaUšmų, bet ir daugybę’ žmo
nių visai be laiko nuvaro į ka
pus.

Kaip bakterijos. yra ypatin
gos, taip lyginai jos savotiš
kai Veisiasi.' Jos,, tikrąja žod
žio prasmę, nededa kiaušinių, 
neigi juos perina; taip pat ly
ginai negimdo savo vaikų. Kuo
met ateina laikas Veistis, tai, 
trumpai sakant, viena bakteri
ja perskila, pasidalina f dvi ir 
iš vienos . jau ' tokiu. budti pa
sidaro dvi. Tos dvi pasidahn- 
damos jau Sudaro keturias*ir 
taip toliaus be sustojimo. Tai
gi šitokiu Veis'imOsi budu nešti 
nei tėvų, nei vaikų, o tik bro
liai arba Seserys. Šitokį dau
ginimosi procęsą turint Ome
ny, galima tvirtinti, kad Jos 
hė nemiršta musų supratimu, 
nes Vienai bakterijai pasidali- 
fttrs į dvi jaunas, tai kas lieka 
mirti? Jos greitai subręsta, nes 
į valandą laiko ntto pasidalini
mo vėl dalinasi arba veisiasi. 
Kartais dar net greičiau, ši
tokiu sparčiu veisimos! per 24 
valandas iš vienos bakterijos 
gali privisti net su viršum 10,- 
000,000, jei aplinkumos esti 
pilnai atitinkamos, žinoma, tik
renybėje taip nesti, nes daug 
jų nugaišta dėl įvairių prie
žasčių. Visgi reikia atminti, 

, . r Ikad' jos dauginasi stebėtinų
liūs sporais Vadinamus. Tūlos • greitumu.

ri.j-.i... r.i.....................  h-u-i-n. —— ...

Kuomet Čia paminėtu budu 
Vaistiš aplinkumos nėra tinka
mos, tai palaikyti savo gentį 
Mos jų randa kitokią priemo
nę. Būtent, bakterijos kūne 
pasidaro mažas branduolėlis, 
tarsi tai butų kiaušinėlis, spo- 
tti vadinamas, kuris pasižymi 
ypatingu gaivumu, šisai sporas 
gali išlaikyti ilgą laiką aukštą 
karštį, net verdantį vandenį 
trumpam laikui. Nė didžiau
sias šaltis jo gyvybės nesunai
kina; į ledą įšalęs net per eilę 
metų gali išlikti gyvas. Net di
džiausia sausra ir neįveikia. 
Yra užrekorduota sporų išlik it- 
šių gyvi/ visiškai be vandens 
ftet Su viršum 18 metų. Taigi 
matome, kad bakterijų sporas 
labai sunku išnaikinti, Užtat ir 
pačias bakterijas beveik nega
lima pašalinti, nes prie tirika- 
rų aplinkumų iš šių sporų ste
bėtinu 
daUg naujų bakterijų.

(Bus daugiau)

greitumu prisiveisia
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AMERIKOS LIĖTŪVIV 
RaktaRV DftAVGIJA
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Grand Rapids, Midi
Pritariam visuotiniam 

Amerikos lietuviu 
Seimui

BAKTERIJŲ
KARALYSTĖ

Rašo Dr. S. BIEŽIS, 
cbiį&go, m.

žmogaus akis yra įdomi net 
keliais atžvilgiais. Ji duoda 
mums galimybės matyti pa
saulį, stebėti jo įvairius apsi
reiškimus ir t r gėrėtis gamta. 
Įsivaizduokime tamsią hakip 
kada nieko negalime matyti. 
Kaip butų nyku, nuobodu gy
venti amžinoje tamsoje. Tačiau 
nereikia pamiršti, kad musų 
matymui yra rtibežius ir kad 
tas rubežius nėra taip toli, kaip 
kad dažnai įsivaizduojame* Už 
3-4 mylių tokio didelio daikto, 
kaip automobilis jau nebeįma- 
tomė. Smulkesnį špausdilitą 
raštą tik už pėdOs-dviejų tega
lime įskaityti, o tolesniame ato
kume akyS paliauja tarnavu
sios.

Užtat visai nėstebėtina, kad 
iki pabaigos 174o Šimtmečio 
mažųjų organizmų pasaulis 
svietui visai hebuvo žinomas. 
Tik 1683 metais mokslininkas 
vau LeeuSvenlioek’as pasidirb
dinęs primrtyvį mikroskopą 
pirmą sykį išvydo bakterijas 
seilėse. Tai buvo pirmas’ai ati
dengimas naujės mikroorganiz
mų karalystės, apie kurios eg
zistavimą niekas iki tam laikui 
nieko iležinojo. šisai atidėngi- 
mas ilgainiui išsivystė j platų 
mokslą, vadinamą bakteriologi
ja, kurios dėka daugelį pavo
jingų ligų pasisekė tinkamai 
ištirti ir. pagalios jas net vi
siškai užkariauti.

žodis bakterija yra . graikiš
kas pavądinimas, . kuris reiškia 
mažą lazdukę, nes daugel , jų 
ištikrųjų turi > tokią išvaizdą, 
t. y. išsižiuri tarsi tai butų ma
žiukė lazdukė arba tiesus brūk
šnys. Vėliau^ bakteriologijos 
mokslui plintant pasirodė, ’ kad 
bakterijų esama visai kitokių, 
kitokios išvaizdos, šiandien yra- 
žinoma įvairių išvaizdų bakte- 
rijų, btitėht; tiesių kkip laždu- 
kė, Upškritų arba apvalių kaip 
kiaušinis, susirangiusių ' kaip 
tribišonikas, kreivų* kaip kab
lys ' ir panašiai. Kaikurios jų 
turi po keletą ir net po kelio- 
liką laibučių kojų, tarsi tai bu
tų plonučiai plaukeliai, kurie 
gelbsti joms judėti; gi tos be 
tų ’ plaukelių neturi galimumo 
judėti. • Taipgi kaikurios tifti 
savyje mažuliukus / kiaiišihČ-

labai

kum

Mes Grand Rapids lietuviai. 
Komitetas ir bendro fronto at
stovai iš 14 žmonių, laikytame 
savo susirinkime kovo 22 d. 
1936 m. svarstėme spaudoj til
pusi atsišaukimą šaukti viso- 
tinį Amerikos Lietuvių Seimą 
Lietuvos demokratijai ginti. 
CIevelande, Ohio. Nuodugniai 
tą atsišaukimą išdiskusavę, nu
tarėm prisidėti prie šaukiamo 
seimo ir tą atsišaukimą pra
plėsti taip, kad tas šaukiamas 
seimas apimtų plačią Ameri
kos lietuvių visuomenę ir vi
sas sroves, žodžiu sakant, taip, 
kad tas seimas atstovautų vi- 
sUs Amerikos demokratiškai 
nusistačiusius lietuvius.

