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Prezidentas Reikalauja
Skubaus Veikimo

Reikia veikti skubiai ir visas trijų arklių 
valdžios jungas turi traukti sutartinai,

- > sako prezidentas
WASHINGTON, kovo 5. — 

Vakar vakare demokratai 43- 
se valstijose ruošė “pergalės 
bankietus“, kuriems kalbėjo ir 
prezidentas Rooseveltas, daly
vavęs vyriausiajame bankiete 
Washingtone.

Prezidentas demokratams ir 
visai šaliai pasakė svarbią kal
bą, kurioj išdėstė valdžios nu
sistatymą ir ką ji mano veik
ti, taipjau primindamas kas padaryti drąsesnį žingsnį. Pre- 
ikišiol trukdė visą valdžios vei- 
kimą.

Nors jis žodžiu ir nepami- 
augščiausiojo teismo, bet 
aiškiai suprasti, kad jis 
ir yra trukdytojas val- 
veikimo.

valdžia turi

nieko nelauks”, pareiškė prezi
dentas tarp triukšmingų aplo
dismentų , 1,800 demokratų su
sirinkusių Mayflower hotely ir 
sumokėjusių po $100 už labai 
kuklų užkandį ir pasiklausy
mą prezidento ir kitų demo
kratų vadų kalbų.

Prezidentas prisiminė ir apie 
pasireiškiantį pačioje partijoje 
svyravimą, tūlų asmenų baimę

nėjo 
davė 
buvo 
džios

Bet valdžia turi veikti ir 
veikti skubiai, “štai vsas treč
dalis šalies yra menkai maiti
namas, menkai apsirengęs, gy
vena prastuose namuose”, sakė 
prezidentas. Tokia padėtis tu
ri būti pataisyta. “Mes nega
lime, ne kaipo atskiri asme
nys, ne kaipo partija, atidėti, 
ar pasitraukti iš tos kovos, 
kaip pataria nuolankaujantys 
advokatai. Jeų mes norime iš
laikyti pasitikėjimų ’tų, kurie 
mumis pasitiki, -jeKtties nori
me demokratijos pasisekimo, 
mes turime veikti — dabar”.

Prezidentas priminė, kad 
valdžia susideda iš trijų da
lių — legislatyvės, egzekuty- 
vės ir teisminės. Tai yra kaip 
trijų arklių jungas. Jei tas 
jungas traukia sutartinai, tai 
laukas bus aparatas. Bet jei 
vienas arklių sustoja, ar pra
deda traukti į priešingą pusę, 
tai darbas nebus atliktas. Tad 
ir visi trys valdžios jungo ar
kliai turi traukti sutartinai, 
jei norima, kad valdžia atsiek
tų savo tikslą.
žmonių būvį.

Valdžia dėjo pastangas to 
pasiekti, tvarkydąma algas ir 
darbo valandas, rupindamosi 
ūkininkais, pravesdama NRA, 
AAA ir daug kitą įstatymų. 
“Bet jus žinote kas pasisavi
no teisę vetuoti ir vetavo tą 
programą’’, pareiškė ‘preziden
tas, primindamas augščiausio- 
jo teismo panaikinimą tų įsta
tymų.
• Prezidentas . reikalavo tokią1 
padėtį pataisyti ir tuo tikslu 
veikti skubiai, be jokio atidė
liojimo. ~ '

“Ekonominė išsilaisvinmas 
algapelnio, ūkininko ' ir smul
kaus biznieriaus nelauks 40 
metų, kaip tiek laiko laukė pa- 
liuosavimo vergai. Jis nelauks 
nė keturių metų. Jis visiškai

pagerinti

zidentas davė suprasti, kad jis 
verčiau sutinka išsižadėti tų 
bailių, negu atsižadėti numa
tytos darbo, ūkio ir socialės 
įstatyindavystės. 

J*

“Reikės didelės drąsos pasi
sakyti atvirai ir dirbti vien ša
lies labui. Bet musų partijai, 
dabar, kaip ir visuomet, drą
sa reiškia išmintį. Jeigu4' mes 
neturėsime .drąsos vesti Ame
rikos žmones kur jie nori eiti, 
tai atsiras kiti, kurie jais va
dovaus”, sakė prezidentas.

Rooseveltas davė suprasti, 
kad jis nekandidatuos trečiam 
terminui, todėl tai jis ir nori 
dirbti visomis išgalėmis, kad 
galėtų pavesti šalį savo įpedix 
niui pilnoje * tvarkoje, ^.turingą, 
gyvenančią taikoje ir einančią 
pirmyn — “šalį, kuri tuo įro
dė, kad nacionalės valdžios de
mokratinė forma ir metodai 
gali būti ir yra sėkmingi”.

Abelnai, prezidento Roose- 
velto kalba buvo labai kovinga 
ir reikalaujanti griežto ir sku
baus veikimo ir vykdymo nu
matyto plataus socialių refor
mų programo, nežiūrint au4gš- 
čiausiojo teismo pastangų tą 
programą trukdyti. Buvo aiš
ku, kad prezidentas reikalau
ja ir iš teismo prisidėjimo prie 
to darbo
jungą, kitaip teismas 
keistas.

Tokiuos “pergalės 
tus“ demokratai suruošė 1,263
miestuose, kuriuose dalyvavo 
apie 500,000 žmonių. Tik ki
tur užteko dešimkių. Tais ban- 
kietais buvo siekimąsi partijos 
$430,000 deficitą, kuris pasida
rė dėlei pereitų rinkimų kam
panijos. ■' 
' Prezidentas Rooseveltąs 
kalbės per radio kovo 9 d. 
kare. >

bendrai
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Jungtinės Valstijos
Atsiprašė Vokietijos

Formaliai atsiprašė dėl New Yorko mero 
La Guardia paniekinimo Hitlerio

WASHINGTON, ■ kovo 5. — 
Valstybės departamentas šian
die formaliai per Vokietijos 
ambasadą atsiprašė Vokietijos 
valdžios dėl New Yorko mero 
La Guardia kalbos, kurioj jis 
paniekino Hitlerį.

La Gyirdia kalbėdamas žy
dų moterų draugijai pareiškė, 
kad butų gerai busiančios New 
Yorke pasaulinės parodos “bai
senybių kambary“ pastatyti 
nacių rudmarškinių ir Hitlerio 
manekinus, nes jie sudaro di- 
džiausį pavojų pasaulio tai
kai.

tą kalbą niekas amerikie- 
neatkreipė jokios domės, 
Vokietijos laikraščiai siA-

čių
bet
kėlė didžiausi triukšmą ir pra
dėjo visaip ne tik merą, bet 
ir visą Ameriką kolioti ir šlyk
ščiausią niekinti. O Vokietijos

ambasados kancleris žodžiu pa
davė valstybės departamentui 
fonnalį protestą.

Valstybės. departamentas sa
ko, kad nors šioj šaly yra pil
na žodžio laisvė, tečiaus tai 
nė kiek nesumažina valdžios 
apgailavimo dėl kiekvieno pi
liečio kalbos, kuri įžeidžia val
džią, sunkiai yra palaikomi 
oficialus ryšiai.

Todėl valstybės departamen
tas atsiprašo Vokietijos vald
žios ir pareiškia, kad ta kal
ba neišreiškia Jungt. Valstijų 
valdžios nusistatymo linkui Vo
kietijos valdžios.

Kalbama, kad 
kretoriaus liuli 
pilhai patenkino
cių valdžią ir ji skaitysianti 
incidentą baigtą.

valstybės se- 
ats i prašymą S 

Vokietijos na-

Lietuvos Naujienos

traukti 
bus pa-

Kompanijų u n i j o s 
glaudžiasi prie Dar- 

boFedeęacijos
Prašo Federaciją padėti kovo

ti' industrines unijas, kurias 
. kovoja ir Wm. Green.

bankie

vėl
va-

uni-

prie

CHICAGO.—Kompiani j ų 
jos Chicagos apielinkės 
žies liejiklose atsikreipė 
Amerikos Darbo Federacij os
prezidento Wm. Green, prašy
lamos jį padėti kompanijų 
unijoms kovoti John L. Lewis 
vadovaujamas unijas.

Amerikos Darbo Fedeęacija 
desperatiškai tebetęsia kovą su 
kasdie vis labiau stiprėjančio
mis industrinėmis unijomis/

Clevelande Darbo Fedearcija 
suspendavo priklausančias prie 
jos industrines unijas. Mary- 
land 'Darbo Federacija įsakė 
miestų federacijoms pašalinti 
industrinių unijų lokalus.

Green , asmeniškai atsikreipė 
prie Mass. Darbo Federacijos, 
ragindamas ją pradėti smarkią 
koVą įsu industrine čevėfykų 
darbininkų unija.

PENKI 'ŽUDĖ VYRĄ

ELKADAR, la., kovo 5, — 
Minnie Hin^, 54 m., motina 1 
25. vaikų, 18 gyvena, 4 Ii* į, '

kartu su savo jaunu vyru if 
kitais trimis žmonėmis prie nu
žudymo turtingo ūkininko Dan 
Shine, 60 m. Trys jų, jų tar
pe nužudytojo jauna žmona ir 
jos meilužis, jau yra nuteisti 
kalėjiman iki gyvos galvos.

Darbiečiai išlaikė 
daugumą Londono 

kauntės taryboje
LONDONAS, .kovo 5. — 

Kaip rodo nepilni rinkimų da
viniai, darbiečiai išlaikė, dau
gumą Londono kauntės tary
boje ir tarybos sąstatą* labai 
mažai pasikeis.

Fašistai, liberalai 
klausomieji, taipjau 
rinkimuose, bet kiek 
ta ikišiol balsų, dar
mėję nė vienos vietos.

ir nepri- 
dalyvavo 
suskaity- 
nėra lai-

Streikai plečiasi De
troito automobilių 

< dirbtuvėse
Bet samdytojai 'daugumoj 

greitai pasiduoda darbinin
kams ir pradeda derybas su 
unija.

Ir Voložino apskri
tyje badas

Nusinuodijo 
smalkėse

KRAŽIAI. — AnoliŠkės kai-

Išrinko labiausia 
pasižymėjusius 

aktorius
■' ■ v
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HOLLYWOOb; Cal., kovo 5 
—i Kasmet mūviu industrija 
išrenka labiausia pasižymėju
sius aktorius, •direktorįns, dra
maturgus, technikus ir geriau
sius visų metų veikalite ir pa
sižymėjusius asmenis pagerbia 
dideliu : bankietu.

šiemet labiausia pasižymėju
siais aktoriais už pereitų me
tų darbą liko išrinkti Louise 
Ranįer, kuri pasižymėjo veika
le “The Great Ziegfield” ir 
Paul Muni, pasižymėjusį Vei
kale “The Story of Louis Paš- 
teur”. Abu aktoriai yra gimę 
Austrijoj. Louise Ranier dar 
tik 1935 m. atvyko jllolly- 
wOodą ir tik antrą kartą vai
dino muviutose. ~

•. ' ■ ■■ >

Rusai sušaudė sude
ginusį teismą 

. teisėją

Chicagoj streikuoja 
Yellow taksi 

šoferiai

kovo 5. 
teisėjas

SARANSK, Rusijoj,
— Augštesnio teismo
A. Dęmidov liko sušaudytas 
už sudeginimą teismo rūmų ir 
sunaikinimą rekordų.. Pasmer
kė jį mirčiai tas pats tetsmas, 
kuriam jis pirmiau pirminin
kavo.

Keturi jo štabo nariai liko 
nuteisti nuo 3 iki 10 metų ka
lėj iman. 

t ■ . 1

Teisėjas Demidov buvo na
rys komunistų partijos, bet tai 
nė kiek nekliudė jam imti ky
šius ir- todėl skirti nusikaltu- 
siems mažas bausmes. .

Teismo valytoja žuvo gais
re, nes ji “perdaug žinojusi”.

1 . ...... ....

SiPRINGFIELD, III., kovo
— Donald fBergman, 13 m., li
ko užmuštas automobilio čiu- 
žinėjant ratukais gatvėje.* • •

CHICAGO. — Vakar sustrei
kavo Yellow Cab Co. taksi šo
feriai. Jie reikalauja 40 nuoš. 
nuo sumokėto ifėro ir nemoka
mo gasolino. Dabar jie gauna 
371/2 nuoš. ir turi pirkti savo 
gasoliną.

Nors streikas ir plečiasi, bet 
dar ne visi šoferiai yra prisi
dėję prie streiko.

taše
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:
. 'Giedra, biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagd j e, buvo 37° .

Saulė
5:45. '

DETROIT, Mich., kovo 5.— 
Automobilių darbininkų unijos 
prezidentas Martin pareiškė, 
kad Chrysler ' korp. turi pa
liauti svyravusi ir turi tuo- 
jauš pripažinti uniją' vieninte
le darbininkų atstove per 6 
mėnesius. Tai esąs unijos ul
timatumas/

Chrysler viršininkai sakosi 
nieko< fiežiną apie tokį Martin 
pareiškimą.

Tuo tarpu streikai iškilo dar 
septyniose automobilių reik
menų dirbtuvėse, Detroite. Bet 
dauguma tų dirbtuvių tuoj aus 
nusileido darbininkams ir su
tiko pradėti derybas su indus
trinėmis unijoųiis.

Sėdėjimo streikas kilo ir tri
jose Bohn Aluminum Co. dirb
tuvėse, kurios gamina automo
biliams dalis. 

1 • v*' i * ,

Visuose, streikuose darbinin
kai reikalauja pakelti algas, 
sutrumpinti darbo valandas ir 
pripažinti uniją.

Rhode Island valstijoj užsi
baigė trokų draivęrių streikas. 
Jie laimėjo prip'ažiriimą unijos, 
pakėlimą algų ir sutrumpini
mą darbo valandų.

Douglas Aircraft Co.,; Moni- 
ca, Cal., kuri jėgos pagėlba iš
varę sėdinčius streikierius, ’vis- 
tiek liko priversta pradėti de
rybas su industrine unija. Vie
noj jos dirbtuvėj buvo pada
rytas balsavimas, kuriame im 
dustrinė unija laimėjo daugu
mą balsų.

Reading, Pa., kauntėj strei
kas uždarė 17 kojinių dirbtu
vių. Streikuoja viso apie 6,000 
darbininkų.

Didesni ar mažesni streikai
teka 6:18„ leidžiasi eina veik visose valstijose ir 

. industriniuose miestuose.
' i ’ • ■ \ i'' /
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VILNIUS. — “Kurjer Wil?r
kad Voložino apskrityje}me gyventojas Karkimas -savo 

pasireiškė didelis neddteklius 
maisto. Daug žmonių reikalin
gų materialės pagelbos. 1880 
vaikų jau dabar neturi ko val
gyti 
sios 
turi

ir reikalingi kuo skubiau*- 
pagelbos. Daug vaikų ne- 
drabužių, apsiavimo.

KIEK PERNAI EMIGRAVO 
VILNIAUS ŽYDŲ

me- 
viso

VILNIUS. —- Per 1936 
tvte iš Vilniaus miesto ir 
krašto emigravo į Palęstiną 
590 žmonių. Pusė iš emigra
vusiųjų yra žydai amatininkai 
ir darbininkai. Prekybininkų 
emigravo vos 12 procentų.

15,000 ŽMONIŲ GRIPU 
SERGANČIŲ

■ VILNIUŠ, vas. 1. — Dėl pa- 
skutiniųjų šalčių Vilniuje 
smarkiai išsiplėtė gripo liga. 
Mieste užregistruota sergančių 
gripu apie 15,000 žmonių. Pe
reitą savaitę Vilniaus krašte 
buvo labai stipriįs šalčiai. Vie
tomis (pav., Švenčionių apskr.) 
termometras rodė — 34° C. 
Daug kur bus iššalę medžiai. 
Poroje vietų buvo sprogę ge
ležinkelių bėgiai.

namuose gamino sūri lis. Iš 
Kražių miestelio atvyko pas jį 
Lipšicas ir juodu rengėsi su-t 
rius vežti Tauragėn parduoti/ 
Prieš vešiant, sūrius reikėjo 
parengti pardavimui. Sūriai 
buvo rūsyje. 'Kad rūsyje butų’ 
šilta, prieš eisiant dirbti, nu
nešė du kibirus žarijų. Ape 13 
vai. išėjo juodu į darbą. Nors^ 
jau buvo 17 vai. bet dar vis' 
negrįžo į gyvenamąjį namą,. 
Nesulaukdami namiškiai susi
rūpino ir mergaitė išėjo pažiu- 
rėti, ką jie ten daro. Mergai
tė, negalėdama atidaryti durų, 
pasikvietė talkon du* vyrus *— 
kaimynus. Stipriai stuktelėjus, 
durys atsidarė, bet Karklinę ir 
Lipšičą rado negyvus. Mėgino 
gaivinti, bet buvo 
Tik sapsio 29 
štačius, kad 
jus smalkėse,

- Rųsys buvo 
tnų. Rųsyje 
jau 45 sūriai.

Karkimas paliko žmoną su 
mažais vaikais.

jau vėlu, 
d. gydytojui nu
mirė nusinuodi- 
leista palaidoti, 
atskirai nuo na- 
rasta sutvarkyti

IR LIETUVOJ YRA “H1T 
AND RUN” DRAIVERIŲ

MONTREAL, Que., kovo 5. 
— Suimtas begirtaujant smuk
lėje bedarbis Cyrias Boucher, 
.47 m., prisipažino kuju už
mušęs savo žmoną, nes ji pa
laikiusi meiliškus ryšius su ki
tu įnamiu.

KAUNAS. — Aną vakarą 
lengvas automobilis suvažinėjo 
9 metų amžiaus Eleną Lėnar- 
tavičiutę. - Mergaitė bėgo sker
sai gatvę, šoferis, tur bUt, dėl 
slidumo . nespėjo, automobilio 
sustabdyti, ib mergaitė atsidū
rė po ratais. Gana sunkiame 
stovyje 
Šoferis, 
mišiniu,

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

ją nuvežė į ligoninę, 
pasinaudodamas šil

davę gazo ir pasisle- NAUJIENOS
1739 $o. Halsted St

OTTĄWA, Ilk, kovo 5, — 
Libbey-Owens-Ford stiklo kom
paniją mano išleisti $1,500,000 
padidinimui vietos dirbtuvės.

v <
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Ofisas atdaras nuo 8 i|d
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 tai. popiet.
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KAZIMIERAI 
šiandien paskelbiame musų 

“Kazimierų k on testo” rezulta
tus. Pasirodo, kad laimėtoja yra 
jauna cicerietė, Flarence Bevei
kia, gyvenanti adresu, 151S So. 
48th Court.

• . ’v;‘

Ji prisiuntė gražią! surą^ytą 
Kazimierų sąrašą, padupdąma 
50 asmenų, kurie turi tą Var
dą.

Ji gauna gražųjį Vilniaus al
bumą, kuris buvo žadėtas-kon
testo laimėtojui. Vakar jis bu- * 
vo išsiųstas.

Štai, p. Florence Deveikis Ka
zimierai:

Kazimieras Venckus ■ 
Kazimieras Razgaitis 
Kazimieras Lukošaitis 

Kazimieras Deveikis
Kazimieras Deveikis, Jr, 
Kazimieras Jakštas 
Kazimieras Kelpšas 
Kazimieras Ęy a 
Kazimieras Raudonis 
Kazimieras 
Kaziiųierąs 
Kazimieras 
Kazimierus 
Kazimieras
Kazimieras Stupąras 
Kazimieras 
Kazimieras 

‘Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimiera; 
Kaziinietaj 
Kazimierus 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras
Kazimieras Metrikus 
Kaži mieia;
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras

Prcjręss Lietuvių Radjo/ Pro 
gramas Sėkmingai Linksmina 

ir žavėją klausytojus

... . . r ■ <---------------  

ląpie reikalingumą/rengti- “bun? 
i ęo pąrty” ąr kokį kitą štaim- 

burųm vakarėlį tuojau po Ve
lykų, būtent balandžio 3 d.>

frimiitflM. Hąd rytoj, ne- 
c|ęj(}ieny, 11-įą valandą prieš
piet iš stoties WGES giidėsit 
reguliarį sekmadienio radio 
programą, kurių leidimu jau 
daug metų rūpinas Progress 
Bendrovės Krautuvė, 3224 So. 
Halsted -St. Tų programų iš
pildymo -visuomet dalyvauja 
žymus dąimniųkairės, muzikai, 
kalbėtojai ir t. t.

Ir ryt dienos programai yra 
užprašyta rinktinių talentų, kil
tie rengiąsi pavaišinti radio 
{Gausytojus naujomis ir rinkti
nomis dainų ir muzikos melo- 
dijomis. Prie to bus daug svar
bių žnių ir pranešimų. Nepa
mirškite pasiklausyti. ■<

—Rep. J.

NORTH SIDE

NAUJIENOS, Chicago, BĮ

kacvą'pgi 5 savaites vėliau į- 
vyks pavasarinis choro vaka
ras kaipo sezono ųžbąigtuvės. 
Valdyba matydama reikalą, ir 
nutarė atsiklausti pačių auklė
tojų tame reikale.

ę—Tarnas

Suėmė dar du Town of 
Lake jaunuolius

Andrijauskas 
Matąs 
Gugis 
Ba.cnas 
Steponavičius

‘‘Bijūnėlio” darbuotė

va-

Ra.ekonh 
Mi.tekonis, J r. 
Dovidauskas 
Dovidauskas, 
Stankus 
Genis 
Jokubka 
Davis 
Jaukša » 
Sp.tlis 
Virbicką j 
Užtupis 
Rakašius 
Rakašlu , J,

Jr.

šiandien po pietų, apie 4 
landą, “Bijūnėlio” valdyba 
kviečia jaunuolių tėvų bei mo
tinų susirinkimą svetainėje, 
kur “Bijūnėlis” laiko savo re- 
guliares pamokas, t. y., Almirą I 
Simons Hali, 1640 N. Han- | 
cock str. Tikslas yra pasitarti i

I

TOWN X)F LAKE — Polici- 
ja suėmė; 17 ipetų Matpiey 
Stefanek, 4305»So. NĮąrshįfield 
avenue, kuris , prisipažino kar,- 
tu su Ciezopka apiplėšęs “ha^d 
ware” fkrautuvę, adresu, 4518 
So. Ąshląpd avenue. KaUarka 
jie pąvogę iš departameutinčs 
krautuvėj, prie 47tli ir' Ash
land avenue. ' ■ ■ • • z' 1

> ■ . • ■

šėšieihs menesiams kalėji
mo nuteistas metų Jolin 
Mažu r, 4527 Laflin street. Jis 
bandė apiplėšti alinę, ties 4504 
So. Justine street.

Miesto teisėjas Brande, prieš 
kurį Y) ko bylos svąrstypias, 
kovo 25 d. reikalą iš naujo 
nagrinės. Kadangi Mazųro 
žmona sako, jog jos vyrąs yra 
pavyzdingas darbininkas ir 
visada parnešąs “pėdę”, tai

Ryt vakaru-1,y. sęKmBdieny, 
nuo 7 iki 8 vai. iš didžiules 
WCFL radio stoties pastango
mis Jos. F. Budrike radio ir 
rakandų krautuves bus leidžia
mas puikus lietuviškas radio 
progrąipas, kuriame dalyvaus 
Budriko radio orkestras, Ma
kalai, solistė Jadvigą Gricaitė, 
žymus dainininkas Louis Tep- 
zi jr kiti. Programa leidėjas 
ir vedėjas Jos. F, Bųdri^^/^’’ 
darys, atatinkamus prąnešimus 
apjię biznio eigą; ąpepiąjmą

ispąrdavimųs jo krautuvėse per 
ateinančią savaitę, kuriais 
Įriąąąytąjąi gailą pasinaudoti, 
Supydami daug

teisėjas žudą bausmę pąnąi- 
kiųti. t

RADIO
'

BUDRIKO PROGRAMAS
WCFL

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Peąrborn 
Karnb, 1431-14 84—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Sp. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.
)

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
LIGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogonpš, fir ketomis pJaU^iU li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykite Dr. F, J. Simanovskio Im- 
,jLQrtpotą Šventojo Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy- 
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
ir giria šią nepaprastą švento 
Kalno Arbatą, kuri daug žmonių 
išgydė. '

Jo Šventenybė Popiežius Leonas 
XRI ąpdpvąnpjo $v. Petro Orde- 
nu gydąn&oą Švpątpjp Kalno 
Arbfttųs išrądpja,

PeėkelK jos teltaštvįoją tik $1.20. 
Prisiunčiama i namus. G pakeliai

I^ąšykitp iį: rrikriąukite:

784 Seneca Avp., Broųklyn, N. Y.

i K. Jąrusz 
Physical l’herapy 

and Midwife
So. Węst$cn 

Avė., ‘2nd floor 
Hemlock 9252

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

šeštadienis, kovo
............. .

Dr. €, J. Svei
DANTISTAS

PEISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vąl. vakaro. Treč jr sekm. pagąJ 

susitarimą.
4300 S, FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nyo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.G631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

st.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr., Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St*

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V, vak, 
išskyrus seredomis ir sųb^tomis.

Meškauskaj 
Bell 
Gudgalis 
Jiasunas 
Bikpj>

KaziimerkS Statkus 
Kazimiera^ 
Eaz rr.i jias 
Kęzimieias 
Kauiųie.as 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimiei ą? 
K zimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimiera*; 
Kazimieras
IŠ sąrašo pasirodo, kad labai 

djlelis skaičius žymių chieagie- 
čių: profesionalų, biznierių ir 
veikėjų organizacijose turi Lie
tuvos patrono vardą.

k airis 
Kiškų aa 
KayaHauskas 
Gasunas 
Gasunas, J r. 
Slivva 
Merkis 
Kautis 
Kau iš, Jr. 
Eudreckis 
Budrcckis, Jr. 
Čepkauskas 
Būvis, Jr.
Matulis

Antroji Laimėtoja
Antroji vieta tenka jaunai 18 

apielinkęs lietuvaitei, p-leį Ie
vai Rumbutis, 1807 S. Peoria 
Street (atrodo, kad Kazimierai 
populiarus pas moteris). Jos 
sąrašas turi 36 vai-dus. Kadan
gi kai kurie vardai, paduoti p. 
Deveikis pasikartoja šitame są
raše, tad paduosime tik tuos, 
kurių pirmame nėra:

Kazimiera^ Rumbutis 
Kazimiera Rumbutis 
Kazimieras šaulintkas 
Kazimieras Rcpšus 
Kazimiera? Girdauskas 
Kazimiera Girdauskas 
Kazimieras Vaičiūnas 
Kazimieras Dara^ka 
Kazimieras Ma ijūšiuš 
Kaž’mi.ras Dvar*jonas * 
Kazimiera žinauskis 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazim’eras
Kazimieras. Mąčenis 
Kazimieras 
Kazimierą 
Kazimiera; 
Kazimieras 
Kazimieras 
Kazimieras

Šaulėkis 
Lapineki? 
Žametskis 
Ambrcz s 
Gegccki j

Žėimes 
Miškinis 
šidsikis 
Mi asius 
Su?b i ;
Laurėškis

Kazimieras šauklis
Nors antrai laimėtojai,, p-lei 

Rumbutis, nieko nežadėjome, 
bet pasiųsime ir jai dovanų, 
knygą “Skalpų Medžiotojai,” i- 
domią Mayne Reydo apysaką.

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 1310 
Seniausis ir geriausis dra
bužių valytojas ir taisytojas 
Brighton Parke. Darbą at
lieka kuogpriatįsiai, nes tu
ri ilgų melų patyrimą tame 
darbe.

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI 

Statom naujus ir taisom sc- .
, pus .namus. Apkalam; as-
beštbmis. . \

------------------ • ,y . <

Tai yra vienintelė lietuvių Korporacija, Vedėjas žinomas kontra'ktorius

BRUNO SHUKIS
4131 So. Francisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824;

seniausia IR DIDŽIAUSIA k J 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis M
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMB ULANC E f
PATARNAVIMAS X
DIENĄ IR NAKTĮ N

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fąirfield Atenlię X

Tel. ŲAFAYETTE 072? X
F -J įkoplyčios visose V
'—d 1 Ch iese-os dalvso v

Klausykite musų Lietuvškų radio programų pirmadienio vakarais, 1Q;OQ 
vai. vakaro iš W.H.I\C. stoties„(1420 K.)—Pranešėjas P. ŠąJtimierąs.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylnr

18 mėnesių 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL UQUOR CBMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yprds 0801 
VIENINTELIS DIS.TRTBUTORIŲS

-—: j-'.'rryrin.'' :■ - -j-t. * ■:
...................Į. .f  "r,- ' U . .   ll»l IMI *■*»■>—' Į

NEBŪKIT NEVIBaKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR |
OF BITTER AVINE JL

Rekomenduojamat ISg3

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Bouleyard *280^ 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ręę, 6515 So. Hovfcvyell St 
Telephone: Repufrlię 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai. : Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

v ik. Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Bpuleyard 7820

Namų Tpl.: Prospeęf 1930

Skilvį* 
V virta*

Visose 
Vaistinėse

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Ųoivę Avė. Tel. Yards 2510

, ■ • ■ • ’• ' • 'i* .

TAUPYKITE PINIGUS 4% 
TEN, KUR GAUNATE—*

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SĄVING ASSOCIĄTION 
1739 SOUTH HALSTED STREET I I

.........   ■■■ ■■■ I ll,llįĮIIII,.,l I , B,l 11, MBIIBIH Į ■    

LIETUVIAMS TABAKO RRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokdojat OLD GOLD 
CIGARETŲ Pąyęiksluoty Mįslių 
ir j Old Gold Cigaretų kPntesfą 
jstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, ką&kveik nėra jo
kios gali mybės ^Krautuves aprū
pinti ‘ pilnu Paveiksluotų Mislii^ 
kiekiu, ar išankstį) nuspėti kiek

kurios krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikąlauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 Sq. Halsted St., Chicago, III
Telefonas CANAL S.'>00 ■

Laidotuvių Direktoriai
< .‘j. ,r.<¥

NARIAIi
Chicagos,

Cicero | •
Lietuvių

Laidotuvių '
Direktorių
Asociacijos

Ambuląnce 
Patarnavi
mas Dieną 

į ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS Visose miesto 

DALYSE.

t!y ■ ■tlRTi'....fi jii "-1.1 '""U1.. . ■ Y ’■ ..-r o’-'j
v*.-'.'-'' ■ *n ■ *’

' S. M. SKUDAS f
718 West 18th Street Pho'^ie Monrbe 3377

.  ............................. ....  ..... ■■ " ............ .... ■■ !' ■"     l ' — ' l .    

