
|rhe First imd Greatest Lithuanian Daily in America
i

Į PUBLISHED
f 1731

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily Nbws

BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
t South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

i Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
... . L . :.i............... .. '............. ■..... :...........  '.............i............... ' . ■ . ............ .

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, Ilk, 

under the Act of March 3, 1879

VOL. XXIII Kaina 3c Chicago, III., Trečiadienis, Balandžio-April 15 d., 1936

ii.imi —i imi   Mii 1M.-.IIII il'iįMIiįtoHil HHiiil, iį Į ■ ■■■■ i   ■ ■■■     ■■■ —»■—-

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUDOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Plione CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 90

Horner ir Bundesen 
Eina Lygiomis

Republikonų nominaciją Į gubernatorius, 
išrodo, laimėjo Brooks. Dr. Bundesen lai
mi Chicagoj, Horner-kitose valstijos dalyse

CHICAGO.—Laikraščiui einant į spaudą, dar ne apytikriai 
negalima spėti kas laimėjo nominacijas į vyriausias valdvietes, 
dėl kurių buvo didesnės varžytinės.

Republikonų kandidatu į gubernatorius, kaip išrodo, liko 
nominuotas Wayland Brooks, toli palikęs kitą kandidatą, Len 
Small.

Demokratų kandidatai—gub. Henry Horner ir Dr. Bundesen 
—eina labai lygiomis. v

Pačioje Chicagoje, kaip išrodo, laimi Kelly-Nash mašina ir 
jų kandidatas Dr. Bundesen.

Bet kitose valstijose dalyse laimi gub. Horner. Kuris jų 
galutinai laimės gal. paaiškės tik suskaičius visus balsus.

Kas laimėjo į mažesnes valdvietes dar nežinoma, nes 
pirmiausia stengiamąsi suskaityti svarbiausių kandidatų bal
sus. Tad ar laimėjo ir kuris lietuvių kandidatų veikiausia nebus 
žinoma iki šiandie vakaro.

Bet Chicagoj, išrodo, laimėjo reguliari demokratai, tad ir 
naminacijas laimėjo tik jų remiami kandidatai. Tad veikiausia 
laimėjo ir adv. žuris, kandidatas j municipalius teisėjus.

SLA.PildomosTa- 
rybos Rinkimai
šiandie gauta rezultatai dar iš 3 kuopų: 272, 275, 301. To

kiu budu žemiaus paduotame 60 kuopų rezultatus.
Tose kuopose paduoti balsai pasidalino taip:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius ............................................
N. Rastenis ................................................

.... 1527 
..... 887

VICE-PREZIDENTAS
J. JK. Mažukna ............................................
A. O. šalna ................................................

SEKRETORIUS

.... 1402

..... 975

P. Jurgeliutė .............    .'..................... 1156
M. J. Vinikas .........      1224

Balsavo labai daug žmonių, bet 
tai buvę nešvariausi rinkimai

Vakarykščiose nominacijose 
dalyvavo nepaprastai didelis 
skaičius žmonių, kokis dar nie
kad nėra dalyvavęs nominacijų 
balsavimuose. Spėjama, kad 
juos sukurstė balsuoti aštri 
kova ,kuri kilo tarp demokra
tų kandidatų j gubernatorius 
—gub. Horner i* 4£elly-£Jash 
mašinos. .^,4* -r .

Balsavimuose kelis sykius 
daugiau balsų paduota už de
mokratus, negu už republiko- 
nus.

Bet vos tik prasidėjus bal
savimams pradėjo aiškėti, kad 
yra daromos didelė suktybės. 
Balsuotojai buvo perkami, o 
nepalankus balsuotojai net i) 
sumušami. Sumušta daug gub. 
Hornerio darbuotojų. Daugely 
vietų balsavimo vietos atsidarė 
dar prieš laiką ir buvo leidžia
ma balsuoti visokiems perėjū
nams.

Sako, kad tai buvę nešva
riausi balsavimai, kokių Chica- 
goję nebuvę jau per kelis me
tus. Visos suktybės buvo da
romos tam, kad balsavimus lai
mėtų Kelly-Nash mašina.

Daugelis organizacijų rūpi
nosi, kad šie balsavimai butų 
švarus, dėjo pastangas pasta
tyti balsavimo vietose savo da
botojus, bet viskas nuėjo nie
kais, nes sukti politikieriai jų 
neįsileido, o ir rinkimų komi- 
sionieriai atsisakė ateiti jiems 
pagelbon, bet dar kiekvieną žin
gsnį jų trukdė.

Pirmiau kauntės teisėjas iš
duodavo tiems dabotojams tam 
tikrus liudijimus, bet šį kartą 
teisėjas Jarecki išdavė jiems 
jokios vertės neturinčius liudi
jimus, taip kad politikieriai ga
lėjo juos be jokių ceremanijų 
išmesti iš balsavimo vietų.

Pridaboti tvarką atvyko ir 150 
valstijos policįstų* bet ir jiems 
tuoj aus teko susikirti su Chi 
cagos policija, rinkimų komi-

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

Geidra, bet šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 69°.
Saulę teka 6:11, leidžiasi 

7:30.

sionieriams pradėjus šaukti, 
kad valstijos policija neturinti 
galios mieste.

Nužiūrima, kad bus pridary
ta daugybė suktybių ir skai
tant. balsus.

Nušovė nuteisusi fa
šistų teroristus 

teisėjų
MADRIDAS, bal, 14. —Tei

sėjas Manuel Oedregal Leje. 
kuris pirmininkavo tribunolui; 
nuteisusius kalėjiman keturiute 
fašistus teroristus, liko pats 
fašistų nušautas įeinant į savo 
namus.

Minėti keturi fašistai liko nu
teisti ilgam laikui kalėjiman už 
kėsinimąsi nužudyti socialistų 
vadą prof. Jiminez Asuą ir n nu
šovimą jo sargo. 

f

Trys uždaryti aukso 
kasykloj

MOOSE RIVER, N. S., Kana
doj, bal. 14.—Kasyklos darbi
ninkai dirba visu paskubumu 
ardydami tonus akmenų, kad 
prieiti prie trijų žmonių, ku
riuos įgriuvimas uždarė 151 
pėdų gilumoj vietos aukso ka
sykloj. Yra vilties, kad vi
si trys uždarytieji tebėra gy
vi.

Uždarytieji yra advokatas 
Magill ir Dr. Robertson, kasyk
los savininkai ir Alfred Scad- 
ding, timekeeper. Visi jie yra 
iš Toronto.

Puola komunistus 
u b

DUBLINAS, bal. 14. — Pa 
sekoj Velykų muštynių, kurios 
kilo respublikonams pasiprieši
nus komunistų prisidėjimui 
prie jų demonstracijos, vakai 
minia išardė komunistų susi
rinkimą ir tada užpuolė komu
nistų raštinę, kur išdaužė lan
gus ir sunaikino rakandus.

Influenza siaučia

SPRINGFIELD, Mo., bal. 14 
—šeši žmonės pasimirė pabai 
goj pereitos savaitės nuo plau
čių uždegimo, kuris išsivystė iš 
influenzos. Gydytojai sako, 
kad tokios influenzos epidemijos 
nebuvo jau* nuo 1917 m. Ligo
ninės yra perpildytos.

WASHINGTON, D. C. — Balandžio 15 d. (šiandien) Lincoln Ėllsworth’ui prezidemas Roose- 
velt įteiks Hubbard’o auksinį medalių už tyrihejimą ark tiko ir amtarktiko.

Aukštai yra medalio nuotrauka. Tą medalių skiria Nacionalė Geografiška Draugija labiau
siai pasižymėjusiems tyrinėtojams. ' ’

Žemai yra nuotraukos Amundseno, admirolo Byrd ir Ellsworth. Jie visi liko apdovanoti Hub- 
bardo medaliu.

Rooseveltas pasisa
kė už aprybojimą 

darbo amžiaus
BALTIMORE, Md., bal. 14 

—Prezidentas Rooseveltas pra
dėdamas savo rinkimų kampa
niją vakar vakare kalbėjo čia 
skaitlingame šešių valstijų jau
nųjų demokratų suvažiavime.

Prezidentas kvietė visus ko
voti už turtingesnį gyvenimą. 
Jis sakė matąs reikalą daryti 
ką nors ir jeigu darbas duoda 
geras pasėkas, tai dirbti jį ir 
toliau, bet jei nėra pasėkų, tai 
tada daryti kitką—iki bus su
laukta pasėkų.

Dabar svarbiausias dalykas 
yra kova su nedarbu.

Sumažinimui nedarbo jis siūč
io apryboti darbo amžių. Visi 
jaunuoliai turėtų pasilikti mo
kyklose iki 18 metų amžiaus. 
Sulaukę gi 65 m. amžiaus tu
rėtų iš darbo pasitraukti su ap
rūpinta jų senatve.

Kartu prezidentas stovi už pa 
didinimą darbininkų perkamo 
sios jėgos ir už sutrumpinimą 
darbo valandų, nemažinant da 
bartinio darbininkų uždarbio.

Valdžia turi stengtis ir ban
dys įvesti sutrumpinimą darbo 
savaitės, padidinimą samdos 
metiniais pagrindais ir įvedimą 
užtektinos minimum algos, kad 
padaryti Ameriką dar didesnę 
ir geresnę, negu kad dabar ji 
yra.

Atvykstantį prezidentą jau
nieji demokratai pasitiko įspū
dinga eisena su takeliais, kuri 
baigėsi jirie salės, kurioj vyko 
suvažiavimas ir kurioj kalbėjo 
prezidenats. Estradoj sėdėjo 
vice-prezidentas Garner, daug 
senatorių ir žymiausių demo
kratų vadų.

Prezidento kalba irgi buvo 
pritaikinta tam “degančiam, 
jaunimui”, kuris yra labiau kri
tiškas, labiau neramus ir la
biau pasiryžęs.

Jaunimas nori veikimo ir to-

Dirbtinis oras!
KANSAS CITY, Mo., bal. 14. 

—Amerikos chemikų draugijos 
susirinkime paskelbta, kad 
Kansas mokslininkui J. Willard 
Hershey iš McPherson kolegi
jos, po 14 metų darbo pasise
kė pagaminti laboratorijoj dirb
tinį orą, kuriame žmogus gali 
dar geriau gyventi, nes tame 
ore, kurį mes visi kvėpuojame.

Medikalis mokslas jau pri
taikė vieną rūšį dirbtinio oro 
gydymui plaučių uždegimo.

Visame pasaulyj žy
dų yra 16,240,000
VARŠAVA, bal. 14. -- žydų 

mokslinio instituto surinktomis 
žiniomis, visame pasaulyje gy
vena 16,240,000 žydų, kurių 5,- 
000,000, arba 30 nuoš. visų žy
dų, gyvena Amerikos kontinen
tuose. žydų skaičius per pa
staruosius 10 metų paaugo 1,- 
300,000.

Daugiau, kaip 10,000,000, ar
ba du trečdaliai žydų gyvena 
trijose valstybėse. Jungt. Vals
tijose gyvena .4,450,000 žydų, 
Lenkijoj—3,150,000 ir sovietų 
Rusijoj 3,080,000.

Likusi dalis žydų yra išsi
blaškiusi po visą pasaulį. Tik 
vienoj Rumunijoj gyvena virš 
1,000,000 žydų. Kitur jų skai
čius nėra didelis.

4 žmonės žuvo

MELBOURNE, Austrilijoj, b. 
13.—Keturi žmonės liko užmuš 
ti ir daugelis • sužeisti, ramioj 
juroj staigiai iškilus didelei ban
gai ir užgavus įvažiuojantį į 
Port Philip prieplauką laivą 
Nairana.

dėl jo, prezidento Roosevelto, 
administrarijos tikslas yra duo 
ti progos jaunimui užsidirbti 
teisingą pragyvenimą, progas 
pagerinti savo būklę ir paskui 
sulaukti famios ir užtikrintos 
senatvės.

Francija turinti pa
sirinkti Italiją 

ar Angliją
PARYŽIUS, bal. 14. — Iš 

diplomatinių šaltinių patirta, 
kad Anglija ir Italija įspėjo 
Francija ir pareikalavo ją pa
sirinkti arba Italiją, arba Ang
liją dabartiniuose Italijos ki- 
virčiuose su Anglija ir tautų 
sąjunga.

Italijos reikalavimą premie- 
rui Sarraut įteikęs Italijos am
basadorius Cerruti, o Anglijos 
įspėjimą padaręs pats užsienio 
reikalų ministeris Eden. Eden 
atvirai pasakęs Flandinui: “Jus 
turite būti arba su mumis, arba 
su italais. Bet jute turite pasi
rinkti.”

Veltui Flandin įrodinėjęs, kad 
tolimesnis skelbimas Italijai 
naujų sankcijų gali privesti 
prie karo. Anglijos kabinetas 
veikiausia nutars naujas sank
cijas, jei Italija nesutiks tuo- 
jaus pradėti taikos derybas. 
Italija dar nenori taikos; nori

pirmiau pasigriebti visą 
Ethiopiją

RYMAS, bal. 14. — Mussoli- 
ni nusitarė pasigriebti visą 
Ethiopiją ir todėl nutarė atsi
sakyti nuo taikos derybų, jei 
bus reikalaujama tuoj aute su 
stabdyti karą, pirm negu bus 
baigtas visiškas sutriuškinimas 
Ethiopijos armijų.

Sustiprinimui Italijos pozici
jos, Italijos kariuomenė pasie
kė taip svarbų anglams Tana 
ežerą ir užėmė Gallabat, pa
čiame Anglijos Sudano pasieny, 
per kurį ėjo Anglijos karavaA 
nų kelias į Tana ežerą. Tai yra 
atviras Mussolini prigrumojimas 
Anglijai. •

Išsigelbėjimui nuo tolimesnių 
sankcijų, Mutesolini priėmė tau
tų sąjungos reikalavimą pa
siųsti atstovą pradėti taikos de
rybas. Bet to atstovo galios 
yra taip aprybotos, jog tikrų 
taikos derybų bent šiuo laiku 
negales būti.

IŽDININKAS
K. P. Gugis .................................................................... 1383
J. S. Lopatto..................................................................... 1006

IŽDO GLOBĖJAI
E. Mikužiutė ....................... ......... .............................. 1310
J. Miliauskas .................................
S. Mockus ...................................
A. Zalatorius ..............................

.....