Taipgi nutarėm savo mieste 
tlžkviesti visas vietos draugi- . 
jas ir kuopas, kad jos prisių
stų savo atstovus į konferen
cijų, kuri įvyks gegužės 8 d., 
7:80 vai. vakaro švento Jurgio 
Draugijos Svetainėj. Ten bus 
išdirbti planai, kokiu budu ir 
su kokiais sumanymais mes ga
lėsim prisidėti prie šaukia .ro 
seimo. Todėl butų gerai, kad 
šitą musų sumanymą pastebė
ję spaudoje draugijų bei ktk- 
pų nariai bandytų savo susi
rinkimuose pakelti klausimą ir 
gauti daugiau informacijų pir
ma negu atsiųs savo atstovus 
į šaukiamą konferenciją.

Labai butų pageidaujama, 
kad ir kitų miestų lietuvių ko 
lionijos imtųsi rimto darbo ši
tuo klausimu, ypatingai dabar
tiniu4 momentu, kuomet Lietu
voje atimamos iš žmonių pa
skutinės laisvės. Akivaizdoj tų 
faktų mes Amerikos lietuviai 
negalime rankas sudėję ilgiau 
laukti.

Pirm. S. Naudžius, 
Ižd. J. Jankauskas.

i- ■ - i

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kr&ščių bos gatavas 
Juitis patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui* bet Jusu pato
gumo dėlei.

Srtftt taikais jokio biinio (mo
ti be rėkiamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gedi patraukti dides
nį klijentų skaičių,

Amerikos įmonės getai su- 
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo aaugiaU tek- 
lamuojiesi, tuo geriau šakiui.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraičius, 
visuomet apsimoka.

Kai garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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Kokie bus 
Moderniški Namai

’ ' i

Spėjama, kad Čikagoje at^i- 
nąnčiais metais bus paątątytą 
100,(MX> moderniškų namų. «

Vokieti joį, Prancūzijoj ir 
Anglijoj moderniškoji architek
tūra yra plačiai .paplitusi. ApA 
glai iįek pamėgo modernizaną. 
kad Londone pradėjo griauti 
kai kuriuos brangius romėnu 
ąrchitekturos trobesius, ę jų 
vieton statyti naudus moder
niškus trobesius ir stuba.s sa 
visais vėliausios mados įtaisy
mais bei patogumais.

Moderniški architektai gerai 
žino, jog pąrąnkumas ir svei
kata turi būti statoma pirn.on 
vieton, o mada, tai jau “ant
raeilis dalykas”. Be praktišką 
parankumų bei patogumų ir. 
mada ilgai nesilaiko. Mes visą 
žinome, kad senos stubęs bu
vo pabudavotįos be tinkamo iš
planavimo. Miegamieji kamba
riai kai kuriose stiibose tiek 
maži ir tamsus, kad vienęs lo
vos negalima įkišti, 
valgomas kambarys ir sekly
čiai — kai daržinės. Sakysimo, 
seniau btfvo kitoki rakandai, 
tik lova ir yeįdrodis pakabin
tas ant sienos. Dabartinių lai
kų miegamo kambario rakan
dai susideda mažiausia iš dvie
jų-trijų šmotų.

Čikagoje man teko matyti 
vienų “rezidenciją”, kuri buvę 
pastatyta prieš 40 metų, netu
rėjo beveik nė vieno kamba
rio, nes visa stuba buvo tik 
vienas kambarys. Kad padary
ti stuboj “kambąriųlcus”, tai 
marškomis užtiesta kertės. Sa
vininkė sako, kad tais laikais 
buvusi tokia mada, o dąbar 
jos. stubą visivadiną' daržine. 
Nesvarbu, ką ji sako. Tais 
laikais stubos turėjo ir kam
barius, tik tie kambariai ir pa
čių s t ubų planai buvo netikę.

Pažanga (progresas) teikia 
žmonėms daugiau parankamų 
bei patogumų, kad butų gali
ma lengviau, švariau gyventi, 
bet tuo pačiu kortu juos ir iš
lepina.

Amerikoje indfviduąląąs pa
sirinkimo paprastam žmogui 
kaip ir nėra. Masinės produk
cijos jovalas yra brukamas vi 
siems vienodas. Miestuose gy
venimo ekonominė sistema yra 
mechaniška ir vienoda, kuri di- ‘' • • • • 
džiumą žmonių lygiai .paliečia. 
Ateis laikas, kad šviesos ir ku
ro kompanijos įves “air-con- 
ditioned” sistemą, nežiūrint to, 
nori ar ne. Dabar »irgi reikia 
mokėti gazo, elektros ir van
dens sąskaitas, nes “taip rei
kia”. Juk galima gyventi ir 
nepopieriuotom sienom stuboj, 
apsišviesti su kerosino lempa, 
bet niekas to nenori.

Konkurenciją 
namų statyboj .

Kad pramonėje biznis geriau 
eitų, geriau pasakius, kad dau
giau pelno padaryti, ieškoma 
naujų priemonių, kaip pigiau 
pagaminti. Pigiau pagamintą 
produktą galima pigiau ir grei
čiau parduoti. Statybos pramo
nėje tųę jau senai susirūpin
ta. Moderninėje statybos pra
motoje pradėjo vartoti “sky
stą akmenį” liąuid stone (re- 
inforced ęonerete). Manoma, 
kad plytos jau nepūs reikalin
gos. Plytų prapięnė nukentės, 
o jos vietą užims “skysto ak
mens” gamyba. Mūrininkų 
amatas, gąli būt, išnyks.. Mat, 
mędęrninė architektūra yra pa
remta ant “stream-line" sti
liaus, kurios koiųstrukcijos iš
vaizda atrodo lyg iš vieno nu
lieta. Horizontalių ir vertika
lių linijų forma graži. Plyto
mis tą padaryti yrą ne tik sun
itu, bet tiesiog negalima, o ir 
daug laiko reikalauja*

Vartojant “skysto akmens”

mens” gamyba.