EZER SKIS IR SŪNŪS '
10734 S.. Michigan Avė. rUel, Pullman 5703

LACIIAWICZ IR SŲNŲS
2314 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lQ8th ^treet. Tel. Pullman 1270

i ...... ......... ...... ......... ' i u . i ■   —r,!,     i. Lll»—   

S. P. MAŽEIKA
3319 Liluanica Avenue Phone Vards 1138

' i|.i ;,i.■r,..|T,'i'.i m '..r—re ma. ‘iįiiI'i yr;*, .Įt* ■1         . » m ■»■'■■» ■!«—■■- ..   

jliulevičius
4348 So; California Avenuę Phone Lafayette 3572

■ i ................ ............*..... . ..................... ....m,....-,......  ,, ......................................... ... ..iin j |

; A. MASALSKIS
3307 Liluąnica Avenue / Phone Boulevąrd 41,39

ą. pęwus ;
’ 1419 S(H|lb 49th Goųrt Cicero Plfpne Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Su, lUIsJed Sįrė^t

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

Boulevard <089

A. A. SLAKIS 
advokatas 

111 W. Washington St
Ęoom 737 

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel,: — Hyde Pąrk 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lubos Tel. CENtraI 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Telefonas PRQspect 1012 
Vakarais i*- šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

.Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BĖVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AV£.
Valandos—9—10 A. M. > 
Nėdėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valąjųios: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. SAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

CHICAGO, ILL.
j

LIETUVIS
Optojnetrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptęipimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klair 
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklas vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office & Resjdence 251? 43r<J St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 

Kasdien, išskyrus ?eredą.
* Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Stanikus
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v, p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
. Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
PR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAS

. Tel. Yards 1829 ■ #
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfisas ir
756 West 35th Street 
kampas Hąlsfed St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
', Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEJNTISTAI 

Amerikos Lietpyių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Crerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas jr akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, .moterų ir vaikų pagal, nau
jausias mefęchjs X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18ih St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Sųperięr 9454 ąr Central 7£64

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

2400 West Madispų Strc< <
VaJ. 1 iki 3 p,o pietų, 6 iki § yak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISĄS

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
■J vai; po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ypl.nD v- A vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12ŪK. V. A. bliVllVlJO valandai dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I Phone MIDWAY 2880
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

T.el* Bojulęvąrd 1401
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASU 
756 West 35th St.

1 Coy. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nodėli^įinis prgal aptarti
Rez. 4910 SO. BjlCHIGAiy RLVD. 

Tel, Kenwood 5107

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLĄCfD AVĘ. 

Ofiso valandos:
Nuo JO iki 12 diena, 2 Jfci 3 po pietų

7 iki 8 vai. NedŠL nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

dlSiHKIltS |yyą naudingos.



RIMTAI SERGA JONAS GRINIUS

KELIONĖS Į LIETUVĄ

kurio rųšiš turi būti ketvirViso Gyvenimo Proga! gonj, p

daini

1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles uz

DĖL GERESNIO POILSIO

PEOPLES
KRAUTUVES

REKOMENDUOJA SIMMONS

Nori Būti Graži DAILY BUSINESS DIRECTORY
Nori Savo Groži
Paakstinti
Naudok

NIDA PUDRĄ
Laidotuvių DirektoriaiANGLYS—CO AL

West 18th St.

• RĘST AUR ANT AIcen

CHICAGO, ILL.
VALSTIJA

4179-83' Archer Avė
J. NAKROŠIS, Bedėjas.

klausyto 
pasiklau 
daininin

• LIGONINĖS
HOSPITALS

2536-40 West 63-rd St
M. T. KEZESį Vedėjas.

760 Madison St. 
3234 Madison St. 
4002 Madison St. 
2S67 Milwaukee A v. 
14002 Irvl 

EVES.

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

PHILADELPHIA 
rimtai yra susirgęs didelis lie 
tuvių visuomenes darbuotojas, 
p. Jonas V. Grinius. Per 30 me
tų šis lietuvių veteranas veikė

William A. Levis
4716 S. Ashland Avė.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

t i

LEWIS ŠILKO
BLIUZĖS

M.95
iki $3.95

Tiek šį ka'rtą apie
J. Grinių. Kaip toliau dalykai 
dėsis, bus pranešta vėliau, t . .

$iuO laiku svarbesnių naujie
nų pas mus nėra. J mažmožius 
atsakinėti ir apie juos rašyti,, 
gaila laiko ir vietos laikrašty.

—-Pilietis,

Buicks, 
Cadillacs, 

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
virš 200 karų išviso už taip

žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT $ 4
Sąlygos - Į SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

<VEDU 
AMtW«Os 

. LINIJA

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musą skaityto jam f susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
La Pela
DYKAI 

PRIE KOŽNO
SIUTO.

Jis palaiko veido odos natūrali švelnumų... 
apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.

.NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDA LIPSTICK, kuris 
spalvos pastovumu ir'švelnumu vargu turi sau lygaus.

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos' Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEY BEER 

558 West 37th Street 
(N. E. corner) 

IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicngo, Illinois.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

NIDA LABORATORIES,
A. G. KARTANAS, Sav.,
2555 West 69th Street,
Chicago, Illinois.

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Face Powder)
* 50 centų vertės

Varsos: nFlesh; □ Ivory; □ Peach; □ Brunette; □ Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK ........ ............ . 50 centų vertės
Varsos: □ Orange; □ Raspberry; □ Strawberry; □ Vivid. (

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

. 750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.

Pirkite savo apielinkėa 
krautuvėse

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

$12.95
Galite naudot i s 
kreditu—Nėra ki
tokių išlaidų, Nė 
palūkanų.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. Pristatoni anglis ir vežam daiktus į kitus miestus ir farmas.

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.

YARDS 3408 . HEMLOCK 5040

Lucky Strike progra 
muose garsus 

ninkai

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND  .................  $8.60
ILLINOIS LUMP .............  $6.40
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFĄYĘTTE 8980

Okšąs Express 4405 S. -Fairfield Avė.

. Rašytojui p. Grinius pasako
jo, kad jis jau gerai nesijautė 
ištisus metus. Būdamas pakant
raus budo, jis nesiskubino gy
dytis, manydamas, kad nesvei
kata savaime- atėjo ir savaime 
išeis. Tačiau vasario 26-27 dd., 
jis pasijuto visai prastai. Pasi
šaukė lietuvius gydytojus ‘Dr. 
A. Dorų ir Dr. E. G. Klimą dėl 
pasitarimo ir išegzaminavimo. 
Gydytojai atrado, kad ligonis 
turi sugedusį “apendiksą” ir 
reikalinga padaryti operacija. 
Kitokio budo apendiksui išgy
dyti nepaliko. Sekmadienio ry
tą, vasario 28 d., ligonį nuve
žė Temple University (Samari- 
tan) ligoninėn ir 2 vai. popiet 
padarė operaciją. Operacija pa
sekminga, tik visas pavojus pa
liko, kad ligonis J. Grinius tu
ri labai mažai kraujo. Jam rei
kalinga' tinkafno kraujo pripil
dyti. Ligoninė ir gydytojai tuo'

kitur. Iš jo plačios veiklos, j r 
visi pažįsta ir viepminčiai ir jo 
priešai. Nedidelio ūgio, libera,- 
liškai - patriotiško nusistatymo, 
giliai pažindamas lietuvių rei- 
Jia'ius, jis mokėjo visados ori
entuotis ir susikalbėti net ir su 
savo politiškais ir kitokiais 
priešais. Jo darųios kalbos ir

6320 Cottage Grove 
6240 S. Halsted 
4619 Bfoadway 
3138 Lincoln A v. 

Park 6350 N. Clark St. 
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NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintą kainą. Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progą su NIDA 
produktais susipažinti.

Nieko, nelaukite. Iškirpkite kuponą šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių ndrite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui kai jis jums pristatytas Nida pudrą ir lypstik’ą.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamat 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.
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rūpinasi. Ligonio brolis

“Uit Paradė’t radio 
jai susilauks progos 
syti pasaulio garsiųjų 
kų. Dainininkų sąstatas, susidės 
iš operos žymiųjų dainininkų, 
pagarsėjusių scenos, filmų ir 
radio žvaigždžių,

Programai įvyksta trečiadie
niais 10 vai .vak. ĖST laiku Ną- 
tional Broadcasting bendrovės, 
vadinamu raudonu tinklu, o 
šeštadieniais 10 vai. vak. ĖST 
Columbia Broadcasting siste
mos tinklu. .... 1

Be to, kaip ir visuomet, bus 
ir “Lucky seven,” arba septy
nios populiariausios savaitės

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda 

Per Gothenburga, Švediją
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iš New „Yorko

GRIPSHOLM .................   Kovo 18
DROTTNINGHOLM ......... Kovo 20
DROTTNINGHOLM ..........  Bal. 17
GRIPSHOLM .................. Gegužės 1
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mieh., 107 Clifford Street

Orchestra Hali — 8:15 
Tik 1 Vakarą Pirm. Kovo 15 

JULIEN BRYAN 
asmehiai parodys 

“RUSSIA REBORN” 
Visi nauji paveikslai 

Dabar $L50-$1.00-75c plūs 5 taksų

•SVETAINES___
Southtovm Ballroom

Ųražios šokiams ir mitingams sve 
t'aines, virtuvė ir valgymui kamba 

rvs. Nebrangi renda.
JOHN F. CURTIS, Jr., Agentas. 

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Tel. Hemlock 5421
AW COM ON INN TAVERN
• Mrs. Vera Thomas, Sav.

Žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 
muzika šeštadieniais.

VYNAS—DEGTINĖ—ALUS
HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 

ALUS
6511 So. K ėdri e Avė.. Chicago. III.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja’akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue

, Tel. Lawndale 5727.

Beautyrest
SPRINGSINI MATRACĄ

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

• Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

_ ... I .

Kiekvienas karas; kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausia ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1936 
Plymouths, 1936 Grabams, 1C36 Dodges, 1936 La- 
Fayettes
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, 
Packards 
yra daromi modeliai 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
raeitu. ,

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

Beautyrests Matracai yra scentifiškai padaryti dėl geres
nio miegojimo, jų viduje yra 873. suraitytos sprendžine- 
lės arba Goils, kurios staigiai prisitaikina prie žmogaus 
kūno' atsigulus — be skirtumo kokioje pozicijoj žmogus 
negulėtų.

. .b ’' .Tegul Simmons Beautyrest duoda tikrą poilsį 
ir sučėdina sveikatą. .

Šią savaitę PEOPLES KRAUTUVES Parduoda Beautyrest 
Matracus ant specialių Terms. ,

* • . ■ 't. • ’

Užeikite — Pasiteiraukite

International Wine & Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkes "

4611 So. Ashland Avenue, Phoųe Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Ėik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTAI

rėš susirgusį pirmiausia ap!ąn 
kė. Ponas Litvinas pirmas da: 
ve savo kraujo ligoniui; brolio 
kraujas netiko. Davė ir kiti Ii 
gonio prįeteliai. Rašytojas yra 
jsitikrinęs, kad'ligonis pasveiks 
ir dar nemažąi dirbs lietuvybės 

lietuviškumo jausmų bei iškal- labui, Reik pažįstamiems tik jį 
bumo visi noriai klausės. Pras- gelbėti: pritaikyti ligoniui krau
tai jausdamasis,< nepaisydamas 
sveikatos, jis kalbėjo vasario 21 
dieną minint 19 metų Lietuvos 
nepriklausomybes paminėjimo 
dienoje, išnešdamas rezoliuci
jas Lietuvos valstybės naudai. 
Bet šiandien jis guli b’gcnhiej, 
kovodamas su mirt'm.

<:ia jas dirbo visuose ir visokiuoss 
lietuvių reikaluose, kur tik rei
kėjo. Jo visur butą: ir seimuo
se, ir komisijose ,ir susirinki
muose, ir prakalbose, ir visur

NAU.TIENOS, Chicago, H ' ,

melodijos, kurių populiarumą 
sprendžia, pasiremiant visos ša‘- 
ies dainos tyrinėjimo daviniais. 
Tos, ii; šiaip dainos sudaro visą 
;ą šių programų mėgėjų paten
kinimą.

Kaip Lticky Strike programos 
yra daugelio radio mėgėjų lau
kiamu svečiu, taip ir Lucky 
Strike cigaretai yra mėgiamiau
si, šios šalies rūkytojų cigaretai, 
.les jų tabakas yra padarytas 
š geriausio turkiško ir narni- . * nio tabako mišinio. Jie yra len
gvo užsirukymo cigareetai, lai
svo nuo šiukšlių ir erzinančių 
priemaišų tabako produktas. 
Tai'yra lengvai atsiekiama' taip 
vadinamu, “It’s toasted” budu 
ir, todėl, jie negižina ir gerklei 
malonus.

Štai dėlko ir įžymieji radio, 
scenos, filmos ir operos artis
tai ruko Lucky Strike. Jų bal
sai juk: turtas, todėl jie ir žiu
ri lengvo užsirukymo. (Skelb.)

232 SOUTH STATE ST

OUICKLY

b
TIRED 
EODENED 
EYES 1

RECOMMENDfb 
F0R40YfARS

Viso ..........Z.z.................. +......... $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už .........      75£
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais 
tais už persiuntimą, —kai gausite užsakytus kosmetikos).

VARDAS
ADRESAS

MIESTAS



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 pet year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March. 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams -----------------------
Pusei mėtų __________
Trims mėnesiams ______-
Dviem menesiams _____
Vienam menesiui .....__ ...

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei .....
Mėnesiui ..... •........................... . _.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams  .........     $5.00
Pusei metų .............................  2.75
Trims mėnesiams ......  ..... 1,50
Dviems mėnesiams ....... ....... l.tfO
Vienam mėnesiui ...........  75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) '
Metams ................................. $8.00
Pusei metų .........—....... 4.Q0
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto • Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

2.O0
L50

?75

ikc
75c

.•-a '
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Apžvalga
“VĖL “PASIŽYMĖJO”

Rooseveltas žada tęsti kovą
Prezidentas Rooseveltas užvakar pasakė drąsią 

kalbą per radio. Jisai pareiškė, kad jisai tęs knvą dėl 
būklės pagerinimo darbininkams ir farmeriams ir dėl 
socialinio saugumo. Bet kadangi naudingas žmonėms 
reformas šiandie trukdo vyriausias teismas, tai prezi
dentas pasižadėjo kojoti, kad butų pakeistas teismo są
statas.

Jisai nurodė, kad žmonės negali • laukti ketverius 
metus arba ilgiau. Veikti reikia dabar. O norint veikti 
dabar, negalima eiti konstitucijos taisymo keliu, - neš 
konstitucijos taisymas užima daug laiko.

Po šios prezidento kalbos visos abejonės išnyko. 
Rooseveltas griežtai stos už priėmimą teismo perorga
nizavimo sumanymą, kurį jisai pasiūlė kongresui. Taip 
pat griežtai jo oponentai šitam sumanymui priešinsis. 
Viena arba kita pusė turės paimti viršų.

Darbo žmonės dabar žino, kad prezidento laimėji
mas šitoje kovoje bus jų laimėjimas. Todėl jie be svy
ravimo privalo jo sumanymą remti.

Nors Juozas Tyšliava be pa
liovos giriasi (anot tos patar
lės, “Kas margini pakels uode
gų, jeigu pats .jos nepasi
kels?”), bet jisai iki šiol dar 
neišmoko rašyti rinitai. Gal 
būt, Jisai užmiršta, kad plunks
na itai ne botagas, kuriuo Lie
tuvoje piemuo šmigoja, gany
damas ūkininko bandą?
; Jisai nesidrovi prikaišioti 
“melavimą” ir norų “apgauti” 
kairiomsioms srovėms, kurios 
šiuo tarpu veikia kartu Lietui 
vos klausime. Tuo tarpu melą 
ir apgaudinėjimą praktikuoja 
kaip tik pats p. Tyšliava. Taip 
besielgiant jį dabar sugavo 
“Keleivis”. ..

Kai prieš dvejetų savaičių 
BroOklyne buvo surengtas Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimas, kuriame kalbėjo so
cialistų ir komunistų laikraščių 
atstovai, tai Juozas 
nuėjo pasiklausyti ir 
“aptašė” “Keleivio” 
riaus prakalbą taip:

“Pagal Michelšono pasakų, 
tai Lietuva negalinti nusi
kratyti Vilniaus taip, kaip 
anuo metu Judesius negalėjo 
nusikratyti tų trisdešimts 
grašių, kuriuos jis gavo, par
davęs Ježų Kristų. Keleivio 
redaktorius, atvažiavęs ' į 
Brooklyną^ nesisarmatijo pa
sakoti net tokias nesąmonės. 
Girdi, Lietuvos fašistai ga
lėtų atsiimti Vilnių. Lenkai 
sutinka jį atiduoti. Bet fa
šistai nenori dėl to, kad, 'at
siėmę Vilnių, turės panaikin
ti karo stovį, kuris reikalin
gas, socialistams ir komunis
tams smaugti.-..”
Bet “Keleivio” redaktorius 

griežtai nuneigia tokį Tyslįa- 
vos “aprašymų” jo kalbos. Mi-, 
chelsonas rašo, kad jisai nesa
kė, jogei “lenkai 
(Vilnių) atiduoti”.
taip:

“Jeigu lenkai ir sutiktų 
Vilnių atiduoti, tai Lietuvos 
tautininkai vargiai iš to 

, džiaugtųsi, nes, Vilnių atga
vus, jie neturėtų kuo patei
sinti karo stovio, cenzūros ir 
kitų represijų palaikymų.”

' O kad Lietuva negalinti “nu
sikratyti Vilniaus’’, kaip Judo- 
šįus kad “negalėjo nusikraty
ti... trisdešimts grašių” — to
kio dalyko “Keleivio” redakto-* 
riauš' kalboje visai nebūvi.

Vadinasi, Tyšliava pasielgė 
labai nešvariai, iškreipdamas 
Michelšono kalbos turinį. Ir 
dar negražiau, kad jisai, me
luodamas per akis, užtikrino 
savo skaitytojus, jogei jisai 
pats savo ausimis girdėjęs tai, 
ką jisai parašė!

Taigi, kuomet jisai prikaišio
ja kitiems melavimą ir norų 
apgauti, tai matyt, kad jisai 
sprendžia sulig savim.

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė

Paslaptis ir K
ROMANAS

Po Eilute Kasdien

" Antausis “naciams”

New Yorko meras La Guardia viešoje kalboje pa
minėjo “tą rudmarškinį fanatiką, kuris stato į pavojų 
pasaulio taiką”. Jisai neįvardijo to fanatiko, bet Vokie
tijos nacių spauda tuoj aus suprato, kad. mero žodžiai 
buvo taikomi Hitleriui. ' , i

Ir ji pakėlė baisiausią triukšmą, gatviniais keiks
mais plūsdama New Yorko merą ir grasindama Jung
tinėms Valstijoms “nemaloniomis pasėkomis”. Be to, 
nacių ambasadorius Washingtone gavo paliepimą iš 
Berlyno pareikšti oficialį protestą prieš mero kalbą.

Valstybės departamentas, laikydamasis diplomati
nio mandagumo papročių, išreiškė Vokietijos atstovy
bės tarnautojui savo “apgailestavimą” dėl Hitlerio įžei
dimo, bet kartu nurodė, kad Amerikos valdžia negali 
drausti New Yorko merui arba kam kitam kalbėti kas 
jam patinka, nes šioje šalyje konstitucija užtikrina žo
džio laisvę kiekvienam piliečiui. - >

Darbininkų laimėjimas Tasmanijoje

raujas (Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit Aithiinimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinj).

Tyšliava* 
paskui 

redakto-

sutinka ji
Jisai sake

Per dvejus metus Tasmanija (sala į pietų-rytus 
nuo Autralijos) turėjo Darbo partijos valdžią. Vasario 
20 d. įvyko nauji parlamento rinkimai ir darbininkai 
laimėjo dar didesnę pergalę.

Darbo partija įgijo penkis naujus mandatus ir da
bar jos atstovybė parlamente susidės iš 20. narių. Visa 
Tasmanijos legislatura turi 30 atstovų.

Dveji metai darbininkų administracijos Tasmanijo
je buvo labai sėkmingi: biudžetas subalansuotas su per
viršiu, valstybės tarnautojų algos pakeltos ir bedar
biams pašalpos padidintos. " ' ’

Tautinis pasiputimas P. žALPlS tlKRAI ESĄS 
ĮKLIUVĘS

Prieš dvejetą savaičių Lertkijos legionų vadas pulk. 
Koc paskelbė maršalą Rydz-Smigly “tautos vadu”.

ši nauja diktatūra ketina reihtis trims stulpais: 
kariuomene, katalikų bažnyčia ir lenkų tauta. Kitos 
tautos, gyvenančios Lenkijos teritorijoje 
čiai, gudai,.lietuviai, žydai ir vokiečiai — bus laikomos 
“žemesnėmis”. Valdžia žada jas toleruoti, bet tik tol, kol' 
jos nestovės skersai kelio “valstybės interesams”.

Tokį pat tautinį pasiputimą skelbia Vokietijoje Hit
leris. Bet Vokietijoje “aukščiausia” tauta yra vokiečiai^ 
o lenkai — žemesnės rūšies veislė.

Tokiu budu diktatūra kelia vieną tautą prieš kitą. 
Kol jos neišnyks, pasaulyje nebus sutikimo.

--- . . /
*

Maikis: O ką tu sakiai ?
Petras: Aš sakiau, kad tu 

vertas.

J uokai
Petras: Aš susimušiau vakar 

su Jonų.
Maikis: O kodėl? /
Petras: Jis sake, kad tu ne

vertas gulėti su kiaulėmis.

ukrainie-

—Vakar naktį, miegodamas,, 
maŠ, aš Šnekėjau, šiandien ma-

Kai “šklokininkų” organe bu
vo pranešta, kad, buv. čikagie- 
tis P. žalpįs esąs suareštuotas 
Sovietų Sąjungoje, kaipo įta
riamas “tročkistas”, t?aį komu
nistų laikraščiai šitą žinių už
ginčijo. Bet “Nauj. Gadynė” 
dar kartų* pareiškia, kad ji ne
prasimanė. Ji sako: /A

“Žinia’, kad žalpis išmes
tas iš sovietinės komunistų 

t partijos, o paskui padėtas 
‘izoliatorium’ — toji žinia 
pirmiausia pasiekė ne mus, 
bet ‘LaišvČs’ štabų!” . v

“O dėl to, kad žalpis rašo 
prieš ‘trockistus* — menkas 
daiktas.
Pi at ako V u kalėjime būdami

* savo ,‘išpažintis’ rašė!” J
“N. Gad.” sako, kad > žinią 

apie Žalpio bėdas ji išgavo per
Ii « ’L’lr n “11

— Dar prieš tris dienas Var- 
tašeyskis sėdėjo namie Nauja
jame Kaime, skaitė Šilerio 
“Plėšikus”, bučiavo Marijų Dia- 
man ir buvo įsitikinęs, jog nie
kas nieko nežino, niekas nie
ko nenužiuri/ kad viskas pa
slėpta ir kad toliau galima taip 
gyventi... Ar galėjo jis many
ti,^ kad viskas taip paprastai 
išeis į aikštę ir kad jį jau? sau
goja ne tik kraujas ir pražū
tis, bet ir vieša gėda! Dabar 
veža išdaviką, ir visi žino, kas 
jis, kaip biaurus buvo jo gy
venimas, kaip prekiavo jis ki
tų ‘pasitikėjimUį meile, prie
saika, — pagaliau, tėvyne.

— Ne, pasaulyje nėra tokios 
paslapties, kuri pagaliau neiš
eitų į aikštę.

Aš susigriebiau:'
— Kaip? O vakarykštis pa

sitarimas? O naujoji 'organiza
cija? Vadinasi, ir visa tai bus 
išvilkta į aikštę ir išaiškinta? 
Vadinasi, ir ten atsiras išda
vikų?.. Negalimas daiktas!

ĮSet kažkoks vidujinis ir ci
niškas balsas sakyte šakė:

— Viskas gali įvykti, ir vis
kas įvyks!

Procesija maršavo ir traukė 
į save praeivių dėmesį. Ji rai
tėsi lyg kokia gyvatė. Prislėg
tas Petrogradas seniai bebuvo 
matęs tokias iškilmingas laido
tuves. Jo piliečiai paprastai 
mirė neturtingai, sarmatlivai 
ir gailestingai, tarsi slapta.

Ku’r veža kūną, iš pradžių 
aš negalėjau suprasti. Mes ėjo
me keista 
išėjome į 
gatvę.

’ —Kur 
blausiau aš Leontjevo.

— Kaip tai kur? A! supran
tu ! Čia irgi , gudrus triukas. 
Bolševikai nutarė atgiedoti ir 
palaidoti Vartaševskį, taip sa
kant, jo sodyboje... Naujajame 
Kaime...

Aš krūptelėjau. Man pasi
rodė, kad mane veda kaip tik 
tuo keliu, kūrink) aš važiavau 
tų naktį žudyti jo.

— Reikia dar to, kad jie nu
temptų jį į Elagino salų. Ta
da butų pilnaš paveikslas.

Kilęs manyje piktumas baigė 
vystyti mintį:

—Bet tuo atveju reikėtų jo 
kūną Vežti kiltomis gatvėmis ih 
sustot prie tos vietos, kur velio
nis tarnavo. > Butų gerai, pa
vyzdžiui, sustoti Gorochovos 
gatvėje ir prie namo Nr. 2 pa
smilkyti jį.

Mąnyje gimė kažkoks jausmų 
sūkurys, kurčias pyktis, nyku
mas, nuovargis, o nepasiten
kinimas savimi kliudė greičiau 
eiti.

Kaip biauru ir baisu! Paskui 
aukos , grabų eina budelis/ nu- 

į.,- -- ------ - „ ........... .............

SSRS. MARŠALAS JEGO- 
ROVAS KAUNE

žudytojo kūnų lydi pats žmog
žudys!

'Čia buvo lęažkoks tokio ne
paprasto ir henormališko, kas 
gimdė pasibaisėjimų. Bet jau 
seniai viskas susimaišė, stfsi- 
jaukė ir susidarkė' biaurio j e 
gyvenimo grimasoje.

Staigiame užsisukime aš su
stojau. Norėjau įsižiūrėti į tų 
minių, kuri lydėjo žuvusį l'a'ku-r 
nų.

Kas jie ? Kokiais sumetimais 
jie atėjo?

Aš’- pradėjau su. atsidėjimu 
žiūrėti ir vienų kitų pažinau4. 
Tai buvo žmonės iš musų bu
vusios organizacijos. Jų prie
šakyje, truputį į šoną, lėtai 
žingsniavo susimąstęs viduti
niško ūgio ir su juoda barzda 
žmogus. Visų laikų jis ėjo nu
leidęs galvų, bet jo eisena ir 
išžiūra dvelkė djdžiausiu pasi
tikėjimu.

Aš paklausiau* Leontjevo:
—.Kas tai per vienas? .
—Ak, tasai! . . . Podvois

kis ...

žinoma, apie jį aš jau bu
vau girdėjęs. Raudonojoje ar
mijoje jis vaidino labai svarbų 
vaidmenį. Kaip ten bebūtų, bet 
jis veikė atvirai. Be to, jis vi
sais budais stojo už tai, kad 
buvusieji karininkai butų į ar
mijų priimti.

Pusbalsiu Leonljevas man' 
aiškino: z '

—Jis jums bus naudingas.
. —Jis? Mums?

no pati manęs

Liūdesio Dainelė.
• z

Dingos-dingo mano meile,
Paskutinė valanda

O kur liko kur, paljko 
‘Mano meilės valanda. 
Einu mišku, klausiu medžių, 

z ' At nematė mylimo;
s Žiuriu, kapas, naujas kryžius 

Ant kryžiaus vardas jo.
Atsistojau prie to kapo, 
Prisiglaudžiau prie kryžiaus, 

Jei tU esi mano meile, 
Atsiliepki tu tuojaus. 

Atsiliepė tylus balsas 
Iš numirėlio kapų:

Eik šalin nuo mano kapo, 
Mylėt daugiau negaliu.

Man nereikia nieko kito,.
■ Kaip tik rožės žydėtų

Ir tarp rožių—tarp lelijų 
Man kryželis stovėtų.

Ir tarp rožių, tarp lelijų 
Man kryželis stovėtų 
Ir kas rytas vakarėlis

Man paukštelis čiulbėtų. 
Ir kas Vytas vakarėlis 

Man paukštelis čiulbėtų.
Mylimoji seserėlė 
Man kapelj taisytų.

Mylimoji seserėlė 
Man kapelj taisytų

Ir brangioji motinėlė 
Gėleles aplaistytų.

—M. Makaveckienė,
Chicago, III.

Matykite 
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METER MISER
—Kokiu budu4.
—Kai kuriems mdsų pasise

kė įtikinti, jį labai svarbiu 
klausimu. ,

Aš nustebusiai pažvelgiau į 
jį-

—Bet juk jis-r—ištikimas 
ševikas ?

—Atrodo, kad taip.
<—Nieko nesuprantu . . . 

ir jis! . . .
Dar tyliau Leon^^as
—Trofiniovas sugalvojo lai

mingą planų. Jis susiveda prie 
to, kad armijos štabuose turi 
būti sukurtos savo rųšies ka
riškos čekos. Na, žinoma, jos 
bus pavadintos kitaip . . . Pa- 
Vyzdžiui, ypatingais skyriais 
arba,' tarsime, 
nesvarbu. Ar galite 
iš to gali išeiti?