.............................. 1036
.............................  1149
................................ 890

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslovv ............................................................ 1377
Dr. M. Mikolainis ...................................  840

Lavai nori derybų su 
Vokietija

PARYŽIUS, bal. 14— Pir- 
mame viešame pareiškime 1 pc, 
suvertimo jo valdžios, buvęs 
premieras ir užsienio reikalų 
ministeris Lavai pasisakėuž 
Franci jos taikos derybas su Vo
kietija ir už atšaukimą įsank*- 
cijų Italijai dėl jos karo su 
Ethiopiją.

KAUNO MUITINĖS BYLA 
PERDUOTA YPATINGAM 

TARDYTOJI

KAUNAS.—Prieš kurį laiką 
Kaimo muitinėje revizija kon
statavo išaikvojimų. Muitinės 
kasininkas J-kas buvo iš tarny
bos atleistas ir pradėtas tardy
mas. Daabr tos bylos tardymas 
perduotas ypatingam tardytojui 
Krulickui.

4 žmonės sudegė.

CHANDLER, Okla., bal. 14. 
—Keturi žmonės sudegė, gais
rui sunaikinus WPA darbininko 
Harry Main, 30 m.> namelį.

SAN LUIS OBISPO, Cal., bal. 
14.—Mrs. Hali iš Grover ir jos 
8 mėn. kūdikis liko užmušti, 
dvi kitos moterys liko sužeistos, 
traukiniui užgavus jų automo
bilių. Visos jos važiavo į lai
dotuves.

LONDONAS, bal. 14. —Bu
vęs premieras Ramsay MacDo- 
nald susirgo ir turės pasiduoti 
operacijai, delei ko per kelias 
savaites negalės dalyvauti par- 
liamente.

Naujienų Radi o Programai
> 

t ■ ■ ■■■■-*

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Atsisako tirti Lind- 
berghų kūdikio 

pagrobimų
TRENTON, N. J., bal. 14.— 

New Jersey legislatura jau tre
tį kartą atmetė reikalavimą 
nuodugniai ištirti Lindberghų 
kūdikio pagrobimą ir j l seku
sius įvykius.

Bet grand jury vis dar ta^- 
betęsia tyrinėjimą prisipažini 
mų pašalinto advokato Wendel, 
kuris tebelaikomas kalėjime po 
sustiprinta sargyba.

Bomba naująjam Is
panijos prezidentui

MADRIDAS, bal. 14.—Spėja
ma, fašistų padėta bomba spro
go netoli prezidento Barrio, 
premiero Azana, kabineto na
rių ir daug kitų žymių žmonių, 
kurie nuo pastatų žiurėjo į di
delį paradą paminėjimui penkių 
metų Ispanijos respublikos su
kaktuvių.

Spėjama, kad bombos išsprog
dinimu fašistai siekėsi iššaukti 
minioj paniką.

1

5 žuvo traukinio katastrrofoj 
Rusijoj

MASKVA, bal. 14. — Penki 
traukinio darbininkai liko žu- 
mušti ir keli sužeisti tavori- 
niam traukiniui nušokus nuo 
bėgių. Nelaimė ištiko ties Taš
kentu, centralinėj Azijoj, trau
kiniui greitai einant pasisuki
me. Inžinierius liko areštuotas 
ir kaltinamas už girtavimą.
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Seku, Seku Pasaką

nestovi; 
keičiasi.

Ūkininkas myli savo gyvu
lius; tai geriausi jo gyvenk 
m o draugai, nelaimėj jis juos 
paguodžia, užjaučia.

O buvo štai kas. Kaip anuo
met SSSR pradėjo ūkininkus 
sparčiai varyti į kolchozus, 
tai prasidėjo badas. Net gy
vulėliai neturėjo ko ėsti. Ark
lys, asilas, kiaulė, karvė ir 
šunelis nutarė keliauti į Lie
tuvą. Tai sunki kelionė buvo, 
bet gerų žmonių padedami 
pasiekė savo tikslą, čia tuos 
bėglius ūkininkas priglaudė 
ir pamilo lygiai taip, kaip 
savuosius.

Laikas vietoje 
žmonių papročiai
Prailgo ir musų bėgliams Lie
tuvoje gyventi. Pakitėjusios 
gyvenimo sąlygos nepatiko 
jiems. Kelių keliais, takų ta
keliais štai jau ir SSSR že
mėj.

Bet čia ištiko tai, kas ištik
ti turėjo. GPU visus bėglius 
suėmė ir į kalėjimą padėjo. 
Sunkios dienos prasidėjo. Kad 
ir gerų draugų tarpe, bet to
kiais atsitikimais vienas kitam 
išmetinėja. Visi jautė vieno
dą savo liūdną gyvenimo ga
lą—mirtį. Na, o kam gyventi 
nesinori? GPU tarnautojų tar
pe butą lietuvio. Daug jis gir
dėjo apie Lietuvą, bet vis 
toms žinioms netikėjo. Smal
sus pagautas, pats 
Lietuvos grįžusius 
tardyti.

Iššaukė pas save 
asilą. Asilas iš prigimties rim
tas sutvėrimas. Gyvulys ne
meluoja, dėl to ir nesijuokia. 
Visus tuos privalumus turėjo 
ir asilas.

Kai tardytojas paklausė, ar 
jis nusimano, koks jo likimas 
laukia, tai asilas visu savo 
rimtumu suprato ką tai reiš
kia. Nudribo jo ausys, nuleido 
akis ir gintis nemanė, 
kaltas esąs. Jam asilui, 
žiani sutvėrimui, 
išsisukinėti.

Bet gi tardytojas norėjo pa
tirti, kas tikrai Lietuvoje yra.

—Paąpkyk, kaip tau patiko 
Lietuvoje? rimtai tarė tardy
tojas.

—Patikti patiko, esti davė 
iki valių...

—Tai kam grįžai atgal, — 
nekantraudamas tardytojas 
nutraukė asilo kalbą.

—Mat draugas komisare, da
bar Lietuvoje labai daug asi
lų atsirado ir visi jie aukštais 
ponais 
šaudyti

—Ak

paėmė iš
gyvulius

j kamerą

Udid-
net nedera

tapo, tai žmonės juos 
pradėjo...
šitaip, — nusišypsojęs 
tardytojas, — mirties 

pabūgai...
—Gyventi noriu, — stipriu 

balsu tarė asilas. Toks kietas 
asilo užsispyrimas ir jo nepa
prastas atvirumas 
paliko.

- -Gerai, asile,

tardytojui

gyvenk sau 
mums bus? 

reikalingas, važiuok tenais...
Asilas, nors iš prigimties 

didelis aristokratas, bet tokius 
žodžius išgirdęs nesusivaldo. 
Jo uodega šaute iššovė ir pasi
girdo tokie garsai, kuriuose 
retai kada iš asilo galima iš
girsti. i

Tardytojas kamantinėja ar
klį. Arklys, kaip arklys, jokių 
pašalinių minčių neturi, jau 
kaip vožia tai vožia, visi pa-

—Žiūrėk įsipenėjai, matyli, 
gerą duoną Lietuvoje turėjai, 
bet gi grįžai atgal. Sakyk, ką 
žinai,—ne tai tyčiodamasis, ne 
lai rinitai kalbėjo tardytojas.

—O, Lietuvoje gyvulius my
li, ypač arklius, šerte šeria, 
bet, draugas komisare, ten 
motorai pradeda atsirasti, tsp 
nedarbas laukia, o bedar 
biams lenais tikrai sunku gy
venti; o mus arklius net pas 
hitlerininkus nori pasiųsti.

—Šitokie dalykai, tai Hitle
riui nenorėjai tarnauti. Vadi
nasi, musų draugas esi. Siun
čiu tave į Stalino vardo kol
chozą, bet žiūrėk nesabata- 

žuok, bus blogai, — pagrasino 
arkliui tardytojas.

Arklys tokį sprendimą iš
girdęs ilgai nusišvengė.

Tardytojo kameroje 
kiaule tardoma.

Žinoma, kad kiaulė daugiau 
miestelėnams prilygsta, vis 
skubina, kriuksi ir be galo 
jau landi. Ir čia tardytojo ka
meroje jam 'beveik lišsižioti 
nedavė. įbėgus apsisuko apie 
tardytojo kojas, smailiomis, 
koketiškomis akimis į jį pa
žiurėjo ir tuoj čiauškėti pra
dėjo.

— Neskriauskit manęs, ma
tot, aš tokioj padėtyje...

—Kas, ar paršinga, — pa
žiūrėjęs. j ją tarė GPU atsto
vas.

žinoma, jei ne kiaulė butų, 
tai tokius žodžius išgirdusi, 
butų iš gėdos paraudus, bet 
kiaulė turi kietą storą odą...

—Pasakyk kas kaltinihkas 
yra tavo nelaimės.

—Ne, aš negalių nusiskusti, 
kad nelaiminga, labai paten
kinta esu. Mat, reikalą turė
jau su tikru grynakraujų an-?
glų aristokratu jorkšyru, kito
kių dabar Lietuvoje musų 
veislei kavalierių nėra.

—O, meiluže, sušuko iš 
džiaugsmo tardytojas. Skubėk 
tuoj važiuok į lietuvių kol
chozą, o tai nudžiugs mano 
tautiečiai tokią dovaną gavę. 
Bet vis dėlto prieš išsiskiriant 
pasisakyk dėlko iš Lietuvos 
išvažiavai? paklausė kiaulės 
tardytojas.

—Ponas, atsipračau, drauge 
komisare, tenais jau perdaug 
tų kiaulių priviso, visur jų pil
na, o man kaip negrynąkrau- 
jai tai tikrai vietos nebuvo; 
mirtis - laukė, tai aš paflirta
vau truputuką su jorkšyruku 
ir štai vėla musų tėviškėje.

Atvedė karvę pas tardytoją. 
JiarvČ linkšHioinis akiin.iš žiu
rėjo j tardytoją, mat, jau jos 
tokia prigimtis, ji niekuomet 
geros nuotaikos nepraranda.

—O, karvute, žiūrėk kokia 
tu linksma, juk žinai kas tave 
laukia, — sakė komisaras. 
Na sakyk, ką Lietuvoje ma
tei ?

—šerte šėrė mane, bet visai 
nežmoniška tenais tvarka. O 
kaip gi! Duok tu jiems į dieną 
kilogramą sviesto ir tiek. O iš 
kur čia duosi? Tarnaitė mel
žia ir... čiurkš, čiurkš sau pie
no tiesiog į burną. Piemuo ve
ža pieną į pieninę... lyšt, lyšt 
grietinėlę. O jau toj pieninėj, 
tai grietinę vietoj vandens ge
ria. Mat, tenais kas tik aukš
čiau pakilęs, tai vis grietinę 
laižo... Tai kur čia tau kasdien 
duosi sviesto kilogramą^ O kai 
neduodi, tai mėsai piauja. O, 
kiek jau musų tenais visai ne
kaltai nukentėjo. Visų kaulų 
nesuskaitysi, vis dėlto gero 
ūpo nepraradusi baigė karvė 
savo pasakojimą.

—Hm, — sumykė komisa
ras, atseit, jei tave į gerą so- 
vchozą padėti, tai gal bent pu
sę kilogramo per dieną duo
tum?

—O dėlko ne sumykė

KRAUT 
PIM6NT0,

Kraft
Cheese
Spreods

new-de$ignnow in 
Swankyswig g/asses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
8wigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while yoų’re doing 
it, get acųuainted 
with all seven 
of the delicious 
Krąft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

jau

■ 1
M:-:
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Charles “Lucky” Luciano, paskilbęs New Yorko raketieris, 
kuris liko suimtas Little Rock, Arkąnsąs.

karvė, — jei tik tai mane šer- 
sit kaip Lietuvoje šėrė! ne iš 
tinginių veilsės, per kiaurą 
dieną galiu ėsti, tik spėk man 
duoti! — Gyrėsi karvė.

Tardytojas ją paskyrę- į 
cholmagorų kolchozą; mat, 
tas kraštas kadais buvęs gar
sus savo gyvulių veisle, dabar 
jų visai neteko.

Atėjo ir šunelio eilė. Jėjo į 
tardytojo kamerą pabrukęs 
uodegą ir akis visai į žemę 
nuleidęs.

—Ir tu, smarve, neiškeli tei 
ir tu, šunie, pabėgai nuo mu
sų, — išmetinėjo šuniui tar
dytojas. — Na, o kas ta^C ver
tė grįžti atgal, sakyk teisybę?

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
men. 1936 

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. ŪAGOČIUS 
Vfce-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, 
Iždininkas!
Iždo Globėjai:

p. JURGELIUTĖ 
ADV. K. P. GUGIS
Ė. MIKUŽIUTe 
J. MILIAUSKAS 

Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS

Buy gloves with what 
it savęs

MBra reikalo mokAU 60c *r 
danrlaa. kad riūtl daats 
kolele. Llaterlae Tooth Paato. 
ttdella tubaa parsiduoda 
Mo. -Ji valo ir apaauro daa- 
tla Be to salite sutaupiau 
SS. nl kariuos raliu susipirk
ti plriUsąltea ar kr kitų. 
Lambert Phanaacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
Springsinis 
Matracas .95
Vertes $16.00

ROOSEVELT 
FURNITUREcZ 

. 2310 Wcst
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 £

šunelis nabagas nebežinojo 
nuo ko pradėti. Meluoti? Ne
dera, pagaliau nemoka, peik
ti, bet ką? Atsiduso ir atsidu
sęs sumurmėjo.

Siunčiam Gėles Telegramų | Visaa 
Pasaulio • Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

■F-

■M

BAKING

Šam e Price Tb daų^ 
aįs 45 y^ars A go 
25 ounces25<

ET
USED BY OUR GOVERNMENT.

Laidotuvių Direktoriai
. Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F, RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West l8th Street Phone Monroe 8877

I. J. 2IOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

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

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayettė 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court • Cicero Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS. DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. ,F. EUDEIKIS

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rėz. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8 ;M 
Nediliomis našai sutarti.

\

—Gerai, viskas butų gerai, 
tik loti neduoda, tai mano šu
niškai prigimčiai sunku visa 
tai pakelti. Visi tenais regis
truojami, antsnukius turi ne
šioti, nei išsižioti negalima...

—O loti nori, — sušuko 
komisaras.

—Tokis jau mano būdas, ži
nau iš ko duoną valgau, nelo- 
si neėsi...

—Gerai važiuok į Leningra
dą, lok kaip įmanydamas te
nais esamą opoziciją. Jei gali 
kam įkąsti—kąsk, nesigailėk...

Šuo čia pat jau loti pradė
jo. Komisaras nusigando. — 
Žiūrėk, dar mane tuoj opozi
cionierium paskaitys— ir tuoj 
šunį pro duris išvarė.