Virtuvė

tešlą (reijęiforced ęonerete) su 
“cement gu*n” “šautuvu” gali-, 
ma greit ir dailiai išlieti jyaį-. 
įč^ĮS orn^ptjįs ir kįto^us' 
gražinimus bei linijas. Moder-, 
ninėje arctlątękturųje stiklas ir 
plienas suvaidins svarbų vaid.-, 
menį. “Sveikatai reikalingą 
šviesa ir saulė”, sako architek
tai. Todėl sienos, ypatingai sto-; 
gai turėsią st^diniąi. b to
gai turėsią būti parabolinio*) 
skliauto tipo, nes ten busią 
galima įtaisyti soląriumą .(sau
lėtą kambarį). Muro spalvas 
galima padąryti kokias tik no-' 
ri. Tą padaroma maišant spal
votą smėlį arba . kokią kitą 
spalvotą medžiagą.

šitokių Mudu gydimą pąątar 
tyti namą už mažiau, negu pu
sė kainos, £ąip Įcad senoviškų 
budu statant kainuotų. Moder- 
niškąi pabudayęti nąmai ir .vie
ši trobesiai dąvė geras pasė
kas ir Įąbai pigiai kainąvę.

Senosios architektūros sti
lius esą jąų atgyvenęs savę 
dienas, taip, kaip atgyvenę- 
šimtųietįųių periodų įvairų^ 
architektūros stiliai, o jų vie-* 
tą užėmė kiti, tębųlesnj ir nau-Į 
dingesni. Dvidešimto šimtme
čio moderniškosios architekcu"* 
ros kūrybą .prasidėjo Europo
je, ten, kur viduramžiuose bu
vo gimusi rępiąnęskos ir goti
kos stiliai, t. y. Ęraųcuzijbj ii' 
Yękietijoj. Dabąr prasidės ir 
Amerikoje. Mędernizmas ar- 
ch’itękturęje1 atsirado ne iš ko 
kito, kaip išsivystė iš plasti
kinio rųodermsko ųieųo. *

* Paraboliniu .skliautu yra vadi
namas pusiau rornąnu įr pusiau go
tiškas (“įlaužto" ‘ lahko) skliautas.

(Bus daugiau)

Skulptoriaus Rimšos 
vizitas Amerikąi 
padarė siurprizą 
menininkams

Art Instituto
Paskaity K£tlen^or*us

žemiau paduodu sąrašą pa
skaitų. Temų pąvadinimus pa
lieku anglų kalba, kaip jaą 
skelbia Art Instituto švietimo 
departąmęntas. šitos ąštuoį- 
niąs paskaitos bus paskutinės' 
Šį ^ezoną. Paskaitoj ątsĮhųną 
kiekyifeną ketvirtadienio vaką-r 
rą kąi 6:30 yąl. Fųįlęrtęn įHalįi 
(Art Institute). Įžangą dykai. 
Skaitę p-lė H. Parker. Pąąkai- 
tos iliustruotos paveikslais.

Balandžio 2 — “Spąin, i^s 
Arts and itą ,P$9Pję”. ((P#y.s, 
kątędi;os, uąęąjcoą. S^irtųųiąs’ 
tąrp jeri^ščionįų ir mohąrųeto- 
nų męnę).

Balandžio 9 —-
Tęųloųtąę-Ląųtręe”. 
pąskutj^ėj dalyj 19Ttę šimtine 
čio r; ..
meno kūrimosi periodo).

Balandžio 16 — 
Roads in France 
yiduramžių ąrchitįekįųręs Pran
cūzijoj ir Ispanijoj).

Balandžio 23- — “Rąphąęl 
and Leonardo da VĮnci”. (ši- 
tįę du n^eųiinjnkąi buyo Itali-; 
jos renesanso kūrėjai. Leonar
do .kaipo autorius {didĮpgų pa
veiksiu, kaipo piokslininkas ir 
išradėjas. Rąfądlis, kaipo por
tretų tapytojas ir freskų tech
nikos žinovas).

Balandžio 30 -
tai Collęc,tions on the Art In
stitute”. (Kiniečių Įr japonų 
menas). ‘

Gegužės 7 — “The NetLer- 
:lands, Their Arts and Theit 
PeępĮe”. (šitoj paskaitoj bus 
parodyta paveiksluose olandų 
ir .belgų kaimiečių kostiumai, 
gyvenami namai ir architektū
ros menas).

Gegužės 14 — “Mas.terpięces 
of Šcirfpture”. (Palyginimas 
senovės ir naujosios skulptū
ros).

Gegužės 21
Toavus Here and Abroad”. (Ho- 
dys gražiąš^^ahitos vietas, kaip 
planingai ir meniškai ištaisyti 
sodai ir namai Amerikoje ir 
Europoje). —š.

,<pfe

“Degas antį
{(Per^vąlga

,..... .............!"
Paryžiaus moderuistiaię

- “Pilgrimagę 
”. (Peržvalga

“The Orien

Daugumoj paveikslai .yra re
alistiniai, išskyrus Coyar^ų- 
bias ir Grosz’o kurinius. Šitie 
du vyrai turi užėmę dvi at
skiras galerijas kaipo užkvies
ti “garbes svečiai”. Vokietis 
Grosz’as yra silpnas palyginti 
su meksikiečiu Migueliu Covar- 
rubias. .Covarrubias yra meni.- 
ninkas-kurėjas, kurs savo me
ną sukuria iš yidąųs, iš sielos, 
o ne akimis, kurios tik pavir
šutinai mato daiktus. Covarrur 
bias’o garsių žmonių meniškos 
karikatūros yra didelis menas, 
palyginti Groszo abstraktams. 
Rusas Kandinsky iš kubistę 
jau virtęs sur-realistu. Jo pa
veikslas “Dvi figūros”, įdomus 
ir “rimtas”.

Covąrrub.iąs’o darbas man 
geriausia patiko., Prie kiekvįer 
no jo payęik^ę ant sienos pri-( 
.sęgta trumpučiai dialogai, ku
riuos žmęhes pasimainy darni, 
skaito ,ir juokiasi. Mat, auto-: 
yiųs sąyo paveiksluose papra
stai vaizduoja dvi figūras. Pąv. 
„Darbę sekretore Perkins kal
basi su Shįrley Tęųiple vaikų 
darbo įstatyčio klausimu. Buv. 
prez. H. Hooverjs ir Londos. 
Gimdimo kontrolės šaljniųkė 
p-nia Sangęr ir Dionne su 
penktukais. Joe Loųis ir Hayle 
Selassie. George Arli s s su dau
geliu veidų ir tt.

šis karikatūristas, gražiose 
spalvose trumpai ir aiškiai pa
brėžia silpnąsias žmonių pu 
sės, parodydamas kaip juokin
gai jie patys arba jų darbai 
išrodo.

Chicagon Atvyko Juo
zas Šilkas

Chicagon iš New Yorko at
vyko p* Juozas Šlikas iy žmona. 
Čia viešės per keliąs savaites, 
o paskui vyks Wiąconsinan.