Aš nusišypsojau:
—Raudonosios ir 

rožės karas arba du 
koje—katras katrų.

—Visai teisingai.
—Na, ir ką? įtikinote?
—Ir dar kaip! Podvoiskis 

buVo nuvažiavęs į Maskvą pa
simatyti su Trockiu.

7 •

—Ką jus kalbate?
< —Įsi vaizduokite ... Ir juk 

žinote, įtikino.
\ —Planas geras . . . Bet . . .

—Prisibijote naujos išdavys
tės? '

—-Ne, čia jau nė išdavyštė. 
Čai gal būti tikriausia provo
kaciją.

—Jus manote, kad Podvoiskis 
veidmainiauja? "

—Kulkas nieko nemanau4 . . . 
Aš tiesiog gerai nepažįstu jo, 
Bet jeigu jis nuoširdus bolše
vikas, tAi . >. .

-^--Ir jeigu jis dagi nuošir
dus? . > Tegul tik sukuria 
nors vienų karininkų čeką, ir 

, tąsyk mums visos durys atida
ręs. jaučiate, kuo tai kvepia?

—Puikiausiai jaučiu. Bet tuo 
atveju4 ir pats Podvoiskis tu
rės atsiskirti su savo galva ...

Staiga procesija kažkaip su
sijaukė, susimaišė, susiglamžė 
ir sustojo. Kelių perkirto veži* 

* _ . ‘ rtias. Mes išėjome iš minios,kad Joms|AŠ pažvelgiau j priekį

kryptimi. Pagaliau, 
Kamennoostrovskio

gi velka!? — pa-

žvalgyba . . .
įspėti, kas

baltosios 
vorai bon-

Prieš pat -Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių dienų, 
vasario 15-tų, atvyko' i Kauną 
Sovietų Sąj ungos kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas, 
maršalas Jegoro vas, lydimas 
divizijos Vado ščeglovo ir kitų 
sovietų kATininkų. Maršalas Jė< 
gorovas padarė vizitų Lietuvos 
kariuomenes štabo viršininkui, 
pulk. Černiui, ir apžiurėjo įvai
rias Kauno įdomybes.

Lietuvos sostinėje sovietų 
kariuomenės atstovai buvo pri
imti labai nuoširdžiai. Payiešė- 

Juk ir Radekas sii ję Katine, jie iškeliavo į Rygą.

ma
žiausia elektros jėgos vartoja — ir pilnai atsako 5-kis 

Principalius Refrigečatoriškus patarnavimus —
1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Turi daugiau maistui patalpos

/ 3—Turi didesnę maisto Apsaugų
4— Turi geresnį ir ilgesnį—užtikrinimų
5— Užtikrina didi ekonomiškumų.

Naujų Frigidaires kainos yra visiems /Į
prieinamos šeiminiškos inieros nuo " • 

Lengvus Išmokėjimai.
Prilaikome Visiems.

Nauji Frigidaires turi Faktiškus įrodymus, kad jie

a/ci

ketina išduoti

Tų maršalo Jegorovo kelio
nių tikslas — užmegsti arti-* 
piesnius ryšius tarpe SSRS ir 
Pabaltijo valstybių,

Vokietijos užmačių

H1URE C?
3224 So. Halsted Street

Tel. Victory 4226

-'-V. '■ . :
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Musų

pasekė jų giędojiųio madą- jfe 
sęka protesto.nų jaunimo orga
nizavimo bųfeį?. Juk pagal 
Young lMį$ųs. G^fetiaii A^socį- 
atįon j ię kai kur turi young

CąthoŪę Ą?socjątio,n. Pa
gal saląyęįšių krautuves ąiriąi 
įvedė Cathęlię Salvage Bureau. 
Lietuviai tą įstaigą ir, vadina 
katalikų sąląveišįų šitoru. Ko: 
dėl lietuvių Romos katalikų ku
nigai to Visko nedaro? Ar jie 
nori būti katalikiškesni ir ųž 
airišius?

Tokis būdas bendro b.ažnyčiųj 
giedojimo jau yra įyestas šv. 
Dovido bažnyčioje, Bridgeporto 
apielinkėje. Tą bažnyčią daug 
lietuvių lanko vien tik iš ap
maudo, kacį savoje šv. Jurgio 
bažnyčioje negali lietuviu kal
boje giedoti lietuviškas gies
mes. * •.

M-an rodos, kad tie lietuviai, 
kurie lankom šv. Dovido bažny
čią, jeigu, tiktai gražiai papra- 
šytumėm šv. Dovido bažnyčios 
klebono, tai jisai greičiau įves
tų lietuvišką giesmių giędojiiųą, 
o ypač “Pu.kim ant kelių” prieš 
sumą, negu musų senos sy. Jur
gio bažnyčios klebonas M. L. 
Krušas. Juk labai daug lietuvių 
lanko tą bažnyčią. Tąfe lietu
viai, padalykite sųprfeą lietųyių 
kunigams. Jeigu jįe užsispyrę 
lietuvius nutautinti pąųaikįn(la- 
mi lietuvių giesmes, tai kofeėl 
nesikreipti prfe ^a'V? įtaiųiynų, 
kad ir svetimtaučių? Aš užtik
rinu, kad jie gyęičiau išpildys 
musų prašymą, nęgų mūsiškiai 
lietuviai kunigai, kupė sakosi 
esą labai dideli, pąttiptąį fe pę.t 
ųž lietuvybę medalius 
nuo Lietuvos valdžios^, bęt lietu
vių bažnyčiose kaip tilę priešių- 
Igąį ęjgįasi.

—šv. Dovido paiapijonas.

1juigiu
BRIDGEPORTAS

šv. Jurgio parapijos kunigai
kaip įmanydami airišina lietu
vių jįąunimą, o kartą į 'metus 
pąsikyiečią į tafeą airįšius mi
sionierius.

Sekmadieny, vas. 28 d., lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčioje pa
sirodę svetimi misionieriai. *Jęi 
kam netinka šitokie apsireiški
mai, tai, žinoma, jie negali ke
tinti' tuos svetimtaučius. Jie 
pas mus ne jėga įsiveržė, o at
vyko praloto M. Krušo kvie
čiami.

Kaip tie svetimtaučiai mislo- 
nięriauja pas mus?-Reikia pa
sakyti, kad jie žymiai skiriasi

• nuo lietuvių mįsiomerių. Kad 
jie savo dvasiškomis ir intelek- 
tualėmis jėgomis labiau pąsfe 
žymėtų už lietuvių misionierius, 
tai to negalima pasakyti. Bet 
štai kas naujų ir gero pas juos: 
airišiai misionieriai seka ameri
koniškus salaveišius ir, apskri
tai, protestonus. Susirinkusiems 
maldininkams išdalina “Mission 
song cards” ir iš jų laiks ųųo 
laiko visa bažnyčia gieda. Mi
sionierius kozaunyčioję išaiški
na apie giesmes; paaiškiųa, kad 
giedojimu mes geriausiai Dievą 
garbiname ir po to, tam tikrais 
tarpais, užkamanduoja giedoti. 
Užgroja vargonai, paduoda to
ną, o paskui misionierius ko- 
zaunyčioje būdamas diriguoja, 
visai bažnyčiai ir pats gįęda. 
Vienu žodžiu, daro lygiai taip, 
kaip salavėišiaį. Ir reikia pasa
kyti, kad tai gera' nąujahybė 
pas mus. Visi įtraukiami į Die
vo garbinimo darbą ir visų ūpas 
pakyla.

Jei tas ąirįšių misionierių į- 
vedamas giedojimas ęyigytų 
lietuvių tarpę fe jęj Iję-, 
tuvių kunigai turėtų 
noro Dievo garbei ir lietu
vybei pasitarnauti ir įvestų į 
lietuvių bažnyčias lietuvišku 
giesmių giedojimą, tai tų airi- 
šių misijos butų neužmirštos 
lietuvių tarpe. Juk dabąr 
bažnyčiose didžiausias^ nųobų- 
dumas. “Kyrijų” kirkfeirąaą 
tiktai erzina žmones. O per 
vaikų mišias tai bųna didelių 
papiktinimų. Maldaknyge fe 
rožančium vaikų npinčių veiks
mo nesūkontroliųosi. Jie darę 
savo, kuždasi, bovijasi, erziųa 
suaugusius žmones. Kitaip įu- į 
tų, jei butų giedama taip, kaip 
airišiai misijonieriai daro, sek
dami salaveišius ir kitus pro
testonus. 0 koks ūpas kiltų, jei ūkusios nuomos už kambarį 
visa bažnyčia pradėtų giedoti 
lietuviškas giesmes, ypač pul
kim ant kelių,” netik prieš su
mą, bet ir prieš kitas visas mi
šias. Tada mes galėtumam su
silyginti su salaveišiais, kuomet 
jie gieda (Onward, Christian

lį-Simų
V

radio, s^uą.tųvą fe kąna^ką

T0WN OF LAKE. — Parė
jęs namo, užvakar vakare, 17 
metų Johą Ciezopką, parsinęšj 
kanarką, rądio ąpįąratą fe 
įra 'yayfeną skustuvą. "

Į '

Tėvas jo paklausė iš kur tuo? 
dalykus gavo, bęį sūnūs atsi
sakė jam v pasakyti ir nuėjo 
gulti.

Tėvas 'tada pąšąųkę palięiją. 
Iš miego pažadintas, jaunuolis 
šoko iš lovos, ištruko iš namų 

.ir .pasileido bėgti. . . ;
Bet jam nepasisekė pabėgti, 

nes policistas Edward Smų- 
rowski paleido šūvį. Kulka įs
trigo jaunuoliui į pečius.

Paaiškėjo, kad jis buvo pir
miau suimtas už vagystes. Jau
nuolis paguldytas BridewelJ li
goninėj ę. ‘ '

Cįęzopkąi gyvena adresų 
4844 S. SeeĮęy ayęnue. Motina 
yrą mirusi. Tėvas sako negalįs 
nieko pądaryti su sunumi.

Ępsęland

Golden Stąr Kliubas paminė
jimui sava 16 metų sukaktuvių 
reųgia bąhkietą. ., Bąnkietąs 
įvyks balandžio 4 fe Daginių- 

•kų svetųinėj, 104^ ytiebigan 
avė. Į^ąųgą bus tik • 50 centų. 
Ęęįšk^ą, yępjgįąma nę
pasipinigavimui, bet pasigėrėji
mui, kad kliubas pasekmingai 

į gyvuoja. Bęręįti metai kliųbųi 
buvo pasekmingi. Narių mažai 
'sirgo fe tik vieną? mfeė. JPęraį- 
: tų metų klfeibų ųž^arbįs feųVo 
virš $7(10.00.

Dėl šešių Dolerių 
Nuomos A, Įsukąs 

Susilaukė Kulkos
• '■ •» ' ■. *

Cęįnčas dėl 
paliko neišspręstas

ĘBipGEPOpT. - Šiąndfep 
Ąntąną's Daukas,. 30. metų ką- 
yąlięrius, guli apskričio kalėji
mo ligoninėje, ' Kąįripj rankoj 
jį? turi kulką.

Kulka teiy atsirado laikę gin
čo su šeimininke dėl $6 užsilū

Daukas gyveno pas lietuvę, 
Antoinette Yčoraitis, adresu 
3746 S. Union ayęnuę. Ji- buk 
pareikalavusi pinigų i( Dauįto, 
bet tas atsisakė duoti. Kilo r,
ginčas, į kurį įsivėlė Antanas 
Tamanauskas. turis kambarį

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
tik<ūę kuopa bendrai su K. 
Pažarskiu rengia koncertą ir 
perstatymą , gražios komedijos 
Vfeikimo Bausmė’’,' kuris įvyks 
gegužės ą fe ątancik’s HąU, 205 
E. 415 Št. Pereitų metų kuopos 
veikimas - buvo < pasekmingas. 
Pąręngfenąi pasisekė, neblogai. 
Gauta ' keletas naujų narių. 
Kuopoje nesiranda' jokių nesu-’ 
tikfenų, yęikiniąs kuopoje yrą 
draugiškas.

Kuopos sekantis susirinkimas 
įyyks ketvirtadieny, kovo 4 d., 
Palmęr parkų, svetainę j. Visi 
nariai prašomi dalyvauti susi
rinkime ir.
čius.

ninku svetainėje, 10413 Micįii- 
gan Ąve. Tikie.tai jau yra pją: 
tinami t^rp^ roseląnfeęęįųi, fe 
yya prąšpmi visi įsigyti tų ti- 
kieitti. Tąį bus išbandymas lai
mikio-ir bendrovei pagelbėsitę.

Eina pasitarimas tarpe drau
gijų, l^ąd surengti bęndroyęį 

Dr^gi,k de^ęgątų pa- 
w :‘Wi 

kare, kovo' 5 d., Darbininkų 
svetainėje, 7:3Q vak. Draugijų 
komitetai prašomi nesi vėluoti, j 
susirinkimą ateiti laiku.

Į bendrovės valdybą šiems 
metams yra išrinkti šie rosęlan- 
diečiai: J.- Maziliauskas, pirmi
ninkas, K. Kirkus, raštininkas, 
ir P. Kučinskas, kasierius.

—An.

Lietuyįų Keistučių 
Kliubo Narių 

Dėmesiui
Kas per, mėnesį laiko naujo 

įvyksta, tą .galima patirti tik 
klifebo susirinkime. Todėl visų 
keistutiečių Barių, taip vyrų, 
kaip moterų pareiga yra susi
rinkimuose dalyvauti ir tė- 
niyti visų? kliubo bėgančius 
reikalus.
i yągąrio. ipęuuo keistutiečiams 
bųyo laimingas, ir mirtis neiš- 
plėšė iŠ jų tarpo nė vieno na
rio. Tačiau yra keletas ligonių, 
kuriuos Dr. Strikolis prižiūri; 
drg. Masokas šiuom tarpu ran
dasi Sp.eedway ligoninėje kar- 

;tjj šų kfeąisį Jungtinių Valstijų 
?karo vętęrąnais. | •

Keistučio kliubas yra antra 
didžiausią lietuvių- organizaci
ją Ghįcagoje. Jam. vęrta pri
klausyti, ir todėl visi nariai 
turite -žiūrėti, .kad duoklės bu
tų užmokėtosir kad netektų 
susidurti su keblumais.

^ROGALAIMIKr
LAIMĖTI

h-

Old Gold Kontesto $200,000 
auka, J,QOO piniginių prizų <

Įstokite į Old Gold Kontęstą. Kon- 
testas. susidaro iš paveiksluotų nųs- 
lių Sprendimų. Nueikite pas savo ci- 
gąljetų dylerį ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų mįslių 

. Į)YKĄĮ ka$tU su taisyklėmis ir, kon- 
' testą liečiančiomis, smulkmenomis. 
Pasiųskite savo įstojimo formą tuo
jau.'Kdii testas tik ką prasideda. Nė
ra jokių triksų ne gaudymų. Tik 
jūsų gabuąias laimės. , Sekite* i.>- 
strųkcijas atidžiai. Labiau-Sušvel 
nintas Old Gbld duoda progą išlošti 
laimę įr visam amžiui pasidaryfti 

užsimokėti mokės- turtingų. Pabokite Naujienas dėl 
tolimesnių pranešimų.

. (Skelb.)
T

Visi draugai ir pažįstami esate kviečiami atsilankyti į

MARCELLA YURGIL TAVERN
w. ,. . J Z? F7

na Kongreso darbas, kas daro:'ginos nuo 15 iki 45 metų am- 
ma kitose kolonijose ir kas ma-1 žiaus.
noma apie pasiuntimą delega- r. - ..... ....
tų į Lietuvą. - , TT n ,.įvyks 7 dięną kovo Hollywood

Pertraukoj, kalbės Dr. Rut- svetainėje 12:30 valandą po- 
kąuskas apie. Amerikos ir Lie- pįet. Reikia dalyvauti visiems, 
tuvos dabartinę padėtį ir kokia i ,Bendokaitis
ateitis mps, laukia. Todėl mes ■Dien00Kallls
visi turimę. susirinkime .daly
vauti ir kiek galimą daugiau 
naujų narių kliubui įgauti.

Šiuo’ laikų yra gera proga į 
kliubą įstoti.

Už 55 centus mėnesinių duo
klių kliubas moką po $5 pa
šalpos ligoje ir $300 pomirti
nės.

Jaunuoliai nuo 16 iki 25 me- 
tų priimami į kliiįbą sumažin-

Real Estate 
OWNERS

■ • ) t . ( .<■.

. "... ;■£ —

If you want to check the 
Reąl Esfate Transfęrą; 
gagės; Foreclosure Suits, __ _
cial Sales; ForcibleDetainer 
Suitis; Bankruptci.es; New Incor- 
poratioiiš;' Ėuilding Pefmits; 
Mfechanics. Lięh Claįms; Legal 
pecisions affeęting Real Estate; 
Sales pf the feėėk; etc., wriie, 
for a free šample ’ copy of the 
weęlpy
Real Estate Advertiser
Officialorgan o f the Chicggo

Real Estate Ęxchange 
|4 N.'Ba Šalie Street
z 1 1

(A million dollars worth of 
Real Ęstąte Bargains offered įn 
each išsiie). 1

Mort- 
Judi-

Sąrantis kliubo susirinkimas

Geąerąl Mątors
Radio Koncertai

Ateinančio sekmadienio va
kare, nuo 10 iki 11 valandos 
(rytinių valstijų laiku), ,Gene-

kaip solistas Joseph Schmidt, 
kurs, sakoma-, turįs sensacin
giausią tenoro balsą visoj Eu
ropoj. Schmidt dažnai yra ly
ginamas garsiajam Gigli.

Simfoninei General Motors 
orkestrai vadovaus jos nuo-

' I •

latinis vedėjas Erno Rapee. 
Verta pasiklausyti šio progra- 
mo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” :
* v - • .* •• • -* G

GERKIT TIK GERA alų|* r

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi gerįa ir mėgsta aMBROSIA 
ĄtŲ nes jie žino, kad tas alus yrą 
padarytas i$ geriausios rųšies pro:

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

«

PAGALIAU

PEČIUS
NAUJASIS 1937

NORGE
PAS MUS RAKITE NORGE SKALBYKLAS, 
PROSUtMO MAŠINAS, PEČIUS IR ELEKTRINIUS 
refrigeratorius.

—LENGVI IŠMOKĖJIMAI—

KURIO JUS 
LAUKĖTE*

♦

* Gazą taupinanti šilumos kontrole.
* patobulintas končentratinis degin- 

tuvas.
* Pilna akmenines vilnos izoliacija.
* Pasirinkimas penkiose spalvose.

Roosevelt Fu r n i t u re Co., Ine.

Bankruptci.es


Nusavintas Žmogus
' . ————.— ------

' Neseniai susiėjau su, savo se- Taip ir eidavo kūrybos darbas, 
nu bičiuliu. Jau pusėtinai laiko 
praslinko, kaip mudu buvova 
pasimatę, žiurau, pažinti ne
galiu. Buvo toksai liesas, aukš
tas, o dabar pasidarė tarytum' 
žemesnis, toks visas minkšitas, 
apvalainis, kaip saldžioji kvie
čių bulkutė. ' :

—Žiurau į tave ir spėju ge
rai sekasi gyventi, — sakau aš 

. jam.
—Et, ką jau čia kalbėti, šiais 

laikais kam gi sekas!? — at
sako jis man. /

— O vis dėlto jei ne aukštyn 
kopi, .tai bent platyn.eini! — 
juokauju aš.

—Taip, taip čia tikrai tai 
atspėjai, tai žinai prieš visus 
mano norus. Juk ir aš kaip ir 
daugelis kitų nusavintų piliečių 
esu.

—Nesuprantu aš tavęs. Ką 
gi tuo nori pasakyti? — klau
siu jo.

—Nesupranti, o rodos vertė
tų. Tai paklausyk, vienu žo
džiu aš į tai neatsakysiu. Tur 
būt, žinai, kad aš jau iš ma
žens turėjau, taip sakant, gy
venime savo kryptį, — pasako
ja’ jisai man. — Savo gyveni
mą aš sutvarkiau šia linkme. 
Pirmiausia dirbau dėl savęs. 
Mokiausi, kitaip tarus, aštri
nau dantis, kad sultingesnį 
duonos kąsnį atkasti; bet.bu
vau ne vien toks siauras egois
tas, nepamiršau ir kitų reika
lų. Išgalandęs savo dantis, ga
vau tarnybą, kitaip tarus, įgi
jau pramisti šaltinius. Kaip ir 
iš mažens, taip ir vėliau mė
gau dirbti visuomeninį darbą. 
Dalyvavau visokiose organizaci
jose, man politika nebuvo sve
timas daiktas. Ir šv.’lia viso šito 
dar ieškojau, taip sakant, sau 
gyvenime malonumų, na, jei 
nori, ir garbės. Juk žinai, kad 
rašiau feljetonus, net,-ejlęs. 
Kartais net svajojau poetu tap
ti. Taip, Juk daug ’ eilių mano 
visoje anuometinėje progresy- 
vėje spaudoje buvo spausdina- ■ 
ma. Jei nori, tuomet jaučiausi 
lyg suradęs busiu savo gyveni
mo lygsvarą. Lyg busiu save 
pažinęs. Taip dirbali ir krutė
jau. Kartais ir labai aistringai 
bėgo gyvenimo dienos, bet vis 
dėlto jaučiaus, kad dirbu ne tik 
sau, kad ir aš ne didelis žmo
gus esu pasiėmęs ant savo pe
čių musų ateities likimo dale’ę, 
kad ir aš ryžtuosi planuoti ke
lius į geresnį rytojų, kad ir 
man rupi mano krašto likimas^ 
Buvo toks savotiškas pasiten
kinimas ir negrimzdai žmogus 
vien tik į savo kasdieninius as
mens reikalus reikaliukus. Bet., 
pakito laikai. Įsigalėjo vadizmo 
pradas. Aš pradėjau jaustis, 
kad lyg visuomeninės dirvos 
netenku po kojomis. Juk visa 
kas visuomenėje, jos gyvenime 
taip įvairiaspalviai reiškėsi, vi
sas tas nuomonių pasiskirsty
mas, kuris sudarydavo vaiskų 
minčių visą komplesą juk visa 
tai pradėta niviliuoti, išlyginti, 
vienodinti. Pagaliaus tas buvęs 
visuomeninis gyvenimas visai 
dėl manęs prarado interesą. 
Rykiuotis pagal iš anksto nu
statytą nuompnę, net ją kritiš
kai neįvertinus aš nemokėjau 
ir nesugebėjau, pertai visai ta
pau iš čia išstumptas. Na, tiek 
to, maniau sau, atėjo gudres
nių laikas. Pasiliko dat man 
rašymas. Maniau bent čia. rasiu 
tai, ko ^visuomenės gyvenime 
man pritruko. Smagu, tikrai 
kartais smagu su nežinomu 
skaitytoju mintimis pasidalinti. 
Visviend ar tai poezijos formo
je, ar feljetono pavidale būda
vo pareiški viešumon mintis ir 
lauki iki kas nors į jas atsi
lieps, naujas sužadins. Tikrai, 
kartais labai nusivildavai ne 
taip pasakęs, kaip norėjai, 
grauždavais, nerimaudavai. Bet 
sakysime ir šituose savotiškuo
se pergyvenimuose jausdavai 
kas kokį savaimingą malonumą, 
na, jei nori> >pasitenkinimą.

Nesakau, kad aš bučia čia 
buvęs didelių gabumų vyras, 
bet kaip aš mokėjau, taip ir 
rašiau. Juk dėlto niekam jokio 
nuostolio nedariau. Kas norėjo 
skaitė,' kas \ nenorėjo kritikavo. 
Taip sakant, skaitytojas mane 
mokė, o aš jį. Taip mudu ėjova 
pažangos, keliu. Spėju, kad itai 
buvo pažangos kelias. Juk tik 
judėjime, juk tik ginče gali 
gimti vis naujos, vis tobulesnės 
mintys. Bent taip aš esu įsiti
kinęs. Pranašų nebuvo ir nėra, 
arba tikriau tarus h'ekas pra
našu nėra gimęs. Jis turėjo pir
ma augti, bręsti, mokytis, dirb
ti ir tik šio darbo eigoje augo 
ir'stiprėjo jo visokiariopos min
tys. Tai taip aš samprotavau. 
Bet štai atėjo kiti žmonės, ku
rie sakė, kad tavo mintys, ta
vo originalios mintys yra 'visai | 
nereikalingos. Klausyk ir susi
klausyk kas tau iš viršaus bus 
pasakyta. Tu esi mažas žmogus 
ir neprivalai savistoviai galvo1- 
ti. Pasiduok vado valiai. Pasi
duok jo mintims, kurios dėl 
manęs nėra autoritetingos, ku
riose neniataU jokio originalu
mo, na tai jau buvo perdaug! 
Ir daug daug kartų aš visokio
se rašto formose, rodos, tas 
taip teisingas mintis mėginau 
pareikšti, bet kiek kartų mėgi
nau, tiek kartų turėjau skau
džiai nusivilti. Jos pasaulio ne
galėjo išvysti, švelninau, kaip 
galėjau jas. Mėginau jų teisė
tumo. įrodymui remtis didžlu- 
liausiais mokslo • autoritetais, 
net evangelijoje jų atsparumui 
pagrindusf ieškojau. Bet viskas 
veltui. Begailestinga cenzoriaus 
ranka jas išbraukdavo. Ėjau 
asmeniniai pas cenzorių. Mėgi
nau Jį savo teisėtumo įtikinti. 
Jis davėsi išklausęs. Sutiko su 
mano įrodymais, net stebėjosi, 
iš kur aš tiek žinių turiu, bet 
ir čia darbas niekais ėjo. Cen
zoriaus atsakymas būdavo 
trumpas — aš einu tik man pa
vestas pareigas, man, taip įsa
kyta, aš taip darau. Kuomet 
žmogus eina sąžiningai jam pa
vestas, kad ir ne labai dėkingas 
pareigas negi ant jo perdaug 
pykši? Ieškojau kitų kelių. Ė- 
jau pas tuos, lyg ir nuo kurių 
tokia susidariusi padėtis pri
klausė. Jie tik pečiais traukė ir 
tylėjo. Girdi, .'visur dabar taip 
yra, bet juk tai neįrodymas, 
kad pas mus taip turi būti! Juk 
supraskit, kad aš savo raštais 
jokių erezijų neskelbiu. Sakau 
tik tai, kas visiems skaudu, kas 
visiems yra labai opu. Dar dau
giau, įtikinėjau aš juos.

—Jei jau sakot, kad politikos 
gyvenime be vado prado garbi
nimo negalima apseiti, sutinku 
su tuo ir visai savo raštais ne- 
sikėsau kurstyti, bet ką prieš 
esamą tvarką. Leiskit tik man 
laisvai bet kurio gyvenimo įvy-

visai neliečiant mūšų .gyvenimo 
reikalų bendrai s klausimais išsi
tarti. Juk jūsų skelbiamos dok- 
trinęs nėra amžinos; kaip nieko 
nėra amžino gyvenime. Jūsų 
nustatyta krašto administravi
mo sistema nėra , .tobuliausia, 
kaip nieko nėra tobuliausio gy
venime. Juk viskas kinta, tad 
vardan tos pažangos bent kiek 
laisviau: pašisakyti. žhįhi, kaip 
išmaniau ir galėjau kovojau, 
kad suradus galimybę kaip nors 
mano raštaihš pasaulį išvysti. 
Sako, ne, negalima. Jėi rašy
si taip, kaip mes mprime, tai 
prašome. Jei savo mintyse pa- 
darysi cėntru vadizmd pradą, 
tai rašyk. Tuomet; ne tik kad 
dėsime ir spausdinsime tokius 
raštus, bet net honorarą mokė
sime. Nusileidau I Bet kaip ? 
Nustojau visai rašęs. "Tiesa, mė
ginau ateičiai, kitaip sakant, 
tik sau vienam rašyti ir tuos 
raštus padėjus laikyti. Bet jau 
tokia mano silpnybė. Parašai,—- 
nori, kad kur nors butų atspaus
dinti. Kitaip dingsta noras net 
rašyti. Ir dingo jisai. Štai, bro
lau, jau kelinti, metai, kaip ne
rašau. Net visai atpratau. Mėgi
nau vieną kartą jau lygiai o- 
piu klausimu pasisakyti, bet 
bet nieko neišėjo. Atpratau raš
tu galvoti. Kartais taip skaudu 
pasidaro, bet žmogus toks su
tvėrimas, kad prie visko pri
pranta, bet aš čia turėjau pri
prasti. Ir štai iš viso ką aš tu; 
re jau, ko aš siekiau tik tarny
ba telikp... 

• < - ' .

—O ką gi, — sakau aš savo 
bičiuliui, — bet tarnyboje km> 
j erą. darai?

(Bus daugiau)

MAISTAS CHICAGOS 
STREIKIERIAMS

CHICAGIETe
Bali siunčia kavos ir valgių 
Regensteiner Corporation 
streikieriams, kurie vakar 
sėdėjo spaustuves septinta- 
tame aukšte. Streikas buvo 
likviduotas, kai darbdaviai 
pakėlė algas.

NAŪJIĖNOŠ."Č»i<!Ągo, IU.

Uet Teat. Dtaugys- 
te Rūta Nr. 1

■ . . - ' . -

Lietuvių Teatrališka Draugy
stė Rūta Nr. 1 laikė susirinki
mą vasario mėriėšį Lietuvių au
ditorijoj. Susiririkitną atidarė 
pirmihirikaš 8 valandą vakare. 
Kadangi neatsilankė į susirin
kimą’ pirmininko pagėlbininkas, 
tai jo vieton tilpo išrinktas T. 
įSialkauskas. ,

Susirinkimas ėjo tvarkiai. 
Ypatingo daug nieko nepasi
rodė. Tik x pranešta, kad Rūtos 
Draugystės namas tapo t par
duotas. Taigi riitiečią kapita
las padidėjo ir rutiečiams tai 
yra linksma žinįa.