Ir taip visi gyvulėliai išliko 
sveiki, gyvi ir jums visiems 
labų dienų siunčia. Bet ge
riausia—tai kiaulė gyvena. 
Jau apsiparšavo ir į tų iškil-

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus
•'Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyną., Buviri metų laiko turėjau bė
dos su nemallmu — ką, tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vynų; imkite re
guliariai, pilnų šaukštų prlež valgi, 
Visose vaistinėse,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company» Ohicagg
.............. .......................................  ■ u

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

mių šventę buvo daug aukštų 
svečių sukviesta. Visi ūžė, lin
ksminos, šoko, dainavo, valgė, 
gėrė, (burnoje nieko neturėjo, 
o per barzdą taukai varvėjo...

• —Vistapats.

Garsinkites Naujienose

Siuskit hek
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonesir 
pataria Lietuvos banW

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. . 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St, 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai!— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

■ ........ ....... . ................... ""

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

Tek

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akinių DirbtuvėOfisas ir _ -
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikoj Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tek Seeley 7330
Narni telefonas Brnnsvrick 0507

Trečiadienis, balan. 15, 1936
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Dr. V. A., Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—2 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tek Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartk

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti^ Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.
S   I  - I  - — —1   —       

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 W. 63rd St.

Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:30 
Seredomis ir Nedeliomis pagal sutarti 

Rez 2515 W. 69th St.
________Tel. Hemlock 6141________
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo T 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

įlydo Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Nedeliomis nuo 1Q iki 12 

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piieti 

7 iki 8 vak Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24011

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas ‘ 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned5* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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KĄ ŽMONES MANO Draugijų Žinios

Katalikai “radika 
lai” kur nuveda 

sekėjus?
Naujienų” 85 No. 1936, bal 

Apžvalgoje
Maurin

H

9 d.
Peter
“Taip! Aš esu radikalas”! ir 
keli Jėzaus žodžiai, vargšus už- 
taraujanti, akstino “Naujienų” 
Redakciją pareikšti:...”., krik
ščionybė yra neturčių evange
lija. Oficialiems katalikų va
dams ji yra visai “svetima”.

Sakoma, “istorija atsikarto
ja”. Kodėl Amerikoje angliš
kai kalbančioje visuomenėje 
atsiranda labai “pažangus”, ra- 
dikališki katalikai, kaip Peter 
Maurin, Rev. Coughlin ir kiti?

Kolei ateivybė nebuvo su 
stabdyta, Romos bažnyčios dy
go it grybai po lietaus. Romai 
turtų gamintojai, Romos pa- 
pos 
tas 
jo 
tis.

Kaip protestantiškai Ameri
kos visuomenei prisigerinti, 
kad Romos katalikus politikon 
įsileistų?

Visi žinome, kad Amerikoje 
greičiau fašizmas negu komu
nizmas įvyks, jeigu perversmas 
turės įvykti, tai ir “radikalai” 
katalikai, kaip Rev. Coughlin. 
Peter Maurin, tyčia 
mi tarpe darbininkų 
žvejoti. Jie pasekėjus 
relikvijomis, atlaidais, 
domis. *Ne. Jie turi būti radi- 
kališkesni už visus pažangiuo
sius.

Čionai pamokina praeitis. Ar 
ne tą patį darė kun. Fabijonas 
Kemėšis tarpe išeivių lietuviu, 
kuomet ir piane suvilioję savo 
pažangumu. Aš maniau, kad 
tai teisybė ką Kemėšis kalba 
Tyroji demokratija musų tau 
tos tikybiniai pavergtai tautos 
daliai, man rodėsi' tikrai į ap- 
svietą kelias. Tuomet, beorga- 
nizuojant draugijas, apie “dva
sios vadus” nebuvo nei mini
ma. Kunigas turi tokį balsą 
kaip ir kitas draugijos narys. 
Dabar štai 1936, bal. 8 dienos 
“Draugas” editoriale rašo: 
“Musų tik vienas frontas — 
katalikų frontas. Su kitais 
mums nepakeliui”. Laike 1914- 
1918 karo, Krupavičius Lietu
voje, Kemėšis Amerikoje, skal
dė demokratų bendrą frontą, 
ir 1926 metais, gelbėjo dabar- 
tiniems musų fašistams, su de 
mokratine valdžia apsidirbti, 
visai diktatoriškai. Dabar tas 
pats kun. F. Kemėšis jau gry
no plauko neo-lituanas.

Vieno žmogaus amžiuje kiek 
“revoliucijų” apsivertė kleri
kalų “radikalai”. Tai 
venimo pamokinimai, 
mai visos priemonės 
ros, bi tiktai vietinės 
leidžia auksą Romon 
ar Romos misijoms, duoti dar
bininkus ir užlaikymą. Viską 
Roma sudoroja 
mui patenkinti.

Už ką dabar 
tų, pažangiųjų

taip užsipuolama, kad šitie “kai 
rieji” medaliais, ordinais ne
paperkami. Bet jie Lietuvos ar
tojų tikri broliai, nuo 
siutimo, juos užtaria, 
Cleveland, O. kongrese, 

’, Lietuvoje demokratiją

fašistų 
dabar, 
geibūs 
atgai-

Iš Jaunų Lietuvių 
Amerikoj Tautiško 

Kliubo Darbuotės

Marguette Park

jienų ofisų ir užsisakyti vietų. 
Yra rezervuota apie 40 vietų 
dėl Naujienų ir jeigu neužpil- 
dysime jų iki balandžio pa
baigos, tai prišeis tas vietas, 
atiduoti kitiems. Kadangi lai
vas bus gana skaitlingai už
pildytas, tai c vėliaus užsisa
kiusiems nebus galima parin
kti geresnes vietas ir reikės 
išskirstyti su svetimtaučiais.

Nieko nelaukę, be atidėlio
jimo kreipkitės į Naujienas, 
o persitikrinsite, kad čia gau
nate teisingų patarnavimų.

- Naujienų Laivakorčių 
Skyrius.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

OLYMPIAD
BERL1N 

AUGUSI 1-16

DEUTSCHLAND 
NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

COLUMBUS 
HANSA ~ ' 
HAMBURG

7 DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Grupe Joniškiečių, susida
riusi iš ■ pp. Gasparaičių, Jo
naičių, Baltų ir daugelio kitų 
pašaliečių, švente Velykas pas 
pp. Mickevičius, Joniškiečių 
kliubo darbuotojus.

Pasi valgę ponios Mickevi
čienės skaniai pagamintų val
gių ir išsigėrę alučio ir kito
kių gėrimėlių svečiai sudaina
vo daug liaudies dainelių ir 
disku savo įvairius dienos 
klausinius, taip kurių nepa
miršo ir savo kliubo ir prisi
žadėjo visi būti kliubo ren
giamam pavasariniam pikni
ke, kuris atsibus Spaičio dar
že gegužės 10 d.

Ačiū ponams Mickevičiams 
už taip puikias vaišes.

—While.
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pakartota vjn|.| Pažangieji ir socialistai Jaunų 
iš “Neo-lituanų” sau jokių ma- ----- 
lonių neprašo. Demokratai vis-' sirinkimą 
ką darys, kad Lietuvos arto- ‘ 
jai ir beteisiai, atgautų laisvę 
bent demokratinę valdžią išsi
rinkti. Tiek mažai demokratai 
reikalauja, o demokratus ko
voja ne vien “neo lituanai”, bet 
ir “dvasios Vadų” laiminama 
lietuvių spauda. Tai kur lie
tuviškumo stoka. Ponai, it 
ąžuolo viršūnėje amalai, išga
moms virsta, bet ne socialis
tai, kartu su baudžia vargą 
vargstantįs.

Grįžtant prie Amerikos ka
talikų “radikalų”, einančių į 
protestantų kultūrinę visuome
nę, jie turi būti švelnus ir “ne
klaidingi”, kolei laimės pakan
kamą sekėjų skaitlių, o tuo
met jie pavirs “Kristaus Ka
reiviais” ir nuo “bedievių” ap
gins Dievą, kitaip Dievas nuo 
žemės erdvėn išsikraustys, o 
žemė liks “bedievių” valdoma.

Šitokioje zaunelėje išlenda 
yla iš maišo: “Ne “bedieviai’" 
turi žemę valdyti, bet Roma.” 
Italai vyskupai Brazilijoje, 
Chinijoje ir visur, kur tik ga
li įsipirsti yra užėmę net po 
30,000 kilometrų žemės plotus 
kaipo misijas, ir misijonieriaus 
įsakoma savo gyvybe ginti 
kiekvieną Bažnyčios žemės pė
dą, neatiduoti “bedieviams”. 
Taip “Far East” misijų laik
raštukas ir “Saleziečių žinios” 
nuolatos rašo. Katalikų “radi
kalai” . tai sliekai ant meške
rės kukučio, žioplių gaudymui.

A. K. Rutkauskas, M.D.

pasigyrimas

atstovai, per airių sukur- 
katalikų draugijas, pradė- 

Amerikos politikon verž-

išleidžia 
pasekėjų 
laimi ne 
ar mal-

Jaunų Lietuvių Tautiškas 
Kliubas Amerikoje turėjo su- 

j balandžio 3 dienų 
Lietuvių Auditorijoje.

Buvo daug reikalų svarsty
mui. Bendrai kliube yra vis
kas tvarkoj. Prieš kliubą da
bar stovi eilinė užduotis, kurių 
jis nori atlikti juo sėkmingiau. 
Būtent kliubas turės > didelį 
išvažiavimų su dovanomis Jr 
įvairiais pamarginimais. Iš
važiavime ir nauji nariai bus 
priimami į kliubą. Tas išvažia
vimas įvyks sekmadienį, bir
želio 21 dienų, J. J. Spąičio 
darže, Archer avė. priešais 
O’Henry Park.

šiame 3 d. balandžio susi
rinkime buvo atsišaukimas — 
laiškas, kuriuo kliubas kviesta 
Lietuvos demokratijos gynimo 
reikalu dalyvauti lietuvių or
ganizacijų konferencijoje ba
landžio 19 d. 1 vai. po piet 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt st.

Dar buvo laiškas—atsišau
kimas Lietuvių Tautiškų kapi
nių. Šis laiškas tai tik pakvie
timas tiems, kurie myli lietu
viškumų ir tautiškumų, daly
vauti apvaikščiojime šių ka
pinių 25 metų sukaktuvių ge
gužės 3 dienų. Dar Joe. Bal
čiūnas, kliubo kasierius, kal
bėjo į susirinkimų kokias de
šimtį minučių nurodydamas, 
kad mes visi esame tikri lic> 
tuviai ir laimingi ’ turėdami 
savo lietuyiškas kapines, kad 
nereikia kreiptis į kitataučius 
kapų reikalais. Ir šis laiškas 
buvo priimtas. -

—W. Duleivich.

Norintiems važiuo
ti Lietuvon

Kaip jau yra žinoma, Nau
jienų ekskursija Lietuvon iš
plauks gegužės 29 d. laivu 
“Gripsllolm’,. Šiai ekskursijai 
jau yra užsiregistravusių apie 
20 žmonių ir apie tiek žadė
jusių atsilankyti vėliau.

Todėl" šiuomi noriu atkreip
ti atydą visų tų, kurie ma
note su šia ekskursija važiuo
ti, tuojau atsilankykite į Nau-

Budriko rad?j valanda duo
ta Velykų dienų iš stoties W. 
C. F; L. paliko malonų įspūdį 
kiekvienam klausytojui. Pro
grama tikrai buvo gerai pa
ruošta ir pritaikyta šiai pava
sario šventei. Budriko radio 
orkestrą tobulai išpildė keletą 
gražių muzikos kurinių, o 
Budriko Kvartetas labai iškil
mingai sudainavo Aleliuja ir 
kito dainas. Makalai ypatingai 
buvo įdomus savo vis naujo
mis gyvenimo intrigomis.

Dabar Baladoniui .rupi, kas 
prisiuntė Aldonai kumpį?

Nuo ateinančio sekmadie
nio, t. y. balandžio 19 d., Bud
riko radio programas bus duo 
dainas nuo 7 vai. vak. iš tos 
pačios stoties WCFL; o ket
virtadienio Budriko radio pro
gramos, kaip ir visuomet, ei
na ta pačia, tvarka, t. y. nuo 
8 iki 9 vai, vak. iš stoties 
WHFC. — Hic.

HAMBURG-AMERICAN LINE M. 
gpORTH GERMAN LLOYDg 

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

savo

ant 
ir

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J 

trukcijas T 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

Valsus-Fox Trots-One- 
step 12 lekcijų kursas 
dabar .............................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL. '

pragobu-

demokra- 
socialistų

vis gy 
kad Ro- 
yra ge-* 
valdžios 
gabenti,

DULK JUS IŠGARSINS •

PLYMOUTH KAINA YRA PIGIAUSIA

K

Veikim!}.

nevartoja
Pistonus

TIKTAI PLYMOUTH TURI VISUS TRIS 
SAUGUMĄ, EKONOMIJA IR KOMFORTO 

YPATYBES Extra-vertčs Plymou t 
4-rių durų Sėdau llsto 
kaina tiktai *10 iki*1* 
brangiau negu kiti pa
nagaus body modeliai t 
Palyginkit 1 “Visus Tris” 
ŠIANDIEN dėl saugumo 
ir jOkonomi jos«. • * pasi- 
v a ž Suėjimas ... ruVnin- 
gumas ... v a 1 dymas ... 
jeigu jus norite daugiau 
už savo pinigai 

'510

PLYMOU
t

Stiprus CEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeverykus. Mes tokius ir turime. 
Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu

sų krautuvę, o mes jums 
priskirsime gerus ir ne
brangius čeverykus.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J.’ MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų T| IT T D 
kreipkis j ■ u U L 11 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA .

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinės* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

GARSINKITES “NAUJIENOSE

ZIUREK i VISUS
**^ **** '^^^^^^^^

Jk*:;..-.

100% Ilydraulic Stabdžius 
Snugų-Plieno Body 
Patentuotus FLOATING POWER Inžino 

Mountingus < 
Pilno-Ilgio Vandens Jackets 
Directlonal Vandens Cirkuliacijų 
Subalansuoto Svori ir Sprlngsų 
Ilgiausius Sprlngsus 
Aukščiausio Kompresijų . *. bet 

daugiau gaso!
Lengvo Svorio Aluminum Alloy 
Keturių Pistonų rinkę (vietoj trijų) 
Keturius Svarbius Bearing Crankshaftus 
Oru atvėsinto Clutch ' 
SyncrorTylių Transmisijų 
Nerūdijanti Body, Fenderius, vist iš Sheet

Metalo. Ali Nuts, Boltus ir Washers! 
113-lnėų Wheelbase!