Pp. šlikąi savo laiku gyveno 
Chicagoje ir vietoj lietuviams 
yyą gerai .žįnomi.

Mirė Cicerietis
Šios savaites pradžioje yniue 

sęnąs cicerietis, V. Kiškvęias,, 
2532 South. 4,8th Ct. Paliko 
žmoną ir dvi dukte.ris.

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S. Wallace St.
Tel. Boūlevard 3489.

Daniškas Obuolių
Keksas

1 puodukąs baltos duonos arba kėk
so trupiniu.

1 •" " ‘
4

M. Šileikis.

Gaisras apgadino 
Waitchių namus 

Roselande
“Picture

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietįuvię vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė,, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiui ir sandwiches. Penk- 
;adieniais žuvis, šeštadienius muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti, šios gražios vietos. 
THOMAS’ ALEKSYNAS, Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Rįghvay Teatrų
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Dėgtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. VVestern Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

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

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

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Rismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingu, ve
stuvių, narių ar kitu padengimų. 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 našliuku. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. Statė St.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dė] 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

GARSLNKITeS 
NAUJIENOSE 
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puodukas Čdrn Flake trupiniu, 
šaukštai sviesto.

’2Ms puoduko virtu obuolių košės.
1 puodukas suplaktos saldžios grie

tinės.
K puoduko “brown sugar”.

Sumaišyk* duonos ir Corn Flake 
trupinius. Supilk ištarpinta svies
ta ir išmaišyk.' Tampriai sudėk ei
lėmis — trupinius ir obuolių koše 
šviestu ištepta bliuda arba tam tik
ra indą. "Padėk i ledauhę tegul su
kietėja. Išplakta grietinę sumaišyk 
su *‘brown sugar” ir išėmus kėksa 
iš formos, padėk ant torielkos ir ap
dėk su išplakta, pasaldinta grieti
ne. Vietoj obuolių, galima vartoti 
bile kuria vaisių koše — kaip tai 
pyČių, pineapple, apricot ir vietoj 
grietinės galima paduoti su vaisiu 
sosu.

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
SLA. 289-tos Kuopos, Harvey, Ilk, svarbus susirinkimas (ketv. 

bal. 2) J. Sematavičiaus svetainėje, 15609 South Halsted 
street, 7 v. v. Nariai ir narės, dalyvaukite visi, nes bus 
rinkimai SLA. Pildomosios Tarybos. Atsilankykite nors 
sykį į 2 metų ir atlikite savo pareigą. Bus renkami de
legatai į Cleveland, O., seimą. A. L. Škirmont, seki.

Morning Star Kliubo • mėnesinis susirinkimas (ketv., bal. 2) 
Klubo rūmuose, 2007 North avėnue, 8 v. v. (antram aukš- 

r te). Yra daug svarbių reikalų aptarti. Nariai prašomi 
nesivėlu‘oti. Rašt. M. Chepul.

Cicero Demokratų Mass-mitingas, (ketv. bal. 2 <]. 8 v. v. vie
tinės lenkų parapijos svetainėje, 13th ir 50th avenųc. 
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti šiame mitinge. 8 v. y.

(Sp. '

RYTOJ
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo bertaininis susirinki

mas (penk. bal. 3) Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted street, 7:30 vai. vak. Visi nariai malonė
kite skaitlingai atsilankyti, randąsi- daug svarbių reikalų 

aptarti.—S. Kunevičia, rašt. l’ * G'.JA” ,
Raudonos Rožės Kliubo svarbus mitingas (penkti.. bat 3) Lie

tuvių Liuosybės svetainėj, 14th ir 49th Ct. 7:30 vai. vak.

Skulptorius Petras Rimša 
šioihis dienomis atvyko Čika
gon. P-nąs Rimšą Čikagoje ma
no suruošti savę skaitlingos 
meno kolekcijos parodą, gal 
bąt, Art institąto1 piuziejuję. 
Nors šįtos didelės meno įstai
gos visos galęrįįęą yrą : užim
tos, o, be . to, dątiar tebesitę
sia jarptautipė akvarelės pau 
da, Jįet įpu/iejaųs y'yriąųsybė 
jąu sįusidomėju^i p-jąo Rimšos 
kūryba. Ji žada nieko nelau
kiant rasti vietos jo kūrybai 
ten išstatyti.

Muziejaus atstęvai ir kiti 
meno Žipęvąi tieąįęg pųdžiugo 
pamatę Lietuvos konsulate p. 
P. Rimšos n^eno (dąrbug: ,me- 
dalius, medalijonus, ^reliefus ir 
bių.stps. Kai kurie ąvetimtau- 
čiai menininkai išsireiškė taip, 
kad jie dar nesą prnątę tokio 
kropštaus, estetiškai Įdomaus 
skulptūros darbo, ypatingai 
medalių, .kokias p. Rimšą pą- 
,#r9«

Nėra abejonės, kad p. Rim
šos vizitąs Aięeriįoj e atkreips 
amerikiečių ^ėmesį į Lietuvą, 
kad .tįkįa .maža valstybė turi 
tokį .didelį ir originalų .pneni- 
nipką7 k’aip Petras Rimša.

Reikia pasakyti, kad p. Rim
šos kūryba yra ne vien tik me
daliai, jr augšto
laipsnio menas ~ turintis is
torikės reiksijnčs. Pavyzdžiui, 
kelętas , bronzos Medinių kaip 
“Gediminas taip Sapnavo” ir 
“Gediminas taip Nesapnavo”. 
Istoriniai reljefai apie Vilnių, 
Dariaus-Girėno montažai ir lt. 
ir tt. įB^^yięnąs skuįpt. Ęet- 
ro Rimšos darbas turi .tauti
nio meno stilių, motivus ir kar
tu jųęse atspindi pats meni
ninkas.

P-nas Rimša buyo pirmą,ą 
kūrėjų Vilniaus Dailės Drąu-j 
gijos. Jis yra nupiešęs daugy-' 
bę gražių knygoms ir žurną-, 
Įąpiįs viršelių bei yiiųęęiy.

— Bęn-darbis. ;

Bunco Pąrty
Parodos finansavimui

Chicagos lietuvių oficialė me
no pąrųda įvyks gegužės 16 d. 
Mandel Brothers galerijose li
tam augšte.

Parodos sumanytojai yra 
Lietuvių Jaunimo Draugija (L. 
Y.S.). Parodos rengimo komi
tetas irgi yrą šitos draugijos 
nariai jaunuoliai. Komiteto pir
mininkas yrą Vytąutąs Beha- 
jus, šokėjas ir šokių mokyto
jas.