RutieČiai, nepamirškite atei
nančiame susirinkime būti visi, per dvdešimtį v 
ba yra daug svarbių reikalų1 draugams bus duodamus dova-

A d

.............. t-v

aptarti. Nepamirškite taipgi 
haujų narftj atsivesti į susi
rinkimu. 'Sulig draugystės nu
tarimu? nauji narai amžiuje 
nuo 16 iki 40 metų bus priima
mi be įstojimo mokesčių' per vi
sus šiuos metus.

.. :.... . <V '

----------- .----------------- ------------- —-------- --------

Iš viso pasaulio
Valgomų daiktų prekyba 

tai vienintelė prekyba, kur 
jungiasi tokia didelė prekių 
įvairenybė, pi jūsų kaimyni
nėj Midvvest Stųrės- krautuvėj 
lengvai galite įsililanti, randa
si tų prekių net iš viso pa
saulio. .

Daugelis dar nesuvokia ir 
neįvertina maisto gamybos tin
kamą patarnavimą. Valgome 
kasdien ir perkame kasdien. 
Už tai ir gaudami sau reika
lingas prekes artimiausioj 
krautuvėj turime nepamiršti, 
kad tas prekes muins ruošia 
milijonienė žmonių minia, dir
banti dieną ir naktį. Kartais 
per ištisas savaites ir mėiįe- 
sius reikia rinkti, ruošti, pa
kuoti ir skirstyti prekes, kol 
aprūpinama reikalingos krau
tuvės, o per jas ir pirkėjai.

Kad tas darbas \kuogeriau- 
riausiai sektųs, kad patiekti 
savo pirkėjams geriausį patar
navimą Midwest Stores turi 
savo urmo sandelius. Per juos 
perka dideliais kiekiais, nu
perka pigesniomis kainomis 
(už pigesni patarnavimą) ir, 
tuo pačiu, tiekia geriausiomis 
sąlygomis ir savo pirkėjams.

Mid^est Stores yra veda
mos pačių, prekyboj patyrusių 
savininkų. Suprantama, kai
po tokie jie geriau' moka su
prasti savo pirkėjų reikalavi
mus ir duoda tinkamesnį pa
tarnavimą,— geriausią prekę 
žemiausiomis kainomis. Tad, 
atsilankykite artimiausioj Midr 
west Stores krautuvėje ir pa- 
tirkit jų, turimas prekese.

Šiandien Naujienose telpa 
Midwest organizacijos Skelbi
mas. Atidžiai permetus aki
mis lengvai galima įsitikinti 
kokias puikias jos duoda pre
kių vertybes. Skelb.-

TRUPINĖLIAI
Inteligentiškumo. , pažymi; 

pas žmogų matosi, kai jis ne 
apkalba kitų žmonių ir neme- 
lu°ia- t& &

Geriausia inteligentų draugi
ja, yra knygos, kurios nevarto
ja nešvarių kalbų, pretenziją,

Naujienų-Acme Photo, ne hipokriitizmo.

Rūtos draugija buvo nupuo
lusi įtariais ir, kapitalu, kaip 
ir kitos draugijos, bet dabar 
ji pradeda gyvuoti, ir mes ma- 

kilti dar 
kaip* na- 
t arėkime

nome, kad ji pradės 
augščiau taip turtu, 
rių skaičiumi. Tik, 
viltį. į

nos, taigi ir šį reikalą teks nu
tarti.
1 Rytiečiai, nepamirškite už
sirašyti raštininko adresą, kad 
nelaimei ištikus žinotumėt kur 
kreiptis—Stanley Wemis, 6804 
Perry avė.

Sekantis draugystės susirin
kimas įvyks trečiadieny, kovo 
mėnesio 10 dieną, Lietuvių au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Rytietis

Rankdarbių 
krautuve

’l

svarbus.Kitas klykąs yra
Kai kurie draugai yra išbuvę 
draugijoj po' dešimti metų ir 
neėmė ligos pašalpos. Taipjau 
yra draugu neėmusių pašalpos 

į metų. Tiems

Remkite tuos, kurie 
garsinasi • 

^NAUJIENOSE”

Pp.< Pukščiai, 3108 So. Hal- 
sted St., užlaiko tikrai gražių 
rankdarbiams audeklų ir dide
lį pasirinkimą suvinėjimui me
džiagų. Tos rųšies biznių re
tai galima užtikti, todėl mėg
stančios rankdarbius moteriš
kes atvyksta pas pp. Pūkščius 
ir iš tolmesnių koloniją, pirki
nių reikalais. '

Pukščiai sakosi, kad užsaky
mus jie pasiunčia net į toli
mesnius miestus.

— Niekutis.

Budinkų Savininkų Atydai!
Jei jums reikia kas taisyti 
arba permodeliuoti su vė

, liausiais pagerinimais —
ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupyki! 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor sampelių.

Turime greitai išparduoti, kad padaryti 
daugiaus vietos dėl naujo stako.

Ilgai nelaukite, nes bus greitai parduota, o 
dabar yra visko pasirinkimui:
PEČIŲ, RADIOS, SKALBIMO MAŠINŲ, 

PARLOR IR DINING R00M SETŲ, 
STUDIO COUCHES, MATRASŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ FURNITURE CO.
10655 SO. MICHIGAN AVENUE 

Telefonas Pullman 8820
Duodame ant Lengvų Išmokėjimų

TELEFONUOKIT

HAYmarket 3922
musų patyręs budavotojas jus aplankys už tai jums nieko neskai
tant. Jis išaiškins jums kaip jus galite pataisyti arba permode
liuoti savo namą pagal FHA lengvą išmokėjimo planą.
ragai, susitarimą,, nuo 1 iki 3 metų, dirbame viską kas budinke 
reikalinga. Turime didj planų pasirinkimą pastatymui gražių ir 

geriausių vasarnamių už pigiausias kainas. 
Dabar, kai tik tikrasis laikas budavoti — 
mes budavojame net už 150 mylių nuo 
Chicagos — specializuojames namų staty
ba per visą metą — finansavimą sutvar
kome nuo. 5 iki 20 metu išmokėjimui. 
Dykai planai ir apskaičiavimai.

9:00 iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo
x 10:00 iki 8:00 po pietų.

KREIPKITeS, RAŠYKIT AR TELEFONUOKIT

ALL STATE BUILDERS
2400 W. Madison St. Tel. HAYmarket 3922

T KAMBARYS 402

Kasdien Atdara nuo

r

•s
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PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Carole Lombard sako
"Savo dainavimo mokytojo patariama aš 

persimainiau i Luckies”

“Savo naujame (Swing High, Siving 
Low’ paveiksle, pirmu kartu visoj 
mano filmų karjieroj aŠ dainuoju dai
ną. Tam atlikti, aš praleidau mėnesius 

• laiko imdama dainavimo pamokas.
Kadangi su šiuo padidintu apsunkini
mu mano gerklė gerai nesijautė, tad 
mano dainavimo mokytojas man pa
tarė, kad pasirenkant cigarėtus aš išsi
rinkčiau lengvą užsirūkymą. Ir todėl 
aš persimainiau į Luckies. Nuo to laiko 
aš atradau, jog lengvas užsirūkymas ir 
mano gerklė puikiausiai sutinka."

VĖLIAUSIOS PARAMOUNT PICTURES 
**SWING HIGH, SWING LOW” 

F1LMOS ŽVAIGŽDĖ

i l^lleseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pa&isakė rūką eigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p-le Lombard, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
Artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų riiko Luckies. Jūs taipogi1 galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’š Toąsted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Lengvas Užsirūkymas
;'T -t’ *■ i ' | t * .

It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga
PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ



Žestądienis, kovo 6 3,. 1937

Kova Tarp Miesto ir 
C. W. I. Traukinių 

Linijos
Miestas nori padidinti airportą, 

bet gelžkelis neleidžia /

and 
lini-

55-tos
Central 
plotas, kuris

Miesto val-

sts., 
avė.

Jau trys metai, . kaip tarp 
miesto valdybos ir Chicago 
Western Įllinoįs traukiniu 
jos eina įdomi kova.

Tarp 63-čios ir 
ir tarp Cicero ir 
yra didelis žemės 
priklauso miestui,
dyba nori visą tą plotą išlygin
ti, kad padidinti municipalj air
portą. Keleivinių lėktuvų lini
jos skundžiasi, kad dabartinis 
airportas yra per mažas. Jo vi
sai nebus galima naudoti, kai į 
apyvartą įeis didžiuliai kiurių 
motorų ir 40 keleivių lėktuvai. 
(Dabartiniai lėktuvai dviejų 
motorų ir nuo 10 iki 16 kelei
vių).

Chicagos ąirportąs, pakol 
kas, yra J. V. lėktuvų susisie
kimo centras. Nusigandusi, kad 
linijos išsikraustys į St. Louis, 
ar kitą miestą, jeigu airportas 
nefyus pądidintas, miesto valdy
ba pradėjo veikti.

Aukščiau pažymėtas miešto 
žemes perkerta gelžkelio C. & 
W. L bėgės.

Miestas prašė gelžkelio bėgės 
iškelti, siūlė apmokėti visas IŠ-

laidas. Kai gęlžkelis nesutiko, 
tai miestas pradėjo jį spirti, 
grąsjntt Bet nieko negalėjo pa
daryti.

*

Porą mėnesių atgal lyg buvo 
susitarta, bet užvakar miesto 
valdyba gavo laišką iš gelžke- 
lio, kuriame jo valdyba sako, 
kad reikės 
galvoti kas 
ryti”.

Spėjamą,

“Nątalka Poltavka”
Filmuose CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS.Į

- -...... - ■ L-_ - . -- ... . ~------- - - • ~

dar “šešių menesių 
bus .galima pa'da-

Spėjamą, kad gelžkeliai ty
čia daro sabotažą.

“Pirmyn” Siandęn 
Dainuoja Maywoode s '. - *

“Spnotoąę” kmoteątre, Vali 
Ęųren ir Wąbą$h sts., šiąndien 
įvyks premjera filmo, “Natal- 
ka Poltąyką”.

Filmas buvo pagamintas A- 
marikoje. Jį finansavo ukrai
niečių suorganizuota grupę, 
“Avremenko Fiįm Productions, 
Ine,.”; (šis filmas neturi nieko 
bendro su “Natalka Poltavka”, 
kuri buvo rodoma Chicagoje 
savaitę laiko atgal.)

Seansai Sonotone teatre pra
sidės 1 Vai. pp pietų.1 (Sp)

Help" WantedLFem'ak

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui be virimo — g'ęri pąniai, 
mėgti vaikuti $8 pradžioje.

. Rpgęrg park 24^0.

i j-________m,. ,, .T

Personai
Ašmeną Ieško

Ju

darbui be virimo

Ugers Park 2459.

Proviso High Schpol rymuose 
įvyks koncertas

Šįvakar Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn” dainuos May- 
woode.

Westchester Pąrent Teacher 
Association pakvietė chorą iš
pildyti programą koncerto, ku
ris įvyks Proviso High School 
romuose.

Koncertas prasidės 8 vai. va
karę. Tvarką, reklama ir kitais 
parengimo darbais rūpinasi or
ganizacijos komisija, kurios 
priešakyje stovi Mrs. Black- 
well.

Bilietai parsiduos prie salės 
durų, taip kad lietuviai iš Mel- 
rose Pąrko ir kitų apielinkinių 
miestelių galės chorą išgirsti.

E. N. Nockels Pali 
ko $5,000 Turto

Palikimų teisme paaiškėjo, 
kad pereitą savaitę miręs Chi
cagos Darbo Federacijoj jekye- 
torius, Ed^yai-d N. Noclpels, pa
liko $5,000 turįo. Visi pinigai 
eina našlei Edna Nockęls, 367 
Woodlawn* avenue, Glencoe.

UŽDARYTAS LOO."/IIS ST. 
TILTAS

Dėl remonto, Loomis gatvės 
tiltas per pietinę šaką Chica
gos upes yra uždarytas.

Užuojautą drg. Juo 
zui Valeikai

PARENGIMAI
Cicero Vyrų ir Moterų Apšyietos draugystėj šokiai su laimėji

mu įvyks sekmadienį, kovo 7 d, Liupjybės syet., 14th ir 
49th Ct, Cicero, III. žaidimas prasidės 3 vai. po pietų, o 
šokiai 6 vai. Geriausi žaidėjai gaus geriausias dovanas. 
Bus visko — gėrimų ir gerą orkestrą. Įžanga 25c iš kalno, 
o prie durų

Kovo 3 d. “Keleivio” laidoje 
pastebėjome liūdnų žinutę apie 
drg. Juozą Valeiką, kuris gy
vena Cambridgę, Mass. Kadan
gi mes jį atlankyti negalime 
asmeniškai, tąį per “Naujie
nas” reiškiame Juozui užup- 
,jautą ir linkime jam greitai 
pasveikti.
-—V. B. Amferpse, V. Poška

30c. Visi ir visos kviečiami atsr’ankyti.
Rengėjai.

Jaunimo Neprigulmingas Ratelis rengia lietu- 
ir žaidimų vakarėlį šį šeštadienį, kovo 6 d. 7 
Hollywood svet., 43 ir Western avė. Įžanga

REIKIA PATYRUSIO SHEAR- 
MANO dirbti sų Nr. 2 ir Nr. 3 
sheąr geležies skrąpų jąrje.

WARSHAWSKY and CO.
1920 So, State Stręęt.

ęiASSIFiliOAOS
Help d—-Mule 

Reikia

Lietuvos Išeivių 
višjcų šokių 
vai. vakare, 
25c.

Balių ,daįnas ir prakalbas rengia Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 kuopa kovo 7 dieną Darbininkų .svetainėje, 
10413 Michigan avenue. Bus išpildytas gražus programas: 
grieš Stevens orkestrą, dainuos Naujosios Gadynės cho
ras, kalbęs Dy. Margerįs? šoks čigonėliai. Pradžia 6 valan-

reikalingas patyręs, jau
nas bųčęrys — turi bųt ųnijistas, 

Šaukite Victory 2031.

SUSIRINKIMAI
REIKALINGAS PATYRĘS, tei

singas žmogus dirbti daržovių ir 
uogų ųkęje. (Ę$u lietuvė).

Mrs. CoJJms, R. 2, Bp^ 255., 
Bųchanan, Michigan.
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REIKALINGAS, patyręs BABEL
IUS — pavienis, kuris galėtų gy
venti ant vietos. 2126 So. Halsted 
Street.

. REIKIA švarios merginos 
bendrąm namų darbui — lengvas 
skalbimas—paprastas viriipąs — su
augę — $7.00. Pašaukti vakarais.

ŠŪppysidę 01^7.
—"■ .1 1 rtunir

REIKIA ŠEIMININKAS
metų amžiw — wa ViMb 
maža šęįipą. 5542 So. TąJmap Avę,

REIKIA F^so MERGINOS M, 
tyrusįps dry ęlęanįųg jmppej.

2807 Muntrpšę Avę, v

J**?*

MERGINA BENDRAM NAMU 
darbui; yaikąk būt j. Ross, 2035 
Piercę Ąypj, ŲumboNt 3309.

t m ■■■y ».w ■ i-ry i7T. —■ .<8J Į-r —!!■■■»■■■ vrrf

MĘRGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui, Mtį, Dlegstantl vųilsųs, $6.00 
pradžiai. Normai 8070.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU GĘĘA VIRĖJĄ (Jei pąrtįjų, 
vestuvių ir visokių bąnkietų — Įdirb
siu už prieinamą kainą. &804 South 
Union - Ąvęųue., 2-ros lubos, Milda 
Valos.

STĮJŲDENGYSTĖ
Mes dengiąpie ir patąisomę vįsokięs 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtięs 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.? ?

BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halątęd Street 

Tel. Victory 4965 

Business Chances
Pardavimui Bizniąi

PELIČATESSEN ir GROCERY 
STORR PARSIDUODA. Pilnai įren
gta.’Pardaynrio 'priežastis — mirtis 
šeimynoje. 4523 So. Honore St.

TAVERN PARDAVIMUI seniai 
išdirbtas. Priežastis—liga. 1125 W. 
59th Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, labai pigiai, dėl ^nesveikatos. 
Kam reikalingas toks biznis šaukite 
Telefonu CanaL 1964. Paul Shauletis, 
653 Węst 18th St.

, ,, ---- .... ,,, ....... ... .
PARDUOSIU*' arba priimsiu į 

pusiriinkds į taverno ir valgyklos 
biznį, Mrs. Adams, 3738-40 South 
fiąisted St. • '

' - ' ' J.1'. l •

PARSIDUODA taverna — 4 bow- 
ling alleyš. — šokių sale. Vidutinė 
randa. BęU^op<| 7533.

PARSIDUODA GROSERNĖ, labai 
pigiai, biznis' geras įr geroj vietoj, 
yispkių fąutų apgyventą. Kambariai 
gyvenimui ant 'vietos. Pigi renda.

3631 Sp."'Union Avenųe. 
l^OTOGRAFiJŲ STUDIJA 

dųošių arba paręnduosių su namu; 
šiaurus šviesą. Bizniu, išdirbtas per 
daug metų — nebrangiai.

URBAN, Rox 54, Lacledę, III. . 
PARSIDUODA BUčEBNĖ ir GRO- 
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linke. 2201 West 21 Place.

Turiiiturtę & FixtBres 
Rakąndal-Įtaisai

T

KAS < MYLĖTŲ VAŽIUOTI ant 
farmps auginti vištų — renda visai 
pigi. Taipgi paleškau br°ho Juoza
po Šępučįp.

NIKODEMAS ŠEPUTIS, 
3348 So, Męrgąn St.

PAIEŠKOJIMAS
Našjys vyrąs pusės amžiaus ieškau 

mpfers dėl atsivedimo tarpe 35-45 
metų amžiaus. Butų gerai, kad butų 
ląisya. Turįu gražų namą ir gražioj 
Vietoj; gerą darbą. ? Katra mylėtų 
gružlį šeimynišką gyvenimą rašykite 
laišką deį smulkesnių žinių. Naujie
nos, Bos £80-

Finansai-PaskolfiB

kod^ktąVimas visur
NĖBA kptekto— nėra mokesnio. 

Bąndps—notos—ajgos—skolos—Gro- 
eęry Bilps—yįsų vušlų bilos—grei
tas patarnąvįmas,

GREAT NORTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 Węst Monroe, Phone State 5922.

RLIKAUNDA PINIGŲ ant mer
gikių nuo $16Q0.00 iki $5,000.00.

Praheškite Lithuanian Building 
ąnd Dean Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Exchange—Mainai
FARMA—160 AKRŲ. Lake Coun- 

ty, Michigan. Mainys į 4 ar 6 fla- 
tus soųth sidej. Farmeris čia vienai 
savaitei, ateikit ir su juo pasikal- 
besjtę. 6840 So. Campbell AVe.

Eurnished Rooms

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, galimą valgį pasigamiųtį.

549 West 18th St.
V ar toti Automobiliai

'1936 M. PLYMOUTH SEDĄN su 
rądio ir Šildytuvais $495.00.

NEWBERRY 'MOTOR SALES 
1025 North Clark.

T-*

RĖJ^DON FARMA, pardavimui ųž 
cash 'ar išmainymui, 29 mylios į 
pietvakarius nuo Chicagos arti Ar
cher AVe. Highway. 36 akrai ak
mens budinkaįt vasarnamis, 2 tarų 
garąžas ir kiti nauji budinkai.

Kreiptis į 3214 So. Union Avė.

PARSIDUODA RACKARD, 5 pa- 
sažierių autoiąbbilis — mažai var
totas, priežastis pąrdavimo — vyro 
mirtis.1 1620 80. 47th Ct. Cicero.
Cicero (>663M.
"į i.»tiįpiiW' Į' 'i >■ 'i "'>■*'‘la <i 'i '■1 i"i1 ■' "įt|

ForKent
RENDON šTORŲKAS,; tinkamas 

dėl Real Estate, kriaųčiąųs, šau- 
čiaųs ir tt. Rąpdasi Brighton Parko 
kolonijoj—renda nebrangi. Atsišau
kite, 3^34 So. •4iock\vell St. -- -

Tel. Lafayette 5277
RENDON KRAUTUVĖ? — pilnai 

įrengta grosernei ir mėsos mąrke- 
tųi, visą elektrikos refrigeracija.

Tel. Belhvood 7533.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI MŪRINIS 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, 8 metų senu
mo—parduosiu pigiai—priežastį pa
tirsite ant vietos. 3243 South Emę- 
rald Avenue.

RENDON 3 kambariai prie pavie
nės moters. 2804 SQ- Uiiioų Ayenuę, 
2 lubps Iš užjpąkalio, Milda Valęs.

—1 1 ■n-j"-.".................. .. ■ į- \

KRAUTUVĘ PRIE 2604 West 69 
gatvės, gretimai National Tea Com- 
pąny, grandįnipis mėsos marRetas, 
tinkąs dėl dry gpods, elektrps pre
kių, kepyklai; nioterų ar vaikų ap
darų, įvairenybių krautuvėms. Sil- 
vęrman, 2345 Ea^t 71 gatvę. Dor- 
cijester 0700. ' ,

kam-

SPECIALIS 
BARGENAS 

, Turi būti 
parduotas šią 

savaitę
2-jų flatų medinis namas, 2—5
bariai, cementinis beismentas, platus 
lotas. Geroj veitoj.

Kreiptis prie savininko:

2608 West 47th St.
80 AKERIŲ FARMA RANBON, 

ar pąrduoti, ar mainyti ant auzos, 
geroj vietoj, gera žemė Michigan. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: Ę. Misevich, 7126 Washte- 
navv Avė., Chicago, III. Henilock 
2377.

2 FLATIS, 5 kambarių; 2 karų 
muro garažas; $8500. ne agentams. 
4849 Fletcher St., Ist apartment. .

SAVININKAS parduoda 4 apart- 
meiitų muro kampinį budinką — 
penktas flatas beismente; 4 karų 
garažas. Triangie 6337. 7400 India
na. Mack.

Real Ęstate Fpr Salę
PARSIDUODA apdrąudos bend

rovių orderiai, arti 63 ir Kedzie; 4 
apartmentai; muro, 5 kambariai; 
labai moderniški; $17,500; krautuvė 
ir 6 kambarių apartmentas prie 
63-Čios gatvės, $12,500; 2 krautuvės 
ir 2 šešių kambariu apartmentas 
prie 63-čios gatv., $17,500; Sąlygos. 
Taipgi ir kiti budintai. 'Silvęrman, 
2345 East 71st gatvės, Dorchesfer 
0700.

PARSIDUODA DVIEJŲ AUKŠTŲ 
biznio namai, kurie yra lietuvių apy
linkėje, susidedu iš 3—4 kambarių 
flątų — biznio Front-Hall ir 4 kam
barių fialų sąryšy — naujai iŠdeko- 
rųota — 
nos ar 1 
labai įmanomai. Kreipkitės.

4523 So. Wood Strcfet.

- labai puiki vieta dėl taver- 
bilė kokiam kitam bizniui —

MARQUETTE PARKE — 2 biz- 
niąvi lotai — Kampas — parsiduoda 
labai pigiai iš priežasties ligos. 
6820 So. Campbell Avė. 2-ros lubps.

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ na
mai, beismanthh, * atikas. Tiktai 
$900.00 cash. Savininkas 1111 West 
59-ta gatvę. Pirmas aukštas.

PARDUOSIU 2 pagyvenimų po 
4 kambarius Brightpn Parke namą, 
arti gatvetarių ir mokyklos. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės laišku,
1 /39 So. Halsted Street. 

Box 571.

BARGENAI
3 flatis ir taverna greitam par- 

dąvimui ar mainymui. Gera vieta, 
einantis biznis. Geriausias pasiply- 
mas paims viską. 6425 South Ash
land Avenue.

PARSIDUODA gražus 2 flatis po 
4 kambarius. 2 dideli miegamieji 
kambariai kiekvienam flate. Uždary
ti poreiai, ąžuolo grindys puikios 
sąlygos, apšildomas, didelis cemento 
beismentas, 2 karų garažas, Arte- 
sian į pietus nuo 43-čios gat. Kaina 
$4500.

2 aukštų, 7 kambarių rezidencija, 
50 pėdų lotas, 4 dideli miegamieji, 
įrengta maudynė, 7 extra toiletąi, 
aukštas beismentas, karštu vandeniu 
apšildoma, blokas nuo Ashland arti 
5i-mos. Tobula dėl didelios šeimos 
ar rooming house. Kaina $2750.00. 
Norman Geyer and Co., 4801 So. 
Ashland Avė. Boulevar4 7700.

PARSIDUODA 2 “COTTAGES” 
4—3 kambariai su visais paraąku- 
mais. Randasi Chicago Lawh. Kąjiia 
žepia — greitam pardavimui. '■ 

4743 So. Maplevvopd Avė.

vo 7

SLA kuųpbš mėnesinis susirinkimas įvyks seknrądiem, ko
vo 7 t|., 1:B0 vąĮ. po pietų J. Petrąųsko svetaipej? 1750 S. 
Ųpion Avė. Nariai malonėkite pesivėliiiti? ne$ sųsįrinkimui 
bų§ ,dąug svarbių klausimų dėl apsvarstymo. -—Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, kovo 7 d. 12 vai. popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3J33 S. Halsted St. Svarbu — pribukit visi. Bpą raportai 
ir tarimai kaslink draugiško išyąžjavimo, kuris įyyks bir
želio 13 d., o kurie pripildėtę ąplikacijąs, būtinai atsilan
kykite, nes busite galutinai priimti. Nepamirškite atvykti 
ir naujai pasižadėjusieji. 7-P. Ę., sękr.

Kruopiškiu Prpgyęs, Aliulio susirinkimas įvyks sekmadienį, ko- 
dięną, 10 vąl. ryto, 1637 N. Wopd St., pirmos lubos.

Visi kviečiami atsilankyti įr nauju parįų atsivežt j. .
Valdyba.

LięlųYių Keistučio Pašelpos Ęliubo mėnęsinis susirinkimas 
įvyks koyo 7, 12 vai, Hp’lyiyood svet, 2417 West 
43 Street. Dppklęs priimame nuo 10 vai. pyto, Neųžsimokė- 
jusius prašome užsimokėti. Kviečiame į susirinkimą visus, 
nęą yra svarbių reikalų ’įr bu^ prakalba apie Lietuvą,

p. Budfpįviųtę-KelĮer, prpt. rast.
Liet. Moterų Draugijos Apšyietos mėnesinis susirinkimas įvyks 

nedėlioj; kovo 7 d. 2 vai. po pietų Sandaros svet, 814 W. 
33rd St. Visos nares prašomos būtinai ątsilankyti.

^pįjunėlio” tėvai bei motinos yrą kyiečrąmį susįrink^į šiandien, 
Šeštadieny, kovo 6 d., Almira Simonš svetainėje apie 4 
yaj. vakare, kad PO ‘‘Bijūnėlio” pąmokų pasitarti apie su-' 
rengimą “buupo party” ar panašaus šurųm-burum vakarė
lio. '-^Ęekr, <

Draugijos §v. Petronėlės susirinkimas įvyks rytoj 1 va), po pie
tų šv. Jurgio parap. syetaįueję, MaJpnekite pribūti ir už
simokėti už baĮiaųs tikiętus/ nes ręfkia sutvarkyti rapor
tą.

REIKALINGAS PUSĖS AMŽIAUS 
žmogus dirbĮti Tavęrnoję. 4432 South 
Western Ayęnue.
------------------ 1--------------- -i'j --------- -—’ ----------------

REIK ALINGAS DARBININKAS 
tavernai; gęrąm -žiytogųl visokių 
darbų. Darbąs. aut yĮąad,o§. £464 So. 
Lituanica Avęąuę.

i .1 ' JĮij. Ji ...............................

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR 

Išyąlo, prosjja ir vyrų ir 
moterą Įjyabų^ųs. Pir^a aąt or

derių ir naujus šiųfųs, 
. 2347 MABDVETTE RDĄD 

Tel. Republic 4306
——— ■   7’ti ■. ? .■ >. : ——

Peoples Liquor Store
2646 Węat 63rd Stręęt 

Tel. Republic $841
Dįdęjis pasirinkimas Vį^okięs 

rųšies gėrimų.
Kas ateis ąų šiųy apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Urba Flower Shoppel
Gėlės Mylintiems—V«stuvėms—I 

Bankietams—Laidotuvėms— I 
Papuošimams^

4180 Archer Avenue |
Phorie LAFAYETTE 5800 I

O. Kliučinsfcaįte, rast.

I nifril/IO Siunčiam GėlesLuVtIKIo
i* G-’"-" 1 Dalis. ‘

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Hąlstęį Street

Tel. BOULEVARD 7314J % L . 2.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui' 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .. — $15-—$20—$25
$150 Amer. Orient k?UT$| $35 
$135 gražus, nauji pąripr

setąį ....$30h~$40
$375 vęrtes 8 kamb. įrengimas $135-
$600 vertės, 4 kamb. įrengimąs

de luxe .. ................................. $175 
Atdara vak. iki 9—Nędęlioj iki 5 y. v,

RAPP STORAGE FURNITŪRŲ 
5746 So, Ąshlapd Ay.e,

M^cėuanpous

Piirtners Wanted
Plisiųinkų Reikią

PAIĖŠKAU PARTNERIO į Ta
verną. \ Birznis gerai eina. Turiu 2 
biznius'; vienam per- sunku.

634 West 59th St.

PARSIDpODA ' PIGIAI 15 pėdų 
ilgio barai gerame stovyje, 817 AV. 
34|;h • -Ą’ ,

PARDAVIMUI 'KĄSTANTINĘA, 
visai ųauja; labai pigiai. Atsišauki
te 4421 S.o. Talman Avenųe, ’ 2-ros 
lu^ps. Tęl, Virgihia 1973.

rr—■■■■i.11.1!. -A j i.'wR
Draugai įf Pąžjstaiųi Prašome 

atsilankyti i
B. Z. TAVERN

. 4213 So, CąmpbeH Avė, 
BURLINGTON BEER

Užkandžiai ^ąsdieąą, q Fish Fry 
kiekvieną pėtnyčią.