TRIS
DEL

U* t

k *

PLYMOUTH  ̂5 9 O

~ *580

NEPRIIMKIT MUSŲ ŽODĮ ... PASIVAŽINĖKIT ] 
ŠIUO DIDELIU, EXTRA VERTĖS 
PLYMOUTH 10 MINUČIŲ!

“^lŲRĖK Į VISUS TRIS” pirm 
"nėffu pirksi bile kokį karą ... 
šis draugiškas pakvietimas už
kariavo dėl Plymouth sensacin
giausi pasisekimą automobiliu 
istorijoj... tai turi būt puikus 
karas! Atsisėskit prie rato ... 
pasivažinčkit juo. Jus rasite jį 
labai patogiu ir lengviausiai var 
tojamu karu pigios-kainos lauke. 
Ir visuomet atsiminkit... tiktai 
Plymouth iš “Visu Trijų” turi 
abu—100% Hydraulic Stabdžius 
ir Saugu-Plieno Bocfcy.

*Listo kaina 4-rių 
durų Sedan ifi 

Didžiosios dirbtuves

IR VIRS LISTO 
K AINA DIRBTU V R 
DETROIT, MICH. 

SPECIALUS PRIE
DAI EXTRA.

*

f SU PAPRASTU ĮMOKftJIMU

a.UBllo orlelnalu .. 11 "j “"“į!
apdraudos išlaidas prie karo dainos. 2) At 
imkit ką jmokėjot už karą. Kas lieka y a 
Originalis Neužmokėtas Balansas. (Kai ku 
riose valstijose imama mokestis už doku 
menių padarymą).

“Aš ŽIURfiJAU Į “VISUS TRIS”__
!2° Ttybe ir kain*’ Jaik- 
raščio fotografas George Širdin.. 
« n-aSM„e,0„0. D c ir “ 7 

... extra vertybių v. ’ ’ * ’r d<51 ,tyblų durias turi Plymouth, | 
a» Ji nusipir. 
hau. Jo kai. 
na yra tarp 
žemiausių bet 
Jis yra ekono
miškiau si as .,. 
važiuoti ir tu
rėti... ifi tri- 
jų žymiaus i ų 
ž e na o s-kainos 
karų!”

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEAIERIAI

būdavo j a
PUIKIUS KARUS
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kė, kad jie^ nieko bendro ne
turi ir-nenori turėti su ko
munistais.

"Pasekmės tokios, kad iš 
Federacijos vyriausių kandi
datų tiktai mayoras Hoan 
laimėjo rinkimus apie 14,000 
dauguma (ne, 14,000* bet 
15*164. — "N.” Red.), Bet 

. miesto tarybos prezidentas 
socialistas pralaimėjo, taip 

pralaimėjo socialistas

sumušė keletą socialistų ir dar
bininkų kandidatų, buvo ta, 
kad socialistai padavė sumany
mą paimti į miesto 
elektrikoS/įmonę. To sumanymo 
labai išsigando 
ties”

rankas

"public utili- 
kompanijos ir jos dėjo 

visas pastangas socialistus 
mušti ir nesigailėjo pinigų 
kimų agitacijai.

SU- 
rin

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.
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Pusei metų
Trims mėnesiams
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Orderiu kartu Su užsakymu.

18.00
. 4.00

2.50

KAS PROVOKUOJA PILIETINI KARĄ ISPANIJOJE?

Neseniai gauja fašistų Ispanijoje užpuolė ir kėsi
nosi nužudyti socialistų parlamento atstovą, prof. Luiz 
Jiminez Asua. Keletas piktadarių buvo suimta, ir teis
mas keturis jų nubaudė kalėjimu. Vyriausias ,'už’puolij 
kas gavo 25 metus, 9 mėnesius ir 21 dieną už pasikėsi
nimu nužudyti

Dabar ateina žinia iš Madrido^ kad fašistai užmu
šė teisėją, kuris teisė tuos piktadarius.

Tai šitokiomis priemonėmis kovoja fašistai prieš 
socialistus. O betgi- atžagareivių spauda nuolatos skel
bia, kad kairiosios partijos keliančios riaušes Ispanijo
je ir keršijančios savo priešams.

Fašistai ir kiti atžagareiviai patys vartoja smurtą, 
stengdamiesi išprovokuoti kruvinus susirėmimus tarpe 
žmonių, ir paskui patys rėkia, kad respublika negalinti 
palaikyti tvarką. Šitos provokatoriškos politikos tikslas 
diskredituoti respubliką.

jARE$TUOJA ABEJOJANČIUSoi M . yr/° 1

’‘'Himlerio smogikai po kovo 29! d. ėijnė ^testuoti tuos 
žmones, kurie išreiškia abejonę apie tikrumą reichsta
go “rinkimų” rezultatų, paskelbtų oficialinėje spaudoje. 
Vienas Amerikos korespondentas praneša, kad areštuo
jama daugiausia restoranų svečiai, kurie pasikalbėjime 
prie stiklo alaus būna neatsargus prasitarti, kad Hitle? 
rio “sleitas” negavęs tiek balsų, kiek valdžia giriasi ga
vusi.

Gaudyti “nusikaltėlius”, išreiškiančius nepalankią 
“naciams” nuomonę privačiuose pasikalbėjimuose, Vo
kietijos valdžia įsteigė specialinį skyrių prie policijos 
departamento.

Taip veikia rudoji Vokietijos diktatūra. Bet kiek
viena diktatūra elgiasi panašiai. Diktatūra nebūtų dik
tatūra, jeigu ji toleruotų priešingas nuomones. Kur 
viešpatauja diktatorius, tenai žmonėms yra uždrausta 
galvoti kitaip, negu pagal policijos įsakymą.

GINČAS DĖL BERGERIENĖS 
KALBOS MILWAUKEE’JE

Rinkimų kampanijos metu 
Milwaukee’je spauda pakėlė di
delį triukšmą dėl Bergerio naš
lės kalbds, pasakytos Mokyklos 
Tarybos susirinkime.

Mrs. Meta Berger yra Mo
kyklų Tarybos narys. Tarybos 
posėdyje du kiti jos nariai pa
prašė, kad' butų prailgintos jų 
atostogos, idant jie galėtų at
lankyti Vokietiją ir pamatyti 
sporto olympijadą. Bergerienė 
prieš tai užprotestavo, pareikš
dama, kad ji nesutinka,' kad 
kas nors iš Amerikos butų 
siunčiamas j Hitlerio valdomą 
sumilitarizuotą Vokietiją. Ji 
pasakė, kad butų\naudinga.at
lankyti tokias šalis, kaip Nor
vegija, Danija ir Šveicarija,'ir 
pridūrė, kad ji nebūtų priešin
ga taip pat ir tam, kad kas 
nors nuvyktų j Rusiją; .

Milwaukee’s laikraščiai šituos 
Bergerienės žodžius iškreipė. 
Jie patašė, kad kalbėtoja atsi
liepė "su panieka” apie Vokie
tijos žmones ir kėlė į padarų 
ges komunistišką Rusiją. Dėl to 
sujudo vokiečių draugijų fede
racija. Kai kurie jos nariai ėmė 
reikalauti, kad Bergerienė. bu
tų atšaukta iš Mokyklų Tary
bos, nes ji įžeidusi "vokiečių 
kilmės Amerikos piliečius” ir 
garbinusi komunizmą.

Tačiau vokiškų draugijų fe
deracijos viršininkai, šalčiau

pagalvoję, atsisakė remti at
šaukimo sumanymą. Vietoje to, 
jie 19 balsų prieš 17 nutarė pa
rašyti Bergerienei laišką, iš
reikšdami papeikimą jai už 
"Vokietijos - žmonių paniekini
mą”. Bet Mrs. Berger, gavusi 
tą laišką, atsakė, kad laikraš
čių pranešimai apie jos kalbą 
buvo neteisingi: ji smerkė ne 
Vokietijo-s žmones, bet dabarti
nę despotišką Vokietijos val
džią ir ypatingai tą militarizmo 
politiką, kurią vykina Hitleris.

O kai dėl sovietų Rusijos, 
tai Bergerio našlė savo kalboje 
palankesnius žodžius tarė apie 
Norvegiją, Danį ją ir Šveicari
ją, negu apie Rusiją.

Kaip matome, visas triukš
mas buvo kilęs dėlto, kad nėsą- 
žiningi reporteriai iškreipė kal
bėtojos žodžius. Tokiu triksų 
neretai padaro ir musų laik
raščiai, pranešdami apie savo 
oponentų kalbas. Ypač mėgsta 
svetimų žodžių iškraipymais 
operuoti tautininkai (pavyz
džiui: "Lietuvai nė cento”) 
komunistai.

DUMIA AKIS SKAITY
TOJAMS

ir

"Laisvė” šitaip - filosofuoja 
apie rinkimų pasėkas Wisconsi- 
ne:

"...Milwaukce mieste, kur 
F ederaci j ą (Farmer-Labor 
Progressive Federation) kom 
troliuoja Hoan ir kiti deši
niojo (? N.*’ fted.) plau
ko socialistai, viešai ir griež
tai Komunistų Partijos para
mų atmeti*. Tuomi jie bandė 
prisigerinti buržuazijai, šau-

pat
miesto prokuroras. Socialis
tai taip pat neteko kontrolės 
(daugumos) miesto taryboje 
ir keturi pavieto tarybos so
cialistai nariai pralaimėjo. 
Tai labai didelis smūgis Fe
deracijai ir visam darbinin
kų judėjimui. Tai pasekmė 
Hoano ir kitų socialistų ban
dymo prisigerinti buržuazi
jai.”
Šitoje "Laisvės” pasakoje nė

ra jokio senso nei logikos. Jei
gu farmerių-darbininkų federa
cijos remiami socialistų kandi
datai pralaimėjo dėlto, kad jie 
atmetė komunistų paramą, tai 
inayoras Hoan butų turėjęs 
pralaimėti pirmiausia, nes ji
sai, anot "L.”, daugiausia buvo 
kaltas Už tą žingsnį prieš ko
munistus. O betgi jisai surin
ko didžiausią balsų skaičių — 
112,061 (prieš 96,897 balsus, 
paduotus už jo oponentą). — 
visoje savo politinėje karjero
je.

Antra, jeigu kai kurie kiti' 
socialistų kandidatai prakišo 
dėl atsisakymo priimti komu
nistų paramą, tai — argi ko
munistai ant keršto balsavo už 
kapitalistinių partijų kandida
tus ? štai kiek balsų buvo- pa
duota; už' kandidatus j’imįesto 
genėjus.: juž socialistą Max Ras- 
kin 88,398 balsai, o už bendrą 
republikonų ir demokratų kan
didatą Walter Mattison 115,- 
938 bal. Jeigu tikėti brookly- 
riiškio laikraščio pasaka, tai 
išeina, kad apie 27,000 balsų 
daugumą kapitalistų kandida
tas gavo iš komunistų ir jų pri
tarėjų ir tokiu budu paėmė vir
šų ant socialistų kandidatų!

Vadinasi, už tai, kad socia
listai bandė "prisigerinti bur^ 
žuazijai”, tai komunistai supy
ko ir "revoliucioniškai” balsa
vo — už buržuazijos kandida
tą! žodžiu, jie pasielgė sulig 
taisykle: jeigu (tu pataikauji 
darbininkų priešams, tai mes 
tave sukirsime ir visiškai jiems 
parsiduosim.

Gal būt, kad komunistai Mil- 
waukee’je ir vartojo šitokią 
“revoliucionišką” taktiką, nes 
iš jų beveik visko galima tikė
tis. Bet mes mahome, kad jei
gu jie ir rėmė kapitalistiškus 
kandidatus, tai jų balsai vis
tiek nenulėmė ir negalėjo nu
lemti balsavimų rezultatų, nes 
Mihvaukee’je komUnisitų yrą 
labai nedaug. Jie niekuomet 
negalėjo surinkti ne tik 27,000, 
bet nė penktos dalies to skai
čiaus. Tokiu budu, nežiūrint 
kaip jie balsavo ar nebalsavo* 
rinkimų pasėkų jie nepakeitė.

Yra iŠ viso nesąmonė šneke 
ti> kad socialistai, atmesdami 
komunistų paramą, gerinosi* 
buržuazijai. Socialistams buvo 
svarbu gauti darbininkų balsus, 
o ne buržuazijos, ir jie tą at
sisakymą nuo komunistų in*. 
dorsavimo padarė, atsižvelgda
mi į darbininkų unijas* kurios 
komunistų, gal būt, dar labiau 
nemėgsta, negu buržuazija. Nes 
Amerikos buržuazijai komunis
tai iki šiol bėra nieko blogo 
padarę. Buržuazijai jie grei
čiaus yra atlikę gerą patarna
vimą, ardydami, socialistų ju
dėjimą ir darbininkų unijas. 
Tikros žalos komunistai yra 
daug padarę tik organizuotiems 
darbininkams.

Taigi "Laisvė” savo pamoks
lu apie MihVaukee’s "dešiniuo
sius socialistus” (o jie dagi nė
ra "dešinieji”, bet priešingai, 
remia partijoje "kairiaspar- 
nius”) tik dumia akis savo 
skaitytojams. Tikroji priežastis, 
dėl kurios 
kratų blokas

KITA KOMUNISTŲ 
NESĄMONĖ

Apie tai, kad She-

so-

nariai pralaimėjo.

Pasmerkusi Milwaukee’s 
cialistus, "Laisve” tuo pačiu 
laiku džiaugiasi Sheboygan’u, 
ir sako:

"Ten Federacija išskėsto, 
mis rankomis priėmė komu
nistų ir visų pažangių žmo
nių paramą. Tai buvo tikrai 
suvienytas frontas rinkimuo
se. Sheboygane Federacija 
pravedė aštuonis savo kan
didatus iš dešimties į mies
to tarybą (iš aštuonių. pen-
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kis. — "N.” Redl.). Visas 
darbininkų judėjimas džiau
giasi ir didžiuojasi laike rin
kimų išvystyta vienybe. Ten 
nebuvo dešiniųjų socialistų 
padalinti darbininkų frontą.”
Tai irgi gryna Brooklyno 

"centro biuro” fantazija. She- 
boygano socialistai yra daug
maž tokie pat, kaip ir Mil- 
waukeė’s.
boygano Farmer-Labor Prog
ressive Federation butų "išskė
tusi rankas” komunistams, nie
kas iki Šiol negirdėjo. Federa
cija greičiaus nepaisė, ar ko
munistai jos kandidatus ihdor- 
suoja, ar ne.'