Kad meųo paroda nusisek
tų, reikia pridėti daug darbo 
jr energijos. Bet vien darbo 
neužtenka — reikia kiek ir ka
pitalo tupėti. Išlaidų bus ne
mažai. Ręikės ąpjpnokėii daik
tų siuntimo išlaidas, katalogo 
spausdinimas. Bus skirtą ir do
vanėlės mėgėjams, - o ir nenu- 
matytįų išlaidų dar gali pasida
ryti.

Taigi parodos komitetas ir 
rengia Bunco ;Party sukėlimui 
kiek pjmgų. kuįtųringam dar. 
bui. Parč įvyks bal. 17 d. Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 South 
Hąlstįęd S,t., 7:30 vakaro.

Publiką yra kviečiama skait
lingai dalyvauti.

B-darbis.

ROSELAND. — Vakar
12 vai. diepą‘ adv. Juliaus P. 
Waitches namuose, 2 East 103 
pla.ee, kilo gaisras. Liepsnos 
pirmiausiai pasirodė skiepe ir, 
matomai, prasidėjo iš pečiaūs.

Liepsnos namą mažai apga
dino, bet nukentėjo pirmo auk
što buto baldai. Ten gyvena 
jauna pora, nesenai baldus su- 
pirkusi. Jie nebuvo apdrausti.

Anot J. Pučkoriaus, gaisro 
metų Waįitchių .nębuvo nęmie. 
Jie yra išyąžiąvę j savo vasar
namį, Bass Lake miestelyje. 
Indiana.

apie

‘Maištininkai” Dailinin 
kai Rengia Šokius

Chicagos jauni socialistai ii* 
kiti liberalai turi suorganizavę 
“Rebel Arts Club”. Ai šeštadie 
nį, bal. 4 d., jie rengia šokius 
Shotwell svetainėje, 1442 Ęas 
55th stręet, 8:30y. v. Įžanga 
yra 35c.

Kliubas susirūpinęs ne vien 
revoliueionizavimu 'dailės, be: 
bendru kultūros darbu.

■I

PRANCIŠKUS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 30 diena, 11:10 valąnda 
naktį 1936 m., sulaukęs puses 
avižiaus, R-imęs Šiaulių apškr., 
Žagarės parap., Minkiu kaie.

Paliko dideliame nuliudime 
mylima moteri Ona po tėvais 
Petronaitė, 3 sūnūs Leonarda, 
Edvvard ir Albert, 2 bdrliuš 
Kazimiera ir Mykolą, du pus
broliu Juozapa Dūnskį ir Kle
mensą Martinaiti ir daug kitu 
giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hernlitage Avė.

Laidotuvės iyyks šeštadieni, 
balandžio 5 diena, 2:00 vai. po 
biet; iš Eudęikio koplyčios i 
Acacia Park kapines, 7800 

. Irving Park Boūlevard.
Visi a. a. Pranciškaus Mar

tinaičio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ląidętuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ii’ atsisveikinimu.

1 ’ 1 ■ J

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnui, Broliai, 
pusbroliai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eūdeikis, Telefo
nas Yards 1744.

SLA. 260-tos Kuopos mėnesinis susirinkimas (sekm., bal. 5) 2 
vai. pp. Margučio svetainėje, 6812 S. Western ayenue. 
SLA., Pildomosios Tarybos, ir seirno delegatų rinkimai. 
Nepamirškite savo draugus atsivesti ir prirašyti prie 
SLA. 260-tos kuopos. K. Liutkus, sekr.

SLA. 129-tos Kuopos mėnesinis susirinkimas (sekm., bal. 5) 1 :ę0 
v. p.p. priprastoje svetainėje. Bus balsavimai į Pildomą 
Tarybą ir seimo delegatų rinkimui. Nariai, atsilanky
kite ir atiduokite balsus toms ypatoms, kurios labiausiai 
tinka urėdams. Pirm.

SLA. 178 Kuępo.s mėnesinis susirinkimas (sekm. bal. ę) papras
toje vietoje, priprastu laiku. Pildomosios Tarybos ir 
seimo delegatų rinkimai. Bus renkama ir komisija kon
stitucijos pataisoms. Atsineškite gerų sumąnymų. Kiek
vienas narys lai pasidarbuoja gavimui naujų narių. B. 
Walantinas.

Bal

PARENGIMAI

Tarptautinė meno 
paroda 4^9 gerą 
išpudj

- | | . .....I -Į . 4

Art Institute dabar atidary
tą tarptautinė akvarelės (wa- 
ter color) paroda. Pagoda pa
sibaigs gegų^ 10 d.

Parodoj dalyvauja- arti 30 
tautų menininkų.

Buvo paskirta apie desėtkas 
prizų. Pirmą prizą, $600, gavo 
A. lĮipley už didoką paveikslą! 
“CęĮery Gąrden, Le^ingtoii”. 
Antrą prizą — $400, gavo ku- 
banas Gąttorno už “baltą ož
ką”. •’

. i

Al a .r’’/-. ■

O^A įLEKERAUSKIJENĖ 
po tėvais Zigmontaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 diena, 10:40 valanda » 
yakarp 1936 ;n.. sulaukus pu- . 
sėš amžiaus, gimus Kaupo mie
ste it apskrity,].

Amerikoj išgyveno* 35 npptus.
Paliko 1 didėliame nuliudnfie : 

. sunū Kazimiera’, marčia Ona, ‘ 
4 dukteris A,lin^ Venckus, žen- , 
ta Joną, Amelia Sereikas, žen
tą Benedikta, Marijoną Bėrit- 
tin, žentą Dovida ir Bronisla- . 
vh LekefaUvškaitė, & ahukuš ir 
daug kitu giminių, d Lietuvoj 
3 seseris jr gimines. ' r

Kunąš pašąryotas randasi 
3133 So. ,Union AVe.

Laidotuvės įvyks subątoj ba- \ 
landžip 4 diena. 8:00 vai. ryto 
iš namų i S V Jurgio parapijos ‘ 
bažnyčia, kuriojfe atsibus gedu- i 
lingės pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Lekerauskie- 
nės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kyie- 
čiami dalyvauti laidotuvėše ir 
suteikti jai paskutiąi patąrna- 
vima ir atsisveikinimų.

Nuliųdę liekame,
Sūnūs, marčios, dukterys. 
Žentai, anūkai ir giminės.

Patarnauja laidptuviu direk
torius o. T'- Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

RAPOLAS GRONSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kqvo 30 diena, Hi35 xvalanda 
ryto 1936 .ni., sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilus iš Pane
vėžio apskr., Palevenų para., 
Vilkmergės mieste.