1' Įt U','IV. -i. I1 < LH J J- ę'.:> ' v

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šįes mėsąę. Resfauraptu aprūpi
ni mas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 Sp. Halsted St,

, Tel. VICTORY 2031-2
r

ŠTAI DERA Paieškų
partnerio su pinigais $2500,00 prisi
dėti prie1! pelningo, švąrails biznio. 
Be skirtumo amžiaus, o nemokantį 
bįžnįd išiųbkinisiti; darbas užtikriDLas 
ant visados. Už pinigus duodu at
sakomybę — trigubą vertę ųejųdi- 
niuno turtą Chięągęje, Del plates
nių žinių kreipkitės prię ęaviųįpkp.

1621 So. Ęalsted Street., 
Chicago, 111. ; '

REIKALINGAS PUSININKAS į 
kriaųčiąųs bizni. Nedaro skirtumo 
—gali būti ir moteris, bįle suprantą 
tą amatą. Pinigų daug nereikia, 
yįęųam labai . sunku biznis varyti-

ŲRNlįžIS ČLEANĘRS 
.3746 W. 63yd St. K. .G. Ųrnežįs

EXTBA.
PĄH^KAŲ PARTNERIO į Tą- 

vernos biznį, sų mažąi pinigų — vy
ras ar lĄoitejęis. Ęreįpkitęs laiškų: 
Nąujięnoą Box 579, 

"
Automobilcs

BĖDON PĄTEKĘS patelefonuok 
Belmont 1531

AUTO REPAIRING 
Kainos vidutinės — darbas 

garąntuotas.
Mes automobilius malevojame. 

roKee gabage, 
3417-25 Dįversęy Avę. 

Mihvaukee aųd Diversey.
Peter and CąrJ Oksas, Savininkai.

iT^'i1 “jy’,1 "■'i ’ IJ ...... . • iv“

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON BARK LANDLORDS 

BUREAU ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, manaĮtcr 

2608 West 47th Street Chieage
.. J""^'; -z ę '

RENDOS IR NAMŲ KAINOS 
SMARKIAI KILA—PIRK PAKOL 

YRA BARGENŲ
2 fl. muro namas ir garažas. Ran

dasi Marųuette Parke. Kaina tik 
$4800.

Forklauzuotos muro bungalows; 
5 arba 6 kamb., moderniškos ir ap
šildomos, Parduodam už pusę kai
nos.

3 flątų moderniškas mūro namas, 
randasi Marųuette Parke. Kainavo 
$20,000. Dabar parduosime tik už 
$9500.

4 fialų moderniškas muro namas, 
rąndasi arti Marųuette Parko. Apie- 
kųnas mažų vaikų parduoda tik už 
$12,500.

Mes turime forklauzuotų namų ir 
lotų įvairaus didžio visose apielin- 
įcėse, ir parduodame už pusę kainos.

Kreipkitės pas:
K. J. MACKE—Mačiukas.

2346 Węst 69th Street.
Tel. Prospect 3140.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, f urmas, lotus, mor- 
gičįus, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, Kreipkitės 
ypatiškai ar laiškų pas:

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 So. Kedzie Avenųe

Tel. Grovehill 0306.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $875 
WiJlow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEV1CE aųd CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hęmlock 0800.

PARSIDUODA Marąųette Parke: 
4 pagyvenimų naujas moderniškas 
mūrinis namas $10,060. Medinė cot- 
tage, 5 kambarių, 2 karų garažas, 
beismentas, moderniška, $3,000. Kįta 
medinė cottage gražioj vietoj, tik 
$2,750. Kita, dvi medinės cottages, 
karštų vandenių apšildomos, 50 pėdų 
lojtąs, $4,O$0, 2 pągyvenimų medi
nis namas po 4 kambarius arti 71 
ir Western Avė., $2,850.

Chi.ęągo Lawn—bungąlow muro, 6 
kambarių, karštu vandeniu apšildo
ma, valdžios foreklo^erįs $4,500.

Brįghton Park—Du fletis mūrinis 
bųngalovy stogąs, 2 boileriai, karšto 
vandens apšildymas, arti Archer 
Ąye., $5925-b0. Dviejų pagyvenimų 
medinis namas, grąžąs basementas, 
pp 0 kambarius, gražioj vietoj z$2725, 
. Dariem .Avė. ir, Archer Avė.—nau- 
ją$ muro dufletis po 5 kambarius. 
Kajųa $5500. Ąlęjrpse Parke—muro 

’nąųja bungalow, 6 kamb. 50 pėdų 
lotus, apšildoma, $5,000.00.

KAZYS URN1KĄS, 
4700 So. yVesterp Ąvenue.

PAUL M'. SMITU and COMPANY 
Real Esfate, Loąns anj Insurance 

Tel. BOUDEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farma§; ių^iu- 
riname narnąs/ rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas ir teisingas 
patarnaviųias. Reikalui priėjus krei- 
pkifžcs

4631 SO. ASHLAND AVĘ.
Ofisas 2-roą lubos su J- J. prish

11 ■'!. . ...... 1........■■■■ ■- ;

ĮDOMUS NAMŲ PIRKĖJAMS AR 
mąinytojams pranešimas, kad po 
šiuo antrašu galima gauti visokios 
rųšies namus pirkti ir mainyti.

S. M- 2442 W. 63rd St.
Tel. Prospect 9000.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS BUDIES ANGLIS

BIG LUMP ................... $6.00
MINE BUK STAMBIOS

............. . . $5.75
EGG .......................... -.... $6.00
NUT .......    $6.00
SCREĘNINGS .......... $4 75

pristatymas mieste
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIEN4» AR NAKTĮ
Tel. KĘDZIE 3882

TQN.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

Pijiąklis-Jlunco-Šokiai!
Vyry įr Moterų Ąpšvięfios Dr-ste 

įrengia
Sekm,, Kovo 7 dieną

Į^ET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
14tU ir 49tb Ct., Ci<^> IH»

Bunco prasidės 3 v. PO bietų— 
šokiai 6 v. vak., Gera orkė? tra— 
gėrimai—yalgiai. Įžanga tik 25c. 
prie dųrų—30c. Visi ir visos kvie
čiasi atsilankyti. —Reng. K-tas.

-■ , -,-.1 1 Kl'.j v1" . j 1 ji n.irij, . - 1 H i" f

: -".'U ' ■ b 1 " f

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITy RAPORTUS 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų

J.P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius
3241 So, Halsted St.

Phone CALUMET 7358
Teikia informacijas ir užveda 

' systęmąs

mii'i' ................i...... . .. .

DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farnias 

—PARDUOT 
—MAINYT

Pavasaris nebetoli. 
Nuosąvybės fcąinos

Ne atidėliok į t.

Garsintis
Nan runose
Apsimoką
PAŠAUKIT MUS TUOMU

CANĄL 8500
Mųsų apgarsinimų taiap? 
prieipamos. Už pakartoji* 
mus duodame gar* nuo- 
Uidą.
Ui ih, W . .. Ll«4.......i|iwM



Kova Tarp Miesto ir 
C. W. I. Traukinių 

Linijos 7
Miestas nori padidinti airportą, 

bet gdžkelis neleidžia /

and 
lini-

55-tos sts..
avė.

Jau trys metai, . kaip tarp 
miesto valdybos ir Chicago 
Węstern Jlljnoįs trąųkinių 
jos eina' įdoini kova.

Tarp 63-čios ir 
ir tarp Cicero ir Central 
yra didelis žemės plotas, kuris 
priklauso miestui. Miesto val
dyba ųųri yUą tą plotą išlygin
ti, Rad padidinti municipali air- 
portą. Keleivinių lėktuvų lini
jos skundžiasi, kad dabartinis 
airportas yra per mažas. Jo vi
sai nebus galima naudoti, kai į 
apyvartą įeis didžiuliai kepurių 
motorų ir ĄO keleivių lėktuvai. 
(Dabartiniai lėktuvai dviejų 
motorų ir nuo 10 iki 16 kelei
vių).

Chicagos ąirportąs, pakol 
kas, yra J. V. lėktuvų susisie
kimo centras. Nusigandusi, kad 
linijos išsikraustys i St. Louis, 
ar kitą miestą, jeigu airportas 
neįus padidintas, miesto valdy
ba pradėjo veikti.

Aukščiau pažymėtas miešto 
žemes perkerta gelžkelio C. & 
W. I. bėgės.

Miestas prašė gelžkelio bėgės 
iškelti, siūlė apmokėti visas $- 

PARENGIMAI
Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietus draugystes šokiai su laimėji

mu jvyks sekmadienį, kovo 7 d, Liu,orybes syet., 14th ir 
49th Ct, Cicero, III. žaidimas prasidės 3 vai. po pietų, o 
šokiai 6 vai. Geriausi žaidėjai gaus geriausias dovanas. 
Bus visko — gėrimų ir gerą orkestrą. Įžanga 25c iš kalno, 
o prie durų 30c. Visi ir visos kviečiami atsi’anRyti.

Rengėjai.
** Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingas Ratelis rengia lietu

viškų šokių ir žaidimų vakarėlį šį šeštadienį, kovo 6 d. 7 
vai. vakare, 
25c.

Balių ,dainas ir
Draugijos 1
10413 Michigan avenue. Bus išpildytas gražus programas: 
grieš Stevens orkestrą, dainuos Naujosios Gadynės cho
ras, kalbės Dr- Margerįs? šoks čigonėliai* Pradžia 6 valan
dą yakarp. *■

Hollywood svet., 43 ir Western avė. Įžanga

prakalbas rengia' Laisvąmąniy Etinės Kultūros 
kuopa kovo 7 dieną Darbininkų .svetainėje,

■JRJį'll ijygjHUM. ILj' lKW Įg.'l '.T* -U' f >;
*

SLĄ 12$ kuoppg mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, ko
vo 7 tj., 1:30 vąl. po pietų J. Petrąusko svetainėj, 1750 S. 
Upion Ave. Nariai malonėkite no5ivėįįi)ti, ne$ susįrinkimui 
bus ,dąug svarbių klausimų dėl apsvarstymo. —Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, kovo 7 d. 12 vai. popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3J33 S. Halsted St. Svarbu — pribukįt yjsi. Bų$ raportai 
ir tarimai kaslink draugiško išyąžįavįmo, kuris jyyks bir
želio 13 d., o kurie pripildėtę ąplikacijąs, butįnaį atsilan
kykite, nes busite galutinai priimti. Nepamirškite atvykti 
ir naujai pasižadu ynieji. #♦» spkr.

Kruopiškių Pro^ręs. sųsiripkįmąs įvyks sękmądienį, ko
vo 7 dipną, 10 vąl. ryto, 10.37 N. Wopd St., pirmos lubos. 
Visi kvieėįaipi atsilankyti ir naujų narių atsiverti. -

" Valdyba.
Llętliylų Keistučio Pašelpos ĘUųbo mėnęsinis susirinkimas 

įvyks kovo 7, 13 vai, diep<b Ho’|ywood syęl., 2^17 West 
43 Street. Duokles priimame nuo 10 vai. ryto, Neužsimokč- 
jlisius prašome užsiiROk^i- ¥vi^iaw i susirinkimą visus, 
nes yra svarbių reikalų įr bu^ prakalbą apie Uetuvą.

P Budąą(viųtę-Ęyl|eF, prot. rast.
Liet. Moterų Draugijos Apšvietus mėnesinis susirinkimas įvyks 

\edėlioj; kovo 7 d, 2 yal. po pįetų Sandaros svet, 814 W.
Wd st. Visos nąyos PTą^omps Įiųtįnaį ątsiląnkyti.

tgvąi 10ęį motinos yrą kyieėįąinį ąusįrinfoįį šiandien, 
šeštądįeoy, kovo 0 d., Almira Simonš svetainėje apie 4 
yąl. vakąr®, Rąd po pamokų pąsitartį apie su-’
rengimą “hųneo parĮy” ar panašaus šurųm-burųm vakarė-

< -
§v- P^troRfįgą susirinkimas įvyks 1 va), po pie

tų šv. įtirgię parap. syętąjpęję, MaJoųęRite pribūti ir už- 
^biokętį už baliaus tdciętus, ųe$ ręikia sutvarkyti rapor-

‘7*

/ .<

K

laidąs. Kaį ^ęlžkeiis nosųtįko? 
tai miestas pradėjo jį sp^ti, 
^rųsjntį, Bet nieko negalėjo pa
darytį.

Porą mėnesių atgal lyg buvo 
susitarta, bet užvakar miesto 
valdyba gavo laišką iš gelžke
lio, kuriame jo valdyba sako, 
kad reikės dar “šešių mėnesių 
galvoti kas bus galima pada
ryti".

* ' /

Spėjama, kad gelžkeliai ty
čia daro sabotažą.

“Pirmyn” Šianden 
Dainuoja Maywoode
proviso High $chpol ruimuose 

įvyks koncertas

Šįvakar Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn” dainuos May- 
woode.

Westchester Pąrent Teacher 
Association pakvietė chorą iš
pildyti programą koncerto, ku
ris įvyks Proviso High School 
rūmuose.

Koncertas prąsidės 3 vai. va
kavę. Tvarką, rekląma ir kitais 
parengimo darbais rųpinasi or
ganizacijos komisija, kurios 
priešakyje stovi tylrs. Black- 
well.

Bilietai parsiduos prie salės 
durų, taip kad lietuviai iš Mel- 
rose Pąrko ir kitų apielinkinių 
miestelių gal-ėę chorą išgirsti.

“Natalka Poltavka”
Filmuose

“Sonotonę” kinoteątre, Vah 
Buren ir Wąba§h sts., šiandien 
įvyks premjera filmo, “Natal
ka Poįtayka”.

• t -

Filmas buvo pagamintas A- 
merikoje. Jį finansavo ukrai
niečių suorganizuota grupė, 
“Avremenko Fijm Productipns, 
Ine.” (šis filmas nęturi nieko 
bendra su “Natalka Poltavka”, 
kuri buvo rodoma Chicagoje 
savaitę laiko atgal.)

Seansai Sonotonę teatre pra
sidės 1 Vai. po pietų; (Sp)

E. N. Nockęls Pali 
ko $5,000 Turto

PaJiRimų teisių^ paaiškėjo, 
ką4 pereitą savaitę miręs Chi- 
cagos Darbo Federacijoj sekre
torius, Edward N. Nockęls, pa
liko $5,000 turto. Visi pinigai 
eina našlei Edna Nockęls, 367 
Woodlawn* avenue, Glencoe.

UŽDARYTAS LOOMIS
TILTAS

Dėl remopto, Loomis gatvės 
tiltas per pietinę šaką Chica
gos upės yra uždarytas.

Užuojauta drg. Juo 
zui Valeikai

Kovo 3 d. “Keleivio” laidoje 
pastebėjome liūdną žinutę apie 
drg. Juozą Valeiką, kuris gy
vena Cambridge, Mass. Kadan
gi mes jį atlankyti negalime 
asmeniškai, tai per “Naujie
nas” reiškiame Juozui užuo
jautą ir linkime jam greitai 
pasveikti.
.... -V. B. Ambrose, V. Poška

tlelp Wwc4—Malė
Parftmįuku Reįkią

* REIKIA PATYRUSIO SHEAR- 
MANO dirbti sų Nr. 2 ir Nr. 3 
sheąr geležies skrąpu jąr<įę.

WABSHAWSKY ąnd CO.
1920 Sp, Statę StręeE •

REIKALINGAS PĄTYRĘS, jau 
nas bučerys — turi bųt ųnįjįstas.

Šaukite Victory 2031.
, .......................... r z -

REIKALINGAS PATYRĘS, tei
singas žmogus dirbti daržovių ir 
uogų ųkęje. (Ę$u lietuvę).

Mis. Collips, R. 2, Bp^ 255., 
Buchanan, Michigan.

REIKALINGAS^, patyręs BĄRBE- 
RIS — pavienis, kuris galėtų gy
venti ant vietos. 2126 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS PUSĖS AMŽIAUS 
žmogus dirbti Tavernoje, 4432 South 
Western Avenųę^ ' ;
------ —----- -.i-y ----------- -------------------

reikalingas darbininkas 
tavernai; gęrąm ;žippgjR visokių 
darbų. Darbąs ant vi^do?. 3464 So. 
Lituanica Avepųę. . :

1 111 ".j, Nuiį^i'iu '■<'ų.". i?..1.....

john konbap
meijchant tailob

IŠyąlA pręsjja iy tąįąo vyrų ir 
ipoterą $ąbų$ųs. Pir^ą ąnt or

derių ir naujus siutus, 
2347 MARDVETTE RPAD 
■Tęl. Republic 4306

v

Pęoples Licjuor Store
2646 Weęt 63rd Street 

Tęl. Rępųbjię
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiųp apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Urba Flower Shoppel
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms—I

Bankietąms— Laidotuvėms— I 
Papuošimams..

4180 Archer Avenue
Phone LA FA Y ETTE 5800 I

I» ■’ . J -’t . Vk *> -s . . \ ' ' >• . .

< '•'« . ■ c. - . . . . f ’

......... .......... ........................... . .............
1 Siunčiam GėlesLUVtlMo
—r Dalis.

; T KVIETKiNINKĄS
Gęlęsi Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
SįQ, Hąlstęd Stręęt 

Tel. BOŲLEVARP 73Į4
.....■ J1'.1 : R' .p" i1, j;1 i

CLASSIF.IED ADVEr'tISEMENTS.Į
■ ■ / Fersonai

As»n«mų Ieško

merginą BENDRAM namų 
darbui be yįrimp — geri namai, 
mėgti valkus, $8 pradžioje.

Rpgęrg Pąrk 2450-

REIKIA ŠVARIOS MERGINOS 
bendram namų darbui — lengvas 
skalbĮmas--i>awąstas vifRąs -f su
augę $7.00. Pajukti vakarais.

Sąnhysidę 91§7.
—,.R ,, i „ jin jf,. . ■■■ BiR 1

reikia ŠEĮ>ŲNĮNKĖS apie 50 
metų amži» — butL nėra yuikų, 
maža Šę|$ą, So. Tąlmąp A¥Šf
, - ■ ... t .RUK •! ;■’ T. JI J ''ir-

REIKIA PERSO MERGINOS pą- 
tyrusips dry clėaning įmonei.

2807 Mnnlrošę Ąvę.x/

MERGINA bendram NAMŲ 
darbui; yaikūb butf- Rpss> 
Piercę Avę., ŲumboĮ(įt 3.^0, 
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MERGINĄ BENDRAM NĄMV 
madlim NorSff^OTo’

Situation Wanted
Darbo Ieško

vestuvių ir visokių bąąkieti 
siu uz prieinamą ’ ’ A

ESU GERA VIRĖJĄ dėl partijų, 
vestuvių ir visokių bankietų -r dirb
siu uz prieinamą kainą. Ž804 South 
Union Avęnue., 2-ros lubos, Mįlda 
Valės

STQG»EWY$Tė
Męs dengiame ir patąisomę vįsokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blętięs 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.,' ' ’

Valės.

Męs dengiame ir patąisomę visokios 

darbus. Lengvos išlygos, jei pagęi- « • «<■ * v , ■ '
BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 Sp. Halątęd Street 
. / Tel. Victory 4965

Business Cha neės
Pardavimui Bizniąi

DELĮČATESSEN ir GROCERY 
STORE PARSIDUODA. Pilnai įren
gta. 1Pardavimo 'priežastis — mirtis 
šeimynoje. 4523 So. Honore St.

TAVERN PARDAVIMUI seniai 
išdirbtas. Priežastis—-liga., 1125 W. 
59th Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sęrne, ląbai pigiai, dęl ^nesveikatos. 
Kam reikalingas toks biznis šaukite 
Telefonu Ganai 1964. Pąųl Shauletis, 
653 Węst 18tR St.

PARDUOSIU1 z arba priimsiu į 
pusininkus į taverno ir valgyklos 
biznį. Mrs. Adams, 3738-40 South 
Ųąistęd St. • '■

i, .. . . .. .. ............ . ......  .. ....... .
PARSIDUODA taverna — 4 bow- 

ling ąUęyš, — Žokių salę. Vidutinė 
rąndą. Bellv/ood 7533.

PARSIDUODA GROSERNĖ, labai 
ilgiai, bizpię ’ geras ir geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventą. Kambariai 
gyvenimui ant vietos. Pigi renda. 

3631 Sp; 'Union Avenue.
FO'I'OGRAFUŲ STUDIJA par

duosiu arba parenduosiu su namu; 
šiaurį šviesą. Biznią. išdirbtas per 
daug metų ' — nebrangiai.

URRAN, R,OX 54, Lącledę, III. .
PARSIDUODA BUČEBNĖ ir GRO
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linkė, 2201^ West 21 Place.

Rąkąndąi-Itaisai
^-w*^«>zw*H-w^zx<v*******%«**fcy****x-^*,**^>*-,,***^,w-sZ*z^z* 

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui' 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  ..... . $15-—$20—$25
$150 Amęr. Orięnt kąurąį 1.30—£35 
$135 grąžijs, 'fio

setai - $39-—$49 
$375 vęrtęs 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės, 4 kamb. įrengimas

4’e liixe .......  L...... $175
Atdarą vąk. iki 9—Nedėlioj iki 5 y. v, 

Rąpp storąge FURNITŪRĄ 
5746 Sp, Ashland Ave,

Prieina-

iriis
PARSIDUODA PIGIAI 15 pėdų 

ilgio barai gerame stęyyje. $17 W- 
34|h Street.

PARDAVIMUI 'KĄSTANTINKA, 
visai ųaują; labai pigiai. Ateišąųki- 
te 4421 So. Talmaii Avenue, 2-ros 
lubos. Tęl, Vįrgihia 1073, \

IL i^" .Jl ’!• ■y-'A- ^.!!‘iiJ■ a ■? !
Draugai pąžtetanų Prąšąmę 

ątsiląnkyti j v
■ ' . B. Z. TAVERN .

. . 4213 Sp. Campbell Ave,. 
BURLINGTON BEER

Užkandžiai Įcasdiėpą, Q Fish Fry 
kiekvieną pėtnyčią.

J”

Pristato į Valgyklas yisę'kips HĮ- 
šįes mėsas, Ręstaųrantų aprūpi- 
niipąs MLSV SFgęiAEYBg, 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

. »,»■ ! ..< J 1 1 ’ĮI Į. ?

Visi NąmirSavininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BUREAU ASSOCIATION .
P. H. PIETKIEWICZ, manager 

2608 West 47th Street * (hieago

iį.įfeSS

PLAUKIT MUS TU«MU

CANĄP 85QQ

U . < !M 4 u■ iTr-=

KAS MYLĖTŲ VAŽIUOTI ant 
fąrmos aųgipti vištų — renda visai 
pigi. Taipgi pąieškau brolio Juoza
po ąępučię.

NIKODEMAS ŠEPUTIS, ’ 
3348 So. Morgan St.

,, , , , - — ,, , y---- — — . ....... ............. . ..

’ PAIEŠKOJIMAS
Našlys vyrąs puses amžiaus ieškau 

moters dėl ap^iyędimo tarpe 35-45 
metų amžiaus. Butų gerai, kad butų 
laisvą. Tunu grąžų namą ir gražioj 
vietoj; gerą darbą. Katra mylėtų 
gl'Ažlį Šęimynišką gyvenimą rašykite 
laišką dėl smulkesnių žinių. Naujie
nos, Box 580.

Fiųąnsąj-Paękolpfi

KOLRVfAVlMAS VISUR 
NĖRA kęJeUitO— nėra mokesnio. 

Raudys—notos—aįgos—skolos—Gro-
Bįlęs—yisų rūšių, bilos—grei- 

^gŽIa^^Ž^Ihern CREDIT 
SERVICE..

7Q Węst Monroe, Phone State 5922.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gRių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Rrąheškite Lithuąnian Building 
ąpd Roan Assuęįątion, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.
'H' ■-r.TBTTC.... Jį!,»■ f KITI,1.1;',' "T..... '

Exchange—iVlamai
FARMA—160 AKRŲ. Lake Coun- 

ty, Michigan. Mainys į 4 ar 6 fla- 
tųs soųth sidęį. Farmeris čia vienai 
savaitei, ateikit ir su juo pasikal- 
bėsjtę. 6840 So. Campbell Ąve.

EuTnished Rooms
RENDON FURNIŠIUOTAS kam

baryj galimą valgį pasigamiųtį. 
549 Węst 18th St.

Vartoti Automobiliai '!•

'1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 
rądio ir šildytuvais $495.00.

NEWBERRY MOTOR SALES 
1025 North Clark.

PARSIDUODA PACKARD, 5 pa- 
sąžierių automobilis — mažai var
totas, priežastis pąrdąvimo — vyro 
mirtis. ■ 1620 So. 47th Ct. Cicęro. 
Cicero ()663M. 

- " ’OI Meni ••
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RENDQN ŠTORUKAS,. tinkamas 
dėl Real Estątę, kriaučiaųs, šau- 
čiaųs ir tt. Rąądasi Brighton Parko 
kolonijoj—renda nebrangi. Atsišau
kite. 3934 Sp. -Rockwęll St. - -

. Tel. Ląfayette 5277 j,» t ĮIMI .1     t..l. ■. 4 'VAA r J - — • ' ,'»|».^«|> ■» ■■hiiim—y — ■!

RENŲON KRAUTUVĖ — pilnai 
įrengta groserųei ir mėsos mąrkę- 
tųi, visą elektrikos refrigerącija.

TeL Beįhvood 7533.

RENpPN 3 kambariai prie pavie
nes moters. 2804 Sq. Union Ayenuę 
2 lubos iš užpakalio, Milda Valęs.

KRAUTUVĖ PRIE 2604 West 69 
gatvei, gretimąj Natięiįąl Tea Čom- 
pąny, grandinipis mėsos mąrkętąs, 
tinkąs dėl dry gpods, elektros pre
kių, kepyklai; moterų ar vaikų ap
darų, jvairenybių krautuvėms. Sil- 
vęrmah, 2345 Eąst 71 gatvę. Dor- 
chester 0700. '

Pąrtųeis VVanted
Pusiųiųkų Reikią

PAIEŠKAU PARTNERIO į Ta
verną. Birznis gerai eina. Turiu 2 
biznius; vienam per- sunku.

' 634 West 59th St.

ŠTAI DERA PROGA. Paįęšfcąų 
nąrtųęrįo sų pinigais $2500,00 prisi
dėti pridV Pęląmgo, švaraus biznio. 
Be skirtumų amžiaus, o nemokant 
bjžnįd išnibfciųsių; darbas užtikrlTitąs 
jiųt visados. Ų| pįnigus duodu at- 
sąkomybę — trigubą vertę nejudi
namo tprto. ęhicagęje. Dęl plates
nių Žiuiū kreipkitės prię ęąyinįpko.

1621 So. Ęąlsteį Street., 
Ųhieago, III, \

REIKALINGAS PUSININKAS į 
kriąųčįąųs biziįį. Nedaro skirtumo 
—gali būti ir moteris, bįle sjiprąųtą 
tą amatą. Pinigų dąug nereikią. 
VignanĮ labąį sunku biznis varyti.

ŲRNEŽIS CLEANERS 
3746 W, 63rd St. K« Urnęžįs

EXTRA.
PAIEŠKAU PARTNERIO į Tą- 

yęrilftS midi, sų mažai pinigų — Vy
rąs ar moteris. Kreipkitės laiškų: 
Nąujięnoš Box 570, ■

Automobiies

BeĮrnont 1531
J . i > t • ■ y-

Kaįnės vidutinės -* ' 1 J
- l_ . v

Įdės automobilius mąlevojame.

BĖDON PĄTEKĘS patelefonuok 
Belmont 1531

AUTO rępairįng 
KaįnPs vidutinės — darbas 

" garantuotas.
Mes automobilius mąlevojame. 

roREe GĄRAŲE, 
3417-25 Piversęy Avę. 

Mįlwąukee and Dįvęrsey.
Peter and Cąrl Oksas, Savininlcąį.

Farms For Rent
RENDON FARMA, pardavimui ąž 

cash ar išmainymui, 29 rhylios į 
pietvakarius nuo Chicagojr arti Ar
cher AVe. Highway. 36 akrai ak
mens budinkaiA vasarnamis, 2 karų 
garąžas ir kiti nauji budinkąi.

Kreiptis į 3214 So. Union Ave.

Real E statė For Sale

PARDAVIMUI MŪRINIS 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, 8 metų senu
mo—parduosiu pigiai—priežastį pa
tirsite ant vietos. 3243 South Eme- 
rald Avenue.

kam-

SPECIALIS 
BARGENAS 

, Turi būti 
parduotas šią 

savaitę
2-jų flatų medinis namas, 2—5 
bariaį, cementinis beisnięntąs, platus 
lotas. Geroj veitoj.

Kreiptis prie savininko:

2608 West 47th St.
80 AKERIŲ FARMA RANBON, 

ar parduoti, ar mainyti ant auzos, 
geroj vietoj, gera žemė Michįgap. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: R. Misevich, 7126 Washte- 
naw Avė., Chicago, III. Henilock 
2377.

2 FLATIS, 5 kambarių; 2 karų 
muro garažas; $8500. ne agentams. 
4849 Fletcher St., Ist apartment. .

SAVININKAS parduoda 4 apart- 
mentų muro kampini budinką — 
penktas flatas beismente; 4 karų 
garažas. Triangie 6337. 7400 India
na. Mack.

PARSIDUODA DVIEJŲ AUKŠTŲ 
biznio nąmai, kurie yra lietuvių apy
linkėje, susidedu iš 3—4 kambarių 
flą|ų — biznio Front-Hall ir 4 kam
barių flatų sąryšy — naujai išdeko- 
ruota — labai puiki vieta dėl taver
nos ąr bilė kokiam kitam bizniui — 
labai įmanomai. Kreipkitės.