"Laisvė” tyčia pasirenka fak
tus, kurie tinka į jos partijos 
kromelį ir juos savotiškai "aiš
kina”. Bet kodėl ji tyli apie 
Kenosha, kur komunistai net 
vedė agitaciją prieš socialistų 
kandidatus, o betgi socialistai 
(pav. drg. J. Martin) laimėjo?

------------ ,
Ema gandai, kad netrukus Stanley Baldvvin, ■>dabartinis 

Anglijos premjeras, rezignuos ir užleis savo vietą Neville Cham- 
berlain, 1 ’ .

republikonų-demo^ 
šiuose rinkimuose

Gražioji Vasyliutė
(Rusų liaudies pasaka) 

(Tęsinys)
"Tai saulutė, mano raudo

noji.”
"O ką reiškia juodas rate

lis?”
"Tai naktis mano tamsioji, 

jie visi mano tarnai ištiki
mieji”

Prisiminė Vasyliutė ir tas 
tris poras rankų, bet nutylė
jo.

"Kodėl tu daugiau nieko ne
beklausi?.”/ žįngeidavosi žie
žula.

"Gana man ir šito,” atsakė 
Vasyliutė.

"Gerai, sako, žiežula, tu 
klaUSihėjai tik to, ką matei 
anapus vartų, o ne ką kieme 
Aš nemėgstu, kad kas mano 
Šiukšles neštų iš trobos. To
kius aŠ tuojau suvalgau. * O 
dabar aš tave paklausiu, kaip 
tu galėjai tiek daug darbo pa
daryti, kurį aš į tau daviau?”

"Man pagelbėjo mano moti
nos palaima”* ątšakė Vasyliu
tė. ■

"Ar tai šitaip? Išeik tu iš 
čia, palaimintoji dukrelė, ne
reikia man palaimintųjų!”

Išmetė1 ji Vasyliutę iš sekly
čios po prievarta, išstūmė pro 
vartus, nuėmė nuo tvoros kau- 
kuolę su žibančiomis akimis, 
užmovė ją ant lazdos ir, pada
vusi, pasakė:

"Štai tau ugnies ir nešk 
pamotės dukterims, nes jos 
tave tuo reikalu 'ča atsiuntė.”

Bėgo Vasyliutė namon teki
na per didžius miškus pačio
je nakties tylumoje, o jai kelią 
švietė ugnimi žibančios kau- 
kiiolės akys. Kada parėjo na
mon, jau aušo ir kaukolės 
akys geso. Vasyliutė jau buvo 
pamapiusi ją numesti, nes ti
kėjosi, kad namuose vistiek 
ugnies jau nebereikės. Tada 
pasigirdo iš kaukuolės tusius 
balsas:

“Nemesk manęs, nešk pa
motei.” i

Vasyliutė apžiurėjo pamo
tes namus, bet niekur ugnies 
nesimatė. Pamotė pamačiusi 
Vasyliutę maloniai pasitiko ir 
net ėmė apsakinėti sdvo var
gus, kaip nuo to laiko, kai 
Vasyliutė išėjo ugnies parsi
nešti, jai tekę kęsti be ugnies 
ir niekur jos gauti negalėju
si, o jei kas iš kaimynų ir 
atnešė* tai ugnis tuoj užgesda- 
vusi kaip tik spėdavo prie tro
bos durų atiiešti.

“Gal tavo ugnis neužges,” 
džiūgavo pamotė.

Kada Vasyliutė įnešė tą 
kaukliolę į seklyčią, rodos, jos 
akįų šviesos jau nebebuvo. 
Bet, kai tik pasirodė pamotės 
dukterys, jos sužibo ir taip 
sekė tas merginas, kad, ot, ro
dos, jos jas ims ir sudegins. 
Merginos nusigando ir pradė
jo slapstytis. Tačiau, tatai 
joms nieko nepadėjo. Tos ug
nies akys vis labiau ir labiau 
sekiojo jas ir nedavė joms ra-

Įinybės; Kada išaušo rytas, 
ne tik dukterys, bet ir pamo
tė buvo sudegusios į juodą 
anglį. Tik Vasyliutė viena 
liko nepaliesta.

Rytą Vasyliutė paėmė tą 
kaukuolę ir apkasė žemėmis, 
o pati nė kiek nedelsdama, 
užrakino trobos duris ir išė
jo į miestą, kur susirado sau 
naują butą ir pasiliko rgyven: 
ti. Ji apsigyveno pas vieną sce
nelę, kuri gyveno vieniše ir 
neturėjo giminių. Čia Vasyliu
tė rado sau ramų ir puikų 
gyvenimą ir jau buvo nusita
rusi taip gyventi tol, kol su- 
grįž jos tėvas. Bet jai toksai 
gyveiiimas pasidarė nuobodus. 
Ji todėl ir sako senelei: ■

“Man ilgu gyventi be darbo, 
cik, senele, ir nupirk man ge
riausių linų, aŠ imsiuos aus
ti.”

Senelė niiėjd ir nupirko 
pačių geriausių linų. Apsi
džiaugė Vasyliutė ir tuoj pra
dėjo dirbti, o tas darbas taip 
tik ir tirpo jos rankose. Ji su
verpė linus taip plonai ir taip 
lygiai kaip plaukus. Daug jau 
buvo priverptų ir todėl buvo 
jau laikas pradėti; austi, tik 
nebuvo lankčio nė staklių, kur 
butų galima austi. Niękas ne
apsiėmė nė tokio lankčio nė 
staklių padirbti, kurie butų 
tikę tokiam plonam Vasyliu- 
tės darbui. Tada Vasyliutė pa
klausė patarimo savo lėlės, 
kuri jai pasakė:

“Surask bile kokį, nors ir 
seniausį ir prasčiausį lanktį, 
šautuvėlį ir arklio karčių, aš 
viską už tave padarysiu.”

Vasyliutė surado viską, ką 
buvo lėlė prašiusi ir pati nu
ėjo gulti. Lėlė dirbo per nak
tį ir padarė stebėtinai puikias 
stakles, lanktį ir pradėjo aus
ti. Ir taip žiemai besibaigiant, 
buvo išausta tokia puiki ir to
kia plona drobė, kad buvo ga
lima net per adatos ausį iš
verti. Pavasarį Vasyliutė pati 
išbaltino drobę ir pradėjo 
galvoti, kas su ja reiktų pa
daryti.

“Žinai ką, senele, man ta 
drobė nereikalinga, tu paimk 
ir parduok ją, o pinigus pasi
lik sau,” tarė Vasyliutė.

Senelė pažiurėjo į drobę ir, 
labai nustebusi 
ko:

“Ne, vaikeli, 
man dėvėti, ji 
naudoti, nešiu 
cių.”

Paėmė senelė tą drobę ir 
nuėjo į ciesoriaus palocių ir 
ėmė ten pro langus rodinėti. 
Ciesorius pamatęs senelę pa
klausė ko ji nori.

“Jūsų ciesoriškoji didenybe, 
sako senelė, turiu labai reto 
atsitikimo prekę, kurią tik 
ciesorius tegali naudoti.”

Kada pamatė karalius tą 
di-obę didžiai nusistebėjęs, pa
klausė:

“Kiek nori už tą drobę?”
“Tai neįvertinama prekė”,

atsakė senelė, "aš ją noriu 
dovanai atiduoti.”

Padėkojo ciesorius už do
vanas ir gausiai apdovanojo 
senelę. Karalius tuoj paliepė 
savo siuvėjams kirpti drobę 
ir siūti jam marškinius. Ta
čiau, kada siuvėjai apžiurėjo 
tą drobę, visi kratėsi ir atsisa
kė siūti. Ilgai dar bandė cie
sorius ieškoti siuvėjo, bet vel
tui. Tada įsakė ciesorius pa
šaukti senelę, kuriai pasakė:

"Mokėjai suverpti ir išaus
ti tokį audeklą, dabar mokėk 
ir marškinius pašiųti.”

“Ne’aš^ tvįųsįpatie, verpiau ir 
ne aš audžiau audeklą, tai yra 
mano įsunes — mano nie^ 
gailės darbas,” atsakė- nusi
gandusi senelė.

"Tad, te siuvie tavo mergai
tė.” paliepė ciesorius.

Sugrįžo senelė namon ir ap
sakė Vasyliutei viską, ką buvo 
girdėjusi iš ciesoriaus.

"Aš tąip ir maniau,” prata
rė Vasyliutė, “ag nujaučiau, 
kad man teks tas darbas pa
daryti.”

Užsidarė Vasyliutė sekly
čioje ir dirbo, iš rankų darbo 
nepadedama, ji siuvo tol, kol 
pasiuvo ir prisiuvo viso dvy
liką marškinių. Padavė ji juos 
senelei ir liepė nunešti cieso
riui. Pati tuoj apsiprausė ir 
pasirėdžius, pasisėdo prie lan
go,—laukė kas atsitiks dabar. 
O gi žiuri, kad eina pfer kiemą

senelė ir šalia jos ciesoriaus 
tarnas.

"Viešpats ciesorius, nori me
nininkę, kuri pasiuvo jam 
marškinius, pats pamatyti ir 
savo ciesdriškomis rankomis 
apdovanoti,” sako tas tarnas 
Vasyliutei į seklyčią įėjęs.

Nuėjo Vasyliutė pas cieso
riaus į palocių ir stojosi jo 
akivaizdoje. Ir kai tik cieso
rius ją pamate, tuoj į ją įsi
mylėjo kaip be sąmonės.

“Ne, sako ciesorius, aš nie
kad su tavimi nesiskirsiu, tu 
mano gražioji mergele, tu bu
si mano žmona!”

Ir tuo pačiu sykiu jis paė
mė Vasyliutę už baltų rankc- 
Hiį ir pasisodino prie savo šo
no, o tenai, kitam palociaus 
gale, jau griežė vestuvių mu
zika. Greit sugrįžo ir jos tė
vas ir džiaugėsi jis savo duk
relės likimu, o pats likosi pas 
ją gyventi. Neapleido Vasyliu
tė ir senelės. Ji ją pasikvietė 
pas save gyventi, o lėlę per 
visą savo amžių pas save ke
sone j e nešiojosi.

Vertė Žemaičių Jonis.

Reikalaukile "NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda* 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

yra rengiamajos darbu, sa-

drobe ne
ciesoriui
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Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į "Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
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Pasikalbėjimas Cicero Trijų Parapijonų
—Tegul bus pagarbintas Jė

zus Kristus, sveikas Jokūbai.
—Ant amžių amžinųjų. Svei

ki, sveiki, Petrai, o tai tu ne 
vienas, sykiu su Jonu. Tai la
bai gerai, kad judu užėjote pas 
mane. Jau aš seniai jūsų tau
kiau. Dabar galėsime pasikal
bėti apie savo seno Cicero lie
tuvių parapijonų reikalus. 
Daug yra ko apkalbėti. O ypač 
tas musų klebonėlis Vaičiūnas 
tai jau, kaip girdime, pasiilgo 
musų pasikalbėjimų.

—O, taip taip, andai skai
čiau “Drauge’*, kad jisai jau 
aimanuoja, kodėl mes nieko 
apie jį neberašome. Ir ne tik 
kad jisai aimanuoja kodėl mes 
nieko neberašome, bet net mus 
ir išgyrė. Jisai musų raštus 
taip aukštai įvertino, kad net 
prilygino prie šventos Rymo 
katalikų bažnyčios keturių apa- 
štalų-evangelistų. Girdi, taip 
gerai parašyta, kaip tiktai 
evangelistų, tiktai jam biski 
nepatikę, kad mes esam tik 
trys, o ne keturi.

—Na, tai nieko, Jokūbai, mes 
su taiku susirasime ir ketvirtų, 
jeigu bus reikalingas. Bet da
bar aš turiu ką nors labai svar
baus pasakyti. Skaitėte antai 
gazietoje, kad Lietuvos prezi
dentas A. Smetona apdovanojo 
Jo malonybę pralotą M. L. 
Krušą 3-čio laipsnio Gedimino 
ordenu.

—Taip, snaiteme, bet yra da
bar klausimas už kągi tą Ge
dimino ordeną jam Lietuvos 
prezidentas davė?

—Tai vot ir aš perskaitęs 
“Drauge” tą žinią galvojau, už 
kągi toks jo pagerbimas? Juk 
rodos nieko ypatingo jisai Lie
tuvai ir lietuvybei, nėra atlikęs. 
Nejaugi tai butų davęs už tai, 
kad įvedė anglų kalba pamoks
lus savo bažnyčioje ir panaiki
no giesmę “Pulkim ant kelių”?

—Gerai tu sakai, Jonai, kad 
ar tiktai nebus tas Gedimino 
ordcnas už tai jam ir suteik
tas.

—Jeigu taip, tai žinote, Pet
rai ir Jonai, mes turime būti
nai reikalauti, kad tokį pat or
deną Gedimino suteiktų Lietu
vos prezidentas A. Smetona ir 
musų Cicero klebonui kun. H. 
Vaičiūnui. Juk jisai irgi yra 
vertas nemažesnio pagerbimo 
už šv. Jurgio parap. kleboną. 
Juk jisai irgi jau kelinti me
tai kaip įvedė angliškus pa
mokslus ir evangelijas į musų 
bažnyčią. Tik gal jisai nėra 
vertas 3-Čio laipsnio, bet aš jau 
sakyčiau, kad ketvirto ar penk
to laipsnio tai jau šiur.

—Na, klausyk, Jokūbai! Dėl- 
ko musų klebonas negali būti 
vertas 3-čio laipsnio, kaip kad 
ir šv. Jurgio par. klebonas? O 
tai dėlto, kad jisai tiktai ang
liškus pamokslus teįvedė ant 
vienų mišių. Bet kai panaikins 
lietuvių kalbą ant visų mišių 
ir net “Pulkim ant kelių” už
draus vargoninkui giedoti, tai 
tada tikrai bus užsitarnavęs 
3-čio laipsnio Gedimino ordeną.

—Gerai, Jonai, tu sakai, kad 
jisai nėra užsitarnavęs dides
nio laipsnio kaip 5-to — patė- 
mijo Petras. — Mes kas nors 
iš parapijonų turime parašyti 
prezidentui A. Smetonai proše- 
niją, kad greičiau prisiųstų tą 
medalį. Juk jeigu niekas tuo 
dalyku nesirūpins, tai Lietuvos 
prezidentas apie tai nieko ne
žinos. Juk man rodos, kad apie 
visus tuos didvyrius, kurie gau
na tuos Gedimino ordenus, kas 
nors parašo prezidentui Smeto
nai ir ištlumočija visus daly
kus, ką tas žmogus yra pada
ręs gero Lietuvai ar lietuvy^ 
bei, ir tada Smetona prisiunčia 
medalį, vadinamą ordenu.

—Gerai tu sakai, Petrai, kad 
reikia parašyti prošeniją, nes 
kitaip musų didelis Cicero par. 
klebonas gali kartais likti už
mirštas. O juk, rodos, žmogus 
taip storavojasi, taip daug dir
ba Rymo popiežiaus ir Chica-

gos airių 'vyskupo labui, kad 
net ir C. Y. O. kuopą sutvėrė, 
Jau vyčius palengva pradeda 
naikinti, kad tiktai tam vysku
pėliui patikti. Tai, be abejonės, 
už tokį darbą jisai gal užsipel
no jau jei ne aukštesnį, tai ir 
ne žemesnį laipsnį kaip 5. O 
jau tie medaliai ne kažin kiek 
tenai kaštuoja. O, matote, gar
bė didelė, Matote, tuojaus pa
rapi j onkos didelę vakarienę su
rengs, pinigų dovanoms sudės. 
Vis tai bus pramoga. O juk 
niekas į svętainę už dyką ne
bus leidžianias, kad pamatyti 
kaip tas medalis bus ant) kaklo 
kabinamas. Mažiausia, vis dole- 
riuką turės geri parapijonai už
simokėti, Tai vot ir bus keletas 
šimtų dolerių.

—Taigi labai viskas gerai 
man atrodo, Jokūbai. Bet, sa
kysite, kas turės tą prošeniją 
tam Lietuvos prezidentui para
šyti? Aš juk negaliu rašyti, tai 
manau, kad tu, Jokūbai, turėsi 
parašyti. Juo greičiau parašy
si, tuo greičiau ir musų klebo
nėlis gaus Gedimino ordeną.

—Jeigu norite, tai aš para
šysiu, tik šį vakarą jau nebe- 
suspėsiu. Mat, mano bobše ne
užilgo parsibalados namo iš 
tretininkių mitingo. Tai jau 
rašyti nebegalėsiu. Bet aš pa
kepsiu tą prošeniją Smetonai, 
manau, už dienos-kitos.

—Tik jau tu, Jokūbai, susi
mildamas nepamiršk pažymėti, 
kad musų klebonas kun. H. 
Vaičiūnas tiktai dar ant vienų 
mišių angliškus pamokslus ir 
evangelijas tesako. Taip, vot, 
juk ir garbė turi būti sulyg 
užsipelnymo. Kas, matote, dau
giau pasidarbuoja lietuvybei, 
įvesdamas anglų kalbą lietuvių 
bažnyčiose, tai gauna didesnę 
garbę ir didesnį medalį. Kas 
mažiau, tai, aišku, turi ir ma
žesnį medalį gauti.

—Man vienas studentas iš 
Valparaišo universiteto pasako
jo, kad musų klebonėlis, tada 
lankydamas universitetą, labai 
buvęs palankus socialdemokra
tams, kai kada net ir revoliu
cinius spyčius pasakydavęs. 
Bet, matote, išėjęs iš Valparai- 
so universiteto pakliuvo į dva
sišką stoną ir suprantama, vi
sokias laisvas mintis savyje 
užmigdė arba bent jas nuo 
žmonių paslėpė. Bet apie tai, 
kaip jau aš sakiau, parašysiu 
kitą sykį. Dabar turime baigti 
savo pasikalbėjimą, kuriuos lie
tuvius klebonus reikalinga yra 
rekomenduoti medaliamą.

—Juk draugai žinote, kad 
apart musų klebono kun. Vai
čiūno, dar yra keletas lietuvių 
klebonų, kurie irgi kiek galėda
mi storavojasi anglų kalbą įves
ti savo parapijų bažnyčiose 
Tarp jų galime priskaityti to
kius garbės vertus klebonus, 
kaip kun. A. Baltutį; Marųuette 
Parko lietuvių par. kleboną, 
kuris nors gerai angliškai ne
gali kalbėti, bet slebizavoti tai 
jau gali šiaip be taip. Ir vot 
jam irgi juk reikalingas yra 
Gedimino ordenas už taip didį 
pasidarbavimą lietuvybei.

Na, o Roselando lietuvių par 
kleboną juk irgi negalima pa
miršti. Tas irgi stengiasi, kiek 
jo silpnas išmanymas leidžia, 
pamėgdžioti šv. Jurgio par. kle
boną pralotą M. L. Krušą. Ji
sai tai net iš pometės negali 
angliškai nei vieno žodžio pa
sakyti. Nabagas pasiėmęs ang
lišką pamokslų knygą tiesiai 
skaito šiaip taip.

Jonas ir Petras vienbalsiai 
sutiko, kad bus geriausiai ra
šant prezidentui Smetonai pro
šeniją, aiškiai ir pilnai kunigų 
gerus darbus lietuvybei išvar
dijant.

—Tik jau tu, Jokūbai, nepa
miršk rašydamas tą prošeniją 
ten pažymėti, kad visi tie kle
bonai labai dar prastai angliš
kai tekalba, bet nebagai sten
giasi kiek galėdami visus tuos 
lietuvius mužikus paversti ang- 
likais kaip tik įmanydami.

—Tai jau jus, vyručiai, bu- 
kitę, be baimės, aš manau pa- 
taikinsiu. Juk aš esu rašęs ru
sų carui prošeniją, o dabar čio? 
nai liętuyiškai rašyti tai man 
visai nėra sunku. Prie to juk 
tai ne Rusijos carui rašyti, už 
ką kartais galėdavai kalėjimo 
gauti. O dabar čionai tik Lietu
vos prezidentui, tad jau nėra 
jokios baimės. Juk jeigu ma
no prošeniją jam ir netiktų, 
tai jisai mane į kalėjimą padė
ti negali. Mat, aš gyvenu Ame
rikoje, laisvoje šalyje, ir prie 
to dar esu Amerikos pilietis.

Kita vertus, kogi jisai tenai 
pyks ant manęs? Juk tie meda
liai arba ordenai ne kažin kiek 
jau kaštuoja. Gal Amerikos pi
nigais ir kaštuoja kokis kvotė- 
ris, bet už tai kokia didelė gar
bė iš to pasidaro. Taigi, vis jis 
perskaitęs mano prošeniją dėl 
viršminėtų musų Chicagos lie
tuvių klebonų gal susimylės ir 
po mędalį pasiųs.

Cicero Trys Parapijonai —
Petras, Jonas ir Jokūbas,

TARP MUSU I 
BIZNIERIŲ
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Didelė paviešėjimo ir 
pasilinksminimo 

užeiga

Club Rajah, 6627 South 
Western avenue, yra tur būt 
vienintele teikia užeiga Chica- 
goj užtaikomą lietuvių. Kliu
bo vedėjos ir savininkės yra 
Miss Andruliutė ir Mrą. Tamo
šaitienė, 933 West 33 st, bu
vusi Andrulienė.

Club Rajah svečiai visuo
met gauna geriausią ir man
dagų patarnavimą, nes dau
giau kaip 20 unijistų darbi
ninkų, patarnautojų įr links
mintojų dirba musų viengen
čių įstaigoj.

Teatrališki perstatymai, dai
nos ir muzika yra teikiami 
kas vakaras. I Club Rajah už
ėję pamato gerą show visai 
veltui. Del informacijų žiū
rėkite garsinimą.

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį Club Rajah patalpo
se įvyks Cjrajid Opening. Sa
vininkės specialiai viską ruo
šia ir puošia, tai bus didelė 
pramoga. — Niekutis,

i ■ - - -

Bridgeporto biznie
riai modernina 

biznius
Daug metų laikąs gerą bu- 

černę ir groserhę Mr. Knaber 
pertvarkė ir pagerino savo 
biznį. Po'Velykų valgomieji 
geri produktai yra žymiai nu
piginti, todėl šeimininkėms ir 
iš toliau apsimokės pažygiuoti 
iki Mr. Knaber Unievarsal 
Food Store, 334# So. Margon 
Street.

Grocernės savininkas Mr. 
John Laudont perdirbo visą 
savo biznį į švarų, moderniš
ką bargenų Midwest Store, 
Groceries and Meat Market, 
3441 So. Morgan st.

Orui atšilus pas Mr. J. 
Laudont tikrai visuomet gau
sit nebrangiai šviežius ir ge
rus produktus, nes viskas čia 
geriausia užlaikoma moderniš
kuose šaldytuvuose.

Spaustuvininkai A. D. Kau- 
lakis ir žinpmas Chicagos lie
tuviams Bridgjeport spaustu
vės savininkas Mr, Valinskas 
persikėlė į naują, didesnę ir 
tinkamesnę spaustuvei vįętą, 
bųtent adresu 3423 S. Morgan 
Street. •

Spaustuvė yra įrengtą su 
greito judėjimo piąšinomis ir! 
vienas presas visai naujas,! 
moderniškas. A. D. Kaulakis 
ir Mr. Valinskas tikisi, ' kad 
dabartinėj spaustuvėj jie gą-1 
Ii duoti geriausią spaudos pa

tarnavimą Bridgeporto apie- 
hnkej.

Mrs. Kupšas, 3322 So. Mor* 
gan st,, per ilgus metus turį 
nuosavus namus, kuriuose 
randasi keli bizniai. Būtent 
Mr. Kupšas ir dukterys užlaL 
ko Ice Cream, Caųdies and 
Soda Fountain biznį.

Sekamam jo name Mrs, Ali
na Rarowski užlaiko Anną’s 
Tavern su rusiška ir turkiška 
pirtim, 3318 So, Morgan st, 
Tai regis yra vienintelė tokia 
įstaiga šioj ąpięlinkėj, kur su
sirinkę išsigerti^ labiausia ket- 
tvirtadįeniais ir šeštadieniais, 
gali ir karštoj pirty išsimau
dyti.

Jeigu pasitaiko susitepti ar
ba susiraukšlėti jūsų siutui, 
tai trečiame bizny, 3316 §o. 
Morgan st., randasi geras rū
bų siuvėjas ir valytojas Mr. 
Mockus. —N-nų Neivsboy.

p- . I. . '

BRIGHTON PARK— Geor- 
ge’s Meat Market ir grosemė, 
4501 So. Tallman avė. Šioje 
bučernėje ir grosernėje vi
suomet randasi didelis pasi
rinkimas šviežios mėsos ir 
grocerio už prieinamas kai
nas. Šią įstaigą perėmė nauji 
savininkai, pp. Dambrauskai. 
Jie yra gero budo žmonės, 
visuomet ir visur draugiškai 
sugyvena su visais. Taigi 
brightonparkiečiai neužmirš
kite pp. Dambrauskų bučer- 
nės ir grocernės, nes gausite 
gerų maisto reikmenų ir že
mas kainas.

BRIGHTON PARK— Maple- 
wood Pharmacy, 2533 West 
43rd St. vaistinė yra nuosavy
bė p. StAnley Prichodski,. - ku
ris jpirmiau užlaikė vaistinę 
adresu 4358 So. .Maplewood 
avė. per daug metų. P-nas 
Pričhodskis yra senas aptie- 
korius. Brightonparkiečiai, ne 
užmirškite jo naujos vietos 
adreso.

MARQUETTĘ PARK— Pė- 
ter Pranskus' Tavern, 6538 So. 
Western avenue. P. Pranskus 
yra senas 18 gatvės gyventojas 
ir pp. Pranskai yra žinomi 
kaip draugiški žmonės. Da
bartiniu laiku jie nupirko na
mą aukščiau minėtu 'adresu 
ir atidarė gražiai išpuoštą ali
nę. čia yra stalai ir kamba
riai moterims ir merginoms 
atsisėsti. Geriausios rųšies 
degtinė, vynas, alus, cigarai, 
užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas.

P. Pranskaus draugąi ii; 
pažįstami ir visi Marąuętte- 
parkiečiai neužmirškite šios 
užeigos. Jos garsinimas kas
dien eina Naujienose.

BRIGHTON PARK — Czer- 
wiec Wrecking 'and Lumber 
Company, 3658-64 So. West- 
ern avenue. Lietuviai norintys 
pirktis lumberio, t. y. medžio 
reikmenų naujai statomiems 
namams arba namų taisy
mui, pleisteriui arba stogams

KAROLJNA WAITREVIČIENfi
(po tėvais Lapinskaitė)

Mirė balandžio 13 d„ 1936 
m., 4:30 vai. ryto, sulaukus 52 
metu amžiaus.

Kilo iš Kauno rėd., Kėdainių 
anskr., Kėdainių parai.

Amerikoj išgyvenę 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Antanu. 2 sūnūs: Vincen
ta ir Pętra, dukterį Stelių 
Marcinkus, žentą Jim, 2 bro
lius: Zmmonta ir Petrą La
pinskus ir daugr kitu giminiu; 
o Lietuvoj motina Agnieška 
Lapinskiene, 2 brolius Joną iy 
Juozapa, 2 seseris: Sofija ir. 
Antanina.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioj 42 Ę. 108th St.

Laidotuvės iyyks šeštadieni, 
balandžio 18 d., 1936 m. Iš Ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydėta 
i Visu Šventųjų parap. bažny
čia. kurioj įvyks gedulingos pa-: 
maldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, ,draugus-ges ir pažy
stamąsias dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliude:

Vyraą, sūnūs, duktė. 
Žentas, broliai ir gimines.

Laiaotuviu, direktoriai: S. C. 
Lachawicz ir Sūnūs, Telefonas 
ČANal 2515-; _ .. 

dengti, patariami kreiptis čia.
Gausite kokio norite lumbe

rio—seno ąr naujo. Gausite 
gerą tavorą už žemesnes kai
nas nęi kitur, nes ši įstaiga 
yra didelė, kur visuomet ran
dasi platus pasirinkimas. Ir 
medžio reikmenės parduoda
ma arba už pilnai sumokėtus 
pinigus arba lengvais išmokė
jimais. šios kompanijos gar
sinimas eina kas šeštadienis 
Naujienose ir jame pagarsin
ta apie tą biznį daugiau.

—Senas Petras,

Nina VanZandt Spies 
palaidota

Antrądienį, balandžio 14 d., 
tapo paladota Nina Van Zandt 
Spies. Jos vardas buvo suriš
tas su vienu kruviniausių Chi
cagos istorijoj lapų.

Kūno 50 metų atgal Chica- 
goj, aikštėj žinomoj Haymar- 
ket vardu, grupė radikalų lai
kė prakalbas. Kas ten metė 
bombą, kaip daugelis mano, 
provokacijos tikslais.

Del bombos sprogimo tapo 
apkaltinti būrys anarchistų, 
jų tarpe jaunas vokiečių laik
raščio redaktorius Spies. Jis 
su trim kitais ir buvo pa
kartas.

Vakar palaidota Niną Van 
Ząndt Spies anuo laiku buvo 
gražuolė visuomenės darbuo
toja — sočiai worker. Ji iš
tekėjo už Spies, kurs buvo 
laikomas kalėjime ir pasmerk
tas mirti; šliubą paėmė kalė
jime vos keturias dienas pirm 
Spies mirties, i ;/į i ,

Eilės radikalų darbuotojų ir 
jų simpatizatorių atlankė mo
terį grabe Beaumont laidotu
vių įstaigoj adresu 912 West 
Madison st. Kaspinai buvo 
pusiau raudoni, pusiau juodi. 
Juodumas — ženklas liūdesio, 
o rausva spalva — ženklas, 
kad sena radikalizmo dvasia 
neišnykus. > r * < ,

Nebuvo laidotuvėse demon
stracijų, nebuvo kalbų. Vietoj 
to matėsi tylus susimąstę žmo
nės, kurie 50 metų atgal ko
vojo kartu ,su atsiskyrusia 
darba moteriške.

I kapines kūną palydėjo ma
žas žmonių būrys. Laidotuvių 
procesija apsuko vietą prie 
Despįąines ir Randolph gatvių, 
kur įvyko Haymąrket riaušes. 
Ten sustojo. Apie 100 žmo
nių minia sudainavo Interna
cionalą. Susirinkusių būry 
buvo Lucy Parson, našlė vie
no iš keturių pakartųjų anar
chistų. Buvo čia ir Theodore 
Appel, kurs irgi dalyvavo mi
tinge, kai įvyko Haymarket 
suirutė.

Kidnapinimų nesto- 
kavo

Kidnapinimų įvairių dar
buotojų, politikierių surištų su 
balsavimais nestokavo antra-

ANDRIEJUS VILČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 diena. 11:15 va
landa ryta 1936 jn., sulaukės 
50 metu amžiaus, gimęs Kauno 
frėd., T^iu ap., Kuntąučiy 
mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barbora po tėvais Iva* 
navičaitė, 2 sunu Alfonsą ir 
Henryka, dukterį Bronislava ir 
daug kitą giminiu.

Amžin. Andriejus priklausė 
prie Lietuviu . Piliečiu Kl. ii 
Chicagos Lietuvių Sav. Pa. Dr.

Kūnas pašarvotas randasi 
2059 W. Cermak Rd.

Laidotuvės ivyks penktadienj 
balandžio 17 diena, 8 vai. ry
ta iš namu i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Andriejaus Vilčali- 
Sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimu 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, sunai, duktė ir giminės

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Ganai 2515.. ‘ r /• 

dienį irgi. Daugiausia buvo 
kidnapinami Horųerio šalinin
kai. Purvinimu taktikos, at
rodo, Keliy-Nash šalininkai
kur kas pralenkė Hornerio ša- • Balandžio 4 dieną Lietu- 
lininkus. vių Socialistų Sąjungos Centrą-

Balsavimų dienų nu
kentėjo V. Stulpinas

Vakar, t. y. antradienį, Chi- 
cagoj buvo balsavimai. No
minavo partijų kandidatus 
įvarioms vietoms ir rinko par
tijų valdininkus.

Iš pat ryto, kiek teko pa
tirti, jau buvo nukentėjęs ir 
vienas lietuvis. Priešingos 
grupės politikierai sumušė V. 
Stulpiną prie balsavimų sto
ties, kuri randasi arti Halsted 
ir 35 gatvių kampo.

Apie įvykį duota žiną rin
kimų komisionieriui, kurio 
patvarkymu vėliau tapo paša
linti buvę stoty rnkimų tei
sėjai ir klerkai, o jų vietoj 
padėtas kitas teisėjų ir klerkų 
štabas. — VBA,

Stanseliui (lietuviui) 
neleido prižiūrėti 

balsavimus

Lawrence Staricel, Horne
rio šalininkas ir precinkto 
kapitonas 13 wardoj, vos Spė
jo išeiti iš savo namų 5034 
Archer avė., kad keliauti į 
balsavimo vietą prižiūrėtojo 
darbui, kaip staiga išgirdo už
pakaly savęs šiurkštų balsą: 

į Grįžk ątgal j tą naiųą l '
Staricel paklausė rūstaus 

balso. Mat balsas nejuokavo. 
Bet kai Staučei sugrįžo, tai jo 
moteris išėjo presinkto kapi
tono pareigoms. Ji ir ėjo jas 
visą dieną.

PRANEŠIMAS
Atidaroma didesnis ir nau

jesnių taikų pavyzdžių kamba
rys. Chrysler ir Plymouth yra 
greičiausiai išparduodami auto
mobiliai. Yra taip pat gerų pa
vartotų automobilių stakas.

Kainos nuo $25 iki $600 vi
sų išdirbysčių ir modelių. Pir
mas mokesnis 10% arba jūsų 
automobilis. Likusi — kaip su
tarsime.

Matykite pirma arba paskiau 
prieš nuperkant.

BERMAN AND BŪNNIN 
South Side Fastest Growing 
Chrysler & Plymouth Dealers, 
3207—3246 S. Halsted St.

Vartotų automobilių Lot 
3416-22 S. Halsted St.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musu bu- 
černę ir grosernė ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežių maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musu bučernę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 Sq. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

Pirkite Gėrimus Pas 
Lietuvi

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

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

SIRINKIMAISU
L.11. ..... .

ŠIANDIEN
Rosealnd—Lietuvių laisvamanių kuopos Roselande susirinkimas 

priputola antradieniui, 14-tai balandžio. Del to, kad tų 
dienų įvyksta miesto ir kitokių valdininkų balsavimai, 
tai laisvamanių kuopos susirinkimo nebus. Kuopos susi- 
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 15 dienų, Darbinin
kų svetainėje, 10413 So. Michigan avė. Antanas Jocius, 
kuopos rašt.

RYTOJ
Humboldt Bark Lietuvių Politikos Kliubo mėnesinis susirinkimas 

įvyks balandžio 16 d. 8 vai. vakare Elmira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. Gerbiami kliubiečiai malonėkite 
būti štame susirinkime, turėsime svarbių reikalų aptarti. 
Valdyba,

Atsiimkite savo 
overkotą

linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite j “Naujienas” atsi
mainyti.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau 37..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

TeL Republie 8402

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė, 
Pristatom i namus ir groserb

Pašaukit

Victory 4181 .

J ■!
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r Kur Susirenka

THOMAS
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parku nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfan 1104

—' '■>   l, —1 11         i h i  i    —  

GDDTMr TNTM iJT ■
Mušti užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi- 
"■kuanNSK*“

82th and Kean Avė. WUlow Springs

4

CLUB RAJAH
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10432
DINE & DANCE

Floor Shows Kas Vakaru 
su

Sunny Bouche, M. C> 
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Stėko Vakarienė 
Be Cover ar minimum chargę 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai.
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Ganai 7522

Peter Pranskus Tavern 
Musu naujai atidaryto! ir.gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musų uže gą 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

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



BALTRAMIEJUS STEPONAVIČIUS SUN 
KIAI KARIAVO SU VAGILIAIS

Star

Manydamas

BRIDGEPORTAS.—Balandžio 
12-tą Baltramiejus Steponavi • 
čius, 3141 S. Halsted st 
Bakery savininkas, turėjo di
delį karą su vagiliais.

P nas Steponavičius buvo tik 
ką užmigęs apie 12 valandą nak
ties, ir dar kaip Velykų naktį 
jis gal kiek sunkiau miegojo, 
negu paprastai. Juk tą naktį 
giliau* įmigusių buvo ir daug ki
tų.

Tačiau kada neprašyti sve
čiai įsilaužė per užpakalinį na
mo langą į vidų ir pradėjo čia 
šeimininkauti, tai B. Stepona
vičius pabudo.
kad tai jo paties brolis parėjo 
namo ir daro perdaug triukš
mo, Steponavičius atsikėlė iš lo
vos ir vienuose naktiniuose rū
buose išėjo į kitą kambarį pa
kalbėti su broliu.

Tačiau žaibo greitumu* bome
liai puolė prie Steponavičiaus ir 
ėmė mušti jį per galvą ir bur
ną.

Nors drg. Steponavičius yra 
stambus vyras ir tvirtas, ta
čiau išnetyčių užpultas kokių 
penkių bomų ir dar tamsoj, 
pasijuto gan keblioj padėty 
esąs.

O bomeliai, bemušdami Ste
ponavičių ir nepajėgdami par
blokšti ant žemės, sumanė jį 
prismaugti. Bet vieno vagilio 
skausmui, o visų kitų nelai
mei, kažkurio iš smaugėjų 
pirštai papuolė į K. Stepona
vičiaus burną. Steponavi
čiaus dantys sugnybė kaip 
replėmis pirštus ir nepalpi- 
džia. ’ j?

Vagilis pradėjo šaukti visa 
gerkle, netrivodamas iš skaus
mo ir negalėdamas ištraukti

PRASIDĖS 
Balandžio 17 d. 
Sovietų Rusijos Duoklė 

U. S. S. R. Moterim 
3 MOTERYS .

SONOTONE

STADIUM
1800 WEST MADISON STREET

TIKTAI DABAR
TRUMPAM A ■ ■

laikui PREZENTUOJA

DU BROS. 
CIRKUS 

w«hCLYDE BEATTY
3 R. R. TRAINS 
60 RIDERS
60 CL0WNS 

60 AERIALISTS
1080 PEOPLE 

$7,500 DAILY EXPENSE
-2& 8P. M.

įžanga
40c iki $1.65

T 1 K I E T U S GALIMA 
NUSIPIRKTI DABAR—

BOND CLOTHING 
STORE, (MS W. Madlflon 
St. ir Stadlum Box 

Ofise

pirštų iš burnos. Kiti gi bu
meliai muša Baltramiejų, kad 
paleistų jų draugučio pirštus. 
Galų gale vagilio kruvini pir
štai pasiliuosavo iš Steponavi
čiaus burnos ir visi bomeliai 
dūme lauk iš namų.

Atsipeikėjęs Baltramiejus 
Steponavičius apsižiūrėjo, kad 
ir jo paties galva ir burna yra 
skaudžiai sumušta, p vagiliai 
visgi išktynijo registerį ir iš
nešė smulkių pinigų- $16, ku
rie buvo palikti kaip grąža ry
tojaus dienos kostumeriams.

— Senas Petras.

Imkimės Darbo drau-

Aš manau, kad jau pasilsė
jome užtektinai besnausdami 
ir prisižiurėjimo iki soties vi
sokių nesąmonių .veikimui, jei 
taip galima pasakyti. Žino
me, kad per daugelį metų bū
rys utopininkų rengėsi suteik
ti pasauliui rojų ant žemės,, 
kur nebūtų reikėję dirbti arba 
butų reikėję. visa mažai pa
dirbėti ir visko būtumėm tu
rėję: tik teatruose būtumėm 
sėdėję ir cigarus rūkę per die
nas. Nes nebebūtų buvę dy
kaduonių, nebebūtų buvę nei 
ponų, valdžia butų tarnavusi 
žmonėms, o ne žmones val
džiai.

Tai buvo sapnas — gražus 
sapnas/ bet visgi sapnas. O 
tikrenybėj ką gavo tie, kurie 
paklausė utopininkų? Šalis, 
kaip Rusija, atsidūrė tokioj 
padėty, kad dabar nebežino 
kaip iš. tos košės išklampoti. 
Visų pirma, ažubt’ gauti ciga
rus ir teatrus, rusai neteko ne 
duonos, o galų gale neteko ir 
liežuvių. Mat, ten valdžia, 
ažuot tarnauti žmonėms, už
darė visiems burnas (o kai 
burna uždaryta, tai kam tas 
liežuvis reikalingas?) Tačiau 
ir to negana. Galų gale patys 
“derži-mordos” turėjo duoti 
savo sekėjams orderį: drau- 
gučiai, stengkites kiek galėda
mi veikti, kad jums burnų ne
uždarytų taip, kaip mes už
darėme savo pavaldiniams, ba 
atrodo, kad visvien reikės tą 
ligą gydyti ankščiau ar vėliau 
net musų pačių, t. y. deržimor- 
dų krašte; ir čia žmonių lie
žuviai turės pradėti veikti.

Kituose kraštuose, kaip Ita
lijoj arba Vokietijoj, jau ne 
raudoni išganytojai, bet juodi, 
pilki ir margi atsirado. Tie 
jau nesakė žmonėms, kad 
dirbti nereikės. Jų evangelija 
yra: dirbkit kiek spėkos neša, 
bet pasinaudosiu tik aš, kaip 
jūsų vadas; ir nieko kito ne
klausykit, tik manęs vieno, 
nes aš esu jūsų vadas, tik vie
nas žinau ko jums reikia...

Pavaldiniai klausė ir aklai 
sekė savo vadus. Bet dabar 
visas svietas ir patys vadai ži-

no kur atsidūrėm. Supranta 
klaidąs padarę paneigdami 
obalsį: žmonių balsas, Dievo 
balsas. į

Dabar tie iš musų, kurie ne- 
pasidavėm su vadžiojimams, 
arba ir tie, kurie pasidavėm, 
bet susipratę nebenorint to
liau būti vedžiojami už nosies, 
kurie norim, kad žmonės pa
tys save valdytų per savo iš
rinktus atstovus, kad pati vi
suomenė, o ne vien vadai rū
pintųsi žmonių gerove ir tin
kama liaudžiai tvarka, — da
bar mes turime sukrusti dar
bui. Užtenka ilsėjimosi. Nes 
šitokia tvarka galės išsilaiky
ti, jeigu viešpataus demokrati
ja pilnoj to žodžio prasmėj.

Taigi visi, kuriems demo
kratija yra brangi ir kurie 
jaučiamės demokratijos šali
ninkais esą, susiburkim daik
tai! — susiburkim visos
gijos, organizacijos, pavieniai 
asmenys; prisidėkime prie 
sunkaus, bet kilnaus darbo 
demokratijai ginti. Šiam dar
bui pradžią padarė “Naujie
nos” (num. 65, kovo 17 d.) at
sišaukimas. Ypač mes, kaip 
lietuviai, padėkime Lietuvos 
žmonėms atsteigti demokrati
nę tvarką. Minėtą atsišauki* 
mą į visuomenę pasirašę tik 
pradžią padarė. Veikti be vi
suomenės paramos nė nema
noma. O ir neįmanoma būre
liui žmonių veikti tokį milži
nišką darbą. Tokį darbą sėk
mingai varyti gali toliau tik 
visų demokratiškai nusistačiu
sių liėtuvių Amerikoj sušauk
tas seimas.

Seimas turės galios ir nusta
tyti visų veikimui planą, nes 
seime susitiks visų kolonijų 
pasiuntiniai. Jie išrinks vei
kiantį komitetą, seimas su
trauks visus demokratijos ša
lininkus daiktan.

Chicagoje artimoj ateity 
įvyks šiuo reikalu draugijų, 
kiiubų ir kitokių organizacijų 
konferencija. Šitokios konfe
rencijos Chicagoj ir kitose ko
lonijose parinks* fĮgĮegatus į 
seimą ir pąsitars; svarbiais 
liausimais.

Taigi imkimės svarbaus 
darbo, pradėkime gyvenmo 
vagą varyti ta kriptim, kuria 
reikia, o ne kur vėjai pučia. 
Jeigu pasauly butų veikusos 
minios demokratijai įkūnyti 
tiek, kiek veikė žmonių teisių 
uzurpatoriai; tai šiandie ne
būtų visokių spalvų diktatū
rų. O diktatūra visuomet yra 
bizūnas vieno asmens ran
koj; bizūnas, kurs engia vi
sus aplinkui. Šalin diktatūras, 
ai gyvuoja demokratija!

— Laisves Varpas.

Velykos, kareiviai, 
biznieriai, ligoniai

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugatoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL S AVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

a MALEVOTOJAMS IR
/YiyClOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

Q7a 1 gali.
v I V special

Specialė maleva medžio C7a 1 galionas flat balta $6 40 
darbui, .............   gal. ” ■ maleva ......................... ■ «ww
1 gal. grindims ir trim varnish, t L

išdžiūsta j 4 valandas 97c 1 galionas pirmos kl. 93c 
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PAINT STORE 
1411 So. Halsted St TeL Canal 5063

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......

1 gal. grindims ir trim varnish

1 galionas enamel $ 1.39 
ir daugiau

ir daugiau

NAUJI^p§, j^iipago, III, 
lėti savaitę kitą Westsides li
goninėj, wafd 508, 1850 Har- 
rison st.

Ta pačia porga kateiviai at
lankė ir Ketvirticnę Garficld 
ligoninėj,., kambarys 528. Kaip 
iš po sunkios operacijos, tai 
ligonė atrodo labai gerai. Ne
trukus ji bus švžiĮiųjų tarpe. 
To jai visi pageidauja.

Antanui Lingei Velykos ne
kokios, nes su krukihis netoli 
jis gali žingsniuoti.

Senas vietos gyventojas B, 
Valančauskas išvežtas į ligo
ninę tuojau mirė. Jis buvo 
Vakarinės žvaigždės klubo na
rys, dabar Chicagos Lietuvių 
Draugijos; priklausė ir kr 
toms draugijoms. Apie Įaido- 
tuves bus pranfešta vėliau.

šį šeštadienį, balandžio 18 
dieną, p. Šamoto svetainėj, 
prie 15 gatvės ir 49 avenue, 
įvyksta vietos Kareivių Uni
formos skyriaus parengimas. 
Kas norite smagiai laiką pra
leisti, tai ateikite. Įžanga tik 
25c. asmeniui. , Be to, alaus 
stiklas dykai. Mužiką šauni iš 
pat didmiesčio — Chicagos.

Klovainic'Čių perengimas 25 
dieną balandžio Šameto sve
tainėj, ten kur atsibuvo krik
štynos.
atsilankyti. Komisija 
pastangas visus 
imti.

Kaip . kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Raudonos Ro
žės kliubas per Velykas turė
jo šokių vakarą. Vėliau va
kare Lietuvių Liuosybės sve
tainė buvo kupina gražaus 
jaunimo, kurs linksminosi prie 
geros muzikos.

Dažnai čia girdėti kalbos, 
•kad reikia vienybės, sutarties, 
kad nekenktų vieni kitiemš. 
Taip turėtų būti, bet taip nė
ra ir vargiai kada nors bus.

N.' Rašė jas.

Vieni purviniausių 
balsavimų Chica

gos istorijoj
Jau popietinėse laidose Chi- 

cagos spaudą pažymėjo, kad 
antradienio balsavimai buvę 
vieni purviniausių miesto is
torijoj. Pirkta balsai, vogta 
balsai, vartota visos priemo
nės, kokias tik politikieriai 
žino (o jie žino jų nemažai) 
balsų sukimui. Leista balsuo
ti šimtams žmonių, kurie ne
turi teisės balsuoti. Visame 
mieste išmesta iš balsuotojų 
skaičiaus daug tokių piliečių, 
kurie turi teisę balsuoti. Buvo 
nemažai tokių stočių, kurios 
tapo atidarytos kur kas ankš
čiau nustatyto laiko, kai dar 
nebuvo susirinkę balsavimų da
botojai, ir tokiose vietose gal 
būt šimtais balsų įmesta į dė
žės nelegaliai.

Neapsiėjo ir be
Vienas pirmųjų nukentėjo lie- 
tuvs V, Stulpinas.
Stulpiną Philip Zimmerman, 
808 West 35 st., tapo areštuo
tas. Jo kišenėj rasta septynio
lika sumarkiuotų balotų.

Apie Stulpino sumušimą ry
toj bus pranešta plačiau.

muštinių.

Trečiadienis, balan. 15, 193G

CLASSIFIE.D ADS
Educational

Monyklos
COAL

Visi esate kviečiami 
deda 

gražiai pri-

Susivienijinio Lietu
vių Amerkoj 301 kp 
balsavimiįpasekos

DRESS DESIGNINb—MILLINERY
LEARN DRESS DESIGNING — Pftttern 

Draftiiig, DrefiHmaklng, MHlinery or 
. Power Machine Operatlngr. Individual in-

Btrnctions. Enroll now. Day or evening 
dasaes.. Re aso n abi e ratas. Most mod- 
ern eauipped eehool. Eatablinhed 1902. 
Corna in or write for free Booklot. B.

MASTE R GARMENT SCHOOL.
400 South State St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ •
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
. ■ ------ o------

CO.

High Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

$3.75
$4.00
$4.00 per
$2.75

Mine Run 
Lump ......
Egg .........
Screen ......

$2.00 per ton truckers charge.
Phone. Day or Nite-r-KEDZIE 3882

per 
per

per

ton 
ton 
ton 
ton

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Tur-

Sumušęs

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

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

Hemlock 0800
H------ O------

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408 

—O—

$1,500 Dovanoms
Tikietas Dykai į Dovanų 

Laimėjimų vakarą

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

3003-303? S. Halsted St. 
VICtory 1272-1273 

------ O------

eina

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais, Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

CICERO — Velykos tai ne
paprasta šventė kaip Lietuvoj, 
taip ir čia Amerkoj, Lietuvoj 
kai kuriose vietose Velykų 
naktis labai trukšmingai ir 
įspūdingai būdavo minima: 
eidavo “kareiviai”, “žydai”, 
visoki neva senų laikų valdo
vai. čia Amerikoj to viso nė
ra.

Vienok pas mus Ciceroj ta 
sena tradicija praktikuojama. 
Kareiviai stovi per naktį baž
nyčioj ir su kepurėmis. Jau 
daug metų kaip tą užduotį at
lieka vietinė Lietuvių Karei
vių Draugija. Nors ši drau
gija yra tautiška, bet su baž
nyčia susirišusi. Keistai atro
do, bet tai yra senas paliki
mas, taip* priprasta, taip ir da
roma. Už tokį pasišventimą 
kareivius visi myli ir gerbia. 
Vietos biznieriai atneša ir do
vanų.

Šiemet gražiai parėmė p. 
Lutkus, E. Jablonskienė, Sa- 
maška, Dabašinskis. Seną ka
reivių vadą M. Marcinkų dar
be ištiko nelaimė. Jis susižei
dė ir guli ligoninėj. Visi jo 
apgailestauja, ir Velykų die
noj ligonį aplankė ir įteikė 
jam gėlių. Ligonis jaučias 
neprastai, bet dar turės pagu-

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui — vy
rui ir moteriai būti nariais 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi
torium, Įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Dovanų laimėjimui
$1,500 vertes — Pontiac auto-1 

į mobilius, 1-adio, parlor setai, 
ir daugelis Uitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio

CICERO —^Susivienijimo 30 dieną, tai kviečiam visus, 
Lietuvių Amerikoj 301 kuopos kurie dar nesate nariais Chi- 

.šiomis denomis įvykusiame su- cagos Lietuvių Draugijos, di- 
rinkime, kur balsuota centro džiausios lietuvių organizaci- 
viršininkai, kandidatai gavo jos, įsirašyti, 
balsų tiek: Įsirašyti Draugijon galima
Į prezidentus —— F. J. Bago- per musų konkursantus, Drau- 

čius 27, N. Rastenis 3, J; A. gijos narius arba atvykite tie- 
Čepononis 3; šiai į Draugijos Ofisą, 1739 5.

į vice-prez. — J. K. Mažukna \ Halsted St. — ofisas adaras 
. 25, A. O. šalna 8; panedėliais ir ketvergais visą
į sekretorius — M, J. Vinkas dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va- 

4; E. Mikužiutė 28, A. Žala- kare, nedėldieniai^ nuo 9 vai. 
Morris 1; ryte iki 1 vai. po piet.

į iždininkus — K. P. Gugis 26, Chicagos Lietuvių Draugija 
J. S. Lopatto 6; yra pašalpos ligoje, pomirtinių

į iždo globėjus — S. Mockus taipgi kultūros Draugija. Pa- 
4, E. Mikužutėi 28, A. Žala- šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
toris 7, J. Miliauskas 20, K. $10, v$16 savaityje, pomirtinė 
Preitis 0; — $200, palaidojimo

į daktarus kvotėjus — Dr. J.|lamš $50 extra.
Nariais Draugijon priimami 

nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia-1 kynų. 
mi į narius ♦ skaitlngos Drau
gijos. Laukiam.

Staneslow 25, Dr. A. J. Va- 
libus 4; Dr, M. Mikolaihis 2.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir bė degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir UnėCefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

u r r I k-
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751

Opposite Dari:- SHire, ’.’d 1’loor

veika-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio ANTA
NAS JANUŠAUSKAS, pirmiau gy
veno apie 16th ir Ruble, dabar gy
vena ant farmos Michigane — Pra
šau ji pati ar žinančius apie ji atsi
šaukti. Busiu dėkingas.

JOE ALIŠAUSKAS, 
142 So. Brown St. 
Rhinelander, Wis.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrus mergina 
dirbti grosernėje. Darbas ant vi
sados. 2539 W. 69 St.

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garadžius, 
ir porčius ir padarome pundamenta 
ir kaminus,’ patyrė per dvidešimts 
metu. Darau darba ant lengvo iš
mokėjimo ir kožna darba garan
tuoju.

JOE LELEIKA,
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 8140.
—O•—

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

Tel. YARDS 1834

SKUDURU SORTUOTOJA, tiktai 
patyrus. Gera mokestis. Roscoe Over- 
rall Laundry Co. 3517 W. Harrison 
Street.

MERGINA abelnam namu darbui 
20—35. mylinti kūdikius. Geri na
mai, $8 savaitei Village 6015.

MOTERYS, patyrusios prie sorta- 
vimo skudurų. Nuolatinis darbas. 
Ideal Junk Shop, 1505 W. Austi n 
Avė. Haymarket 7133.

REIKALINGA patyrusi veiterka— 
Valandos nuo 7 ryte iki 3 po pietų. 

6236 So. Westem Avė.

■ Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
Tavern — Kad galėtu atlikti porte
rio darba prie baro. Box 421. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

pilnai patyręsREIKALINGAS 
siuvėjas prie vyriškų ir moterišku 
rūbų, kuris moka visa darba — Dar
bas ant visados.

4300 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas dirbti prie baro tavernoj.

2554 W. 63rd St.

PIENO IšVEŽIOTO-JAS reikalin
gas, padorus, kalbantis lietuviškai ir 
lenkiškai South Side distriktui. Tu
ri užsistatyti bonsa. Atsišaukite Box 
423, 1739 S. Halsted St. Naujienos.

REIKALINGAS žmogus prie . na
mų prižiūrėjimo už pragyvenimą. 
Geistina — ne pijokas. Geram vy
rui pastovi vieta. Atsišaukite laišku 
Box 424, Naujienos.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pajšauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo—- 
Blekorius ir Stogius.

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

CLASSIFIEDADS
Automobiles

4 durų Sa- 
mažai vartotas. Bargenas. 

Priimsiu sena karą i mainus. 
(Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. BouleVard 2510 

Matykit . Paul Bruchas

CHRYSLER 1934 
dan -

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas dirbti prie baro tavernoj.

2552 W. 63rd St.

TRYS patyrė vyrai dirbti gele
žies yarde. Security Iron and Metai 
Co. 1455 Blue Island Avenue.

\ Rooms,

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, se
rą kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 

Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda. ar
ba vežimais, 
nimo, daržų, žolės ir t. t. 
tom i visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III.

Dėl gėlių, prie sodi- 
Prista-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Pamatykite

DUOSIU kabarius vedusiai porai 
be vaiku už prižiūrėjimą 21 kamba
rių rooming house. Mike Rutkaus
kas, 1108 N. State St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA cisrarij, clgaretų, 
ice cream ir kendžių krautuvė su 
namu ar be namo.

1609 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė— saldai
niu ir ice cream krautuvė — Labai 
geroj vietoj — Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

Lafayette 4051

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma 
Michigane, namas moderniškas, 
elektriką, plnmbing ir tt. 
lesnių informacijų 
Miller, 4136 S. Wentworth Avė.

dėl 
matykite

su 
to- 
N.

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam aut išmokėjimo arba priimam 
sena karų i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Matykit musu

PARDAVIMUI Nash 1932 — 8 cy- 
linder — T " ' 
vienam perdidelis. 
mažesnio. John Z. 
Central Avė.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
NamaLŽemž Pardayimtii

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

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

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

Mes 
Kurie

labai geram stovi, man
’* ’ Mainysiu ant

Baukus, 6332 South
PARSIDUODA Tavern fikčeriai. 

Pigiai.
'2649, 2455 W. 43rd St.

Telefonuokit Lafayette

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti mergi
šius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir- 

I ina prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.