Paliko dideliame nuliudime ‘ 
moteri Teklę, 5 sūnūs Joną, 
Antana, Pranciškų, Povilų ir 
Juozapų ir vienų dųktėn, sese
rį’ M. Annuųciatą, dvi marčiųs 
Michalina ir Marijona įr dvi 
Anūkes ir gimines,

Kuijas pašarvotas randasi 
pLQ452 . IndianarĄve. ‘

' Laidotuves įvyks šeštadieni, 
balandžio 4 diena. 8:30 vai. 
ryto iš namu i Visų švl para
pijos bažnyčia, Roseland, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už Velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i ŠV. Kazi
miero kapines.

Visi ą. a. Rapolo Gronskio 
gimines, draugai ir pažyątami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, sųnai, dukterys, 
seserys, marčios, 
anūkės ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Jųozabas Eudeikis jr Tė
vas, Tel. Reiniblic 8340. j

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

BALANDŽIO 4—-L. Socialistų Sąjungos Chįcagos 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 Wardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orgąži- 
jsacijos bąnkietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd street. Programas,' vakarį 
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. y.

BALANDŽIO 5—9-to Wardd Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėiųimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Goyįer. Strumilos svetainėje, 1.58 E. 107 th street. Gra
žus programas, kalbėtojai, taipgi dykai alus, kufrį suku
kavę įvairus biznieriai. Pradžia 1:30 v. p. p. Įžanga vi
siems veltui.

BALANDŽIO 5 — Kvedarų Koncertas, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted street, 4 v. v. 40c.

BALANDŽIO 12—-J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashlaųd 
Boūlevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galimą gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinėje Dem. raštinėje, Morrison .viešbu
tyje ir pas KįeUviena J. T. Jiuiąo rėmėją.

BALANDŽIO 12—Raudonos Rožės Kliubo Velykų parengimas, 
Liet. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th street ir 49th 
Ct. Orkestrą, Doc Clayton.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bųųco 
Party,’ Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hąl- 
sted street^ 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti ęksponątų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir grąžus programas. Bilietai 25c.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
. Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Bęule- 

vard Auditorium, kampas Ashland Boūlevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1,00.
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Ketvirtadienis, bal. 2, 193G

Kalbės Per Radio
CLASSIFIED ADS

25 metai patyrimo

svetainėje

Narys.
valytojas

susirenka 7 vai

7533.Ji nusitęs apie dvi die

CLASSIFIEDADS ]

Automobiles

GERKIT

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Mes esame jau

šeštadienį Peorijoje 
Prasidės Socialistų 
Partijos Konvencija

Matykit musu 
tai geri bar-

Federalė Valdžia Ieško 
Veterinaru, Inžinierių

MATH FESEL.
1639 Orchard St. 

Chicago, III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Ragina nenuleisti rankų ir dirb 
ti laisvamanybės dirvoje

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tej. Republic 8402

Teorijos Labor Temple salėj 
šeštadienį rytų prasidės socia
listų partijos nominacinė kon
vencija

2951 
adresu viri

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

UNIVEKSAL STORAGĖ 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street. 
Phone Yards 3408

su visais 
arba dėl ki- 
tarpe dideliu 
936 W. 33rd

Nariai raginami balsuoti už pa 
žangiuosius kandidatus

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

3225 So. Lituanica Avenue

Nariais pri- 
nuo 15 iki 48 metų

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.

Bus nominuoti įvairus kan
didatai į Illinois valdviėtes ir 
priimta valstijos platforma.

Partija tikisi sulaukti daug 
delegatų iš įvairių valstijos da

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Visų tų kuopų 
ginami balsuoti

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Helen Bartush dai 
nuos per WGN

Ateinantį antradienį, bal. 7 
d., dainininkė Helen Bartush 
dalyvaus Henry Weber orkest
ro radio progrąme iš WGN.

Ji sudainuos keletą dainų iš 
Sigmund Romberg operetės, 
Cheri”.

Programas tęsis nuo 8-tos iki 
9:30 v. v. •. ■

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vįmd skuduru. Continental Paper 
Grading Co.. 1623 Lumber St.

GROSERNĖ Iš MĖSOS MARKE- 
TAS, pilnai įrengtas, rezidencijos 
distrikte, be kompeticijos. C. F. 
Thierbach, 2210 Adams St. Bellwood, 
Illinois.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Tikėkite ar n.e, rti6s visi esa
me dideli girtuokliai. Valdžios 
žiniomis, pereitais metais Illi
nois valstijos gyventojai išgė
rė 127 milionus ir 137,890 ga
lionus alaus. Pagal tas skait
linės, kiekvienam žmogui išei
na po 16.14 galionų.

Alinių Illinois valstijoje yrą 
25,000. Apie 2,000 prikauso 
lietuviams. \ X

Sekmadienį ŠIA. rin
kimai 260, 129 ir 178 

Kuopose

Pamokos jauniems 
lakūnams 18-toje 

Apielinkeje

šiandien prasideda Tarptautinis 
Ledo Karnivalas

Receiveris išeikvojo 
$3,100

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Iki Balandžio 30 
Dienai

Nominuos kandidatus Illinois 
valstijos urėdams

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karo i mainus, 
pertaisytus karus • 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Halsted Ex. Bankas 
'’t ' .•

pakėlė surplus fondą 
iki $100,000

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
yarde.

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

Mes Padarom Gerą
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados V W
Permanėnts muši nSUrfF

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

M. X. Mockus dėkoja 
savo rėmėjams 

už pagelbą

galėsiu' dalyvauti,todėl prašau 
jūsų draugų vienyti jėgas ko
vai prieš tą baisųjį fašizmo ii 
kunigijos slibiną, kuris yra 
pamynęs po kojų dorą, sąžinę, 
ir laisvę Lietuvos liaudies.

M. X. Mockus, I 
3501 S. Union Avė., 

Chicago, Il|.

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO, .

Salutaro Biteriš yra vienas iš ge
riausiu Bitėrių ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl viduriu ar kitu nesma
gumu, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tęl. Ganai 1133.

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

na lengvesnėms sąlygoms —- 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d, Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursai!tus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidarąs, kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet 
imami 
amžiaus
• Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Pernai įmes visi išgė
rėme po 16 galionų 

alaus

To prašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos Banio

The Halsted Exchange Natio
nal Bank ,direktoriai šiomis die
nomis nutarė padidinti surplus 
fondą iki $100,000. ’ Pirmiau 
jis* tesiekė pusę tos sumos. 
Anot banko pranešimo, fondas 
yra padidinimas jau trečiu sy
kiu į aštuonis mėnesius.