4523 So. Wood Strefet.

RENDOS IR NAMŲ KAINOS 
SMARKIAI K1LA—PIRK PAKOL 

YRA BARGENŲ
t fl. muro namas ir garažas. Ran

dasi Marųuette Parke. Kaina tik 
$4800.

Forklauzuotos muro bungalows; 
5 arba 6 kamb., modęrniškos ir ap
šildomos, Parduodam už pusę kai
nus.

3 flatų moderniškas mūro namas,
rąndasi Mąrųuętte Parke. Kainavo 
$20,000. Dabar parduosime tik už 
$9500. .

4 flatų moderniškas muro namas, 
randasi arti Marųuette Parko. Apie- 
kųnas mažų vaikų parduoda tik už 
$12,500.

Męg turime forklauzuotų namų ir 
lotų įvairaus didžio visose apielin- 
kėsę, ir parduodame už pusę kainos.

Kreipkitės pas:
K. J. MACKE—Mačiukas. 

2346 Węst 69th Street.
Tel. Prospect 3140.

--—— ----- j—---------- *----- ?-------- ------------
PARSIDUODA Marųuette Parke: 

4 pagyvenimų naujas moderniškas 
mūrinis namas $10,000. Medinė cot- 
tage, 5 kambarių, 2 karų garažas, 
beismentas, moderniška, $3,OČO. Kįta 
medinė cottage gražioj vietoj, tik 
$2,750. Kita, dvi medinės cottages, 
karštų yandeniv apšildomos, 50 pėdų 
lotąs, $4,000, 2 pągyveųimų medi
nis nąmas po 4 kambarius arti 71 
ir Westerų Avę., $2,850.

Chi.cągo Lawn—bųngalow muro, 6 
kambarių, karštu vandeniu apšildo
ma, valdžios foreklo^erič $4,500.

Brįghtęn Park—Du fletis mūrinis 
bųngąloy/ stogąs, 2 boileriai, karšto 
yąndeps apšildymas, arti Archer 
Ąyę., $592500. Dviejų pagyvenimų 
madinis namas, gražus basementas,

6 kambarius, gražioj vietoj z$2725. 
. Harlem Avė. ir, Archer Ave’—nau- 
ją§ muro duflętis po 5 kambarius. 
Rąijia $5500. Męlrose ParRe—muro 
nauja bųngalow, 6 kamb. 50 pėdų 
lotąs, apšildoma, $5,000.00.

KAZYS URN1KĄS, 
470$ So. Westerp Avenue*

Pinkklis-Pimco-šokiai!
Vyrų įr Mpteru Apšvietips Dr-stč 

rengia
Sckm,, Kovo 7 dieną 

pįET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
Uth ir 49tb čt., Cicerp. III.

Bųnco prasidės 3 v, po pietų— 
šokiai 6 v. vak., Gera orkestrą— 
gėrimai—yąlgiąi. Įžanga tik 25c. 
prie dųrų—30c. Visi ir visos kvie- 
čiaipi atsilankyti. —Reng. K-tas.

‘ ”... , . i '.'š " ... :......."".. .........
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INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURĮty RAPPBTUS 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimu

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius 
3241 So, Halsted St. 

Phone CARUMET 7358 
Teikia inform^ciias ir užveda 

. *aystęmąs 
m

~ Ręąl JEstate For Sale
— Iii1"1 ^»T “u"

PARSIDUODA apdrąudos bend
rovių orderiai, arti 63 ir Kędzie; 4 
apartmentai; muro, 5 kambariai; 
labai moderniški; $17,500; krautuvė 
ir 6 kambarių apartmentas prie 
63-Čios gatvės, $12,500; 2 krautuvės 
ir 2 šešių kambarių apartmentas 
prie 63-čios gatv., $17,500; Sąlygos. 
Taipgi ir kiti budinkąi. Silvęrman, 
2345 East 71st gatvės, Dorchester 
0700.

-T ■!■■■■ * B M l>|| . .1 ■■ ...I   

MARŲUETTE PARKE — 2 biz- 
niąvi lotai — Kampas — parsiduoda 
labai pigiai iš priežasties ligos. 
6$Z0 So. Campbell Avę. 2-ros lubos.

PARSIDŲOPA 2 AUKŠTŲ na
mai, beismantųs, • atikas. Tiktai 
$900.00 cash. Savininkas 1111 Węst 
59-ta gatvė. Pirmas aukštas,

PARDUOSIU 2 pagyvenimų po 
4 kambarius Brighton Parke namą, 
arti gatvekarių ir mokyklos. Par
duosiu ųž pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės laišku,
1/39 So. Halsted Street. 

Box 571.

BARGENAI
3 flatis ir taverna greitam par

davimui ar mainymui. Gera vieta, 
einantis biznis. Geriausias pasiūly
mas paims viską. 6425 South Ash
land Avenue.

PARSIDUODA gražus 2 flatis po 
4 kambarius. 2 dideli miegamieji 
kambariai kiekvienam flate. Uždary
ti porėiai, ąžuolo grindys puikios 
sąlygos, apšildomas, didelis cemento 
beismentas, 2 karų garažas, Arte- 
sian į pietus nuo 43-čios gat. Kaina 
$4500.

2 aukštų, 7 kambarių rezidencija, 
50 pėdų lotas, 4 dideli miegamieji, 
įrengta maudynė, 7 extra toiletai, 
aukštas beismentas, karštu vandeniu 
apšildoma, blokas nuo Ashland arti 
5i-mos. Tobula dėl didelios šeimos 
ar rooming house. Kaina $2750.00. 
Norman Geyer and Co., 4801 So. 
Ashland Avė. Boųlevard 7700.

PARSIDUODA 2 “COTTAGES” 
4—3 kambariai su visais paranku- 
mais. Randasi Chicago Ląwh. Kąįna 
žema — greitam pardavimui.

4743 So. Maplewood Ave.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, fąrmas, lotus, mor- 
gičįus, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, įgreipkitės 
ypatiškai ar laiškų pas:

C. P. SUROMSK1S and CO., 
6551 So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0306.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuettc Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 Sų. VVestern Avęnuę.

HemĮock 0800.

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Esfcate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farma§; iųšiu- 
riname nąmąs. rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turimo daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- į. Grish

ĮDOMUS NAMŲ PIRKĖJAMS AR 
mainytojams pranešimas, kąd po 
šiuo antrašu galima gauti visokios 
rųšies namus pirkti ir mainyti.

S. M- 2442 W. 63rd St.
Tel. Prospect 9000.

... $6.00

. $5.75

... $6.00
.. $6.00
- $4 75

TON.
' 4

TON.
TON. 
TON. 
TON.

IR

•r

ANGLYS! ANGLYS!’
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ..................
MINE RUN STAMBIOS
ĖGfi’ZZZZ
NUT .............
SCREĘNĮNGS

PRISTATYMAS MJESTĘ 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882
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DA-B-Ą-Ri LA.IEL.AS 
Farnjas

—PARDUOT
—mainyt
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos
kįla.
Neątįdėliokit.

Garsintis 
Naujienose 

- Apsimoka
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“Permanentinės Revoliuci
jos” Tėvai ir Vykintojai

“Mažiukas” — buvęs Troc- 
kių bendradarbis Dr. Help- 
hand, kuris rašydavo po pseu
donimu Parvus. Kartu su Troc
kio jisai 1905 m. sugalvojo te
oriją “permanentines revoliu
cijos”. Mirė nuo apopleksijos, 
sulaukęs 57 metų amžiaus, Ber
lyno ligoninėje.

Leonas Trockis, apie kurį 
šiandie tiek daug kalba viso 
pasaulio laikraščiai, įvykino 

kartu su velioniu Nikalojum 
Leninu (Uljanovu) bolševikiš
kų perversmą Rusijoje, nuvers
damas Laikinųjų Revoliucinę 
Vyriausybę, kuri buvo pašali
nusi carą. Trockis norėjo šituo 
budu padaryti Rusijos revoliu
cijų “permantine” (nepasiliau
jančia).

“Permanentines, revoliucijos” 
teorija buvo senas Trockio ar
kliukas. Tų teoriją jisai sugal
vojo kartu su Parvusu-Help- 
handu 1905 m.

Leninas jų pradžioje labai 
aštriai smerkė, bet kai buvo 
nuverstas carizmas ir pasaulio 
karas privedė Rusiją prie bai
sios suirutės, tai bolševikų va
das sumanė tą teorijų panau
doti ir susidėjo su Trockiu.

Pasigrobę valdžių į savo ran
kas, juodu paskelbė, kad Ru
sija dabar maršuos į “socializ
mų” ir kad tuojaus paskui ja 
ims maršu'oti Vokietija, Aus
trija ir kitos šalys. Bet Rusi
jos steigiamojo seimo rinki-

BAISIAUSIAS MASKVOS PRIEŠAS ■ Lcv' 
Davidovič Trocky (Bronštein), buvęs Sovietų ka
ro komisaras, Politinio Biuro narys ir artimiau- ■ 
sias Lenino padėjėjas. Dabar gyvena Meksikoje 
ir ginasi, kad jisai nepareidavę Hitleriui*

muose bolševikų partija pra- išvaikė ir 'įsteigė diktatūrą 
laimėjo. Kai dauguma Rusijos vardu “sovietų valdžios”.
valstiečių ir darbininkų atsisa
kė eiti paskui Leninų ir Troc
kį, tai juodu žmonių atstovus

Tačiau Vakarų Europos 
lys -taip pat atsisakė eiti 

skui bolševikus. Jose įvyko

po

ša-
pa-

Voliucijos, bet, nuvertę savo mirė prieš kokius 10 metų Ber-
lyne.

O Zinovjevas buvo pereitų 
vasarą Maskvoje sušaudytas. 
Tomskis pats nusižudė kalėji-! 
me. Radekų sovietų teismas 
neseniai pasmerkė 10 metų ka
lėjimo.

Yra sušaudytų arba uždary
tų į kalėjimų daug ir kitų bu
vusiųjų žymių Rusijos komu
nistų. Sovietų valdžia vadina 
juos visus “trockistais” ir kal
tina juos parsidavus fašizmui,

XXX
Apie tas bolševikų by

las Maskvoje laikys pa- 
skaitų-prelekciją, atei
nanti trečiadieni (kovo 
10 d.), Chicagos Lietu
vių Auditorijoje (did
žiojoje salėje) “Naujie
nų” redaktorius P. Gri
gaitis.

IŠIMS BĖGĖS Iš LAKE 
SHORE DRIVE

kaizerius, tų šalių darbininkai 
Įsteigė demokratines respubli
kas/ o ne diktatūras. Tuomet 
naujieji, Rusijos valdovai pra
dėjo atkakliausią kovą prieš 
tas demokratines valdžias ir 
darbininkų organizacijas.

Bolševikai įsteigė Komunis
tų Internacionalų ir per jo sky
rius ėmė ardyti socialistų par
tijas kitose šalyse. Vadovauti 
šitam ardymo darbui buvo pa
vesta Grigorijui Zinovjevui, 
kurį Leninas padarė Komuni
stų Internacionalo (Kominter- 
no) pirmininku.

Kitas 'svarbus asmuo šitame 
veikime buvo Karlas Radekas.

Šalia Kominterno netrukus 
buvo įsteigtas dar ir “raudona
sis profesinių sųjungų interna
cionalas” (Profinternas), ku
rio. pirmininku buvo paskirtas 
Tomšky. Jo specialis uždavi
nys buvo • ardyti darbininkų 
unijas svetimose šalyse.

Dabar Leninas jau yra mi
ręs. Jo vietoje Rusiją valdo 
(nors neturėdamas jokio urė
do valdžoje) Juozas Stalinas 
(Džugašvili).

Artimiausias Lenino bendra
darbis Trockis yra ištremtas 

tir gyvena Meksikoje. Trockio
re- draugas ParvUs (“mažiukas”) gerinti bulvarus.

Laikai Eina Geryn

BRIDGEPORT. — Su pirma 
diena kovo mėnesio, p. Kastas 
Sabonis, kuris dirba prie Milda 
Auto Sales firmos, pardavė 
naują Buicką p. Jos. Rūtai, ku
ris užlaiko tavernų, Bridgepor- 
te, antrašu 3267 So. Ilalsted 
Street.

Iš to matosi, kad laikai ei
na geryn, nes musų biznieriai 
pradeda pirkti naujus automo
bilius. Kadangi p. Rūta yra ta
vernos biznyje, atrodo kad 
gana dažnai reikės tas naujas 
“makabilius” aplaistyti.

— VBA

Po 13 metų tąsymosi po teis
mus, gatviakarių linija paga
liau sutiko išimti gatviakarių 
bėgės iš Lake Shore Drive, tarp 
Ohio ir Chicago gatvių.

To reikalauja parkų adminis
tracija, kuri nori paežerių pa-

PER •

NAUJIENAS '
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•

Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

Hitleris “Baisenybių Parodai” — Gaisras Pullmane

, V1

NEW • YORK O majoras
Fiorello H. La Gu^rdia, pa
reiškė, kad butų gerai New

NUŽUDĖ 4 METŲ MARGAITĘ H6ward Mpgnu- . : LĄlMEJb PREMIJĄ — Austrijos žvaigždė Holly-
son, New Yorke suimtas išsigimėlis, knris išgėdino ir! Avbode; Luise Rainėr, “Anna Tleld” rolėje, filme “The 
nužudė 4 nietų mergaitę, Joan Morvan. Policija suėmė .. (jrįa't/ZicgfielrK .Ji.gavo 1936 metų premijų nuo Fil- 
ir mergytės tėvų, kuris prisidėjęs prie nužudymo. mų Akadcinijos, kaipo žymiausia tų metų artistė.

TAIPGI GAVO PREMI- 
jų — Paul Muni, filmų ar
tistas, “Louis Pasteur” ro
lėje. Jis gavo 1936 premijų, 
kaipo žymiausias vyras ar
tistas.

Yorko pasaulinėje parodoj 
“Baisenybių Parodoj išsta
tyti Adolfų Hitlerį — Vo
kietijos diktatorių. Hitleris

labai užsigavo. Įsakė Dr. 
Hans Luther’ui įteikti pro
testų Amerikos valstijos se

kretoriui — Cordell Hull’ui, 
kuris netrukus po to oficia
liai atsiprašė Vokietijos dėl 
nemalonaus incidentoa”

NUTEISTAS — Minnie 
Hines, Elkader, Iowa, 18 
vaikų motina, nuteista ka
lėjimai! už žmogžudystę.

Naujienų-Acme Photos

GAVO PAGYRIMĄ — 
Artistė Gale Sondergaard, 
artistė filme, “Anthony 
Adverse”. Ji gavo pagyri
mų iš Filmų Akademijos. 
(Žiur. kitus paveikslus).

GAISRAS PULLMANE-— Minia seka gaisrininkus, kovojančius su liepsnomis, 
seniausioje Pullmano bažnyčioje, Holy Rosary Ghurch, 13000 South Purk avenue. 
Bažnyčią statyta 1893. Buvo paleisti gandai, kad jų padegę “komunistai”/ Nuosto
liai siekia $100,000. Naujijenų-Tfibiine Photo

TURĖS AIŠKINTIS — 
MargaYet Eutice OTfrien. 
kuri buvo pargabenta Ghi- 
cagon iš -• Iowos valstijos 
(ten jos tėviškė), pasiaiš
kinti apie pagrobimų mies
to advokąto Quin O’Rrien. 
O’Brien jau kurį laikų 
skandalija, kad jis buvo 
pagrobtas ir per prievartų 
apvesdintas su moteriške. 
(Ji netrukus pagimdysianti 
jo kūdikį).

Naujieniį-Trittune Photo

SULAIKYTAS — Detek
tyvas Ralph Prete, sulai
kytas Chicagoje už tai, kad 
bandė kriminališkai užpul
ti moteriškę.

HITLERIS DEMONSTRUOJA SPĖKAS — Vokietijos 
kariuomene, laike parado, Berlyne, kur neseniai įvyko 
iškilmės pagerbimui kareivių, kurie paguldė galvas ka
ruose. Naujienų-Acme Photo
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Amerikos Venera
Visi žino, kad senovės grai

kai (apie 400 metų prieš Kri
stų) turėjo garsų skulptūros 
kurinį, tai Venerą, kuri buvo 
rasta Meloso saloj Aegejos ju
roje. Jai ir tos salos vardas 
buvo duotas, kurią dabar va
dina kaipo “Venus de Milo.”

Amerikai Venerą padirbo 
švedas skulptorius Carl Halls- 
thammar. Tą savo garsią sto- 
vylą išdrožė iš raudono vyš
nios medžio. Stovyla yra ak- 
tirtajio žmogaus didžio, tik ne
turi galvos, abiejų rankų ir 
kojų.

Stovylą skulptorius pavadi
no “Venus in Red Cherry 
Playing Tennis”. Už šitą tobu
lai padarytą* ir labai gražų ku
rinį, skulptorius dabartinėj 
Art Instituto parodoj, kuri už
sidarys pirmadienį, kovo 8 d., 
gavo pirmą premiją ir aukso 
medalį nuo p.p. F rauk Loga- 
nų.

Dabar, kaip atrodo, šitą sto
vylą Art Institutas nupirks ir 
padės nuolatinėn savo kolek
cijom

Iki šiol p. Hallsthammar, 
kuris prieš 11 metų apsigyve
no Amerikoje, buvo žinomas 
kaipo gabus medžio skulpto
rius (woodcarver). Jis papra
stai dirbdavo komiškas stovy- 
laites, daugiausia grupėmis 
kombinuodamas.

Jis visą laiką gyveno Čika
goje. Dažnai dal^yaucląyo pa
rodose, bet niekas jo neskaitė 

- akademiku. ŠJ kdrtą -j iš paba
rė tikrą surprizą, parodai pri- 
siųsdamas klasišką kurinį.

Apart savo kūno tobulumo, 
p-lė Grant turi malonią asme
nybę, gražų veidą -ir ekzotiš- 
kas akis. Kai kas sakys: “Gai
la, kad skulptorius viso jos kū
no neparodė, kaip kad anos dvi 
Veneros kad yra. Padarė iš jos 
modelio tik liemenį”. Bet jis tą 
liemenį taip tobulai numodelia- 
vo, kad jis savaime pilnai at
sako tarp tikslui, gracijai ir 
duoda pilnos figūros vąizdą. 
Prie šitos pozos kompozicijos 
pridėjus galvą, rankas ir ko
jas, butų tik sudarkymas fi
gūros, jos grožio ir linijų.

Čikagos Daily News meno 
kritikas, p. Bulliet, p-lę, G. 
Grant prilygina prie garsių 
modelių vadindamas ją Ame
rikos modelių karalaite. Ji esan
ti labai panaši į garsaus Ra- 
faelio modelį La Fornariną, 
kuri pozuodavo visoms jo ma
donoms ir garsiąjai SikstaUs 
Madonnai, kaip ir Boticelli po
zuodavo Simonetta, kuriodvi 
buvo kaipo tobuliausi mode
liai. \

Italijos renesanso laikų gra
žiausi madonnų (Dievo . moti
nų) paveikslai ir buvo pada
ryti pozuojant šitoms dviems 
tų laikų merginoms. Jos turė
jo “romėniškas” nosis> pailgą 
šviesų veidą ir gražų kūno su
dėjimą.

-Normalis žmogaus aukštis 
(vyro) susideda iš 7^2 jo 
paties galvos proporcijų. Mote
riškės — iš 6 galvos propor
cijų.

Tai, ot, ir Amerika ttfrės 
savo Venerą, tik ne iš gipso, 
o iš medžio.

— M. š.

Studentai Linksminasi, Gerdami “Cbca Cola”

&«***»

VAIZDAS CHIGAGOS NORTHWjESTERN UNIVERSITETO ĮSTEIGTAME KA- 
barete. Kabaretas turi ir šokėjų, ir orkestrą, ir baletą, bet griežtai skiriasi nuo pri- 
vatiškų įstaigų vienu dalyku. Studentai negali gauti alkoholinių gėrimų ir turi pasi
tenkinti “Coca Colomis” ir “džindžerėliu.” Naujienų-Acme Photo

ir kontūzija, kas veikia į žmo
gaus akis ir psichologiją, ma
šinai nėra jokio skirtumo. Ji 
ima bendru ' plotu, lėkščiai, 
kaip blėtą ir šaltai, kaip ledą, 
įsivaizdavimo, kūrybos, sielos 
ir žinojimo, mašinon juk neį
dėsi.

kurinio pra- 
skulptorius 

vyšnios me- 
ilgo planavi-

Gan įdomi šito 
džia. Pirmiausia 
surado labai gerą 
džio kamieną. Po
mo, kad šitą‘medžio gabalą su
naudojus naudingam darbu*!, 
jam atėjo į galvą mintis pa
daryti Veneros stovylą klasiš
koje formoje. Kadangi yra dar 
kita Veneros stovyla apart 
Venus de Milo, Venus de Me
diči, tai skulptorius nuėmė 
mieras nuo abiejų viršminėtų 
figūrų, kurios nedaug kuo vie
na nuo kitos tesiskiria. Tuo
met jis įdėjo į laikraščius pa
ieškojimą modelio, kartu nuro
dydamas ir mieras.

,Į jo skelbimą iš laikraščių, 
atsiliepė 103 merginos. Daige
lis jų buvo gražios, bet kūno 
proporcija, kokios jo subjek
tas reikalavo, neatitiko. Jo vil
tis rasti modelį, jau buvo din
gusi. Bet netrukus atsiliepė 
dar viena mergina, kuri buvo 
104-ta ir paskutinė, tai p-lė 
Genevieve Grant. Ji buvo 5 
pėdų ir 4 colių aukščio. Jos 
kūno proporcija ne tik kad 
pilnai atitiko anoms dviems 
Veneroms, bet kai kuriais at
vejais ši buvo dar tobulesnė. 
Jos rankos turi geresnę pro
porciją ir už Venį te de Milo.

žemiaus paduodame propor
cijos 
skaičiai

Spalvotos Fotografi 
jos "padaryti ne

siseka

lentelę coliais, kurios 
patys už save kalba:

Venus P-lė Venus 
de Milo Grant de

Mediči
64 64 63
12.5 
33 
37 
26 
38
22.5
13.2

Aukštis ...... .
Kaklas ...........
Krūtinė .........
Biustas ............
Liemuo .........
Kulšys .... ......
šlaunis ...........
Blauzda .........
Kulnis ........ .
Kelis ...............
Viršui, ranka
žem. ranka ....
Riešas ............

15
12.5
9.5

.5.9

12.5
33
35
26.3
36
21.5
13.5

8
15
11.5

9.5
6

Art Instituto dailės mokyk
los fotografijų skyrius Black- 
stone Hali, turi parodai išsta
tęs spalvotų fotografijų rinki
nį. Fotografijų skyriui vado- • 
vau j a ir mokina studentus 
meniškos fotografijos tos sri
ties specialistas Charles Miller.

Institutas turi vėliausius įtai
symus specializavimuisi taip 
vadinamoj “direct color pho- 
tography” srityj. Tačfaus kol 
kas nekaip sekasi, kaip ir pir
miau bandžiusių eksperimen
tai su kru tarnais spalvotais 
paveikslais, nuėjo niekais.

Pusė bėdos su prizmatinėm 
spalvom: tos spalvos išeina 
pakenčiamai natur a 1 i š k o <s, 
nors ir be tonų. Bet žmogaus 
kūno spalva, tai tiesiog šlyk
šti ir nen^turališka. Šituo bū
du fotografuojant, spalva išei
na perdaug ruda arba per
daug melsva ir paviršutiniš
kai, silpnai spalvota, lyg butų 
skystai nudažyta. O jau apie 
tonus, tai nėra nė kalbos, kad 
aparatas nė trečios dalies jų 
nepaima, ypatingai fotogra
fuojant “direct color” budu. 
Geriau sekasi fotografuoti mo- 
nochromatišku budu.

Spausdinta spalvota fotogra
fija duoda geresnes pasėkas, 
negu tiesiog išėjus iš kameros.

šitoj srityj buvo daug pini
gų išleista tobulinimui spal
votų fotografijų mašinų, bet 
rezultatas, matyt, bus pana
šus į aną “Perpetual Motion 
Machine” išradimą. Spalvoti, 
daiktų fotografijos entuziastai 
nuleido rankas, matydami, 
kad tas atsiekti kol kas nėra 
galima ir, gal būt, niekad ne
bus galima. Blogumas yra ta
me, kad gamtoje begalinė 

6 5 Į daugybė spalvų, jų įvairumai

Atsilankę į Art Institutą, pa
matysite didelį skirtumą tarp 
spalvotos fotografijos ir ran
kom pieštų paveikslų (tapy
bos). Matysite, kad- žmogaus 
rankom pieštas paveikslas — 
portretas, landšaftas ar kas 
kitas—yra “gyvas”: subrendu
sios, harmoniųgos ir labiau 
naturališkos spalvos, 1 negu 
photo-color silpnučiai, be plas
tikinio stiprumo, paviršutiniš
kai pa dėhgli skystu ton u ob- 
jektai. "/•

Galima butų smulkmeniškai 
nurodyti klintis, dėl kurių fo
tografija negali užimti meni
ninko ar dailininko vietos. 
Tačiau nėra reikalo. Užtenka 
pasakyti tiek: Jeigu tą butų 
galima atsiekti, tai kodėl nėra 
galima išrasti mašina, kuri 
protautų, 
rašytų?

toj, kovo 7 d. Pradžia 2 vai. 
po piet.

Visi kliuljo nariai kviečiami 
atsilankyti. / Taipgi, incninin- 
kai, kurie dar nepriklausote 
prie Liet. Men. Kliubo, — pri
sirašykite. b —Narys.

. _______ i---------------------------------1■ • | e

Ateinantį ketvirtadieni 
bus gera paskaita Art 

Intsitute.
Ateinantį- ketvirtadienį, ko

vo 11 d. kai 6 vai. vakaro, Art 
Instituto Fullerton Hali salėje, 
įvyks istorijos paskaita temo- 
inoje: “Pictures of the Pas- 
sing World”.

Paskaitą skaitys p-lė Helen 
Parker. ‘>'|Ž,ahga dykai.

MIRĖ HARRINGTON MAN'N.

Birchwood, Wis

Senas užmirštas lietuvių 
kampelis

Apie 34 motai atgal keletas 
chicagiečių: A. Yusas, A. Wis- 
čiulis, J. Wisčiulis ir V. Marti- 
rfaitis šioje apylinkėje užpirko 
Visą sekšiną (640) akrų nedir
bamos žemės, daugiausia miško. 
Žemė tose vietose tuo metu bu
vo gana pigi. Kelių kaip ir ne
buvo. Vietos g’a'na gražios, su 
daug ežerų. Vasaroš metu gam
tą ^ąyejany^ žiemos dvigubai

masiną
matytų ir I

New Yorke plaučių 
mu mirė garsus anglų 
tįstas, Harrington Manu. Jis 
buvo 72 metų amžiaus. Pasta
ruoju laiku jis gyveno New 
Yorke, bet tapyba mažai teuž- 
siėmė dėl senatvės.

uždegi- 
portre-

12.3
33.6 
(?)
27.3
36.6
21.1
13.8

8.2
(?)
11.4
10.6

šaltesnės, negu kad Chicagoj, 
nes atstumas j žiemius apie 500 
mylių. Suminėti draugai visi 
laisvų pažiūrų ir ateityje manė 
rast ramų gyvenimą ukininkys- 
tėfe. Jo poros metų po užpirki
mo visi keturi išvažiavo ir ap
sigyveno Užpirktoje žemėje. 
Pradėjus su mažai pinigų po 
keleto mėnesių prisiėjo grįžti j 
Chicagą ir baigt mokėt už lau
ką. Išvažiuodami lauką pasida
lino po lygią dalį ir, be to, pa
sisekė parduoti apie 150 akrų 
kitiem dviem chicagiečiams. 
Pastarieji buvo religiški^ tam
sus žmoneliai. Iš jų pirmutinis

trobesiui statyti ir palieka toli 
nuo pastatų, kad per vasarą iš
sausėtų. Vieną naktį ateina X 
ir padega iš pavydo, Nuostolis 
didelis.

Vincas darbuojasi ir gauna iŠ 
County naują kelią pro savo 
trobas j miestelį, kur jam daug 
arčiau, negu aplinkui kalnais 
kad apvažiuoti.' Andrius bėga 
šen ir ten, kad sustabdyų to 
kelio atidarymą. Negali žmogus 
tverti iš pavydo, kad Vincui 
bus parankumas. ’į

O kiek kitokių nuostolių prU 
dirba slaptai vienas kitam! Vi-

pradėjo farmeriauti J. Rudai- sos tos niekšystės yra žinomos 
tis. Kas tik iš svetimtaučių jo apylinkės svetimtaučiams ir 
užklausdavo, kokios jis tautos, 1 miestelyje Birchwoode. Svetim- 
anas sakydavo, kad “rušen.” į taučiai ir žiuri į lietuvius kaip 
Nuo to laiko juos ir žino visoje į kokius laukinius žmones. Ke- 
apylinkėje kaip “rušenus.” Išįturios šeimynos vienos tautos 
pirmutinių pionierių dabar liko 
tik A. Wisčiulis. Ūkininkauja 
gana pasekmingai, nes žeme vi
sai derlinga.

Kitos lietuvių ūkininkų kolo
nijos visur paaugo - padidėjo, o 
minėtoji net sumažėjo. Kodėl 
taip yra? Viena, kad toli nuo 
lietuvių centro. O antra, itai 
tarpusavio nesantaika ir pavy
das, kad vienas už kitą daugiau 
nepralobtų. Nors praturtėti iš 
ūkio nėra galima nė vienam iš 
jų. Pavyzdžiui, tarpe jų yra 
taip: Ūkininko Jono pora kiau
lių žiemos metu nuėjo gerti į 
akėtį ir įsmuko po ledu. Kiau
lės dingo be pėdsako iki ledas 
nutirpo. Pavasarį surado prigė
rusias. Tų dviejų kiaulių savi
ninkas (tuoj paleidžia kalbas, 
kad kaimynas N pavogė. Sve
timtaučiai N laiko nekokiu 
žmogum. Kada suranda ežere 
kiaules, tai sunku tos kalbos 
atšaukti.

Andrius sunkiai 
prisipiaųiia didelę rietuvę

ir taip neapykantoj gyvena. To
je apylinkėje yra vienas ūkinin
kas progresyvis žmogus, — tai 
žemaitis, kadaise lankęs Valpa- 
raiso mokyklą. Šios kolonijos 
įsteigėjai buvo kultūriški lietu
viai, bet iš jų kai kurie jau 
yra mirę. Jie niekados nemanė, 
kad jų įpėdiniai šioj apylinkėj 
taip save ir kitus lietuvius pa
statys ant pajuokos svetimtau
čių akyse. Gal užtai šitas kam
pelis ir yra užmirštas. Toks lie
tuvių elgesys tai, — tamsybės 
pasėkos.

—Ūkininkas,

JUOKAI
Tėvas: Ir tau patinka būti už

pakaly savo klasės — ar gali 
man pasakyti kodėl?

Sūnūs mokinys: Nagi ta vie- 
randasi arčiausia prie radia-

, \wnaus lentų /Surinko J^hn Faiza, J r.

LIETUVOS PRAEITIES PAMINKLAS

.Tiesa, monochromatinė fo
tografija civilizuotam pasau
lyje vaidina iie menką vaid
menį spaudoj, žinių ir atsiti
kimų reikale, kaipo greita 
priemonė. Ji turi, nenlcnką 
rinką artizme — asmens at
vaizdą nutraukiant, kaipo 
“feature outline”. Bet su dai
lę, reikia tiesą pasakyti, nieko 
jendra neturi. Mat, dailė nėra 
grynai gamtos kopijavimas. 
Dailė yra kūryba; žmogaus 
asmeniškas dalykas. Gamta, 
kokia buvo, tokia ir pasiliks, 
o dailė yra musų darbų ir 
musų kultūros- atvaizdavimo 
priemonė. — š.

Rytoj Liet. Menininkų 
Kliubo susirinkimas

Lietuvių Menininkų Kliubas 
šaukia susirinkimą paprastoj 
vietoj, p. Beliajaus bute, adre-
su 5657 So. Sangamon $t. ry-

MIRĖ TALENTINGAS 
JAUNUOLIS

11 metų berniukas, Rhys 
Bradley, sausio 4 d. š. m. mi
rė nuo nugarkaulio meningi- 
tis ligos. Buvo nepaprasto ga
bumo vaikas. Dailės jis moki
nosi Montclair muziejuje at
liekamu nuo paprastos moky
klos laiku. Jis, belankydamas 
muziejaus vaikų klases 2 me
tus, tiek pažengė pirmyn, kad 
tas muziejus ,po jo mirties iš 
500 jo piešinių išrinko 30 ir 
padėjo nuolatinėn kolekcijom 

Paskelbtam “China Clipper” 
konkurse, jis laimėjo pirmą 
premiją. Iš 3,000 konkursan- 
tų, jo piešinys buvo pripažin
tas geriausiu.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, - 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DIDINGA KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ PILIS, KĖDAINIUOSE.
TSB Photo
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d’ieną 1937
CALUMET DARŽE, Siue Isbnd, III.
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Cąbe, yra pąrąšęs yeįkąlą v,ar,du 
“Ice Ages”. Toj knygoą jįįą ąpįr 
rašo kai^ daromi ledų gadynių 

• - - • ■ ■ ■-      — —f — 
žastim, kokios buvo tų gadynių 
pasėkos ir t.t. Pabaigoj veikį 
lo autorius žengia į naują erą 
ir apibudina ją maždaug taip:

Savo ą^yalgędįę n^eę 
gęme žęmės 
Mes nesi jaučiama pęvdęj}ę Pa
vadindami ledų gadynes žemėą 
revoliucijomis. Jau yra aišku 
kad jos buvo fiziškos rev_E„ 
i 
įrodęs, kad ledų gadynės taip
jau buvo biologiškos revoliuci
jos. Kokią įtaką gyvybei pada
rė pirmosios dvi ledų gadynęs, 
mes nežinome. Bet kas liečia • I » w »
trečią, ketvhtą^ir penktą revo
liucijas, pasėkos yra' aiškios. 
Užtenka Čia prisiminti, kad tre- •y * » A į <
čioji ledų gadynė davė žinduo
lius ir paukščius; ketvirtoji pa-Įfolę, kokią sulošė automatizmo 
darė patogias sąlygas žemėj gy- arba automobilizmo 
venti ir 'tarpti žinduoliams ir radimas. Senos mados vežimas 
paukščiams; penktoji paskatino 1 buvo nerangus d.alykas. Jis vą- 
žmogaus evoliuciją link civili
zacijos. Ši pastaroji todėl dau
giausia pasitarnavo. Gyvybes gyvenimas. Motorinis Vežimas 
istorija pasidaro suprantama’. ~ ~
Nors organizme dar slepiasi 
daug misterijos, tačiau butų 
paikystė tamsybėj užsidaryti irįje.

progreso įstatymai jam nebe
tinka. Senosios gadynės gyvu
lys pasidarė stiprus ir, miklus 
kautynėse. Jeigu gyvulys neko
voja, tai per eilę gentkarčių 
jis netenka savo geros veikmės 

■ galimybių, l<a.ip t^m tikrų salų 
paukščiai, kur jie neturi prie
šų, netepka galimybės vartoti 
sparnus, arba vandens ųr\ų žu 

,yy& netenką regėjimo, Tokio iš- 
. Laukinio akstino..nerei- 

’ galingas. Paikystę - y ra • sakyti, 
.kad žmogus privalo^' dalyvauti 
kautynėse patobulinimui savo 

. stįpry^s, nęą j o, Pįfięą ^ųgąl- 
Yotą mankšta gąli jo,
^ąiŲ^^nis ^vįą.tyti nę kiek nę- 
.pįaąę^u. Nctįę^ą t^ip pat yrą 
sąkytį kad; reįkąlįngas
k9^ęe?iįięį);p? pątpbųlinimui ša-' 
lyo pęufo- Ęęp.Įgį pąto.biiliuti 
šipę^įs ęaį ir bę įojnpęticijos.
W žiu

.Įriut tę,p.i;ęti>ąi. Tęįs .ŽYiįgsnis 
; į ę^Yphųciją yjęa rąktįą neąišku- 
imąms ątųįęngtt Žmogus kei
čiasi, pet jis dar nėyą pasikei- 

Jčes. Į<ai įurię žmonės yrą nau- 
jąą tYą.TOią lipąs, žĮųriųtis 
prięjkių įr ątgąl. Pidęli8. shąį- 
čijUs žmonių tokįąią iięi;ą. Ne 
daugelis žmonių naujus gabu-

•Jin pewawu tuzę iš prievartos 
ęvoįiufęUQst į įP^Y°^į i? dirb- 

W evuMnę ją. p.ę.Y:

.tete Vyą sąko^; fed ant 
!^.ėą .yvą ^9-

Q $4 iv- 
¥.e- 

Jųvį Jokio, &ųpati^p.
■gftWĮ'?.į'į w vi,ęšpa$ų botagu jie, 

idėją, jeięu. iįi yi- 
yp ji Kądą norą jU93 pasiekią, 
^plsyąiyiną juos. Net civilizącį-

■ šių *?>'
ę^ljiniy iki šipl 

ųieįąd nebuvo gyvybės isjori-v 
jęje'. ęįyvųųijos gyYęnimąą šiuo 
ąt^Ydgių bųyo ąkląą. Jię Kelią- 
vų tęų/įųrxjįię buvo varomi.

kad io- buvo fiziško, revoiiu-kad J0?. .y ? ? (idealą, kurią jj vestų. Jis yra
cijos. Aš rikiuosi savo veika.e^^^ įąlyko: >avo

pypto nustątoųįiį rpąfyn^ų. Gam- 
fpą prievarta nebėra

žmogaus atsiradimas žemėjo savįyąįdybės sąvoką supranta, 
turi prad&ti evcliucjjoje naują
erą. Jeigu man leistina, aš pa
darysiu drąsų palyginimą, kad 
žmogus evoliucijoje, lošia tokią

■

A

JAU P.ĄUGIĄU 3QP,000, HEKTĄpŲ ^ĖS ĮJĘTŲVpjp YR^ ^Ų- 
sausinlą- Šie darbai pareikalavo apie 40 milįo.nų litų. Tačiau, jįęiną 
ųesigailima pinigų, nes nusausinti ląukų pįotąi duodą daugiau naudos 
visapi kraštui. Vėjelyje, matome įęr.peįlrętu^' ląukps kąsa^n^ grio
vius, kuriais šlapių laukų vanduo nubėgą j ąp.ęs ir upelius. — Tsb. P,rO_

žiavo ten, kur buvo tempiamas. 
Lybiai taip, kaip priešžmoginis

sakyti, kad aplama gyvybes e- 
vpįiųęijos problema šiandien, y- 
ra ne daugiau suprantama, ne
gu pehkia^cĮe$imt metų atgal. 
Pusė šios problemos jau tapo 
nušviesta.

Mąn nereikia čia kartoti, kad 
mokslo triupUas šipj srity su- 
t nką ir išskečia svarbiausiąjį 
principą, kurj Darvvinas iškėtė 
prieš pasauli šešiasdešimt metų

belaukia, kad jį kas nor^ temp
tų. žmogus dabar turi varomą 
ją ir vedamąją jėgą savo g.dvo-

žmogus yra dalykų vieš
pats, o ne jų vergas. Senieji

; . T
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nis, moralis ar socialis — kurio 
mes turime siekti. Aš kalbu a- 
pie gyvenimo įstatymus ir pa
tvarkymus bendrai. Aš nuro
dau, kad pažangos faktoriai bei 
stimuliantai dabar yra viduji
niai, 9 ne iŠlaukinįai. Ne ledų 
gadynės ir ne kova už būvį pri
valo varyti žmonijos pirmyneį-

• ». , X*. / *F J - • »...................... .

gą, bet žmogaus protas ir no
ras.

atgal, tdonąu yra lygint 
reiškinius su socialežis 
lemomis ir metodais.

* J. * *» A*• ' . •

Pirmoje vietoje reik a turėti 
opąęny, kad s^^įjąvįmąš ęjraęĘ 
ties evoliucijos ųę.jųo<^a tlO^ip-. 
ginęs pamąko.ą įąbartių^ ir at
eities ęYpliųęijai. ICąi 
^mpnėą žiuri &ų Šypsą į W$‘- 
gos dę.vyttįolikto ię 
dx#?4prt? ąų?žių ^i^pgiu^ l)i- 
tęratuią. Ąųstrįjoję 
nr.ųą mokslo žmogųą, į roto
rius \ircli(ow, kuris visą gyve
nimu džiaugęsi pę^ę^ieję^į, 
a įsi sakydamas pritarti darviniz
mui (ppYačiąm gyvęnjme jįą 
juo tikėjo),. Tokio jo elgesio 
priožąstį^ buvo ta, kąd ItojfĘ 
ųo idėjos vędančips į ?0^^- 
mą. Bet nemažesnis skaičius 
rašytoju tyirtindąvp, ką$ Spęią- 
ųįnp W B
darvinizmu. Tatai buvo žodžių 
kaęas, kuriu tięk dąųg bųųą sp- 
ciąjėj įįtęrąturpj, kąjpe 
teptas ir yę^nka 
mas^ fe'luai pąv^tojjapia, 
tpję faktų. Ąbi b.iįvp klai:

diniinas pyąejti^; ąpęią^ą $e- 
ąlizmįs — da]į>įrtįp§ U

Ąišjiįai tąrįaųit, tą įęta gyvy-

t j J

- liaUųtjeij Įv a^įię?. 

bes padangą p$r mW’. 
uų m,etų, ilgą koyą ų,ž m$stą, 
lėtas žemes plulęš j.ų^ę^įį,’ 
kuris įniks nuo laiko tam tik-, 
rose vietose pąįęisdąY? nrbą sų- 
nįikiųda’yo gyvybei patogias są
lygas, ir periodine planetos in
vaziją įtepjįįto,šąjįip — viŽįį 
reiškia, kad gyvybė buvo aks- 
tinama ženįt pirmyn. Žęynėj gy
venamoji populiaciją, tąrytlW> 
koks avių pulkas, bųvų bląįįm- 
nia iŠ vietos j vietą. Ąęja Į>ą- 
vc’dėjimą mes gal upę sakyįi 
kas mums patinka, bet jis yra 
branduolys gyvybės evoliucijai 
iįci šiai dichąi. Ži^ys turėjo 
(('ras ve?s?mosi gv^imy^eą, to.ėt 
jos neapleido vandens iki fiziš
kos permainos žemės-paviršyje 
neprivertė jas tatai padaryti. 
Tą patį galimą pasakyti ir r p V 
kitus evoliuęijpje pad^rytyn 
perversmus. Panašus evoliuci
jos bžzuųas buvo panaudotas 
gyvūnijos pasauliui.

W"»"nt ■■.Trr". į H li'h-.'j1.'. 'im"ru'rtM1 "i w.'-ly'.i1 
ko bus pąsiękęs įojcįo. tobulyb|į 
lą.'pįįlo, kad jis apsieis bę ku
kurūzu laukų ir bę karvių.

' Šie išvadžiojimai, be abejo, 
Skambą lyg koks ręmąnąs- Bet 
tąy romąnąs yrą rimtas. Jęjįu 
mes p.rilęidžiamę žęmės istpftį- 
jai šimtą milijonų metų, tąi už 
dviejų ar dviejų ir pusės mili
jonų metų galima laukti šę.stp- 
sios ledų gadynes. Už kokių 
penkių ar. šešių. rąilijOjnų bietų 

ledų gadynės, atsakymas negali i galimą tikėtis hųoiątinės ledų 
būti nuosakus. Anksčiau aš įro- gadynės. Bet rimti mątemati- 
dinėjąu, kad laikotarpiai tarp kąi sako, kąd..ntipiątiiįe lądų ga- 
ledų gadynių kiekvieną kartą dynė įvyksianti tiktai ū| 80 mi- 
buną trumpesni apie penkias- Ii jonų metų. Mokslininkai, be 
dešimt nuošimčių. Kodėl taip to, tvirtina, kad o'įžmd^Us dar 
būna, niekas iki šiol dar nepa-! galėsiąs žemėje išgyventi ąpię 
jįėgėf atsakyti. Faktai apie taį.ipprą šimtų milijonų mėtų. Jei- 
yra taip aiškus, jog šis reiškį-‘ gu sic išsireiškimai yra' romą- 
nys išrodo lyg koks “įstaty- nąs, nuopelnas ne'man priklau- 

Laikotarpis tarp ketyir-l'so. Tokius apskaičiąvimiy pa
darė riiiisų gcriąjįsį gecfogai ir

...
t Busimoji ręy^įųųęija,;: kuri 
švęs naująją; .ę^^įiųęijoS; erą, 
nebus fiziška. j'wbųs jhtęlek- 
tu'aįė. Ej^^^^bįujoą >\kon- 
servatizmas:'%iiš/AMaip smukiai

/ A ■ • ’ r i<f f’ ‘ • įsukrėstas, kaipdfiziški pervers
mai sukrėtė ahgljes miškų sa
lamandrų arba mesazoiškos Eu
ropos ir Amerikos reptilijos 
konservatizmą. . Pro evoliuci
ja' turės savas revoliucijas, to
kius greitus perversmus, ko
kius turėjo medžiaga ir gyvy- 
■;bė.: 

Yra aišku, kad į tokią gadynę 
mes jau įžengėmdr Rimtai žiu- 
rinif vien tik į isterijos faktus, 
pasauly niekad nubuvo padary
ta tokios ibtelėJ^tdalės pažan
gos; kokia buvę pądąrytą per 
paskutiniąją pusę arba tris kęf- 
yirtdąliųs pjęąejtd šimtmečio,.

ir poįiti- 
neą ’ pęymąinąs, ĖU.rię.s pąlį-ę.tė 
šimtus milijonų žinomu ptotus. 
šios pažangos karną mes turi- 
me užmokėti. Ankstyvesniais 
amžiais šis judėjimas mėtėsi iš 

i vieno politiško, bei religiško ti
po į kitą: iš monarchijų į repu- 
blikas, iš vienos religijos į ki
tą žinomą religiją. Viešpątavp 
pasirinkimąs vieim ■ iš dviej ų. 
Did^iausis keblumas musų amžy 
tyra tas, kad mes eĮąme privers
ti virš visų seiį.ųjįų tipų tverti 
naujus. Padėtis > tbdef laikinai 
išrodo chaotiška. -Moderniškoji

’ h 1 ‘

civilizacija, bę įto, į-iškelia nau
jas ekonomines problemas, apie

joję dauge » ą žmogių vargiai

Kurie tą idėją suprantą, yra 
trukdomi vykinti i gyvemman 
dėl tps aplinkumos, kąd čia nei
kia kolektyviai veikti, o kad 
kolektyviai Veikti, reikia kolek
tyviai protauti, kas pasiekti te
galimą per labai ilgą laiką.

Jeigu logiškai protaująs skai
tytojas paklaustų, ąr. tokią gy
venimo padėtis tęsis iki naujos

mas. . 
tosios ir penktosios ledų gady
nės, sakysime, buvo apie penki 
milijonai metų. Penktoji ledų, 
gadynė yra pasibaigusi, šešto
sios; jodu gadynės galimą tikė
tis .ųž dviejų ąr triįjų. milijonų 
metų.,; Kas. ,mąiic>, yą
tu rė$x<tiek, ilgai lauktini j i r a-: 
sieks : aukštos ' išminties, taš 
veikiausia sušuks, kaip tatai pa
darę p. Huxley: “Sveikinu bet 
kuęi.os draugingos kometos at
ėjimą, kad nušluotų mus pra- 
žuitin!”

Tąčiąu per tą laiką naujoji 
evpliųęįjos era bus taip, toli pą- 
zeiigus, kad fiziškos i evoliucijos 
pąfįąii|- žmoniją valdyti. Mes 
ėąkppip, v J^ąd paškiaų^iojį ledų 
gądyna’yęį pąsibąįgų$i. Šis pa- 
sakyĮpaį gal'būt, nėra visai tei
singas. Gailinąs dąiktąs, kad 
dar tiek atšils, .jog pranyks 
Šv.eięąrįjos iy pojiąriniąi ledai. 
Nors męs sakome, kąį įpdij ga^ 
dynė yrą prąęj.ąs, bęt Ws (lar 
tębpgyvęp^rpę j.p^ Už
^okip desėtko tu.įstąnčjįų metų 
Europoj vęikiąusiąi pridarys 
daug, šilčiau. Europos kpptinen- 
•įą§ "d^Yiąi., Ką^ ip Mįjp dar 
pipuąs atypdę Įęfe. t>:ęt ^tęis šeš’ 
tojįi ledų gadynę. Jeigu įarp le- 

įd,ų gądynįų dąi^ptąrpiai .trum
pės

fąį Įędų gadyuės, gįlų gą- 
'lę, ąųęiį Į feiętą ir žernS 
bus sustingus nuo šalčio. Jei 
žmogus žemoje iki to laiko bus 

į išgyvenęs, tai tokia permaina 
žemėje nepadarys jam jokio 
nesmagumo, žmogus iki to lai-

fizikai-
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l^ųriąs, pąs'ą'ųlis pirma nė nesap- 
iiavo. Nęb,e yęiką^ tat mes da
bar. turime tiek daug skirtingų 
ąuomonių ir. tįęk daug ginčų. 
Yrą pavojus, kad nuvargintos 
žmonių masės gali pradėti,ven
gti saVo triusoi Savo proto pa
jėgas męs1 priYaiome ant tiek 
įtempti, kiek gyvenimo sąlygos 
leicjįiąa. Musų “tautinis švieti
mas” nėra vykusiai sutvarky-, 
tas. Reikią daryti visa, kas ga
lima, kad. pagelbėjus vienas ki
tam. šiuo atveju gali daug pa- 
dėti ir labai aštrus ginęąi, jei i 
t ik pąląil<9rnąę ramus ūpas, Į 
aukštas charakterio laipsnis, 
vengiama išreikštose mintyse 
rodyti bereikalingą išdidumą iy

■v

Nereikia tačiau į šią tiesą 
žiūrėti perdaug siaurai, čia ne
norimą pasakyti, kad materią- 
Įės sąlygos netenką savo vęrfęs. 
Evoliucijos moksle daug laiko 
pašvęsta ginčams apie tai, kas 
svarbesnę rolę lošia: ąr pavel
dėjimas, ar aplipk ūma? Per keT 

| letą paskutinių desčtkų metų 
i pasireiškę stipri 'tendencija link 
I panęigiipo aplinkumos. Kiek šis 
veikalas įiečia tą klausimą, ma
no .nusistatymas yra aiškus. 
Darwina's elgėsi teisingai imda
mas domėn abu faktorių. Jo 
nuomonė taipjau buvo teisinga, 
kuomet jis. sąkė, kąd aplinku
mos studijavipias tuo tarpu yrą 
naudingesnis, negu paveldėjimo 
klausimas. Nežiūrint, kad tiek 
daug darbo iy laiko pašvęsta, 
pamatinė paveldėjimo misteriją 
pasilieka taip tamsi, kokią ji 
buvo prieš tai. Mes nedaug te
žinome kaip mikroskopiškas pe- 

' ras gali išauginti žmogaus kų-

šeštadienis, kovo 6 d,. 1937 
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ną, bet męs turime platų su
pratimą apie aplinkumos ąt- 
rankos mašiną.

Kas liečia prąęitįes ęyojiuci- 
ją, aplinkuma' pasilieka tiek pat 
svarbi, Įcaip, i? pirmą. Įr Mda 
mes sakome, kad pirmypęigos 
fą^tųriai dabar turi būti vidu
jiniai, mes neturime- mažiausio 
noro paneigtų aplinkumos svar
bumo. Čia tik norima pasakyti, 

'.kad. apdovanotas tikslu, noru ir 
pajėgę^ųiią žmogus ?ąyo stimu
liacijai neprivalo laukti versti
nų aplinkybių, kaip tatai bųda- 
vq iki šiol. Praęitięą revoliucijos 
buvo pažangios, bet daug auk i 
prąrijo. Po jų sekė “aukso am
žiai,” kurie buvo sfagnantiški 
ię nepažąngųs. žmpgaus proti- >* f-* ‘ v *'■ * *nę pajėga padarys jį nępriklaų- 
sopią nuo abiejų. Jią nepriya- 
lo 'laukti kančių stimuliacijos, 
kad žengtų pirmyn. Jam nėra 
ko pralaimėti. Žmogaus protąs 
gali parupšti stimuliaciją! rei
kalingus elementus be žiauru
mų ir skriaudos kitiems. Evo
liucija gimdo tobują ateitį, o 
tobulos ateities pareiga' bus 
tverti naują evoliuciją.

Skeloimai Naujienose 
duoda naudą 'dėlto, 
kad pačios Naujienos 
.yra naudingos.

•b*

mokama įvertinti konservaty
vių nuomonių priežastis.

Čionai ne vieta aiškinti koks 
priyąįo. būti musų x gyvenimo 
sįękis — spękuliątyYis, polili- ’

ŠOKIAI IR BALIUS
Įvyksta

Šiandien, Kovo 6, d., 1937 m
HOLLYWQOD SVET., .

2417 West 43rd Street 
Rengia

gyvenimo

1

Lietuvos Išeiviu .Jauniiiio Nęprigųlmingąs 
Kultūros Ratelis

Pradžia 7:30 vai. vakąre. Įžanga 25c.

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

i-----

Čia. Upgva Nusipirkti Naujus Rakandus
Mes nepakeleme savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jums 
ją atiduodame*

$

QUQ03

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti $avo na
mus kaip palocių.

Visi žiųo, kad pas* mus yra 
lengviausia pirkti, kad par-

nąujamę sąžiningai.
Mes neiniaine palūkanų. Tą 

mes dąrėm per 40 metų. Tuk
siančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus ncišlęisil daug 
pjnigy. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.

,40 metų toj pačioj vietoj ir • 
• tie patys šeimininkai.

RAKANDŲ PIRKIT EIKITE 
VISOMET PAS: " '

COHEN BROS.
FUKN1TVKĘ COMFANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALŠTpp STREET
Krautuve atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi nedeliomis.
Pinigai Malgnįąi Grąžjaąaii, jei ne Patenkinti._________

PETER PEN
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tai buvo naktis!

medalį sekė prie. kūno. 
Sako, šventieji nerimo, 
varpų, garsai buk užkimo 
ak, tai buvo naktis!

tokia buvo naktis, < 
nuopelnus Jo, Malonybės, 
kas iškėlęs lyg šake, A

S PADAUŽŲ FILOSOFU

DVASIŠKI AUDUMOJIMAI VISIEMS 
GRIEŠNINKAMS

Rašo Dvasininkas

Įvairųs velnio gundymo 
budai

“Velnias eina aplink kaip ko
kias liūtas, ieškodamas ką pra
rytų. Jis siūlo mums tarnaites, 
kelia maištą musų kūnuose, ro
do mums pasaulio grožybes, 
burbulus, niekniekius ir kalbina 
palikti Dievo tarnystę ir su juo 
keliauti.”—rašo “Kristaus Ka
raliaus Laivas.”

Tai bloga rodą, mielas grieš- 
nike! Marijonai, kurie leidžia ir 
redaguoja “Kristaus Karaliaus 
Laivą,” kenčia velnio persekio
jimus dieną ir naktie Kur tik 
eina, ką tik veikia — velnias 
taip ir sekioja’. Jis atveda tar
naites ir sako: “štai, pasilinks- 
minkit, paromansuokit, pažais
kit — juk šitaip bus geriau ir 
smagiau.” Jis parodo ir kitokias 
pasaulio grožybes ir pataria 
naudotis ir džiaugtis.

Bet ir to negana. Jis ateina 
ir sako: “Ė, ko jus vargstate 
šitame surugusiame klioštoriu- 
je; ko čia dirbat už mizerną 
maistą ir guolį; ko čia' ubagau- į 
jat — eikit su manim ir gy
venkit kaip žmonės. Aš jums 
pagelbėsiu.”

Tai yra diplomatiškas gundy
mo būdas. Rodos, čia norima 
pagelbėti, o iš kito galo tik žiu
ri, kaip dusia atrodo.

Pagaliau velniui ii- to nega
nia! Gerumu nieko hepešęs jis 
ateina kaip kriokiąs liūtas ir 
kriokia: “Ei, jus! Darykit tą 
ir tą, taip ir taip, o kad ne, tai 
gyvus prarysiu!”

Čia tai jau yra gengsterių 
metodas. Kur velniui nesiseka 
diplomatija, ten jis pavartoja 
gengsterizmą ir grasinimus. | 
Tačiau jis taip elgiasi tiktai 
klioštoriuose, o ypatingai tarp 
marijonų. Prie1 gundymo pa
prastų žmonių, jis vartoja dar 
kitokius budus.

Tu pats, mielas griešninke, 
gali būti liudininkas. Kiek kar
tų esi papildęs sunkių griekų, o 
vienok nei viename akte nema
tei ir negirdėjai kriokiančio 
liūto; nematei nė gražiai pasi
rengusio, mandagaus diploma
to. Tave velnias gundo daug
maž šitokiu budu:

Sakysim, tu sutinki patrau
kiančią asabą. Sutinki visai ne
kaltai ir nemanydamas griešy- 
ti. Ir judu atsiduriat tokioj ap
linkumoj, kur nėra nei žmo
gaus, nei žvėries. Dvi, viena ki
tai pabraukiančios asabos, jau
čiat kažkokį malonumą ir norę 
būti vienudu. Pas judu atsiran
da kažkokia traukos jėga, kaž
koks noras susiglausti ir susi
spaustu Niekas judviejų nestu
mia, niekas neagituoja ir ne
kursto, bet judu susiglaudžiat. 
Ilgainiui pas judu atsiranda 
kažkokia aistra, užsidega kaž
koks svaiginantis karštis, ir 
judu sugrešijate.

Matai, mielas griešninke, vel
nias už sykio pasigavo į savo 
kilpas dvi dūšias. Tu ir pats 
stebiesi, kad čia, rodos, velnias 
nė kuo neprisidėjo! Daleiskim, 
kad tuo laiku, kuomet judu 
degdami karščiu glaudėtės vie
nas prie kito, butų pasirodęs 
“kriokiąs liūtas,” ar tuomet bū
tute griešiję? Ne, būtumėt bė
gę kiek kojos n.eša. Nebūtumėt 
griešiję nė tada, jei koks dip
lomatas butų agitavęs; dar bū
tumėt įsižeidę ir diplomatą iš- 
kolioję už garbės įžeidimą.

Panašiai yra ir kituose grie
kų aktuose. Niekas nekalba, reikia nuplauti tam tikrais skystimais, kad nuvalyti nuo 
niekas neagituoja; velnio nema- jo smulkias daleles metalo. Išdžiovinti pinigai, tada..'.

tyt nė iš tolo; tik kažkas, kaž
kaip pakutena ir, jei tavo sąži
nė yra silpna, tu griešiji.

Paimkim kitą pavyzdį. Paim
kim jūsų kleboną ir jo ga’spa- 
dinę. Visi sutiksim, kad klebo
nui reikia tarnaitės ar tarno. 
Jis pats visus darbus negali ap
dirbti. Bet kodėl klebonas ne
pasirenka tarno, o visados tar
naitę? Ir dar žiuri, kad butų pa
traukli, mandagi ir nekvaila. 
Pas jį irgi yra kažkoks kuteni 
mas, jog tarnaitė bus geriau; o 
graži — dar geriau.

Jei tu,' mielas griešninke, pa
sakytum savo klebonui, jog 
tarnaitė yra velnio jam įkalbė
ta, jis, be abejonės, supyktų ir'

tave iškoliotų. Galimas daiktas, 
kad velnias jam ir nekalbėjo, 
tik kažkaip pakuteno ir mintis 
savaime atsirado, jog tarnaitė 
bus geriau. Klebonas nieko blo
go nemanydamas pasisamdė 
tarnaitę ir abu gyvena vienoje 
klebonijoje.