Banko depozitai dabartiniu 
laiku siekią apie $6,000,000. 
Pernai, apie šį laiką, tebuvę, 
$3,611,000.

Nauji patvarkymai buvo pa
daryti banko prezidentui, C. F. 
Kuehnlė grįžus iš Californijos, 
kur jis. atostogavo tris savaites. 
Lankėsi Los Angeles, Palos Ver
ties, La Quinta ir Palm Springs. 
<•. - ’ (Sa)

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusia Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir LUnchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

. LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svįlainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

Depozitai siekia $6,000,000, 
1 dvigubai daugiau, 

negu pernai

Esu dėkingas kun. S. Linkui 
Už suteikimą vietos gyventi, 
taipgi ir už materialę pagelbą. 
Manau, kad draugai mane ne
apleis ir toliau*.

Chicagos Stadiume šiandien 
prasideda keturių dienų “Tarp
tautinis Ledo Kąrnivalas”. Ja
me dalyvaus įvairus ledo spor
to profesionalai, “ypatingai, led- 
žingininkai.

Kami valo žvaigžde bus M»ss 
Sonja Henie, figūrinio ledžin- 
giavimo čempionė-

Bilietai į karnivalą yra nuo 
$1.10 iki $2.50.

Englewood' 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

4 dura Sedan 
mažai vartotas. Bar- 

Priimsiu sena kara i mai-

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

DODGE 1935 
su tronku 
genas 
nūs. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510

Matykit Paul Bruchas

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiojoj lietuviu 

ūkininku kolionijoj, kur jau suvirš 
500 lietuvių ūkininkauja. Tai yra 
Didžiausia Lietuvių Kolonija Ame
rikoj. čia apsigyvenę jausitės kaip 
Li^uvoj, yra labai gerų farmų ir 
pigiai parsiduoda. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS
Fountain, Mich.

PASIRENDUOJA Storas 
fikčeriais dėl groserio 
to biznio. Randasi 
mokyklų. Renda $15 
St. Tel. Yards 2074.

AR NORITE gyventi Floridoj ant 
ukes — 40 akeriu farma ar dau
giau ant puikios išvalytos žemes 
$15, už akeri. Puikus klimatas, ga
lima auginti bile ka. Rašykit ang
liškai arba vokiškai.

Adresu:

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo y^a nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yrą pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c„ $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinį.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam ląikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei-

TAVERN PARDUOSIU arba mai
nysiu, šokiam salė, 4 bowling Al- 
leys, pilnai įrengtos, su ar be namo. 
2402 St. Charles Road. Bellwood, 
III. C. F. Thierbach, Tel. Bellwood

OFFICE OF OOUNTY CLĘRK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

ŠTATE OF ILLINOIS ) 
COUNTY OF COOK J SS‘

Sutinka su pfovizijom sekcijos 34 
Illinois Primary Rinkimu įstatymo. 
Aš šiuomi liudiju, kad popieros spal
va kuri Bus vartojama Primary ba- 
liotams. atsakomu Partijų dėl Prima
ry Rinkimu, kurie bus laikomi viso
se pricinktuose ir distriktuose Cook 
Kauntės Paviete, po jurisdikcija Cook 
Kauntės Klerko. Antradienyj, Balan
džio 14, 1936, turi būt kaip seka:
DEMOKRATŲ PARTIJAI MĖLYNA 
REPUBLIKONU
PARTIJAI .....................  GELTONA

IR PALIUDYMUI KURIUO, Aš 
savo ranka šiuomi pridedu Cook 
Kauntės antspaudą šia Kovo 30 
diena, A. D. 1936.
MICHAEL J. FLYNN

COUNTY CLERK OF
COOK COUNTY, ILLINOIS.

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias
Brighton Parke. 'Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, res 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darba. Darba paimam iš namu ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette 1810 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 SL

PARDAVIMUI pigiai restaurantas 
geroj biznio apielinkėj. Biznis iš
dirbtas per daugel metu.

2222' So. Wabash Avė.

Aš jau nedaliu veikti laisva
manybės dirvoj, bet jus drau
gai, kolei esate sveiki ir dar 
pilni energijos nenuleiskite 
rankas, tęskite kovą prieš ku
nigijos slibiną, tą baisųjį žmo
nijos išnaudotoją ir pavergėją.

Laisvę mylinti lietuviai pa
skelbė balsą sušaukti Amerr 
kos lietuvių suvažiavimą, kad 
subrendinus jėgas kovai prieš 
fašistų ir kunigų terorą Lietu* 
voje. Aš tame suvažiavime ne-

14-kos namų receiveris, Jo 
seph Dobrzanski, 43, prisipaži 
no išeikvojęs $3,100. Vienu lai 
ku jis bu’vb teisėjo Denis Sulli 
van teismo kambario sargas.

Gerbiami kovotojai už laisąją 
mintį: Fiziškai esu labai silp
nas. Rankomis nieko negaliu 
veikti, todėl negali atsakyti laiš
kais savo gerbiamiems drau
gams ir rėmėjams.

Dėkoju draugams iš Detroit, 
Mich., Rockford, III., Eastoh 
Pa., Brooklyn, N. Y., So. Bos
ton, Mass., Norwood, Mass., St. 
Louis, Mo., ir kitų miestų gru
pių draugams taip ir pavie- 
niems draugams vjž pagelbą.

» « , . 1i , . ■ *• •

Daug labai dėl manęs dirbo 
ir pagelbėjo Roselando laisva
manių kuopa. EMišVamanių 
kuopos sumanytojai, draugai 
Maziliauskas, Vitkus, Domb- 
row, kitų pavardžių nepamenu, 
atlanko mane kas savaitę, pri
žiūri mane kaip jie geriausia

“Naujienoms” ' pranešama, 
kad federalei valdžiai reikia ve
terinarų ir kelių rųšių inžinie
rių. Sąrašas seka:

Junior Vetęrinarian, $2,000 
a year.Bureau cf Animal In- 
duątry, Department of Agri- 
cultūre.

Marine Ingineer, $3,800 a 
year. Department of the Navy.

Associate ■ Marine Engineer, 
$3,200 a year. Department of 
the Navy. •
Assistant Marine Engineer, 
$2,600 a year. Department of 
the Navy., . /• f

Kandidatai darbams turi iš • 
laikyti kvotimus, kuriuos duo
da Civil SčĘvięejp ^ąmniissioh. 
Aplikacijas galima gauti ir jas 
reikia priduoti nevėliau bal. 13 
d. komisijai. Jos skyrius ran
dasi naujuos pašto rumuos 
Chicago j e, prie , Van Buren ir 
Ganai gatvių. *.

dienį yra
jauniems 
riamtf.