Sykiu gyvenant, suprantama, 
reikalinja asmeniško ir inti- 
maus kits kitam patarnavimo. 
Reikalinga sutikimo ir draugiš
kumo. čia tai velniui ir atsiran
da plati veikimo dirva.

Apie lai, kaip velnias pasi
gauna' į kilpas, pakalbėsim ki
tą kartą.

Tuo tarpu, mielas griešnin
ke, sakau tau: • .buk budrus, 
gudrus ir negriešyk.

Tai 
kai 
kai 
tėškė po kojų lietuvybės.
Sako, švents Jurgis apsiverkęs, 
o Kristus akis užmerkęs...
Ak, tai buvo naktis! ‘

Dabar padėtis pasikeitė. Fe- 
deralė valdžia' atėjo į pagalbą 
mokykloms ir profesijonalams. 
WPA niusų pasistanavijimą ga
lutinai suladžė. Jau yra WPA 
advokatų, daktarų, artistų ir 
kunigų. Mums ir neliko prasmės 
laikytis aukščiau minėto pasi- 
stanavijimo.

Tuo tarpu pas mus galima

mokytis į kunigus ir zokonin- 
kus, ir,; šiaip šiokių tokių poli
tikos mokslų. Su laiku mokyk
la, gal būt, bus praplėsta. J mo
kyklą priimami visi, kurie mo
ka’ skaityti ir nori mokytis.

Be to, duodame patarimus 
sveikatos reikalais ir bile ko
kiais specialiais klausimais.

—-šviesos ministeris.

tunelio. Jeigu nebūtų tiek daug 
darbščių veikėjų, neturėtume 
tiek daug partijų, draugijų, de
monstracijų ir mitingų, neuž
blokuotų kryžkeles paminklais, 
žodžiu sakant, svietas nebūtų 
tokis triukšmingas, taip užkim
štas visokiais beprasmiais pada
riniais, todėl butų ramu ir 
daug vietos ilsėtis visiems tin
giniams.

TINGINIAI ORGANIZUOJASI

Atminimas — ne 
vežimas

Tai viena buvo naktis, 
spalių mėnesio ketvirta, 
kuri istorijai į ebronologą 
įpuolė lyg boba girta. 

\Visąs Bridgeportas klegėjo, 
gaidžiai ir vištos kentėjo — 
ak, tai buvo naktis!

Tai- šauni buvo naktis, 
kokių retai tebūna, 
kai musų Jo Malonybei

Dabar, po mėnesių penkių, 
naktis ta beveik užmiršta. 
Medalis dar. kabo prie kūno 
ir gatbė —kaip migla tiršta... 
Kai kas dar šypsos atminęs, 
kai kam dar mirkteli. akis 
ak, tai buvo naktis!

, —Kibeklis

MINISTERIJOS PA
REIŠKIMAS

Padaužos buvo pasistanaviję 
nieko nemokinti už dyką. Toks 
pastanavijimas buvo padarytas 
vyriausia dėl to, kad nepakenk
tų toms >mokykloms, kuriose 
mokslas nėra dalinamas veltui. 
Atseit, mes nenorėjome vesti 
nesąžiningos konkurencijos su 
mokslo įstaigomis ir.su profe- 
sijonalais.

Tinginių sviete yra nesvietiš
kai daug ir jie galėtų padaryti 
labai daug trobelių, jeigu butų 

• organizuoti.. Visi jų reikalavi
mai taptų išpildyti ir jų šlovė 
pakiltų tiek, kad niekas ir or
laiviu jos nepasiektų.

Viskam yra galas ir viskam 
ateina laikas. Kūdikis" turi gim
ti, kada ateina laikas, žmogus 
turi pasemti ir mirti. Taip ir 
tinginiams atėjo laikas susior
ganizuoti.. ;

Tinginių yra milijonai. Kiek
vienas žmogus yra maždaug 
tinginys. Jeigu tik jie netingė
tų sukurti savo organizaciją ir 
jeigu netingėtų pradėti vainą 
prieš visokius darbuotojus, jie 
užkariautų visą žemę.

O tinginių principai ir idea-

lai yra labai vožni. Pirmoj vie
toj: jeigu visi darbininkai din
gėtų sunkiai i? ilgai dirbti, at
sirastų darbo visiems. Reiškia, 
bedarbių nebūtų. Su lingę politi- 
kėriai išleistų tiek mažai įsta
tymų, kad visi juos, žinotų ir 
nei advokatų, nei teisėjų nerei
kėtų zokonams aiškinti. Sutin- 
gę daktarai nebandytų svei
kiems ligos įkalbėti nei per ra- 
dio, nei per laikraščius, nei sa
vo ofisuose. Būtingę laikrašti
ninkai neieškotų sensacijų ir su
tingę skaitytojai • skaitytų , tik 
vieną rimtai redaguojamą ga- 
zietą. Tinginiaujanti autoriai 
arba visai nerašytų, arba su
krautų visus savo gabumus ir 
žinojimą į vieną knygą, o nera
šytų tomų tomus visokio skys-

O dabar, kada viskas aišku ir 
kada musų teorija visiems su
prantama, ginčytis neliko rei
kalo. Todėl kviečiame ir dva- 
siškiją ir svietaunus žmones į 
tinginių sojuzą. Tinkamai pasil
sėję mažu išsirinksime kada 
nors šiokią tokią načalstvą, ku
ri atsidėjusi pagalvos, kaip 
žmonija galėtų be pastangų tu
rėti ramų gyvenimą ir ščėslyvai 
numirti. Mums nusibodo klau
sytis, buk to ir to pasidarbavi
mu, to ir to pastangomis, tas 
ir kitkas padaryta, kas vėl rei
kalauja dar daugiau darbo ir 
pastangų naujus, padarinius už
laikyti. Kaip žmonės sako: “Ne
turėjo boba vargo, nusipirko ./ 
paršiuką.” Savo darbštumu pri
sidirbame visokių paibelių, o 
paskui vargstame dėl jų.

—Tinginių Arštas.
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KAIP DAROMI PINIGAI
(šitie paveikslai traukti Jungtinių Valstijų Pinigų 
kalvėje (“Mint”), Philadelphijoje, Periu 
Visi paveikslai. “Naujienų’’-Acme Photos.)

■ H

SUŠALDYTOS ŠTANGOS PERVAROMOS PER VO- 
lus, kurie nulygina jas iki. reikalingo dydžio ir storu
mo. Pq toU štangos vėl suminkštinamos, kad butų' leng
viau kalti iš iu ninieUs. : ...... . . ; <

; METALAS PERVAROMAS PER PRESĄ, KURIS 
išpjauna reikalingo dydžio rutuliukus. Ant tų rutuliukų 
vėliau iškalami monetų “veidai”. Atlikusios metalo da
lys sugrąžinamos į tirpinimo krosnis.

■1
1

METALAS PIRMIAUSIAI YRA IŠTIRPINAMAS IR 
valomas nuo visokių nešvarumų. Prie išvalyto metalo 
prideda vario, tam, kad priduoti jam kietumo. Taip 
priruoštas metalas yra sušaldomas į štangas.

PIRM NEGU “VEIDAI” UŽSPAUDŽIAMI ANT RU 
tuliukų, juos pervaro per mašiną, kuri suspaudžia rutu 
liukų kraštus, taip, kad tie kraštai aukštesni negu rutu
liuko veidas.

PRIRENGTI RUTULIUKAI TADA PERVAROMI 
per antrą presą, kuris ant jų išspaudžia pinigų veidus. 
Abi pusės išspaudžiamos iš karto. Aparatas išmeta iš
spaustas monetas į skaraudą (apačioj), o inspektorius 
jas atydžiai apžiūri.

- '■"

-v -

BET PINIGAS DAR NEBAIGTAS. PO NUKALIMO,

PEREINA Į KITĄ SKYRIŲ, KUR AUTOMATINIS 
aparatas juos pasveria. Supilti į dideles dėžes, pinigai 
pereina į “skaitymo departamentą, (deš.), kur darbininkų 
operuojami mechaniški skaitytojai, pinigus suskaito ir 
padalina į maišiukus, po tūkstantį maišiuke. Tuose mai
šiukuose pinigai keliauna į bankus, o iš ten išplatinami 
apyvartai.

ir.su
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Neklauso

VAIKŲ KONTESTAS

- atsako Jonu- 
nei biskį. Tik labai ku-Sveikatos Skyrius

Si Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

- ■■ -.. -- -

Iššaukiau^ Pajus
BARBARA B/ BROOKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

Battle Creek, Michigan

Visai ne

die-

tėvas.

Rašo Dr. G. I. Bložis
Jonas Nagalis pabaigęs 

nos darbą ir pavakarieniavęs su 
sunum pradėjo žaisti elektriki- 
niu traukinėliu, kurį vaikui 
Santa Claus buvo davęs per 
Kalėdas už tai, kad jis buvo ge
ras, bent tėvas taip sake.

Tėvas su sunum bežaizdamas 
prisiminė, kad rytoj mamės gi
mimo diena, ir užklausė mažo 
sūnelio, ką jie pirks motinai ry
toj, nes tai yra jos gimimo die
na. Sūnūs sušuko: “Goody, goo- 
dy, tėte! Paprašykime Santa 
Claus, kad jis' įnamei atneštų 
tokį traukinėlį, kaip mano!” Tė
vas smagiai nusikvatojo. Ma
žas Jonelis pažiurėjo tėvui į a- 
kis ir priminė, kad iriame esan-

• ti gera, tai kodėl Santa Claus 
negali jai traukinėlio atnešti?

“Dabar Santa Claus čia ne
begyvena; jis išvyko į šiaurinį 
polių, į savo ledų tvirtovę,” pa- 
Aiškino

Jiem besikalbant, traukinėlis 
nuvirto nuo bėgilj, ir jie abu 
griebėsi taisyti, o mamės dova
nos klausimas liko neišspręstas.

Negalienė ryto metą atsimi
nė savo prižadą ir pasaukė te
lefonu Dr. Nekutj padaryt su
tartį, kada ji galės nueiti.

Negalienei bekalbant su dak
taru per telefoną, įsiveržia pas 
ją kaimynka PuodienČ. 'IŠ Nė- 
galienes kalbos ji suprato, kad 
ji rytoj eina pas dantų> daktarą 
ir kad su savim vesis ir savo 
mažą Jonuką. Norėdama pada
ryti kaimynkai gero, Puodienė 
sakd:

“Atvesk sūnų pas mane, o aš 
jį padabosiu, nes daktaro kabi
nete su juo nesusirokuosį”,

“Jau nebepirmas kartaš,SA- 
ko Negalienė. >“O antra', aš jau 
nuo pernai metų esu padarius 
nuosprendį, kad kiekvieną savo 
gyvenimo dieną eisiu pas den- 
tistą. Ar žinai ką, kurna Puo- 
diene, eik ir tu ir pasiimk drau
ge savo Justinuką.”

“Gana jau, gaua, kaimynkė- 
le!” — atkirto Puodienė. “Kur 
tu girdėjai, kad kas taisytų 
vaikų dantis? Jie iškris ir su 
visais užtaisymais; reiškia, vi
sas darbas ir mokestis bus vel
tui — be naudos.”

Vienok Negalienei pasisekė 
perkalbėti savo draugę, ir ant 
rytojaus abidvi mamės buvo 
gydytojo kabinete.

Mažam Jonukui gydytojo ka
binetas jau buvo žinoma vieta, 
nemažiau ir pats daktaras.

Negalienė 
nai atsivedė 
jos sūnų.

Kaimynka
bą, tvirtindama, kad ji manari- 
•tl, jog jos Justuko dantys esą 
geri, nes jisi niekuomet jais ne
siskundžia.

“Malonu girdėti,” sako gydy
tojas. Pažiūrėsime, surasime. 
Veliju, kad jūsų pusėj butų tei
sybė.” 
• “Na’, senas drauge,” kreipėsi 
daktaras j mažą Jonuką. “Lipk 
į kėdę ir pradėsime darbą.” Jo
nukas tuoj, be jokios baimes, 
įlipo j kėdę ir išsižiojo, lyg ma
žas paukštelis motinai su kir
minėliu ant lizdo nutūpus. Dak
taras apžiurėjo Jonuko dantu
kus ir pradėjo valyti. Kandangi 
valant mažas šepetukas Jonu
kui smegenukus kuteno ir to
dėl jis karts nuo karto lyg 
juokėsi, mažas Justukas labai 
žipgeidavo, kas Jen darosi. Be
siverždamas artyn kėdės, net 
Vandens stiklą nuvergė nuo 
vandenteklo ir padarė triukš
mą kabinete. Bet kaipo pirmą 
kartą pas dentistą jam buvo at
leistina. f.

Kuomet Jonukas išlipo iš kė
dės, Justukas jį Užklausė:

“Na, turėjai daug baikų, ar.^ų v*w**^D O XXCVXXXtXO^t|

ne?> Ar labai skaudėjo?” 'adresu 7027 S. Wašhtenaw avė.
i ■*

kas;
teno dantų smegenis.”

Mažas Justinas užklausė dak
tarą, ar ir jam taip bus. Dak
taras atsakė, kad jam bus dar 
biskį geriau.

Justukas be baimės j kėdę sė
do ir, lyg pamėgdžiodamas Jo
nuką,, išsižiojo tiek daug, kad 
net tonsilai buvo matyt. Dak
taras pastebėjo, kad Justuko 
dantukai labai pažaliavę. Už
klausus vaikučio, kodėl dantu
kų nevalo, jis atsakė, kad še
petuko neturįs. “Taip, taip,”— 
domėjosi daktaras. “O kodėl ne
turi?”

Ponia Puodienė, išgirdus tą 
klausimą, tuoj šokosi aiškinti. 
Girdi, jau trečią šepetuką pa
meta, na, ir tiesiog nespėjanti 
pirkti.

“Labai blogai, Justukai,” sa
ko daktaras. “Kodėl gi taip da
rai? šepetukas nėra dėl žaidi
mo. Išsivalęs dantis šepetuką 
turi gražiai ■ nuplauti ir padėt 
tinkamoj vietoj.”

Puodienė dar pridūrė: “Dar 
gi aš maniau, kad tokiam vai
kui tai nė nereikia dantukus 
valyti ar taisyti, nes jų dantu
kai vistiek dar kris; aš pirmu 
kartu girdžiu, kad vaikam dan
tys yra valomi ir taisomi.”

“Tamsta esi ypatinga mote
ris,” sako daktaras. “Reiškia, 
nereikia plauti mažų indų, iš 
kurių vaikas valgo; tai butų 
lyg su tuo popieriniu indu, ku-? 
ris vežamas į pikniką su mais
tu ir kuris numetamas sykį 
pavartoj us. Klystate, tamsta. 
Vaiko dantys ,-r- tai nę popie
riniai indai; jam ne kartą rei
kia juos vartoti, bet per dešim
tį, vienuoliką ar dvyliką metų. 
Vaiko dantis prižiūrėti reikia 
ne tik nemažiau, bet dar dau- 
gaiu negu suaugusio.”

Valstija Panaikino 
Visus Kaltinimus 
Prieš Zintaka £

Aš tebedalyvausiu politikoje”

Apskričio prokuratura vakar 
panaikino visus kaltinimus, ku
riuos valstija buvo iškėlusi 
prieš Frank J. Zintaką, buvusį 
Superior teismo klerką.

Trumpą laiką atgal Zintak 
juvo teisiamas už išeikvojimą 
$10,000 suviršum teismo pini
gų, bet džiurė rado jį nekaltu.

Zintakas vakar šypsojosi ir 
aiškino, “Aš tebedalyvausiu po
litikoje”.

North Side

NAUJIENOS, Chicago, D1

įrodymas senos tiesos tai vyriau
sias moderniško virimo tikslas. 
Nauji išradimai pakeitė seną valgių 
gaminimo supratimą. Taip, kad, 
dabar,; gerai stiplaiiųoti valgiai žy
miai skiriasi nuo musų senelių lai
kų, o pajus užima svarbiausią vietą.

Buvo laikas, kada manydavo, kad 
valgyti pajus po sunkaus valgio ne
visai tinkama esant. Būdavo val
gydavo tik pusryčiams ir jausdavo, 
kad tai juos sustiprindavo sunkiems 
dienos darbams. Bet vakare visai 
menkai tevalgydavo, vengdavo ir 
pietums. Jie manydavo, kad pajus 
valgyti geriausiai tinka šventadie
niais. ( r

Bet ilgainiui pasikeitė supratimas 
— atsirado ir liaujas valgių gami
nimo būdas, v Senai girdėti pajai 
ima vėl sugrįžti. Obuolių, , arbūzų 
ir vyšnių pajai tai dažni stalo sve
čiai. z Ir taip, tad pajus lankė mu
sų- stalus, jis ir vėl ima dažniau 
lankyti. Imama ir kiti budai su
prasti. Daromi nauji pajų typai 
k. a. purieji ir šifano pajai. (Na, 
ar kam teko jie girdėti prieš katą?), 

štai, vieųas iš tų nuostabių pajų 
įvairenybių. Tuo mes visuomet ga
lime pataisyti tą musų “ne 
po pietų savijautą”, būtent

pecAn PAJUS 
1 alĮ-bran tešlos pluta 
Kiaušinio baltymė 
1 
3 
1 
2 
2 
1 

šaukštelis druskos
1 puod. cielų pecan riešutu.

Padarykit all-bran tešlos plutą. 
Lbngvai pavilgykit su išmušta kiau
šinio baltyme. Išplakit kiaušinius. 
Sumaišykit cukrų ir miltus ir pri
dėkit kiaušinius; gerai i^maišykit. 
Sudekit syrupą, smokus ir druską. 
Sudekit riešutus į plutą, ir užpilkit 
mišinį. Kepkit vidutiniam pečiuj 
(375 F.) p’er 45 minutes. Išeis: 
nas 9 volių pajus.

ALL-BRAN TEŠLA 
% puod. all-bran ' i 
lx/2 puod. miltų 
¥2 šaukštelio druskos

kokia

v f
šaukštas cukraūs 
kiaušiniai
šaukštelis cukraus
šaukštai miltų 
puod. šviesaus kornų syrupo 
šaukštelis vanilijos ekstraktu

vie-

paaiškino, kad ji- 
savo kaimynką ir

perkerta' jos kai-

North Sidės buvusis draugi
jų sąryšis užbaigtas. Sąskaitos 
ir pinigai, kurie buvo likę pas 
sąryšio kasierių M. Matulį, iš
siųsti į Lietuvą socialdemokra
tams' — viso 160 litų. Juos iš
siuntė pats buvęs kasierius M. 
Matulis. —K. č.

1/z puod. riebalų
5 šaukštus šalto vandens 
’* (daugiau ar mažiau).

Išvolioti all-bran kol susmulkSsIšvolioti all-bran kol susmulkės ir 
sumaišyti su miltais ir druską. Ipiaii- 
stykit riebalus. $upilkit vandenį, 
pilant ne sykiu iki tešla nepasida
rys ganėtinai sudrėkusi , kad su- 
kipti; Išverskit ant miltais pabars
tytos lentos ir išvoliokit % col. sto
rume. v

Del plutos: padėkit laisvai į blė- 
ką. Nupiaųstykit pakraščius, pa
liekant % col. už' blėkos kraštų. 
Užl enkit kraštus ir išgarbiniuokit. 
Išbadykit su šakute plutą ir pa- 
kepkit karštam pečiuje (450° F.) -10 
iki 15 minučių. Išeina vienas dviejų 
plutų' pajus.

ŠVIEŽUS AVIEČIŲ PAJUS 
1 kvorta aviečių ,
1 ¥2 puod. vandens 
1. puod» cukraus 
1% šaukšto krakmolo 
1 šaukštas želatinos 
% puod. šalto vandens 
1 šaukštas lemono sunkos 
¥š paukštelio druskoš.
1 1'0 colių kornflaksų pajaus pluta

Nuplauti ir išvalyti uogas. Virti 
vieną puodelį uogų su IV2 puod. 
vandeny iki’ suminkštės. Sumaišyti 
cukrų ir krakmolą gerai, pridėti nu
sunktą karštą uogų sunką, nuolatos 
^maišant. Virti ir maišyti iki pasi
darys aiški. Pridėti želatiną išmir
kytą % puod. vandeny. Pridėti le
meno sunką ir druską. Virti kol ne
pradės tirštėti, tada sudėti likusias 
uogas. Sudėti į plutą. Ataušinti. 
Paduoti su šaldyta mušta Smetona, 
jei norima. Išeina: vienas 10 colių 
pajus.

CRUMB PIE SHELL 
1/3 puod. sviesto 
% puod. cukraus 
1 puod. smulkių kornflaksų ar rice 

krispie erumbs.
Ištirpyti sviestą patelnėje. Pridėti 

cukrų ir erumbsus. Gerai išmaišyti. 
Suspausti mišinį lygiai ir'tvirtai prie 
šalių ir blėkos dugno. Ataušinti 
prieš pilant vidupį. Išeina: vienas 
8, 9, ar 10 colių pluta.

Išvolioti ar sumalti 4 puodelius 
kornflaksų ar 3 puodelius rice kris- 
pies, kad padaryti 1 puodelį.

ĮSAKE chicagos darbo federacijai 
IŠMESTI C. L 0. UNIJAS 

.! j ___ _______
Reikalavimą stato Amerikos Federacijos 

viršininkas Green

reikalavi- 
Darbo Fe- 

viršininko, William

17 Metų Bridgeporto 
Lietuvis Suimtas už 

Piešimus
Areštuotas su trijais 

talkininkais

BRIDGEPORT. — Policija 
vakar suėmė 17 metų jaunuolį, 
Dominiką Stankų, 922 West 33 
Street, už’ plėšimus Chicago 
Lawn apielinkėje.

Kartu su juo buvo suimti du 
kiti berniukai, ir krautuvinin
kas, kuriam jie pardavinėjo 
vogtuosius daiktus: ,

Frank Valenti, 17 m;, 3010 
W. 63rd Street, Ralph Bindrin, 
16, 2956 W. 63rd street, ir 
krautuvininkas, Maurice Whiti- 
son, 3040 63rd street.

Bindrin pakliuvo bebandyda- 
mas apiplėšti marąuetteparkie- 
čių Charles Golkowski namus

Chicagos Darbo Federacijos 
viršininkai gavo 
mą iš Amerikos 
deracijos
Green, išmesti visas .unijas pri
klausančias prie C. I. O.

(C. I. O. yra Komitetas In
dustriniam Organizavimui, ku
riam vadovauja John L. Lewis. 
Tas komitetas porą dienų at
gal pasirašė sutartį su plieno 
pramone.)

Ginčas tarp Fedeha'cijos ir 
komiteto eina stambiųjų pra
monių organizavimo klausimu.' 
Federacija nori organizuoti 
darbininkus pagal amaitus, — 
tai yra’ suorganizuoti stambių’ 
pramonių, kaip autpmobilių, 
darbininkus į kelias (“amatų”) 
unijas, C. I. O. organizuoja vi
sus vienos pramonės į vieną 
(“pramonės”) uniją.

Savo pareiškime Chicagds 
Federacijai, Green sako: “Dar
bininkai negali tarnauti vienu 
laiku ir Federacijai ir Lewis’o 
Komitetui”.

Čhicagos Federacija pakol 
kas šalinosi ginčo. Stangriau
sios Chicagos unijos, kurios 
priklauso' Federacijai, pritaria 
C. I. O. Komitetui. Fąvyzdžiui, 
Amalgamated Clothing Kor- 
kers, Ladies’ Gąrment Per
kers ir spaustuvininkų unijos 
remia Lewiso darb^ finansiniai 
ir moraliai.

Federacija svarstys savo vir
šininko reikalavimą koyo .7 d. 
Tą dieną įvyks dvisavaitinis mi
tingas.

Užvakar vakare panašų rei
kalavimą iš Green gavo ir Cle- 
velando Darbo Federacija. Ji

Kaip žuvis be van-
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
ną0 neturėtu būti.

vakarienės. Aš jam aiškinu 
kas atsitiko, o jis vis nori val
gyti, Taigi ir sakau, kad bėda 
mums, sesutėms tokioj aplin
kumoj gyventi.

z —Sesutė

Gurskenė ir dar išpildyta ap 
likacijų įstojimui kitų. Priė
mimas šių aplikacijų paliktas 
ateinančiam susirinkimui.

Nutarta surengti vakaras 
užbaigimui žiemos sezono. 
Bus surengta silkių vakarienė 
sekmadieny, kovo 14 dieną, J. 
Yuškos svetainėje, 2417 w. 
43rd St. Pradžia 4 vai. popiet. 
Visiems kliubo nariams įžan
ga ir vakarienė veltui, o ne 
nariams 25 centai. Be to, bus 
gera muzika šokiams. Visi 
bukite parengime.

Kliubiečiai aktoriai, vado
vaujami dėdes Vaitekūno, va
žiuos į Rockfordą kovo 7 d. 
Ten jie yra užprašyti daly
vauti rengiamame koncerte.

Jie pasižadėjo suvaidinti dvi 
komedijas—“Dvi kūmutės” ir 
“Be šulo”. Taigi bus smagu 
pasimatyti su draugais rock- 
fordiečiais ir susipažinti su 
jais. —A7. Mickevičienė.

(Iš Gyvenimo Vaizdelis)
Vyras išėjo į darbą ir dirba, 

dirba, uždirba gerai. Tai ir vis
kas, visa tiesioji linija, kurioj 
jokių iškripimų nepastebėsi, 
nes jų . nėra.

Kitaip yra su mano, jo žmo
nos, gyvenimu. Kiek tų įvairių 
nubtikių, ir tik tą pačią dieną. 
Štai viralas užkaistas, gązas 
dega po puodu. Puodas ramiai 
tupi ant degančio gazo, kais
ta viralas, bet dar nekunkuliuo
ja. Bet lauk, žiu’rčk, lauk— 
tartum tas vienas darbas butų.

Ne, ne vienas, štai draugė 
šaukia, stovėdama už durų, 
šaukia ne pasikalbėti, bet pa
siklausyti: ji daug ką žino. 
Ji kalba, o aš klausau. Ji kal
ba įdomiai; užmirštu, kad vira
las padėtas ant pečiaus.

Vėjas duris trinkt ir už
trenkia. Vaje! Kur raktas? Vi
duj! O* gazas, gazas judina 
puodą, viralas kazoką šoka.

V ' ; ■

Gelbėkite, pagelbos! Kui 
dženitorius? Bet štai ir dženi- 
torius. Apžiūri jis langus, du
ris, sako: blogai, visur langai 
užkalti, viskas užrakinėta, ne
gi dženitorius į muselę pavirtęs 
įskris vidun per rakto skylutę.

O gazas, o puodas, o vyralas!
Skamba telefonas ugniage

sių stoty. Ugniagesiai girdi
šauksmą: “Fire! Meldžiu, su*- 
simyldami, meldžiu greičiau,
greičiau!!”

Ugniagesiai neklauždos ne
supranta reikalo svarbos, klau
sia dar—kas, kur, kaip. Aš 
aiškinu, sakau kad per neat
sargumą užsirakinau oro pu
sėj, raktai paliko viduj, gazas 
dega, puodą judina, viralas 
kunkuliuoja, . užsidlegs namas, 
kils f ajeras. Meldžiu greičiau, 
greičiau!

O ar žinote ką ugniagesiai 
atsakė, kad juos kur! Girdi, 
mes palauksime kol užsidegs. 
Tai neklaužados! • r,. .

Vienok pagelba surasta 
Dženitorius išmušė stiklą ir į- 
lindo vidun. Bet kas iš to, kad 
gazas vis dar degė, o puodas 
jau buvo pasitraukęs į vėsesnę 
vietą. Viralas, išėmus nelai
mingus pajuodusius likučius 
kur ten išėjo ar išgaravo. Vy
ras parėjo namo, reikalauja

Iš Joniškiečių 
Darbuotes

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas darbuojasi 
nepailstančiai, nes jam pri
klauso daug darbščių narių.

Praėjusiame susirinki ule, 
kurs įvyko vasario 14 dieną J. 
YUškos sVet., knygoms patik
rinti komisija išdavė raportą, 
iš kurio pasirodė, kad pernai 
buvo surengta keletas paren
gimų. šie parengimai davė 
kliubui gražaus pelno.

Prie kljUbo šiame susirinki
me prisirašė dvi naujos narės, 
būtent, T. Mickevičienė ir M.

PIRMUTINE PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12,d. 1937

CUNARD WHITE STAR LAIVU
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivo.

Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą i Klaipėdą.

Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ!

220 įsvarij bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
, reikės primokėti po 4c už svarą.
Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie

na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

GERKITE SKANŲ

h

(

reikalavimą priėmė ir C. I. O. 
unijas išmetė.. Apleidę Federa
cijos susirinkimą, tų unijų vir
šininkai suorganizavo “United 
Laboj* Congress”.

Radionas

CHICAGOS IsDIRBYSTeS
» t

Mės pristatome į visas laisniuotas 
vietas urmo (wholesale) kainomis.

1
Galite gauti nuo bačkos iki pusės 

galono. Visos bačkos yra medinės
Patarnaujame bile laiku.

JULIUS! TONY
DISTRIBUTING COMPANY 

1245 So. Michigan Avenue 
MUSaSs • Tel. VICTORY 4686

PONTIAC \

pildą Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS '

;■■■' ' . ' > ■ _ ; ■ *■." ' ■ . .1

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

i

1696

to

t; 5sw<

Vienintelis Radio, kuris pagauna gerai visas i stotis. 
Budrike krautuvė vienintele vieta įsigyti ar išmainyti sa
vo seną Radio ant 1937 metų tobulo Radio—RADIONA.

i Budriko krautuvė pripildyta visais naujais

PHILCA, ZENITH, RCA VICTOR, 
GEN. ELECTRIC RADIOMIS

Duodama didelė nuolaida už seną Radio

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417, South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

Budriki Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAS:
WCFL, 970 kil. Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
WĄAF, 920 kil. PėtnyČiomis ir Subatomis nuo 3:30 po p.
WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 iki 8 yAl. Vakare.
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