Kliasėse
kare. Gali priklausyti mokiniai 
nemažiau 16 metų amžiaus.

Mokytojas, John R; Stiles, 
dėsto aerodinamiką, meteorolo
giją, navigaciją ir inžineriją.

Kadangi' kliases finansuoja 
WPA, tai Už mokslą mokėti ne
reikia. t

PARSIDUODA bučerne ir eroser- 
nė su namu. Storas ir 4 kambariai. 
Viršuj 6 ir 4 kambariai su maudy
nėmis, 2 karų garažas, tik $5,300.

4605 S. Paulina St.

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senu skudurų. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock Co., 1265 W. North Avė.

STOGAI IR SAIDINGAI
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

Pašauk mus dėl dykai apskait 
liavimų 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
z 8750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausiu 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti narna, farma, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie namo 
darbo biznio vietoj. Kreipkitės 
nuo 10 iki 2 po pietų.

2107 So. Halsted St.

nariai yra ra- 
už pažangiuo

sius kandidatus į Pildomąją Ta-, 
rybą. Tų kandidatų sąrašas 
telpa kitoje vietoje šiame ląik’ 
raštyje. ' įv?

šiandien rinkimai įvyks ^ŠLA. 
289-toje kuopoje, kuri randasi 
Harvey, III

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALDV DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groseri. 

j Pašaukit.
' ■' ... ..........„„

Sačred Heart Centre rumuo- 
, kas antradienį ir ketvirta- 

duodamos pamokos 
busimiems aviato-

Trys SLA J kuopos Chicagoje 
sekmadiėriįįrinks Pildomąją Ta
rybą. Toš^kuopos yra 260-toji, 
129-toji ir 178-toji.

260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks svetainėje, adresu, C812 
S. Westeri) avė., 1 vai. p.p. ' ’

129-tos—G.' Chernausko sye- 
tanioje, prie 19th ir Union gat
vių, 18-toje apielinkeje. Pra^ 
džia 1:30 p.p.

178-toji kuopa yra Mt. Green- 
woode ir susirinkimas įvyks, be
rods, Mažrimo

PARSIDUODA, prisieina paleisti 
moderniška gražia 5 kambariu mu
rinę bungalow, apšildoma Mar- 
quette Parke apielinkėj, tiktai $3950 
cash arba išsimokėjimui. Atsiliepki
te laišku i

Naujienas. 
Bok 416.

TIK GERĄ ALŲ

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. rv|< 
iki. 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 
šiuo 

met.

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

Tokiu bargenų mažai tėra. 15 ak
rų žemės, 20 mylių nuo Chicagos. 
Yra namas 7 metų senumo, yra ga- 
sas, elektra, vanduo, sinkos, vanos. 
2 karu didelis garažas, taipgi na
mas dėl gasolino station. Namas 
tinkamas dėl biznio, yra 1 salė ir 
viena vieta dėl taverno ir gyveni
mui kambariai. žemė eina pagal 
Archer Avė. Parduosiu arba mai
nysiu. Savininkas randasi ant vie
tos.

. 147th ir Archer Rd.
Tel. Lockport 8025-Y-3

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
men. 1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

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

E. MIKUŽIUTĖ 
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS

Dr. Herman N. Bundesen
Lietuvių Demokratų Lygoį 

indorsuotas kandidatas į gu
bernatorius, penktadienį, ba
landžio 3 d. kalbos per radio 
stotį WMAQ nuo 1:30 iki 1:45. 
Per. sekančias dvi savaites jis 
dalyvaus įvairiose lietuvių ko
lonijose. Nedėlioj, bal. 5 to j 13 
Wardo Lietuvių Demokratų 
KIlajo mitinge, Marųuette par
ke 2:30 v. p.p.

1 galionas enamel $4
special ........................  ■ «ww

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 
maleva ;..................... ■

ir daugiau
1 galionas pirmos kl. 
removal ............ ..............wwv

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.
Virš 500 jvairiu sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St Tel. Canal 5063

Business Service 
_____ Biznioi Patarnayiinafl ___  

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

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

Hemlock 0800

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

Exchang^Mainai __
MAINYSIU narna 2 po 4 i 2 po 

5, Marųuette Parke.
2534 W. 45 Place

MALEVOTOJAMS IR 
r\iyClOS!NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metu Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos

Specialė maleva medžio £5 7 i* 
darbui, .... .............  gal. Q ■ V
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta į 4 valandas Q7a

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 metu išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mų ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

»• K','r JA,1, .h•» . < 'f i : ■ , i, ,'K' **•<
n ■' '

PATYRUS mergina prie namų 
darbo. Mėgstanti kūdikius. Smagus 
namai. $6. STEwart 0794.

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

Tel. YARDS 1834

COAL
COAL BACK TO OLD 

, PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

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

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

Educational
Mokyklos

DRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Pattern

Draftingr, DreBsmakinr, Millinery or 
Pow*er Machine Operatinir. Individual in- 
Btructlons. Enroll now. Day or eventag 
classes.. Reasonable rates. Most mod
om eauipped sėhool. Establinhed 1002. 
Come In or wrlto for free Booklet.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  .......... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai  ......... ■.........i......... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ...   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

STORO fikčeriai, cash registeris, 
sliceris, svarstyklės ir show keisai.

1708 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušelį* 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksu ir kviet- 
kynu, Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

Personai
Asmenų Ieško

PAIESKAU savo .brolį Jurgį Mi- 
kalonį, kuris 1910 gyveno Amster- 
dam, N.Y. bet po 2 metų iš to miesto 
išvažiavo ir dabar. nežinau kur gyve
na. Girdėjau kad dabar gyvena Chi
cagoje. Turiu labai svarbų reika
lą, prašau jo paties arba kas apie 
ji žino man pranešti sekamu adre
su Vincas Mikalonis, c/o Dr. A. 
Butko, 5320 W. Division St., Chica
go, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

, PAIEŠKAU moterį pusininke, 
eiti į Lunch Room bizni arba Room- 
ing House. Anna Beach,,, 1807 W. 
46 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI du vyrai į junk 
šapa prie beilavimo popieros. Tiktai 
patyrė teatsišaukia. Harry Rusha- 
koff, 1214 No. Leavitt St.

REIKALINGAS vyras prie namų 
darbo. Kambarys, valgis ant vie
tos Willow Springs, III. Telefonas 
Willow Springs 62.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia




