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Unija Reikalaus Pripažinimo
Chrysler Dirbtuvėse

- . . . . --------2..,

Reikalavimą pripažinti automobilių dar
bininkų uniją pasiųs pačiąm Chrysleriui

DETROIT, Mich., vas. 22.— 
Laike /automobilių darbininkų 
“pergalės-parado”, kuris pra
sidėjo prie Fordo dirbtuvių ir 
baigėsi viešu susirinkimu* Co- 
llišeume, tapo paskelbta, kad 
tuojaus bus pasiųstas Chrysle- 
riui reikalavimas pripažinti au
tomobilių darbininkų uniją. 
Reikalavimas bus pasiųstas pa
čiam Walter P. Chrysler, o jis 
galėsiąs jį perduoti ten, kur 
jam patinka.

Reikalavimas pripažinti uni
ją Chrysler korporacijos dirb
tuvėse liko suformuluotas už 
10 dienų po užsibaigimo did
žiojo streiko General Motors 
dirbtuvėse., Jr.. Jkada.., suorgani
zuota daugumą Chrysler dar
bininkų. '

Vienas Chrysler darbinin
kas, George Vardo, bandė iš
ardyti darbininkų susirinkimą, 
įmetant Į susirinkimą dujų 
bombą. Minia pastvėrė Vardo 
ir jį skaudžiai sumušė. Kada 
policija jį išgelbėjo, tai jį te
ko gabenti į ligoninę. Kaip įta
riama, jis įmetė į salės venti
liatorius pūsles su milteliai^, 
kurie, įkaitę, pagamina ašari
nes dujas.

Numanoma, kad dabar pra
sidės pastangos suorganizuoti 
it Fordo darbininkus, čia tu
rės kilti aštri kova, nes For
das yra griežtai nu*sistatęs 
prieš bet kokią darbininkų uni
ją. '

Debatai Senate dėl Aukščiausio Teismo Reformos Akto.

VAKAR JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SENATE PRASIDĖJO DEBATAI DĖL AUK- 
ščiausio teismo reformos aklo. Paveikslas parodo didžiumą senato teisių komisi
jos narių, kurie dalyvauja ginčuose. Sėdi, iš kairės dešinėn, Borali, Ashurst, pirmi
ninkas, McCarran. Stovi: Logan, Neely, Vau Nuys, Įjunkė, Pitman, Austin ir Mc- 
Gill. Įstatymo projektą pasiūlė Roosevellas. V Naiijienų-Acme Photo
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Fansteel komp. dar 
priešinasi pradėji

mui derybų

Sukilimas Hondū
ras; 60 užmušta

Smarkus Mūšiai Siaučia Del 
Valencijos Kelio

Dabartiniame mūšyje dėl Valencijos kelio 
yra sprendžiamas Madrido likimas

MADRIDAS, vas. 22. — Su-1 yra pasiryžę žut-but paimti tą 
.. » kelią ir baigti apsupti patį Ma

dridą. Tečiaus ir lojalistai tu
ri čia sutraukę 35,000 karei
vių armiją ir yra tiek pat grie
žtai pasiryžę sukilėlius atmuš
ti.

kvieti-

SAN JOSE, Costa Rica, vas. 
22. — 60 žmonių liko užmuš
ta trijų valandų mūšyje tarp 
Hondūras sukilėlių ir valdžios 
kareivių, kurie buvo priversti 
pasitraukti.

Vėliau valdžios kariuomenė 
susilaukė pagelbos, bet vistiek 
tapo atmušta. • . / '

Sukilėliais vadovauja gen. 
Umana, kuris turys 1,000 ge- 
fįginkluotų sekėjų.

Chinija paliovė 10 
metų karą su ko

munistais
, • < ' ■' 5- * ■’ - ; -■ . . .

SHANGHAI, vas. < 22.—Chi
nija sustabdė jau* dešimtį me
tų ėjusį nuožmų karą su ko
munistų armijomis \ ir sutiko 
komunistų armijos kareivius 
priimti -į nacionalistų armiją.

Komunistai . sava Jląįku • turė
jo labai didelę armiją ;ir valdė 
didelę , dalį Čhinijos,' bet na
cionalistai jitos nugalėjo ir jie 
pamaži buvo stumiami atgal.

Lenkijos plėšikai 
slėpėsi kalėjime

VARSĄ VA, vas. 22. — Poz- 
naniaus miesto pakraščiuose 
veikė labai gudri plėšikų všai- 
ka, kuri papildė Idbai daug plė
šimų, bet plėšikų jokiu budu 
negalima buvo susekti.

Pagalios, vieną kartą saikai 
pakliuvo v polięi j ai._ Ir t pasirodę 
nepapraštks dalykas: visi šaį- 
kos dalyviai buvo kalihiai. Jie 
tu’rėjo pasidirbę^ raktus ir kas
nakt iš kalėjimo išeidavo, pa-

..........  ""  ■—.y—■■■»■■■   m ■

Bomba italų valdo 
nams Ethiopijoj; 2, 

000 areštuota

da rbo di- 
Spiejama, 

Springfiel-

kompanija

15 metų vaikas apsi
vedė su 13 metą 

mergaite
vasWHITESBURG, Ky

22. — čia Clarenęe Hamilton, 
•15 metų vaikas, apsivedė su 
Iva Taylor, 13 metų mergaite. 
Išpradžių abiejų pusių tėvai 
priešinosi vaikų vedyboms, bet 
vėliau sutiko. Vaikų vedybos 
šioj valstijoj yra pilnai tega
lės.

WAUKEGAN, III., vas. 22.
— Fansteel Metalurgical Corp., 
North Chicagov kuyigs, darbi
ninkai paskelbė s^Jėjimo strei
ką, vis* dar išsiktikhiėja nuo 
derybų su darbininkais, y^Mč 
nuo derybų su unija. '

Ji jau, kelis sykius atmetė 
gubernatoriaus Horner
mą pradėti derybas SpringfieU 
de. Bet šiandie kompanijos pre
zidentas Aitchison staigiai iš
važiavo automobiliu iš Wauke- 
gano. .Spėjama, kad jis išva
žiavo j Springfieldą.

Taipjau įšvažiavo iš Chica- 
go federalinis taikintojas Pil- 
kington ir valstijos 
rektorius Durkin. 
kad ir jie vyksta į 
da. » t

žinodami, kad
griežtai atsisako tartis su* uni
jos atstovais, sėdinieji strei- 
kieriai dar sykį nutarė laiky
tis unijos ir tik per ją vesti 
visas derybas su kompanija.
Nebebando varyti streikierius 

iš dirbtuvių.
Šerifas Doolittle, kuris kar

tą jau buvo atmuštas nuo 
streikierių užimtų dirbtuvių, 
jau nebebando prievarta vary
ti streikierius iš dirbtuvių, ei
nant teismo išduotu prieš strei
kierius jnjunetionu*. Betgi dė- 
pučiai . dirbtuves saugo dieną

. ir naktį.
Kompanija, kuri buvo palio

vusi tiekti šilumą, atėjus šal
čiams vėl pradėjo šildyti dirb
tuvę. Bet šildo labai šykščiai j Portugalijos iki Gibraltaęo.
— vien tik kad neužšaltų van
dens pervados dirbtuvėje.

Rusija nenori patru
liuoti Baskų Įlanką

LONDONAS, vas. 22. — Di
džiosios valstybės buvo suma
niusios Rusiją išstumti iš' pa
truliavimo Ispanijos pakraščių, 
pavesdamos jai patruliuoti vi
suomet audringą Baskų įlan
ką. Rusija gi .neturi didelių* 
laivų, o mažais laivais patru
liavimas tos įlankos neįmano
mas.

Bet Rusiją tą klastą supra
to ir pareikalavo pavesti jai 
patruliuoti ramesnę jurą—nuo

ORHS?ite t .

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje btfvo 20°.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 

£:31.,

Z’ Pildydavo rytą
sug^ysdavp ajgalkalėjimą;

S I*C" 'Kalėjime slėpė ir pavogtuosius
formavimąaugš-

WASHINGT()N,- vas. 22. — 
Senato teisminis komitetas nu
tarė pradėti kovo 9 d. viešą | 
svarstymą > prezidento Roose
velto . pasiūlyto reformavimo 
augščiausįojo teismo;

Tuo gi tarpu senatas svar
stys priėmimą jau atstovų bu
to priimto biliaus, suteikian
čio galią augščiausio teismo 
nariams, sulaukusiems 70 m. 
amžiaus ir. ištarnavusiems 10 
metų, pasitraukti iš savo vie
tos su pilna taiga.

Daugiausia senate ir kyla 
pasipriešinimas prezidento siū
lomam reformavimui augščiau- 
siojo teismo.

Kongresas ikišiol delsė ir 
nieko neveikė. Bet dabar tu- 
brės sukrusti, nes krūva svar
bių biįių nuolatos didėja. x

WASHINGTON, vas. 22. — 
Ethel du Pont, parako kara
liaus duktė ir ’ sužadėtinė pre-, 
zidento Roosevelto : sunaus,
staigiai susirgo appendicitis
viešėdama Baltajame Name. 
Skubiai nuvežus ligoninėn jai 
buvo padaryta operacija, 
rl nusisekusi.

ku

NEW YORK, vas. 22.—Sa- 
,Vo apartmente hotely pasimi
rė vyriausias New York Times 
redaktorius Rollo Ogden, 81 
m., per ilgus metuos buvęs pres- 
byterijonų kunigu.

socialistą susi
rinkimą

MISAOC, Vengrijoj, vas. 
—. Vengrų naciai užpuolė 
cialdemoki^atų susirinkimą 
daugelį žmonių sužeidė.

22.
so-
ir

Lenkija eina prie 
steigimo fašisti

nės tvarkos
Dabartiniai diktatoriai sudarė 

vieną nacionalistų partijų, 
kuri turės užimti vietą visų 
kitų partijų*

Mussolini mobilizuos 
1,000,000 kareivių
RYMAS, vas. 22. — Oficia

liai paskelbta, kad Mussolini 
įsakė bėgyje ateinančių kelių 
mėnesių sumobilizuoti 1,000,- 
000 atsargos kareivių iŠ pen
kių klesų.

Mobilizacija buk daroma 
“kontrolės tikslais” ir išbandy
mui kaip greitai galima sumo
bilizuoti įlenkiąs klesas.

RYMAS, vas. 22. — šven
čiant princo Umberto sunaus 
gimimą, į susirinkusį Addis 
Ababoj, Ethiopijos sostinėj, 
italų didžiūnų būrį, kuris da
linu dovapąs^. buvo mesta ran- 
kine pgranata. Ji lengvai \su-. 
žeicĮė' iftlnępijos viceškaralių 
maršalą Rudolfo Gražiam, sun
kiai sužeidė (nutraukė koją) 
oro gen. Aurelio Liotta, taip
jau sužeidė Ethiopijos koptų 
vyskWą Abųųa Cyril, ir kelis 
ethiopų didžiūnus.

Smulkmenų apie tą įvyki 
neskelbiama. Bet žinoma, kad 
vice-karalius tuojaus< į Adętis 
Ąbaba pašaukė 30,000 karei
vių armiją ir prasidėjo med
žioklę „ethiopų. I trumpą laiką 
liko areštuota 2,000 ethiopų, 
kurie bus atiduoti teismui. Kal
tininkus įsakyta nubausti mir
timi. .

VARŠAVA- vas. 22. — Gan
dai, kad bus einama prie įstei
gimo fašistinės tvarkos Len
kijoje, ypač prie įvedimo vie
nos partijos valdžids, jau pil
dosi.
e Pavestas diktatoriaus mar
šalo Rydž-^igly, buvęs Lenki/ 
jos banko prezidentas pulk. 
Koę paskelbė sudaręs naują 
nacionalistų (tautininkų) par
tiją, kurios tikslas bus refor
muoti Lenkijos tvarką ir su
vienyti visas Lenkijos partijas, 
'kad susidarytų stipri Lenkija, 
ir eitų “vedama* vienos valios 
linkui vieno tikslo^, o

« r ■ ______ t T
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MEXICO CITY, vas. 22. — 
2,000 darbininkų Southern Ba- 
nana, Standard Fr ui t ir Ri ver 
Transport, amerikiečių 
troliubjamų kompanijų, ‘ vėl-' 
kiančių Tabasco valstijoj, su
streikavo, reikalaudami dides
nių algų.

Iš Amerikos plaukia 
pas sukilėlius

NEW YORKAS, vas. 22. — 
Apie 150 žmonių su Ispanijos 
ir Italijos padais išplaukė į 
Franciją. ; 
vyksta pas 
liūs.

Viesulos ir vėtros 
pietinėse valsti

jose
IBATON ROU'GE, La., 

22. — Smarkios viesulos 
ėjo per nukentėjusias nuo pot
vynių La. ir Miss. valstijas, 
pridarydamos didelių nuosto
lių ir palikdamos apie 500 žmo
nių be pastogės.

Niekuriose kitose pietinėse 
valstijose siautė vėtros su lie
tumi, kurios irgi pridarė di
dėlių nuostolių ir virš 10 žmo
nių sužeidė.

Italai Shanghaijuje 
išdaužė chiniečių 

teatrą

vas 
per

kilėliai ir 
visas savo 
atkaklumu 
upės, kur 
perkirsti Valencijos kelią.

Sukilėliai čia turi sutraukę 
labai dideles jėgas ir geriau
sius ginklus, bet to svarbaus 
kelio vistiek neįstengia pasiek
ti. Atpenč, jie dar turi trauk
tis atgal nuo atkaklių lojalis- 
tų atakų.
' (Sukilėlių pranešimas sako, 
kad jie užėmę puspenktos my
lios to kelio. Bet jie ir pirmiau 
tą tvirtino, tečiaus tas jų pra
nešimas buvo melagingas.
Taipjau iš Gibraltaro gauta ži- gen. Asension rezignavo ir jo 
nių, kad sukilėliai atsigabeno 
dar 5,000 maurų ir juos sku- 
'biai 
tą). .

Prie Oviedo, kur mūšiai 
siaučia nuo pradžios sukilimo, 
angliakasiai vėl pradėjo smar
kų ofensyvą ir priėjo prie pat 
miesto.

Sukilėliai bando veržtis ir į 
Aragon provinciją, šio 
vo tikslas veikiausia yra su
laikyti Kataloniją nuo siunti
nio pagėlbos Madridu i.

Bet pats svarbiausias mušis 
eina prie Madrido dėl Valen
cijos kelio. Matyt, sukilėliai

lojalistai, sukaupę 
jėgas, didžiausiu 

kovoja prie Jarama 
sukilėliai siekiasi

siutačia į Madrido fron-

Potvyniai Illinois 
valstijoj; 5 žmo

nės žuvo
GALENA, III., vas. 22. — 

Dėl smarkių lietų ir tirpstant 
sniegui išsiliejo kelias pietva
karinio Illinois ir pietinio Wis- 
consino. upės, užliedamos dide
lius plotus ūkių ir priversdainos 
'šimtus gyventojų apleįsti savo 
namus.

Ikišiol Illinois potvyniuose 
žuvo penki žmonės. Galenoj, 
paupy, vanduo siekia antrą na
mų augštą, bet dabar prade
da pamaži atslūgti. Tečiaus 
užėję šalčiai labai padidino nu
kentėjusių nuo potvynių žmo
nių vargą.

SHANGHAI, vas. 22. — Go- 
veda 100 ginkluotų italų fa
šistų, vadovaujamu Italijos 
ambasados valdininko, ir ku
rioj buvo daug uniformuotų 
nįarinų jr kareivių nuo Itali
jos karo laivo Lepanto, išdau
žė chiniečių teatrą, kuriame 
buvo rodoma Rusijos filmą 
apie Idalijos užkariavimą Ethio-

Spėjąhia, kad. jie
Ispanijos sukilė- 

nę miesto dalį.

Šalčiai ūkininkams 
pridarė daug nuo

stolių
ROKIŠKIS. — Šalčiai žemę 

užklupo nesant sniego. VietO’ 
mis žemė įšalo net iki dvejų 
metrą gilumo. Tas ūkininkus 
paskatino peržiūrėti šakniavai
sius, esančius kapčiuose. Tuo
se kapčiųose, kurie nebuvo ap
krauti mėšlu, buvo rasta suša
lusios bulvės ir runkeliai. Ka
dangi buvo labai šiltas ir il
gas ruduo, tai tas ūkininkus 
'ir apgavo, nes kai kurie kap- 
čių šiltaineaptaisė,

GENEVA, vas.‘ 22. — Para- 
guay pranešė, kad ji “pilnai ir 
galutinai” pasitraukia iš tautų 
sąjungos.

ELMW00D, Ind., vas. 22.— 
Tėvas Ray Šmall, 39 m., paba-

Išdaužę visą teatro vidų ir rė savo' 11 metų sūnų Claude. 
pridarę už $25,000 nuostolių, Vaikas dėl pabarimo tiek įdu- 
italąi pabėgo į ihternacionali- ko, kad atsinešė šautuvą ir sa

vo tėvą vietoj nušovė.

šaukia prie ginklo dar 150,000 
žmonių. ■

Valencijos valdžios karo mi
nisterija paskelbė dekretą, ku
riuo visi sveiki vyrai nuo 
iki 27 metų amžiaus yra 
šaukiami prie ginklo. Tuo 
jalistai įsigys dar 150,000 
reivių armiją.

Karo ministerio padėjėjas

23
par

ka-

vieton tapo paskirtas veiklus 
socialistas Carlo de Baraibar. 
Tikimąsi ir kitų svarbių at
mainų valdžioje, kurios dar la- 
biau sustiprins valdžią ir jos 
kovą su sukilėliais.

Skerdynės Malagoj.
Svetimšalių sukilėlių armijos 

iš Malagos pasitraukė ir pa
siliko joje tik Ispanijos falan- 
gistai ’ (fašistai), kurie pradėjo 
skersti... jšlik Usitrs. miesto gy
ventojus. Kasdie karo teismai 
pasmerkia mirčiai šimtus žmo
nių, kuriuos tuojaus nužudo
ma. • . ,

Katalikų vyskupai 
priešinasi panaiki
nimui vaikų darbo
ALBANY, N. Y., vas. 22. — 

Valstijos atstovų buto teisių 
komitetui svarstant ratifikavi
mą pataisos prie federalinės 
konstitucijos, panaikinančios 
vaikų darbą, tam ratifikavimui 
ir pačiai pataisai griežtai pa
sipriešino Albany diecezijos 
Rymo katalikų vyskupas Ed- 
mund F. Gibbons. Vyskupas 
pareiškė, kad tokia pataisa, pa
naikinanti vaikų darbą, yra 
bereikalingas siaurinimas tėvų 
teisių ir 
gerovei.

Kartu* 
perskaitė 
šių New
cezijų katalikų vyskupų, ku
rie taipjau pasmerkia tą kon
stitucijos pataisą.

yra pavojinga vaikų

vyskupas Gibbons 
laiškus nuo kitų še- 
Yorko valstijos dio-

TOLEDO, O., vas. 22.—čia 
sustreikavo 115 darbininkų 
Conklin Pen Co., reikalaudami 
pakėlimo algų.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Penų Misiūnų gimtadienio pokylis, — Racine lietuvių 
parengimus, Rusų .čigonų pąręngimas. -- Turi- 
me nemažų Iigonimij. SLA 212 susiriiųKimai nu
kelti į kitą dieną. Įspūdžiai iš / Naujienų’1 kon
certo. — Parengimas nekaip tepavyko. — Mirė Jo
nas Trakšelis. — Laiškas iš Lietuvos

- Racine lietuvių

™ §LA 212 susirinkimai nu- 
Įspūdžiai iš / Naujienų’' kon-

- Vis dar 
stebuklais tebetiki. — Musų amerikontai. — Vadų 
gadynė.

Pereitų mėnesį Gerpian A-1 apeigų. -Jo laidotuvėse d&ly- 
merican Home svetainėje bu» 
vo surengtas pokylis ponams 
S. ir M. Misiūnams jų 50 ipe?. 
tų sukakties progą. Kitaip s£r

vavo labai daug žmonių.

Pereitu mėnesį įvyko SLA. 
10 apskrities konferencija p. 
Klapalaiiško svetainėje. Apie 
•konferencijų pasakysiu trum
pai: jĖ praėjo tvankiai ir tik
rai pavyzdingai.

Balandžio 11- d. musų kai-

dienio “siurpraiz parė.” Po
kylyje žmonių dalyvavo apie 
100. Trumpai kalbėjo J. Mar
tin, A. Bertašius ir patys po< 
nai Misiūnai. Jie ačiavo drau
gams už surengimų tokio ša u- n|ynųi racįniečiai rengia šau
naus pokyliuko. . nų vakarų su jokiais. Vieta—

TZ , 1Y. , . ; slavokų svetainėje (1625 Ra-
Kadangi gardžių valgių iri 

visokių! gėrimų buvo, tai lai-' 
kas bėgo labai greit. Juo la
biau, kad buvo ir muzika, 
tad turintieji daugiau energi
jos galėjo ji” pątrips.ėti. 
buvo i

sekretorius, Sergą tątp pąt 
pppįos PoyiJąpskįenė. ir Rodo” 
vįčįenė. J ligoniu skaiėįų įsira4 
še ir p. J. Leškus. šių žodžių 
rašytojas irgi nekaip jaučiasi. 
Tačiau jis yra nusistatęs ligai 
nepasiduoti.

Tenka tik palinkėti, kad vi
si ligonys greit pasveiktų ir 
vėl pradėtų dirbti visuomeniš
kų darbų.

iki šįpl SLA 212 kuopa sa
vo mėnesinius susirinkimus 
laikydavo sekmadieniais, Bet 
štai paskutiniame z susirinki^ 
me p u tarė nukelti i antradie
nį. Tai padaryta tuo sųimęth 
m u, kad «gkmadlenis nėra p^ 
ranki dieną, susirinkimams, o 
ypač vasaros metu, kgda mie
stų gyventojai paprastai ygr 
žiuoja į laukus ir mUkus,

.........■,..... .... "į".,............ .,'j|—i........yu.;.,......

pįa ųž raukos:, gįrdb vąžiUO’ 
kiniu- pas mus ir tiek. Kai nu- 
vąžfeyomŽ į Ciiieąro pųpus 
Tip^hus, taį jąą ten mu^ iR~ 
k e vakarienė. Pine stalo, ap
krauto valgių it gėrimų, lai
kau bėgų pųąčtinąi - gFftiV, I? 
j ustę nepaj utpme, kaip atėj o , 1 
vai. ryto, kada atvažiavo po
nai Martinai ir Mačiulis vežti 
manętį

■ ■■ ’ ’ ■ ■■ \ , -

Naujiems svečiams atvykus 
ii? vęi vWas išųuu-
jo prasidėjo užkandžiai ir 
^syeįįs”. Su pmiuią Tipshais 
ir Kavaliauskais atsįsveįkmn- 
mę tik 2 vąl, , .

Kai pra4ėjume yąžiu9t|> taį 
pasirodė/./ jng ’keli<, labai 
dus. Klok pavažiavus, pradaju 
lyti ir žaibbtk Nurs ir atsai> 
giai važiavome, bet vis dėlto 
autamobilms apie tris karfe 
apsisuko. > Bet patyrusio vai
ruotojo dėka viskas laimingai 
baigėsi, ir mos apM 4 vai, r^ 
to jau buvoja Kėnosha misa 
te. Vadinasi, namię. n

Kit^ dieaą talafonavau pf 
Martinui- Klausiu, kaip jis jam 
čiąsį. Sako, jog viskas tvarko^

Prieš k.iėk laįko visąi neti- 
ketąi mįrf Jonas Traksite; Ko- 
rnneris pripažinę, kfl4 mirties 
prįęžąstįą bųvuįį širdies liga.

Velįonis buvo ląbai tikintis 
žrnogųs įr su dusia ip kPPu 
sidav^s parapijai, Pąrapįjai 
dirbo tikrai su* didžiausiu 
aidėjimu. Buvo, tad galima 
kėtis, jog jo laidotuvės bus

at- 
jis 
at- 
ti- 
lų- 

bai įškiliųingos ir įspūdingos, 
nieko panašaus neatsitiko.

Trakais tyrtų neturė
jo, tad nebuvo išrokavimo ip 
iškilmingai j j Uįdotį,

Physical Therapy, 
and Midwifc 1 

6630 So, yVestprn 
Avė., 2nd flonr

ĘernJock 9?5?
Patarnauju prie 

gimdymo namųo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t re a t- 
ment ir magne
te bląnkęts Ir th 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

DENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
ya|, vakąrp- Treč ir sekm.. pagąl 

susitarimą.
4800 g. FAIR------

Telefonas LAy 8016

Phone Canal 6122

m 'ir r?

Vietos siųyęjas metė savo 
amatų ir nupirko mirusiojo 
Miląšio biznį, — tąvernų 'įr ga
zolino stoti Mano, kad tai bus 
pelningesnis biznis. Nau j as

St.

K. P, GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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 Sekmadieniaįs 

pagal sutartį.

GYDYTOMS IR ęHIBUBGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez.G631 So."£ąlifornią Avenue

Telefopąs Republfc 7#6$
—W——r----- i----------- :------- "U-Į" f ■

Tel. Office Wentwort|i 6330 
Rez. Hyde Park 3895

Dr., Sušauna Slakis
Motery ir vąiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

~drT STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisaę 4645 SO, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai,; Nuo 2 iki 4 ir nuą 6 įk| 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiąo Tel.: Boąlevard 7820 

Namų Tel. t Prospect 1930

)SEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone; Boulevard 28Q0 
SOUTH ASHLĄNP AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Kądangi 7 vasario pasitaikė 
gražį diena, tai būrelis kerno* 
shięčjų (^artiųai, j. Mačiulis 
ir aš pat^) nutarėme traukti į 
“Naujįghų” kuneertų, Jšyažią* 
v°w ąpjp 1 vai. pQ pietų, Q JTO JPSMM
prieš Ketyiptą IMU bųvpme je. ĘSj;, tik ryto metą PO Koįp 
vietpją, Pirmiausią nusileido* 
me į skiepų, neš buvome iš‘‘ 
troškę. Žiūrime, ten p, Rypke- 
vičiųs bešeiminįnRąująs, Kai 
tik pamatė mus, tuoj pareiškė, 
jog kenoshiečianis reikia vals
tybinės užfundyti.

,Tuo tąrpu įr koncertas pra
sidėję, Apie patį koncertų daug 
nerašysiu, — pastebėsiu tik 

, . . . , , .. įtiek, kad musų dainininkai
24 d. I musų kolomją .,įažkod51 nesistengia naujų dai. 

, , . . mj išmokti: jie vis kartoja ir,aplanke pačias. Pavyzdžiui, 
•‘Blusos”/ daina- y>ra dainuoja^, 
ma tiek dažnai, kąd pradeda 
ir nusibosti. .

Kai, prograrųa pasibaigė, tai 
mes ir vėl i skiepą, Ten suti
kome daugybę pažįstamu: Gn- 
aitį, Dr. Kliaugą, p-ių Žyman- 

tieųę, Gugius, p-lę Mikužiutę 
Vaivadą, Deyeikį. ir kitaOŠtąi 
prieina jaunas vyrukas ir pa
sisako, kadgįpsąs A.' 
žinoma,: negalėjau pažintį; peš 
kąį paskomi kartų jį mačiau, 
tai jis buvo? tik berniukas.

Teko ir daug kitų susitikti, 
'su kuriais per keletą metų pe-< 
buvau matęsis. Smagu- buvo 
čia leisti laikas, bet štai cice- 
riečiai pasigavo mane ir tęm-

ciup st,). Įžangą tik 15 centų. 
Kas turės laimikį, tai gaus 
penkįs dolerius,
’rKadangi parengimo pelnas 
eina -apskrities naudai, tai pa-

pusėtjiĮąį -vėlus iaika^‘|at’tina visiems Susivienijimo 
kai mes a tsisyeikindami spainį Dariams dalyvauti.

l Prieš kįek laiko/ čįą mirė 
! F. Picpal žmona. įNors abu 
yra lietuviai, tačiau su lenkais 
glaudžius ryšius palaiko. Ži
noma, velionė liko lenkų kapi
nėse palaidota.

dėme ponams Misiūnams de
šines ir linkėjome ilgiausių 
metų.

Neseniai čia atsisveikino 
visam laikui su milinis J. Mi
lašius. Kitaip sakant, jis atsi
skyrė su šiuo pasauliu. Velio
nis turėjo tavernų ir gazolino 
stotį prie Sheridan kelio. Pa-

Velionis Milašius buvo lais- 
t ‘ • i 4 • 4

vų pažiūrų žmogus, tad ir bu
vo palaidotas be bažnytinių

MADOS

c, f * •• 
buvo užsukę rusų čigonai. Tie 
svečiai mus 
kartų. Beje, tai nebuvo kokip 
čigonai klajokliai, bet artis
tai, Atseit, šokėjai ir daininin
kai. • , - f

Neiškenčiau nenuvykęs pa
žiūrėti čigonų ir pasiklausyti 
jų melodingų dainų. Įr kjąi- 
dųs ųępądariau. Poloniu Hali 
jau nuvb pilną. Susirinko 
dairiausių tautų žmonės: rii- 

-š'ai, len’ktri', lietuviai, italai ir 
kitokie. Buvo galima pastebėti 
ir, tikrųjų “jankių?’

Programa buvo''tikrai šau
ni,—čigonų šokiai ir dainos 
tiesiog žavėjo publikų.

Ligos ir ligos. Kai jau pasi
gauna liga1 žmogų kankinti, 
tai be jokio susimylėjinio J*i ■ *

•r

4631

gerto savijauta, buvusi neko
kia: ir įpiego trukę ir gRlva 
sunki buvusį. \ <

IŠVARO SKAUSMĄ
LAUK Šiuo lengviuLAUK

^2) <
4170

-------- -  W T J ' . ............ 'į

No. 4170 — Lengvą, bet patogi 
suknelei Tinka iš bile kurios mate
rijos. Sukirptos miferos 2, 4, 6, 8, 
ir 10 metų mergaitėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti miėrų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoji: 
Naujienos Pattern Dėpf., 1739 
So. Halsted SU Chicago,, Jll, .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA . 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis |
' LĄIDOTUVIU DIREKTORIUS • V
AMBULANCE K

'PATARNAVIMAS ' S
DIENA IR NAKTĮ ' ; N

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v
4605-07 So. Hermitage Avė. • v N 

.. 4447 South Fąirfield Avenue N
Tel, . LAFAYETTĘ 0727 N

T~ A _ _ 1 • {koplyčios visose V
J—1 jChicagos dalyse

NAUJIENOS PutterR Dept.
1739 S. Halsted Stį., Chicago, IR.

Čia jdedu 15 centų ir . prašau 
atsiųsti man pavyzdį No........v. 

Mieros ...... per s krutinę

(Vardas ir pavardė)

IAdresas!

(Miestas ir valstiją) 
.... ..... . .....

Teko paarti, kad vasario 7 
d;, šy, Petro parapijos svetai
nėje įvyko prakalbos'. - Dalyva
vęs ir konsulas įs Chicagps. 
įmonių betgi nedaug tebuyę, 

susirinko tik kėlioj $ęšįm~ 
| tys davatkų. Vadinasi, dabar
vi^ai kitąip, negu būdavo kun. 
Urboną vičiąpte laikais, kada su? 
siripkdavp žmonių pilny te svę?

Jei raumenų skausmą! kan
kina jūsų pečius, nugarą, 
krutįųe, pilvą, rankas arba 
kojas, uždekit greitai rami
nanti, malonų Jphnson’s Red 
Crpss Plasteri. Milijonai var
toja kožna metą. Niekas taip 
negelbsti, kaįp jos. Nema
tomos po jūsų rūbų. Netruk
do darbe arba žaidime.
Pastebčkit Raudoną Kryžių 
ant pjąsterįę kądą pirksit

X. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgepęrto ofisap:

41 S. Halsted St. Tel. Cąlųmet 7262 
ttso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 
po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9

Rezidencija:
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso TeL Virginia Q03fi 
Resjdęnce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

3—4 ir nuo 6—8 vąl. vąkAro 
Rezidenciją

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Vajandos—9—10 Ą. M- 
Medelio j pagal sutartį

nuo

8939

Klausykite musij Ljetuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00! 
vai. vakaro iš W.H.F.,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. ^altimieras.

ĮyRl'1 ii'ĮRy. liy1-,.;; ■■■■■■ i |>j

am'J 1 ! "'I ■■ ■ Į i' ■' į'fi j ui ir. Į Į ,IJ ;

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

ĘOpRBON 
DEGTINĖ.

GAL IM A G A UTĮ VISOSE • . . • - - ■■■ -
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LKĮUOR COMPANY
4707 SQLrTH KALSTEI) STREET 

Visį Telefonai Yards 0801 - '
VIENINTELIS dįstrjrutorius

A. SLAK.IS
ADVOKATAS_

1 W. Washington St.
Room 737

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

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

Phone Ęoųlęvard 704?

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
‘ Seredoj pagal sutartį

Kiti pppai, kiti ir “zakonai”.
Kun., Urbonavičius sugebėjo 
^ visais gražiai sugyventi, to- 
(Jėl jį gerbė yUpkiy įsitikini- 
pių žmones.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r—-
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LIETUVIAMS TABAKO

PLASTER
Padarytos tJohrison U Johnson, didžiam 
pasauly įšĄįrbihętojų chirurgiškų dąly*

Parduodamos Visose Vaistynese

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6-|f‘s lubos Tel. CENtral 1840

Marųųptte Park Ofisas:
6322 SOUTH WĖSTERN ĄVE. 

Telefonas PROspect 1012 
Vąkąrąis i” šeštadieniais po pietų

Kiti Lietuviai Daktarai

1- W‘J <
- Otp QOLD

r . ‘ • I'
Jeigu jums stokųpia oųp lįOLD 

CIGARĘTŲ Pąveiksluotų Mįslių 
į r į Old Goki Gigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašpjnę praneš
ti n)ųms telefonu,

Pastebėtina, kad yeik mirą jo
kios galimybės krąutuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kįękįą, ąr įšąpksto ųuspėB Jdęk kos, laikykite pilną jų išteklių.

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

Bę to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautųyėje ( 
nebūtų ir 01(1 Gold Cigąretų sto-

1739 So, Halsted St. Chicago, III.
Telefonas CANAL 8500

• < t a-......  ...... ...
........ T■ ' V J ------—1 W-..VTI,A ----------.Vi;...',.1*'! r11,’ >f.'

Laidotuvių Direktoriai

Narini Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidoiuvių Direktorių Asociacijos

AMBIMNCĘ PAT4B1U.VIMAS diena ir naktį 
Tyrimą I<ąp|yčįas Vw$e Miesto Pąlyęe

1646 West 46th Street • Phones Boulcvąrd 5203

7 ? ■ g, M. SKUDAS
718 Węst Street Pljone Mbnroę 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė, Tel. Pullman ,5703
,y   1 —   "■■ ■"■..."»t1 ;?'■■" -a .rtivrurž ■ ”■

LACRA5VICZ IR SŪNUS
2311 Wesl 23r<l PĮace ■ Plipne Canal 2515

. r-• / v ,vy75- '■ "■ ri •’ ' i ' *

42-44 Ęųsį l.Q8tb St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

t - s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Ą venų e Phone Yards 1138

— ... • ’■

* *J. LĮULE VIČIUS
4348 S>o\ CąHfornia Avenue . pbonę Lafayette Š57^■i...- "g-i  i rTi'i'K?!;;.!-į1'yf. - •—

'J y A. MASALSKIS ' . ' ‘ i
3397 Liįuunięą Avenue Phone Boulevard 4139

, ' A. PETKUS ..
MJ Q Soti U) 4PŲ1* CoiirL * Giepro pilone Cicero 2109

••• | P. 1 RIDIKAS
' Halsted Street '

' ':A '■' \

Boulevard 4039
■* ■

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAĮTUSH, OPT
LIETUVIS

Optometricąlly Akių Specialistas
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ąkįų Rarštį, atitaiso 
trumparegystę ir tpliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitj- 
k:muose egzan)įpąvįmas daromas su 
plektrą, parodančią mąžiąusiąs kląį- 
das, Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Ęreivos akys atitaj- 
sompsf Valandos puo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomoę 
be akįnių. Kainos pigiau kaįp pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

AKIŲ GYDYTOJAS
ų Tel, Yąrds 1829

• Pritaiko Akipjus
/ Kreivas, Akis 

ištaiso
■ Akinių DirbtuvėAfisas ir

756 West 35th Strept 
kampas Hąlsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlioipįs pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI |K UENTISTAI 

Amerikos Lietuyių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

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

24Q0 West Mą<Jisoy Street 
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sęeley 7330
Namų telefonas Rrunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ValShtfps nūn 2 iki 4 įr nuo 7 iki 9 
vai,, Nedaliomis nuo ĮO iki 12 

3343 South Halsted St.
■ T<»1. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard-5913

756 W 35th St.
Cor. of 35th aųd Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nodėlipipįą pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MJCHIGAN BLVP.
Tel, Kenwood 5107

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m 
DK. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHltfAGO, 1LL,

■■■•■ ‘-UA—Z H
DR. A. J. MANIKAS

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue

Tel. Virginia 1116 
Vąlandos: 1—3; 7—r8:80 p.p, 

Office Įtesidence £519 W, 43rd $t.
Tel.' Lafayette 3051 

Valandos: 9—10. ryto, 5—6 p.p, 
Kąsdįen. Išskyrus serpd^.

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vąl.; nuo 2 įki 4 v, p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vąk. TrpČįądieniais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So, Fairfield Avp.
Tel. Ląfayetfe 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS ;
ę^rąj lietuviams žinomas per si 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir Vgikų pagal nau
jausius metędns X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

pfisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Superjor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS ■' ,

4729 So. Ashland Avė.
i 2-ros lubos

‘ CHICAG0, ĮLL.
O^ISO VAbĄNPOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pn pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakarų. Nedaliomis ąuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2Ę80

Telefonas Yards 0994
Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLĄND ĄVĘ. 

Ofiso valąndos;
Nuo lo iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai.’ Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez, Telephone PLAZĄ $409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų* Vyriškų. Vwlki| ir riw 

chroniškų Ugų
Ofisas 6850 Stony Island Ąve.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12 

Hieną.



Antradienis, vas. 23, 1937
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NAU.HENQS, Chicago, Įll.?
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KENOSHA KOLONIJOS ĮVAIRUMAI Binghamton,- N. Y. dūlys ant' sveiko Lietuvos ku-
r«rr..a-ijM

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
biznierius yra p. Juozas Kūle 
Šius.

,pats papa, matyti, nelabai ste- Iškilmingai minėta Lietuvoa 
bi/klais tetiki, nes nuo jo gy
dytojai beveik nepasitraukia.

Gabavičius, kurie

Sausio 17 d. Martinas, II. La
banauskas, F. Jankauskas, Ro- 
davičia ir aš pats užsukome 
pas ponus

. Bacine mieste turi savo namų 
ir valgomų daiktų krautuvę. 
Tai labai malonus ir vaišingi 
žmones, o be to, ir seni 
jieniečiai. Nemalonu tik 
kad jų sūnūs serga.

Mes visi jam linkime 
galima * greičiau pasveikti.

nau- 
tai,

kaip

Prieš kiek laiko _ netikėtai 
teko susidurti gatvėje su nu
sivylusiu tautiškais laikraš
čiais piliečiu, žinodamas, kad 
aš tarpininkauju užrašant kai 
kuriuos laikraščius, jis paklau
sė, ar aš negalėčiau ir jam pa
tarnauti. Girdi, dabar skaitau 
“Sandarą” ir “Vienybę”. Bet 
tie laikraščiai pasidarę tokie 
bobiški (atseit, tik ir žino lie
žuvauti),1 kad jis nebenorįs į 
juos ir pažiūrėti. Esą, pakan
ka man bobiškų pletkų ir aš 
noriu? rimtą laikraštį skaity-

norėjo 
supu-

todėl

Seniai tai buvo. Taip, labai 
seniai. Aš tada buvau grįžęs 
iš Petrapilio. Vieną sekmadie
nį Šaukėnų kanauninkas Rus
teika pamokslą sakė. Išvadino 
žmones ir velniais, ir kalės 
vaikais, ir dar kitokiais. Mat, 
tai buvo revoliucijos įkarštis. 
Tai kunigas baisiai buvo ne
patenkintas tais, kurie 
laisves ir kovojo prieš 
vusią caro valdžią.

Tas įvykis prisiminė
kad šiomis dienomis gavau iš 
Šiaulių laišką. Laišką rašo ma
no jaunų dienų draugas, su 
ki?riuo 1905 m. drauge teko 
dirbti revoliucinį darbą.

Rašo draugas, kad labai ap
sidžiaugęs, . kąi* pamatęs “Tri
mite” mano paveikslą. Prašo 
jis prisiųsti “Naujienas” ir 
“Keleivį”. Oras Lietuvoje esąs 
labai šaltas, o pastaruoju lai
ku ir daug bedarbių atsiradę. 
Paskui prisimena senuosius 
laikus, kada drauge teko ko
voti prieš caro valdžią, kuri 
varžė spaudos ir susirinkimų 
laisvę. Nieko tada ir nuosta
baus nebuvo, nes lietuviai bu
vo pavergti ir juos svetimi per
sekiojo. Visai kitoks reikalas 
yra dabai*: Lietuva yra nepri
klausoma. Tačiau Lietuvos 
žmonėms tenka tokia pat prie
spauda kentėti, kaip ir seniau. 
Jie vis dar neturi nei žodžio, 
nei susimikimų, nei sąžinės 
laisvės. Jeigu pirma lietuvius 
engė, visokie caro satrapai, tai 
dabar juos engia saviškiai, 
tai beveik jokio skirtumo 
sudaro.

Tai taip žiuri į Lietuvos 
klę senas revoliucionierius,

daugelį metų su atsi
kovojo dėl Lietuvos 

laisvės.

ris per 
dėjimu 
žmonių

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se daug rašoma apie tai, kad 
Amerikos lietuvių ištautejima*s 
eina gana smarkiai. Nurodoma 
į tą faktą, kad daugelis čia gi
musių lietuviškai beveik nebe
kalba. O jei kurie jauni būda
mi ir kalbą, tai susituokę su 
kitataučiais visai nutolsta nuo 
lietuvių.

Tai vis tokie dalykai, kurie 
visiems yra gerai žinomi. Tad 
apie juos daug ir«nekalbėsiu. 
Kad čiagimiai lietuviai ištau- 
teja, tai nieko stebėtino. Apie 
Lietuvą juk dažnai jie nieko čiams.

no. ' "
Atsistojimu ir dviejų.minučių 

tyla buvo pagerbti visi: Sibire 
ar tai Rusijos kalėjimuose, ar
ba Lietuvos /Wro-. lauke, at dėl 
darbuotės už Smetonos nuverti
mą žuvę už Lietuvos laisvę..kO*- 
votojai. O taipgi pagerbtas ve
lionis Juozas D. Chamo, buvęs 
A. L. Kongreso vietinio sky
riaus pirminifikas.

Dėl v vakaro pasekmingumo 
reikėtų duoti.kreditą musų šau* 

šeimininkėms, kurios 
! ■

< y

nepriklausomybes, dieną
šeštadienį, Vasario 13 d., Lie

tuvių Svetainėje, Amerikos Lie
tuvių Kongreso Binghamlono 
skyrius buvo Surengus šaunų 
bankietą Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukakties pro
ga. ■

Bankietas buvo vienas iš šau- 
/

niausiu, /kada nors Bingh’alnito^ 
ne lietuviai yra turėję. Žmonių 
atsilankė, tiek daug, kad erdvi! nioms 
lietuvių viršutinioji salė buvo daug pasidarbavo priruošdamos 
pilna ir svečių prie stąlų jau ne- taip slcanią vakarienę ir už tąįp 
buvo galima sutalpinti, tad pri- žemą kainą., /Todėl, tur būt, įr 
siejo pavalgiusių atsiprašyti, publikos turėta.
kad galima butų padaryti vie
tos vėliau v atvykusiems sve-

nežino. Tad negalima nė rei-l 
kalanti, kad jie butų prie to 
krašto prisirišę taip, kaip mes 
kurie ten gimėme ir ten 
augome.

Tačiau gana keista yra 
kad apsigyvenę Floridoje 
Kalifornijoje lietuviai jau gė
disi sayo kilmęs. Lietuviškai 
jie visai nebenori kalbėti. Jei 
ji?os bando kas lietuviškai kal
binti, tai jie piktai atsako: 
“Kalbėk angliškai”.

Dažnai lietuviai aplanko Flo
ridą arba Kaliforniją. Kai ku
rie parašo ir savo įspūdžius- iš 
kelionės. Tačiau rašo vis apie 
gamtos gražumą ir kitokius 
dalykus. Nė vienam jų nebuvo 
noro aplankyti apsigyvenusius 
ten lietuvius ir apie juos pa
rašyti.

Kai tik pasitaikys proga, aš 
stengsiuosi Floridą ir Kalifor
niją aplankyti ir susitikti su 

gyvenančiais lietuviais, ku- 
dedasi amerikonais, nors 
vienas gali pažinti, jog jie 
ateiviai.

ten 
rie 
bile
yra

u z

tai, 
ar

P-as Tysliava su pasityčioji
mu sako,,, jog bolše'vjkų laik
raščiai greit Staliną šventuoju 
paskelbs: tiek jau be galo ir 
krašto jie jį garbina.

Kad toks garbinimas yra 
juokingas* tai tiesa. Bet ar be
veik ne tokiu pat tonu buter- 
brodininkai garbina umetoną ? 
Tautiškuos^ laikraščiuose tik 
ir mirga: “Musų Vadas”, “Mu
sų Mylimas Vadas” ir t. t. 
Daugelis dar prideda, kad tik 
tas “Musų Vadas” ir tegali 
Lietuvą išgelbėti.

! žodžiu,; visur tas pat, kvA 
tik vadizmas yra įsigalėjęs: 
Rusijoje, Vokietijoje, Italijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje ir kitur.

Gaisras išvijo 200 žmo
nių Aš trobesio

Bet 
ne

bu-
ku-

kiek laiko čia susirgoPrieš 
gana sunkiai jaunas vaikinas, 
kurio tėvai yra labai religiški 
žmonės. Užuot kreipęsi į ge
rą gydytoją, tėvai tuoj pra
dėjo 
mis.

• nigą 
naši,
maldos labiau “mačija”, negu 
gydytojas. Kitaip sakant, jie 
tiki stebuklais. Tačiau jie tu
rėtų atsiminti* tą faktą, jog

gydyti savo sūnų mišio- 
Vadinasi, nubėgo pas ku- 
ir užpirko mišias. Vadi- 
tie žmoneliai tiki, kad

anksti 
Wayne

pirma- 
Manor 
adresu 
Rogers

Kilo gaisras 
dienio ryte 
Apartments trobesy 
6928 Waynę avenue,
Parke. Du šimtai žmonių /tu
rėjo išbėgti į gatvę, kai kurie 
net nespėję dieninius drabu
žius užsivilkti. Ugniagesiai lik
vidavo gaisrą.

DETROITIEČIAI!
‘‘NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose
M. BALCHUNAS,
1308 Westminster.

VIDURMIESTYJ PAS 
Triaųgle News Company 
ICHIGAN & GRISWALDMICHI

TAUPYKITE PINIGUS 1%
TEN, KUR GAUNATE- - - - - “t

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■K,..—— i niii. .1 ji ............... ji

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ

LEIDIMUS VE
DYBOMS 

A

Pasidarbavusios < -šeimininkės 
b u v o '' ■ ši oš p o n i o S?/ 
M. žvirblienė, J., Navaiinskie- 

Programas irgi buvo šaunus. n5> E. įukiėhė, O. Girnienė, E. 
Magikas p. M. BaiCa.tis padarė Pagiegąlieng, A. Tverijoniene, J. 

Sliesurąitienė,<A. Mačiukienė ir 
O. Mikalajuriienė. 1

O prie ’ stalų patarnavo jau
nos ir gražios vietos lietuvai
tes panelės': Ona Skrebiutė; A* 
gota Ma'slauskaitė, Emilija Un- 
drejunaitė, Viktorija Vaicekau
skaitė, Ona Gudauskaitė, Elė- 
nora Girniutė, Stela Skrebiute 
ir mokytoja Vanda Bučinskai- 
tc. Visoms šioms ponioms ir pa
nelėms priklauso .nuoširdus ačiū 
varde Binghamtono lietuvių.

O draugai J. Markūnas, J. 
Ališauskas, P. Mainionis, A. 
JakševičiUs, Frank Jakševičius 
ir kiti sušilę. vaišino visus sve
čius iki vėlumos nakties.

Po programo tęsėsi šokiai, 
jaunų lietuvių orkerstrui grie>. 
žiant.

didelį siurprizą, kada jis prisi
gaudę laikrodėlių išvisų kampų, 
o mergaitės laikoma korta atsi
rado išpustame baliune. Be to, 
p. Balčaitis lietuviškai publikai 
pasirodė dar pirmą kartą ir di
džiuma vietos lietuvių dar nė 
nežinojo, kad jųjų tarpe randa
si žmogus, kuris daro “stebuk
lus.” ’•

Jaunų lietuvių dainorių gru
pė “Ūsoriai” po vadovyste p. 
Vlado Žuko, šokėja p-le Irena 
Mitrus ir pianistė p-le Rita Slie- 
surai'tytė puikiai atliko savo 
numerius. LDS 6 kp. dvieilis 
kvartetas po vadovyste p-nios 
Pagiegalienės publikai labai pa
tiko fr po ilgo programo, pavar
gusi publika dar teikėsi iššauk
ti antru kartu.

Atidarant programą p. Anta
nas Fa'giegala, komiteto pirmi
ninkas, paaiškino vakaro tikslą 
ir kas jį rengia. Po to prista
tė p. Edvardą Grikį, jaunosios 
kautos lietuvi, vakaro ,vedėju. 
P-nas Grikis, užėmęs vakaro ve
dėjo vietą, anglų ‘kaJEįa paaiški
no vakaro tikslą ir pristatė kal
bėti Dr. Joną J. Breivį. Dr. J. 
Breivis kalbėjo angliškai, to
dėl kad nemažai buvo svetim
taučių ir vietos lietuviško jau
nimo, kuriems aąglų kalboje y- 
i*a geriau orientuotis. Dr. Brei
vis aiškiai ir įspūdingai piešė 
kaipo, tdkią,- jo kalba buvo įdo
mi ir todėl, kad jis savo laiku 
buvo nuvykęs i Lietuvą ir sa
vo akimis ją. mate? O tai labai 
mažai padaro kiti čia' augę lie
tuviai. Paskiau kalbos buvo sa
komos' lietuviškai. Kalbėjo p. 
S t. Jasilionis, J. M, Bučinskas,. 
Ona Noreikienė ir P. B. Balči
konis. Vįsi pareiškę mintį, kad 
Lietuvai yra būtinas reikalas 
tuojau atsteigti demokratinę 
santvarką. O Smetonos ir tau
tininkų diktatūra itav yra skau-

-> Robert Thewlis (Washing- 
ton, III.) 24 m. įr Helen Stan- 
nard (Highland Park, I1J.) 21 
m.

Leo Urbauski 24 m. jr Char- 
lotte Bober 21 m.

Ross Layberg 43 /m. ir 
hice Ragovvski 31 m.

Herman Jordan 32 m; ir 
sula Kunzes ’ 25 m.

Vedybos panaikintos
John Jurevvįcz vš. SieĮJa Ju- 

rewicz
Skyrybos duotą

Della Ramanauskas vs. John 
Ęatnanąuskas

Alice Barkus vs. Glarence E. 
Barkus. :

• ’ ...

Krautuvniidcai!
Restaurantų Savininkai!

Pirkliai!

SUTAUPYKIT 60

P. B. Ba’člkonis

Pirkite savo apielinkė* 
krautuvėse

Ja

t)r-

STOKITE | OLD 
GOLD KONTESTĄ 

$200,000 LAIMĖ
JIMAMS

1,000 Piniginių Laimėjimų bus 
Išdalinta laimėtojams

štai kontestas> kurio jus senai 
laukiate. Tai kontestąs per kurį 
jus galite išlošti laimę ir praturtėti 
visanj amžiui, Yra 1,000 piniginių 
laimėjitiių sumoje $20Q,000. Jus 
galite išlėštį vieną iš jų. Old Gold, 
gal būt, išlaimės jums laimę. Įsto
kite tuoj, dabar, Kontestąs tik da
bar prasideda jr susideda iš Pa
veiksluotų Mįslių sprendimų. Nuei
kite pas cigąretų dylerį ir papra
šykite oficialių Old Gold Paveiks
luotų Mįslių, DYKAI, kartu Su tair 
syklėrhis ir detalėmis. Sekite in
strukcijas atydžiai. švarumas ne- 
si skaito. čia rietą ne triksų ne 
gaudymų. Tik - jūsų gabumas laG 
mės. Skaitykite Naujienas dėl to- 
limesnių pranešimų. ‘

■ • • . 1 .. . . » • < ■' • A 1 • • • į.•

Miegokit?, iStipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELIXIR ■ 
OF BITTER WINE JL

Dažnai Gelbsti
• • Į ■ ' <* * * ' . .
■ ; ■■ ■" ' •’ '■

Virškinti ir nuo
Užkietėjimo

PRAŠYK S AURELIO PYKAI- 
Triner’g Bltter Wine Co.

S. weli«;st.r Chiėogo, «L 
Prielųsk;. triąn . sampėli dykai - ' 

__  t ■.......................................................................... . Vara M ■ ■  . _į......
Visose

v

Adreaafl

PEOPLES AUDITORIUM
■A .•"//. ..... ’ 2457 ,West Chicago' AVėniie /. /;. ./ - 1

Visą savaitę pradedant pirritądieriiu, vasario- 22 d.\ •
, « . Išskiriamas ChicagOs'petstatyjuas

AMKINO PATIEKTA IŠDIDŽIAI ;, \
’ ■ • NATALKA POLTAVKAi 3.

-/Natalka Toltavka -- Pirma Sovietų OPERETĘ • ; ’ 
Veda E. (Kav^ieridžė — Muzikos patiturą , V. Irovičh 

' Garbingo Ukrainos. Respublikos artisto ’
Vaidintojai —M- įftvimęnko . Volfriut, Garsus Ukrainos Valstybės 

Operos dainininkas; E. Patrozinški, Garsus S. S. S; R. artistas;
‘ C. Shkurt, C. Manko, M. Platonoff, »V. Shestakovski. .’

. \ < S. S. S. R. padalytas.
PIRMADIENĮ, VAS. 22 ir ŠEŠTADIENĮ. VAS. 27. 3 iki 11 v. p. p 

/ . Kitomis dienomis nuo 5 v. p. p. /
Įžanga.; 25c. iki 6:30 35c. po 6:30

*

fini^hed tiug 
o£MalvM: ■ - ■ 

jis gardus” 
“(lydytojas si»kč, kad Malvaz tikrai „ tiktų 
mums abiem Ir aS Giniau ir užsakiau 
Šiandien vienų keisi*. Mudu, iStikrųjų, 
esame reikalingi didesnio svorio, aS su- 
prantu, kad Malvafc sužadino apetitą — e, 
beto, tai yra pats per sĄve maisto sūrimas”.

JUOZAS: “Gerai pabarei, Širdelė, džiaugiuos, 
kad užsakei. AS Jt»u (lauj gerų atėillepihjų 
girdėjau apie MALVAZ ir prlšlpfcžlstu, kad 
neiškenčiau anądien ėmiau ir ISgerląu bu
teli kartu sų Macium sueje pas Krneet’s, 
o po to miegojau “kh.iP Šuo’. Padėkite 
keletu ant lodo ir p'radČktm vartoti tuojau” 

* $ * *. * * *
Netikęs apetitas — nuvargęs — nusilpęs -*• ner
vingas — perlengvus persidirbęs. Jus reika? 
lingi paakstinančio 4naįstingo gėrimo* ... ger
kite Malvaz kasdien ir leiskit jį suraminti ir 
įtikinti jus, kad tos sąlygos gali būti tiktai 
laikinas nemalonumas.
Telefonuokit CANal 6500 dabar. , Užsisakyki t 
kartoną (24 buteliai $2.75*—42 butelių $1.40) 
ir gerkite po butelį kasdien per keletą dienų. 
Jeigu JUS nesate patenkinti, mes noriai atsi
busime ir grąžinsime ju^ų pinigus. Ar tai 
gana aišku? Mes grąžinsime 50c. ir 25c. atsa
kančiai už tuščius butelius taip, kad tikrumoje 
jūsų grynos išlaidok yra tiktai apie 9 centus 

j už butelį. 1 '
Malvaz daru Monarch Beer aludariai

fyJ.S.f'Lt 3t. (j/ucaąę. Pluutv. Gaktai 6500

IKI

■Nuę 
KOMERCINĖS REFRIGERACIJOS 

ĮRENGIMU

.1-1/2 H. F. ComjF 
|123

• Kol dar yra! Kelviha- 
tor cotnprėsšbr vienetos— 
1936 ir ankstybesriių mo
delių1 y-*:■ dabarhiuloitiaiuž;::. 
gerą nuplajdg. Miėros ... '

iki 1 Į/į arklio jėgos — 
sutaupant $60 iki $125. 
Nelaukite! 
viena dabar! 
tas beliko 
teliai . 
tuoti. j

Pasistatykite
Tik kęle-- 

Visi naujiir ' 
pilnai* garan-

“Meter—Matic’ 
pįhjgąrisojiėte-

jūsų refri- 
_geratoriaus, lei- 

. jus išsi- 
f'‘ ’«’' * ' 'n 'N* Vi* « >z, t
‘mokėti už • įrengimą pagal 
jo vartojimą. ' Įmeskit 
ną ;pinigą arba du į dieną.

Tel. RANdolph 1200, .
• . ’ • • •• *■ .1 • ' * *

Locall70'

LENGVA t

- ■ /

, v • i

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY ;

r?...... 1 1 f 11t ? * v,1.1 . m .......     »,i|iyi"rt4*RĮt

KLAUSYKIT!
STEPONĄ VlfflJ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLE8)
KIEKVIENA ’ s-/t/V. : 

antradieni ir trečiadienį 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mėgiami .Lietuviu Dai- 
y i nininkąi—Gražios Dainos ir Muzika. , -

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH® BfCTB rOMMNY
C ’ '* ’

Visi geria Įr mSgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BČULEVARD 7179

L. M. NORKUS

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”



NAUJIEJmS, Chlc^O.».
'MU:

NAUJIENOS
The Lithuaniąn Daily Nęwa 

Puhlished Daily Exc<pt Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

TĮ39 South Halsted Street

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of
$8.00 per year in Chicągę 
8c per copy.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. ę^įeago. 
I|l. Telefonas Canal 8500.

ĄiįtračĮienis, yąą. ^1937 

ąlęaįtyti didžiauąią baimę- Už
stodamas išėjimą ir besiartinda
mas prie jos, aš ištraukiau 
mauzerį ir atkreipiau j ją. Bet 
ji tuo pašoko ir įsikibo j mano 
ranką:

—Nedrįs^! — šaųką jį, pesu- 
pja^dąpia įų žodžių prasmės, o 
įik ęįndaipoąi nuę įganąs, kaįp 
nųp išbįyįįųsio mirties vaidęu

—Nedrįsk! Neturi teisės!
Balsas jos truko, sunkiai kil- . ■' ' J ' ,» ♦ k,

nojosi krūtinė, žodžiai skambė
jo ryžtingumu, reikalavimu, į- 
niršimu. Ir staiga, lyg jėgų ne
tekusi, ji nutilo. Tarsi maldai 
Sįųdėjusi rąnl^ąs ap| krutinės, 
ji prądįęjo maldauti.

—Pasigailėk! Nežudyk ma- 
ųąsį! Atsimink, Įęąd aą buvau 
tavo I

įr tas prįmiųįpąas piąnę nų- 
ginklayo,.

Tilę dąbąr ąš supratau, kaįp 
kąrštai, aistrįpgąi jį norėję gy
venti, kąip įpyįęjp tą gyvenį- 
taftt jo ąąįdžįus, prigąvįngus 
džiaugsmus, jo malonumus ir 
sąyo jaunystę.

Ip jau ne piktumas ir kęr<įąs 
veržėsi į mano ąięją, o maišy
tas pa'sįgąilėjįmę įr pMibiąų.rė- 
jimo jausmas |ink žūstančios 
motęrs. Ąš mečiau į tos moters 
gražųjį Veidą gniūžtę bankno
tų, savo paskutinius suomių 
tūkstančius. Ęankpotaį nukrito 
bą jokio garso.

Aš išėjau.
—Yažįuok!
Ęirįįas paklausė:
—Ką <tu ten dąrei ?
—Niekę.
—Taip, taip, štai aš ir tikiu.
—Tylėk,1 Kirilai!
—į<ur dabar?
—Kur nori...
—O gal palosime ?
Kokia laiminga mintis! Kad 

tik nepasilikti vienam! Norėjau 
azarto, triukšmo, žmonių. Kiti 
kur nors! Užsimiršti!

—Vežk!
Arklys truktelėjo, mes skri

dome, skrido ir mintys.
Aš pats sau vienas svarsčiau:
—Žinoma, Marija Diaman 

praneš. Viskas aišku ir jokios 
abejonės negali būti. Rytoj bus 
surastas Vartaševskio lavonas. 
Galimas daiktas, |md lavoną pa
stebės švintant, atseit, po dvie
jų ar trijų valandų, žmogžu
džio nereikės ieškoti. Jo vardas 
žinomas... Ar nevisvien?

Lyg įspėdamas mano mintis, 
Kirilas lėtai tarė:

(Bus daugiau)

ANTRA DAINUOJANTI PELE
’ ■ '' ■ .. . t

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ............................ 4 Q0
Trinas mėnesiams ...........
Dviem menesiams .........
Vienam menesiui .......... .

ChiRgOią P(9* iŠUQŠfot0W 
Viena kopija ........1.....
Savaitei ..............................
M$periui ...... .....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicapoj, 
paštu:

Metams ...............-................... $5.Q0
2.75 
į,50 
4-0,0

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................................... $$.Q0
Pusei metų .......   4.0;0
Trims mėnesiams ................ f.5,0
Piųigųs reikia siųsti pašto Mo^ey

Qrdęyią Kartu su užsakymu.
ę=F

'.75,

3c 
18c 
75c
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ISverte K. AUOURAS

Pusei iąetų V * W<l* M *••• •• • 
Trims ^pes^mą1 
Dviems p^nesuan^
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Diktatūros baubas
—tttttt------  I

Ginčai dėl federalinių teismų reformos, kurią pa
gulė kongresui prezidentas Ronseveltas,, eįųu visų smar
kumu. Smarkiausiai kalba reformos priešai. Jie atakuo
ją Roosevelto sumanytai dėl to, kad prezi
dentas nori gauti teisę paskirti 6 naujus teisėjus į vy
riausiąjį teismą. Apie žemesniuosius federalinius teis*, 
mus ginčų beveik negirdėt. ’ '

Reformos prįešąį, smerkdami šitą sumanymą, da
ro pręzidęntui tą patį priekaištą, kurį jie darė jam pe
reitųjų metų rinkimų kampanijoje, t, y. kąri Roosevelr 
tas norfe pąsįdąrytį <riįktątorius”. jie sakosi giną der 
mokpatinę tvarką JųnįTtlp^ę Valstijose.

Nuostabu, kad šitam priekaištui dabar pritaria ip 
kai kurie vadinamieji radikalai, kai^Ą pav. sęųątorius 
Burton K. Wheelęr, įš fontaną vaiątijo.s, Savų prakalr 
boję, kurią senatorius pasakė per rądim JW Pareiškė, 
kad prezidentas paversti paklusniais savo įrankiais 
ne tik abejus kongreso rumūs, bet ir vyriausiąjį teismą.

Wheeler mano, kad jęigu sępąto. ir ątstovų buto na? 
riai balsuotų taip, kaip jiems, diktuoja jų įsitįkinimai, 
taį tąm sumanymui apie teisėjų skaičiaus padidinimu 
nebūtų jokios progos praeiti kongrese. ,

Iš tp išeina, kad dauguma senatorių ir kongresma-r 
nų balsuoja ne pagal savo įsitikinimus, bet pagal pre-r 
zidento įsakymą. Bet jeigu tai yra tiesa, tai ką bendro 
turi su prezidento Udiktątura” teismo, klausimas?

Jeigu žmonių išrinktas kongresas, anot senatoriaus 
Wheeler, neišreiškia 'b;ąls.uptojų valios, bet aklai* pildą 
prezidento įsakymus, tąi argi Šitokią padėtį gali patai
syti teismas, kuris nėra žmonių renkamas?

TRUMPĄ LAIKĄ ATGĄK CĮDCAGOŠ PRĮĘGtĄŲ- 
dotje buvo užtikta dainuojanti pelė, kuriai parsekė pa
daryti debiutą per rądio. Atsirado jau ir antra tokia 
pelė. Ją sugavo studentė, Northwesternuniversiteto, se
serijos, Zeta Tau Alpha, rųmuose. '

1 .NąUjįenų^Fibune Photo
rmrrrrirm

Apžvalga
u»w<nj ifxiij iiinnrin - -t~. 'U~).n p- u-in^n;-)AxiAr^,X-\-ir-irl-i-w‘r-r,w^i-i-M*jWW-Tf»-'‘T‘r-“*T*t'?1'* * * ** *į“* **^*T-

Teismo galia
Keista, kad senatorius Wheeler — taip pat, kaip ir 

daugelis kitų vadinamų radikalų arba liberalų, matų 
išgelbėjimą nuo tariamos Ępoąevęįto diktatūros teisme..

Kongresas yra žmonių renkamas. Prezidentas taip 
pat. O vyriausiojo ^isipo yrą skįriątaię Jie nebū
na pakeičiami, iki jie patys nepasitraukia arba nenu- 
tairštą. Ęąi kurie iš dabartinių teisėjų buvo paskirti 
prieš 20 su viršum nletų.

Tai koc|& gi šitie žjpęąiių nęyinkti teįsėjįąi turi būt 
laikomi įšttkimesniąis demokratijos sargais,* nęgu kopT 
gresas ip prezidentas? A

Kas Jave vyriausiam teismui galią, lęoųtrbliubti 
koųgpesą ir pyęzideptą?

Jungtinių Valstijų konstitucijoj ę perą ųė vieno žp- 
čĮžio, kuriuo teismas butų įgaliojamas spręsti, ar kon
greso priimti ir prezidento pasirašyti įstątymąi privaįo 
būt vykinami," ar pe. Reikia pąsteį>ėti, kad tas klausi
mas buvo svarstomas konstitucinėje konvencijoje, prię| 
}50 metų. Tarpe konvencijos delegatų buvo tokių (pav. 
4ames Madison), kurie siūlė suteikti vyriausiam teismui 
galią saugoti įstatymų konstitucingumą, bet konvenci
ja tą pasiūlymą keletą kartų atmetė ir jisai nebuvo 
$žtaa j konstitucijų. >

^ebuyo tokio dalyką įdėta nė į konstitųcįjęą patai? 
sąsx kurios. buyo priimtos vėįiau.

Tokiu būdų ta galią, kurią šiandie teismas vartoja, 
visai nėra paremta konstitucija. Jį yra ir ne demokra? 
tįška, ir ne konstitucinė.

* Tąįgį yrą visai nesuprantama, kodėl liberaliai šen 
pątorįąi ąrbą kongresaųąųąi- bijo, kad Ęoosęveltas <kpe- 
pąvergtų” teismo. Visa, kas galima prezidento sumany
mui prikišti, tai kad jisai pakeičia tiktai teismo sąstą- 
tų, Wąliačiąąt jo pateisėtos galios.

Chięągoią N«wsn kordępąroteatąs 
kuris dabar eina Malagoje, įde-

• Įapąnijąa uoste.
Ppę| kęleta ąavaičių tą uostą pąėipė sukiįgliąi su 

jtąjų kąrjuęąuępės pagelbą. $fąĮąga pasidąvė be kpyps, 
W Spėjai neturėjo ginklų, tuo tarpu kai ■ sukilėliai 
buvo gerai apsiginklavę.

Korespondentas praneša, kad Mąlągoje jąu yra su-

' >.r

P. CHKUŠCIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

(Tęsinys)

O kad nors jis teisintųsi I Bet 
jis baigia:

—Aš užsitarnavau takiu gą- 
lo-

Kurčią,' prislėgtu balsu jis 
taria paskutinius žodžius:

—Pasakyk mano draugamą, 
kad aš nesu tįek kaltas, kaip 
jię mano, šauk!

. Niekad, niekad ,nej gyvų Ž0t 
džiu, pei ąprąšytį aš negalėjau 
ir negalėsiu* ka pajutau, ką 
aš pergyvėnau tą momentą, ka
da > I

Vįenąs p^ Ryto, dų šyviai, dar 
įp šiąndięą teb.eska.mha mano 
ftųsyse, ij ąišktaį ąš prisimenu 
tą miglota nųktį, tątnsų 
tuščią parką, pSdsąltaS dviejų 
žmonių, kurie ęią ėjo,

jyįan vią dįąr tebesirodo, kad 
matau savo šęšėlį besitolinančio 
žmogžudžio...

XIV
LOŠIMAS♦

Nežiūrėdamas, neatiduoda^ 
rpas sau atskaitos, aš ėjau greit 
nesilaikydamas kelio npo žmog
žudystės vietos. Aš tiesiog be- 
gau, norėdamas to kankinančio 
nusikaltimo pėdsakus paslėpti.

>—-Na, ką?—paklausė Kirilas. 
—Baigta?
v Aš linktelėjau galvą.

Pereitą savaitę, 'ketvirtadie
nį, staiga mirė Sovietų Sąjun
gos sunkiosios pramones komi
saras, Grigoriji ((‘tSergo”) Or- 
(ižonikidze, sulaukę 50 metų 
amžiaus. Oficialiame valdžios 
įirane|ipie sal&^d,,^Riįr? 
tįes priežastis bąVp 1b, 
gą. Jąčįąu, kai dabar Rusijoje 
bplševikų vądai vieni kitus kąl- 
tįna sąmpkąlais prieš kits kita 
gyvybe< ta'i n* apie šio komisa
rų mirtį eina įvairių tamsių 
gandų. tų gandų mes ne
gvildensime. . ... 7.

Ordžonikidze buvo pasidaręs 
labai stambus žmogus pųrijpję/ 
antras po Stalino. Ikį bplšęvį- 
kiško perversmu jisai ręvbliu* 
ciniame Rusijos judėjįta^ 
buvo niekam žinomas. Šitųoi at
žvilgiu jisąį/nč iš tak>. negalėjo 
lygintis su Kameųeyų, Ziųoyję- 
yu ir kitais ^Senojo bolševiz
mo” šulais, kurio buyų ąęnį. 
darbininkų judėjimo veteranai 

ągįtatorįaį, propagandistai 
ir organizatoriai. 1 •

Ordžonikidze <4pasižymėjo” 
tiktą, t«9, l?a4 jįąąi vifc 
nas iš nedaugelio bolševikų 
Gruzijoje. Gruzijos darbininkų 
masės ėjo paskui menševikus, 
ir kuomet įvyko Rusijos impe
rijoje revoliucija, tai ipępšOYi- 
kai pasidarė visos liaudies 'va
dai Gruzijoje. Rinkiniuose į 
Gruzijos ' Steigiamąjį Seimą, 
bolševikai nesugebėjo pravesti 
nė vieno atstovo, tuo tarpu' kai 
menševikai išrinko 125 atsto
vus įš 150 yisųsęįtao nąri^.

Tačiau Rusįjos ^.OV^tų val
džia pasiuntė raudonąją armiją 
j Gruziją ir ją užkariavo. Nuo 
to laiko ir ta saujelė bo.šė'vikų, 
kurie buvo GruzųĮpję*.: 
svarbu žmonęą.
buvo vienas 4^ ; Maskvos įran- 

■ kių Gruzijos užkariavime.
Toliaus, po Leiiįno mirties, 

stipręjįąiit Stafeo.

ORDŽONIKIDZE MIRTIS sijoję,. Ovdtanifcįdze iškilo auk- 
ščįąus ųz visus senuolius bol
ševikus. Stalinai padarę / j į sa
vo artimtausiu’ pągejbininku, 
kadangi kitais asmenimis jisai 
nepasitikėjo. Ordžonikidze Ą>u- 
vo paskiria^į Įtatauųįsitų parti
jos ko,ntrp.Į^s '..įk^misijos.. pirsni- 
ni^.“ SW ‘?w-
V-Ąlyti” )įia«yil ««« čekistų ir 
zinovjeviečių. \ * :

< Pankui,, kai : sųnianytas 
Vpęnkerių metų Įndųst.ri^hzaci- 
ję$ p|anns’V' Stalinas jį! pasky
rė vyriausiom ękoųpmtaes tary
bos pirmininku ir sunkiosios 
pramojęs komi^Wr 7 : ’

Po stąįgios Ordžaųiki^ze’m
mirties Stalinas turės dar. ma
žiau pasitikimų draugų. ,

'V v C: .■/ 4:'T ' ; '

Prieš ;1 dyęjęitą metų sovietų 
kųiųųųrikU partijoje buvo pra
dėjęs labai ,srnąrkiąi kilti Kiro- 
yąs, bet1 gruodžio mcn. 1934 m. 
jį užmušė Leningrado komunis
tų paęrijos ną'štįųęs tarnautoj am 
Nikolajey. Nuo to laiko Stali
uos 'ėmi be pąsigąilėjimo nąi-: 
kinti visus į bolševikus.,; kurią 

;yįęąų. M kita feįkų būvą jąm 
kame nors pasipriešinę. Jisai 
dabar : nebepašiti’k^ų jąų ųęt 
if žvalgyba, todėl; fcųyų pąŠrtB- 
tas GPU viršinįpkąs 
(Jahuda) ir po vį^ųų 

ježdv,.. ’ ( V
k ■ '■ ‘ ’ ■'"

Ordžonikidze,

šiuo laiku buvo pasidės ypa
tingi svarbus 'diįt^y žpoo:

• dųši smūgis Staliųųk

Išgelbėjo iš 
aiitomųhiba

'■ ‘'.f *. •?

. Automobilis : apįsįv^riė
!mądienio vakare
J^ckson ' bulvaro ip W

ĄutarnobįHl ųžs.įdegė.
feąkĮ 'asmenys au-

B
imta &O,O0į gaęi^tįii ^spublikas šąlįn^u', ’J'l’yę 
'karo' tęisn)Ąi 't)ę k '
vaikį yrą teisiama kasdįen. Visieips. .reijĮaląTO^ą ip$į$ 
ties bausmes. Sušaudymai įvyksta tamsoje, 8 vai. nak
ties. - : <•. *

iki šiol taip garsiai šaukė, kad reikia gelbėti. 7*krikšeio. 
nišką-civilizaciją”^Ispanijoje? ' ’.C.?' . ’ • v

—Dabar kur?
—Važiuok tiesiaįį
Atklys, pasileidę zovada. Taip 

tiesįpg skridom6 keliąs 
įes. Ęiriląs sulaikė arklį, 

paleido vadeles., atsigręžė.
' K&i Ęonątaji'tiW į^4 
gando?

—Prišipl^žino.
Aš! pąpasakojąu kaip

įvyko žmogžudystė. Ir neąiš- 
liūs, suglamžytas pąvęiksląs pp 
truputį pradėjo^ rykštėti mąnp 
atmintyje. Tik prieš penkioli- 
ką minučių greiti žingsniai, 
klausimai ir atsakymai, šūviai 
ir kund kritimas ant žemes 
kažkaip susiliejo į -daiktą. Bet 
dabar aš galėjau visai tiksliai 
įsivaizduoti, įvyko.

Aįškįai prisimiųe paskutinis 
Vartaševskio. testąmęntas. Jis

—PąSįąkyk W ją
mylių . . . Tąip, dar: ji d^bąr 
neturi piųigų. paęĮęk jkį . . .

Ąš pąliepiąų Kirilui: 
YąžįMęk į Naująją Kąįm^’ 
—Ę-ų-r?

■ Ąš p.ąkąriojąų-
—štai Ž$ Yąžiuaįu pas ją,— 

kąlbėjąų aš pats ąąu.—Kaip 
viskas keista! Ką aš jai pasa
kysit!? Ką aš si? ja padarysiu?

V yrija

į°siš-

T? sa
ve vaid’

Vftrt&vaMe Bte Ana- 
femi ’F MMtar-

romutę

M |W'. Iv ?tsa-

jau" 
yra tpjsi^s ir 

tikslus. . z *"

• • ■ ff tavęs
W aeat-

.pasiuvimas,

W?4p ta tftve
?i •

■ Q tflft širdis tarsi
traukte KPd6j’
Aš tu

■ ;j > —^9^9 SM?
Gaiiiwg daiHtaa. Bet taipgi 

dėl atsargumo. Dabar jinai

mes 
minutes

£uyo vienatiųė liudininkė, kuri 
Žinojo, jog tamsią naktį aš iš
vedžiau4 kažkur VąrtašęVskį, it 
■po to jis daugiu11 nebegrįžo.

—Bet ji ne‘tik pavojingą, ji 
dar ir niekinga. Išdayikęmp 
dovonojimo nėra! Nedali bųti 
pasigailėjimo išdavikėms ir 
prigavikėms. O Marija Diamap 

‘a^gayų n^ne, apgaųcįinčjp 
Vąrtąšęyskį, ji išdavė ųrgąni-

Aš paskambinau. Atsakymų 
nebuvo! Aš vėl patraukiau ran
keną. g tebeinąs ir švelnutis 
balsas paklausė:

4 ?

-r-Ąy tai |ų,
-ZTąi—aš.
—Kas?

- —Michail Ivanovičius.
4 ■/ *

—O Dieye mano! Kas no|s 
blogo įvyko su Konstantiųų?

Atsigenu, kad aš ilgai vilki
nau sų atsakymu. Dėlęi ta, ma" 
tyti, ji ir pradėjo nužiūrėti ką 
nors bfoga. Drebančiu balsu ji
nai tarė:

—Jus kažką slepiate! Įvyko 
kokia nelaimė?
. Kokią sekundę tylėjo, o pas
kui ir vėl:

—Kodėl man taip baisu su 
jumis?..

Jinai išsiblaškiusiai apsidairė 
aplink, ir žvakė jo's mažoje ran
kutėje sudrebėjo. Tą momentą 
ji lyg stengėsi surasti išeitį, 
tai’si pajutusi, kad aš ją paga
vau j spąstus.

Aš aiškiai jaučių, kaip vyks
ta mano širdyje, mano visoje 
esmėje kova. Tur būt, aš bu- 
vąų panašus į paųiišėlį. Mintys, 
pradėjo pintis. Iš pradžių atsi
rado kažkoks keistas ir griež
tas pasiryžimas, o pąskui bejė- 
gumas. .. .

Apsivilkusi tamsiai žalią ka
potą, su drebančia žvake ranko
je, kaip pasmerktą mirti, jinai 
ėjo tamsiu koridorium į tą patį 
kambarį, kur prieš ^kelias va
landas sėdėjo Vartaševskis.

Marija Diaman pastate žva
kę ant stalo ir, žiūrėdama į ma
ne, gaudydama atsakymą ma
no akyse, dar kartą paklausė:

—Kas atsitiko? Aš žinau, 
kad kažkas atsitiko. Kas? Kas? 
—klausė ji maldaujančiu balsu.

Bet žodžiai įstrigo mano ger
klėje. Aš neturėjau jėgos pa
sakyti baisią tiesą. Man nebuvo 
gaila nei jo nei jos. Aš buvau 
lyg apsnūdęs ir fik vieną tesu
pratau, būtent, kad ilgiau ne- 
gąlįųią taų^ti įr nęgąhm^ tylė
ti. Beį lįąįų pa'sįeĮgti, nežino
jau.

Stąįgą jį pašoko. Jos akys iš- 
ąįųįęte. Lyg pajutusi tfidžiaųsią 
neapykantą mano adresu ji gar- 
sįąį suriko:

—J[ųą nužudėte ii- Taip!
Taįp! TataJ

Įn ji pW mau į veidų biaų- 
rą, įžeįdži^Dtį tadi;

—Niekšas!
Ir mano, jėgos tuoj grįžo. Vis 

djdėjantis piktumas užtemdė 
protą, suspaudę gerklę, užliejo 
Ugnimi mano veidą. Lengvai pa
griebęs tą netekusią pusiausvy
ros ir klykįąnčią moterį, aš ją 
permečiau ant grindų.

Jos vaidas, reiškė pasibaisėji
mą, o iš ‘akių buvo galima iš- priemones mene ir dailėj

Klaidos Pataisytas
Vakar dįeųosĮ “N.” taikioj 

“Meno Žinių” skyriaus straip- 
snyj antrašte “Kas yra Šyrrė- 
alį^įpąs”, įvyko k|ąįda. Raid
žių rinkėjo, b,MvO išleistas vi
sas paragrafas. dė|iaį ko pasi
darė nęaįškomas. *.

“Pąsaųliųi reikalinga vado
vybė, kaip ji ir senais ląįkąis 
kad buvo reįkalįųgą.”

Išleistą buvo:
Vadai ątsiranda ir nieno 

srityj. Bėgyje ų0 inętų, mępo 
srityj daug dirbta ir sukurta 
daug teorijų, bet visos jos jau 
užmirštos. Kubizmas, fuįųriz- 
mas ir kiti izmąi ilgai nebegy
veno. Bet kaipgi kitaip žengsi 
pirmyn, jeigu netaisysi senų 
klaidų. Geresni dalykai ( ima 
viršų.

“Surrealizmas yra vaisius 
visokių eksperimentų, kuris 
šiandien dominuoja Visas kitas

Wintrnui. IWfcTCr aud 
gražų eilių rinkinį).

.vug'.! vji ; rjy1

t Tylią nąįrti, ^1^
Kaip maloniai žvaigždės mirgai 
^aigt Švelniai ąpšyięsdam^ kiemą, 
Nėąuo žai^Žįą «W° žir<ab<*

Sjuęgas tvaksi
F

Tąift &įaųįčiąia atiminimais 
širdyje rąniųmę varpas. v

Edmundas Steponaitis.

L
W.

Po Eilutę Kasdien



Antradienis, vas. 23, 1937

Stasys J. Petrauskas
Kon. Stasys .1, 1’etyauskas,

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KĖLTUĘO3 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal (U17 — Atd^as, ĮjĮetyęęgąis vį?ą <įięąą.

VALDYBA: < P. MILLĘR, Wųaų
J. MICKEVIČIUS, prezidentas 1' DEGUTIS, iždiįiftk*8' ’
K. KAIRIS, vicę-pmidęutąa 'R GALSKIS. •

___________ V. Jankus, __________P. ^ĮL^^jvičiys, tru^ąą
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K GUGIS, Dr-još Advokatas, J. P. VĄĘKĄLĄ, firąygįj^ Ą^dįtyjęįąs.

' KONKURSO DARBAS JSIS1UBU0 J A
‘r ■■ i.j., ,x...

Pvidęšįmt tvys dienos kaip darni savo darbo misiją, kai kū- 
prasidėjo Chicagos Lietuvių rie iš jų įgudę delsti, 
Draugijos Triumfo Konkursas. 
Pirmos dienos konkurso spėres
niu dąrbu nepąsižymęjo; kon- 
kursąntai, tur būt, prospektų 
sąrašą skaitlino, busiantį krai
tį saikavo. Bet P° vidurio mė
nesio Djąųgijos ofisas pradėjo 
susiląukti kpnkursanių vaisin
gų darbo kūdikių. Pagal tą ga
lima spręstį, kąd musų konkur- 
sanfai prądėjĮo įmtis stropiai 
rimto davbp., l^ųriąvimo perio
das pasibaigė. ’

Kiek kuris konkursantas bus 
pąujų nąpų mėųesį,

ąpįe tąi teks kąlĮ$V debesiui 
pąsibąigųs. Bįrmo^ darbo die- 
UOS viąųomet yya sūresnes, 
darbas pelną tąįp jau sklan- 
džįąi. Kąi kurie įš kppkupsan- 
tų dar neturi drąsos eiti pas 
drąųgus, pas pažįstamus reikš-

INDIANA HARB0R, 
INP.

i ta rengti vakarienę su šokiąis, 
taip sakant, bus kaip ir balius 
—valgysime, gersime ir Šoksi
me. Muzikantai yra pakviesti 
geri, gaspadinės rengiąsi paga
minti gardžių valgįų, o’ ^bįė: už
kandžių bus ir draugiškų ka’.bų. 
Tai bus pirmas De Kalbos Lie
tuvių Kultūros D.rąugijos vąka- 
ras. Butų, mąlonu susįląąkti 
svečių iš aplinkinių miestelių, 
ypač tų vįętų, kur yrą Chįcą-

Sėkmingas koncertas. Nąuja 
valdyba z. . .... T. . į

Sekmadienį, vasario 14 die
ną, šv. Pranciškaus svetamėje 
įvyko sėkmingas Indiana Har- 
bov Liętvvių Kųitųęos Draugi
jos koncertas ir prąkąlhPs- Paį- 
nų įr muzikos programą išpildė 
“Nąujosios Gadynė?” chorą? po gos Lietuvių Drąugijos skyriaį 
vadovyste Jurgio Steponavi- —Lietuvių Kultuvo? Draugijos.

Gerai pritaikytą kalbą VąkąyaSį įvyks šeštądįenį, va
sario 27 d. Finų Socialistų sve
tainėje, 6,37 North llth S.t- Pu" 
Vys bus ąticįaros 6:3(1, vąkarįę- 
nę prądėsiipę 7:30 — svečius 
kvieęiąpje nesįvūlmtį,. •

Beje, teko nugirsti, kad į šią 
vakarienę rengiasi atvykti sve
čių iš Chicagos, būtent, Ghįcą- 
gos Lietuvių DrąugįjįPS 
torius P. MiĮler, žymus Drau
gijos dapbųo.tojas F. BųląVf įr 
keletas kitų?

—M. Petrauskas.

čįaus.
šiam vąkaruį pasakė p. Vįncent 
B. Ambrose. Kaip koncertu, taip 
prakalbą skaitlingą publiką bu
vo tikrai patenkįnta. Gįąlimą 
sąkyįį,. kad ipdtąphąrbprįęčįąi 
jau seniai tokį vakarą pas sa
ve turėjo, koks kda buvo šis 
dainų, muzikos i? kalbų yaką- 
yas.

Teko nugirsti, kad pelno lik
sią ąrtį šimto dolerių. Kaip dėl 
pradžios organizacijos darbo, 
tąį labai gerai. Tpliaų bus gąlį- 
ipa daugiau kas veikti, turint 
kapitalo darbo pradžįąį. įųdią- 
na Ha’rbor Lietuvių Kultūros 
Pvaugiją yra dėkingą p< Jurgiui 
Steponavičiui, “Naujosios Ga
dynės” chorui, kalbėtojui p. 
V. B. Ambrose, o tąįp pat vi- 
sįęms programų dalyviams už 
pątęikįmą šio jdomaus progra
mų.

Indiana' Harbnr Lietuviu Kul
tūros Draugijos valdyba 1937 
metams išrinkta įš šių asme
nų: SL Bartkus -— pirminin7 
įcas, p-nįa Auna Kantrimienė— 
pirm, pagalbininkė, A. Lidžįus, 
—prųt. sekretorius, Jopąs Kuor 
las — sekret.-iždininkas, Pra
nas Rudis ir Pranas Kebelis — 
iždo globėjai, M. Drungilas — 
maršalka, šių metų valdyba yra 
ganą aktyvi, galimą tikėtis jo? 
darbe gerų pasekmių.'

X. r ■' • ' <

-—Pilietis.

D E KAlįILL
Rengiamasi vakaras. Bus svečių 

iš Chicagos
De Raibos įietuvįų Kultūros 

Drąųgįją turėję pirmą susirin
kimą sausio 31 d.; tarpę kitų 
syąrbesnių reikalų buyo nutar-

mano, 
kad jiems kas į namus keptą 
karvelį atneš.

Triumfo Konkurso vedėjas 
ryškiai supranta ydas, kurios 
musų konkurs.autų darbo pra
džią slopina, bet ta nelemta y- 
da urnai išdulkės, gims judru7 
mąs, savo jėgų pągerbirpa's, 
tikslo spindulys skatins mųsy 
draugus koukuysaptus kvotas 
išlyginti. Talka prasidėjo, talka 
ne snaudimui, bet rimtam dar- 
hųį, — bukijpe nuoširdus k°.P" 
kurso darbo tąlkįninkąi. Dar
ba? musų laukią, į dąrbą mus 
šaukia — Ohicagos Lietuvių 
Draugija. Musų visų bendrai, 
tegul huną šųkis ir darbas — 
Tyys J^kstančiai Tfaujų Nariy 
Chicagos Lietuvių Draugijai I

Julius/ Mickevičius;
Triumfo Konkurso Vedėjas. 

d.

GARY, ĮM)-
Sėkmingaą vakaras

Sekmadienį, vasario 21 
Gary Liotųyių Kųltųros Drau
giją 'Surengė Lietuvos neprL 
kląuaomybės apyąikščįojįmą.' 

yakarąs įvyko Sįaxon svę- 
tąįneje, publikas afąįlą'ąįm artį 
trijų šimtų. Apie Lietuvos ne
priklausomybe? reikšmę kalbėjo 
p. V. B. Ambrose iš Chicagos, 
jo gerai pridengta kalba’ padarė 
gilų įspūdį- Rųvp suvaidinta 
komedija — “Gyvį Kabašnin- 
'kąi/’ Vaįdino, “Dramatiško Ra-? 
tęįįtf’? pąsūymėję ąrtįątąį įŠ 
Chipa'ąos: B. Vaitekūnas, P, 
Milerienė, Jų^ Guiyhįęąū, J. 
Dambrauskas, J. Stasiūnas, V. 
Pačkaųskas. Sufleriu buvo — 
Alex Ambrazevičius. Kūriny? 
suloštas tikrąį gerai. Pertrau
koje iš antro karto kalbėjo V. 
B. Ambrose, ęįą' jįs vaizdžiai a- 
pibudįpp, kas yrą Chįęagps Lie
tuvių Draugija, Lietuvių Ęul- 
tųrpą Draugijas ir t-t, Ęąip kąl- 
ba, taip ir pats vaidinimas bus 
įlgam laikui ątmįųtįpą's Gąry 
lietuviuose. Parengimą galimą 
pavadinti šimto nuošimčių nųsj-

sęWj. Gąry Tįętuyiy Styros 
Djąu^ą ąrąžąų? p.ęlpę>.*.

Beje* buvo ątyy^ę. syęcių į šį 
yąkarą į? kttų W*

phica’gp? yęfąvįij 
jos fipąąsiį sękrętmfįu?, 
Bartkus į? Iftęfemą Ęąij’bpr, jją 
¥Va SavW PA^bvių 
Kpltpjo? Prąųgijo? pįrmįmm 
kaą, kąrtp sų dalyvavę įr 
p-lė Ęąr^kiuįę, p,. Mątųkas iš 
Ęąsį Ghięagos ir kęlįętą? įįtų.

Prie šio, tipingo yakaro P.ą- 
rengimo daug pasidėjo pp. Gra- 
k.ey, Steponaitis, Misęvičius, 
Prakurotienė, Purvinis ir kai 
kurie kiti.

—-Pli ?no Įlaybin; nkas.

CALUMET CITY, ĮLL. 
' ir

HAMMOND, IND
i . ■ * — ■

$įos dvi kolonijos yrą prie 
daikto, nors Ca'lumet City ir. 
Hamiųond priklauso dviem skir
tingom valstijom- Lietuvių ran
dasi nemažas skaičius; sakoma, 
esą nemažiau kaip šimtas šei
mynų. Tiesa, nemažą’ dalis lie
tuvių yra sulenkė j ę, bet yra 
dąuą- tikrų patriotų, kurie ger- 
bįą savo tautą skaito įietu- 
vių laikraščius, seka lietuvių 
gyvenimą, čia nuo daugelio’me
tų darbuojasi liętuvįų gyveni
me. — J. Janušonis, įį,’ Mąksvy- 
įįs, Ign. Spogį? įr daugelis kitų.

Nęžinąu kodėl day ligi šiam 
įąįkųi Cbięągos Lietuviu Drau
giją; nepasistepgė į šią Lojoni- 
ją ąfsiiįsfi ątstov^. Neabejoju, 
kad na'rių ..bus gąiįmą įrašyti 
geras skaičius. Jeįgų kįtoąe 
mųsų artimoje ąpy’ipkęsę fciuvo 
įkurti draugijos skyrįąi-^Lįę- 

fe 
čia taipgi bus galima. Man te
ko tartis su kai kuriais, šių l^o- 

donįjų dąębuptojaią. Nuomone 
yrą ta, kad Draugiją turėtu čia 
atstovą prisiųsti, vietos darbųo7 
tojai prigelhės darbą padarytį 
Sėkmingą, (gmąfeų girdėti, kad 
Calumėt City ir Hammond drau 
gai šiuo reikalu susidomėjo. 
Draugija pasirūpins, kad ši ko
lonija nebūtų užmiršta. Drąui 
gijos skyriaus vedėjas).

—Hammondo Bajoras, 
k * w •* h * •,**!» 1 i

F. BIJLAW VYKSTA I 
WESTWlLLE, ILL.

A ................ -
/' • * .. . į /

šiandien ar ryt p. F. Bulaw 
vyksta j Westville,- čia stengsi? 
įrašyti Chicagos Lietuvių Drau
gijai! tiok narių, kad hutų gą- 
įima įkurti ?kąįtlįRM WąMvi^- 
lės Lietuvių Kultūros Draugi* 
ją. Draugiją pasitiki, kad p- D. 
Bulaw šį' svarbų darbą sugebė? 
sėkmingaį ąilįkti.

' ‘Y /y,. '-/V , ' ~ '

MIK AS P. JO V AR AUS- 
KASir JONAS. P, ■

BERTULIS
'.i"' 11 11

l ‘į ' 1 ’ ’ * A-* »■’ i f'« , , •

pP: Jovarauskas -fe Kęriujią, 
lįo°Wti Bfenfete <?te teX»T 
tiinfeū Yfe įfemį, 
fevių Reikale namų
rąk&hdų Draugijos nariams ver
tą prisiminti, kad reikia, remti 
tuos biznierius, kurie yrą ben- 
tfros
t Pp. Jovaraii?kas it Bertulis 
yra , geri, nuoširdus biznieriai, 
jįe yra visuomet pasirengę pa- 
tąrnąųti kq gęvįąųsįąį Chįcągoą 
Lietuvių Draugi j os nariams.

. ■ ./•<.. .. . *' ..... .' ■
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DAKBA PRADEDANT
šj mėnesį pįi'HJsj. dieną prasi

dėję. ('.hieagovs yętųyįų br^įjįi-
Triumfo Konkųtšąs. Kon

kursas i^is pęąkįoįiką mėne
siu. Kaip vįęi kiti kppkursąųtąi, 
taip ir. aš stengsiuos įrašyti į 
draugįją ko dąųgiąąsįą na
rių. Manau, kad aš Supremus 
,lMml i^^H^iu, p jęįgų 
manu draugai man prigelhės, 
tai dar toįiąų pą’ąiįrsių, negu 
laipsnis Supremus. Todėl nuo* 
ąird|iąį pyąšau visus

man j talįą. Kurie man prisuks 

pasistengsiu gauti tikiefą ne- 
mokamai į Draugijos Triumfo 
Bąnkietą* kuris įvyką gruodžiu 
11 d,mną piymplę Hali.

Taipgi turiu priminti, kad aš 
dalyvauju Draugijos konkurse, 
p podraug dirbu prie Mildos Au
to Sąįęs, tąįp1 sąhąnt, pąrdąvL 
neju Bui^k įr Poptiąę aųtomp- 
bilius. Mildą Auto Są’les savi-

NAUJIENOS, Chicago, DL

MUSU KONKURSANTA1
ir radio bangomis kiekvieną ąb- 
tradięųį Ję tfrifetitei įti.fefete 
jom grąžius dąįnų įr muzikos, 
o tapgi ir pąujų žląių progra- -

stąmbųs RPjCkfpydp pilįetįs, r mus. Jis buvo žymus kopkur- 
ALįetttYių ' Ya'

Prau8’ite šsbetpyiųs-.rifeniPr juje, jra^ n3fe>. te' 
kąs. Sjįasys P^t^aųską?

lYril Pįri'Šyinajes vį^oą ”
toj-a's nuę fefeiti? TOtil. fe* 
jis nusitaręs ir šiame Draugi* 
W kpiikursę W ga-
tyfei — iratšy-ti Aieįę mt wr 
riW. Kiek kad į-ęifetiM^ 
kvotos ųžpfeyfeu; butovt, 

tevt MM risi DraMsiip?
nariai Koę.kįor(l aferi p. Ppt- 
ratekpi i tal kvp.ta tp- 

iiės,- uųvfefekfepiitiyM Tite?
i S, a. PeįrMškfe i
Ktekųite YfeSMti ra- 
fe: ‘.‘Į<IeM|įų<irpgferpptl 
j Triumfp- -wiw tialyrips- 
NteS ferfeft fe lunn^onias

iki Kyp- 
tps, b^ įšW

feysfe W

. t’. ■ kfel
man jėgosfe^rifed k:j »oi'S ųž- 
riferilfefe kaip ir tas 
vargšas Cirinejūsas.”

Gerai pąąąkylą, ąr ne? Kon
kurso vedėjas^ yrą “šiur,” kacį 
jęįgu musų "Rockford kopkur- 
sa’ntaą tąip nuoširdžiai eis kon
kurso pareigas, kąip kad bib- 
liškas Cirinejušas, tai Triumfo 
Konkurso vę^ėjas apdovanos jį 
— laipsniu Primuš.

Jpseph J. Ifeder
Kon. Joseph J. Poder, Spring- 

fięĮd, gyventojas įr senas orga
nizacijos narys. Jį? nesitiki čią 
daug ąąrių Dyąųgįjon įrašyti. 
Sakę: ^Įbašysiu !1Q narių ir už
teks.” Gįąįiiųąs; $ąi^įąs, kad taip 
ir bus. ' ' • DĄ?. ■

; • ■ • ■ ■ z <

Peter Rapševičia
' ■ Kąn^ Tet^p ^^^vi^i^,:;"ihąri:'* 
ąuettparkieiušj. clarbštus’, gerų 
norų jaunas vyras. Jis davę 
garbės žųdį, šįai^ę TriVR” 
f o konkurse įrąsy? 25, pąųju? 
narius; gręįčįąų tąįp įp buą. 
Dąugiąų galį įyašyti, bąt ąvą|iap 
negu 25 ’ąąriąį pebu?. fięęai, 
Petrai, tąyų žodi? mum? ?Yar“ 
bųs.i ’ f>.. 'r ■ ■ J ’

Kazys StmnaY^^
Maža yrą lietuvių pįiįęąąoję 

ir apylinkėse, kurie, nępą^ptų 
Kązio Steponavičiąus, Tirmyp 
ir Vyrų choro mokytojo. Kazy? 
netiktą! muzikas, cįiprvedis, bet

■ . •• i ' J * *. • . --Y-—

niąkę yrą žypm? bįznieyius p. 
D. Kuraitis, Chięągąą Įuįę^uyi^; 
Draugijos narys. Draugijos na
riai, kuriems bus v re kalingą 
pirkti automobilius, prisimins, 
kad aš mielai ■ patarnausiu —: 
geru 'automobiliu aprūpinsiu.

Šė : Bvįiąvč, • Fętyą, Ąm- 
ihv^o iv kitus DrąugL 
jos veikėjus. Kaip jam sękri? 
šyą’mę konkurso ?upku iš anks
to numatyti, bet jį? sąk^ kad 

! ji? faipgi hųsią^ virš visų W* 
tų, Gero jam pasisekimo!

' Vei??siW^ ipsg 
aąfea?! ifeMVS- fe
žmona, Petronėlė ^hųžą’s, 
tąm^ huvą ?$kmm_ga
konknrsąųte; mą<ę dąug na: 
yių, nm O dąhar jos Žmogus sto
jo i darbą, Konkurso vedėjas 
numato, kad Joną? neapsileis 
sąvo< žmonaį, jis jeigu jau ne 
daugiąu, tai jau ir. ne mažjąu 
narių įrašys Draugi j on. VVell, 
Jonai, turi pasispausti, kad įra
šytam pyr?’ tįęk’ nąyįų Prąųąį- 
jon, kiek kad įraė jūsų žmona 
praeiitaipę ^rąąąij^? kąnkųrsę. 
Manau, kad vargais negalais, 
bet sužvejosi 50 narių.

James Shalteman
V • ‘ *

Kon. James' Shaltemąn, se
nas Draugijos darbuotoja’s, vei
kęs pįrmesniuose konkursuose, 
įrašęs pusėtinai gerą skaičių 
narių. Kaip darbas seksis šia
me konkurse, tai ateities klau

psimas, bet esam tikri, kad tuzi
ną narių bus sužvejota’. Beje, 
p. Shaltemanas yra žymus dar
buotojas Kęstučio Kliubo.

Antanas Skrabulis
Tai Brighton Pąrk pilietis, 

geras sumanus žmogus, dabar 
stojo į Draugijos konkursą, 
^ors paW MO nėsepas prgąni- 
ža’cijos nary?; bet ąęri Draugi
jai pasitarnauti. Keikia pasvei
kinti sp. Skrąbulio kįluius no
rus organizacijos labui. Be abe
jo, p. Skrabuįįs pasistengs po
rą desėtkų pąujų nąrią Drau
gi joų įrąšytį.

Thomas Šalkauskas
, . ■ ' ' ' . -* *4 • » r ■;1 a 1

P-nąs Thpmą’s Sąlkaųskas, 
; mąv^U^ttępąrkietįSjj gęrąs, ųąo(- 
šh’dus Draugijos ąąry^ bet cįąr 
fel fe fefefe. mrfees 
savo aktyvumu. Dabąr jis nų 
si taręs išmėginti savo jėgas or
ganizacijos buda'vo j ime^ Well, 
Thomai, parodyk, ką gali — 
nors supykęs, bet įrašyk porą 
desėfhų MK-ių Draugi j on.

JosephStravinskas
Kon. Jęąępb ^fravinskas, 

bridgeportięfįs. . Jųpzas seniai 
prikląu?9 ?įąį orgąnįzącijąį, bet 
įįngėjo, ^ątbųoti?; dąh^r J? tįb- 
gįnįo ligą? pąsveįkęą įpį?;|s ?trę- 
mąi ^ąrįą tt ięSkęįi Pvaųgįjąi 

MriU- P’BS J- Sfravįų?- 
ką? yrą mąkmąų?
projektų m°ke$ s(iisį^ąti. Ną, 
ę prię ąępę bus įr pmią gfrą- 
yįn?kięuė, kurį tąįpgį turį plą’- 
ęįą pąžmfį, ?avp( Imagui pyigęį“ 
bęs naujų narių gąųtį. Tą P’ 
kad norės ar. ne, bet kvota 
įįąm kbhkMf^yį furętų įmti 

kw septyni Išim
ty? p(ęųki uąriąi; turi pą?iękti 
ią’įp?nį — Sęęųndųs...

John Sedowski
šis jaunąs vyrąs, brighton- 

parkietis, nusitaręs Draūgijon 
įrąšyfi friądešin^t pęuki? ąąą- 
jųą iįariąs. Bę abeją jis, k$T° 
čįągįipį?, daugiausia darbuosis 

. ųąrių įrašyme Dtaųgijąm 
Kųą,.
vyras, stiprių jėgų daug, dar
bas eis sklandžiai.

*c . . • : • ■ »

lopąs, SauĮiuskas
P-nas Jonas Sanauskas; se

niau buvę? hįząįępų? nprt^si- 
deje, dabar laisvai nuo biznių 
įr darbų, užtai stojo j Drau
gijos Triumfo Konkurso vajų

.. ____T; J,.„- .. ’į 1 „"..L" .'T" ""J .....

narių įrašyfį. Kąip k°n> Sanaųs- nų” News Boy Bridgeportę, 
‘ taipgi sepą? nąyys šio§ ąrganį- 

zaęųmų
bes žiedą iš Draugijos už n^- 

■ sirgimą per 10

anksto spręstį nėra galima, bet 
kad. pprą desėtkų narių įrašys, 
ter šį ^Akųrs^, įąį 
žiausįoą abejones.

Antanas Steponaitis
AWate? Sįepaiiąįtis yra 

UeV’V’i Pw-
- iM.fflinįras, 

rirptafi, sunąąnuą žflipgųs. Drg.
veįkia gana daug ir 

kitose lietuviu organizacijose. 
Nors Gary lietuviais ir gana 
SkąitMpgą kolonija^ bet savo 
darbu čia kalnų rienuvars. Taip 
sakant, Gary lietuvių kolonija 
pagal savo skaičių yra daugiau 

kultūrinių gyvęnįmu, 
pęąu k^į kųyįns kftos. Wvįij 
tylumu- fe sęriJ <fe- 

yra
$ra^y>- Prafetp- 

fete W kiIU. M kie
tą dirbą ga^a ą«t\ku išarti. Mu- 
sų konkuysantai Gąry tųrėą 
sunkią! spąusti, kol įrašys 75 
naujus purius.

Zę W Sipkųs
Šis jaunuolis, Zenonas Sin

kus, d?r pirmą’ kąrfą pradėjo 
darbuotis ne tiktai šioje orga7 
niząeįjoje, beį ąpskyitai lietu
vių kultūriniame gyvenime. 
Jam darbas pradžioje bus sun
kęs, bet Vernui įpv^si, ypač 
Zenpno Sinkaus močiute turį 
plačįą pažintį, tad savo sunui 
galės daug prigelblti narių įra
šyme. Jeigu ne daugiau, taį 
penkįoliką narių šis jaunuolis 
tikrai įrašys.

Stą^ys Statkęvich
Kpn- Sfąsys Stafkevich, Ra* 

ęįpą LįęįwviU Kultūros Draugi
jos pjrmįpipkas, s.tojp į Drąų- 
ąijos kopkursp dą’rfcą, abu kar
tu su kon. Stasių Mockumi nu
sitarę Racipe kvptą užpiįdytį. 
Triumfo Konkurso vedėjas pa
sitiki, kad šie du konkursantai 
68 narius tikrai įrašys. P-nas 
St. Stąnkevįch* yra kilnių no
rų, malonaus budę,; ' sumanus 
žmogus, jam vajaus darbas tu
rėtų eiti sėkmingai-

Antanas Stankus
P-nąg Antanas Stankus, žy

nius Ąujprųs biznierius, Aęro,- 
'^os bfetųvįų Kultūros Drąugį- 
jps pįvminiijikąs, sįmpatišį{ą§, 
ma'lonąus budo žmogus ir, tur 
bųt, yįenąs iš įurtipįiąusių šio? 
kplonįjoą lietuvių. P-pa§ A. 
Stankus labai užimtas savo hį?.- 
nio reikalais, bet šiame konkur
se tureą bųtinai 66 nąųjus na
rius įrašyti. Jeigu jam šis dar
kąs nesiseks, tą'i Sęnas Petras 
bus pągelbpje, ną, p jei Sepąs 
Petras negales gąpėfįnai pągel- 
hėtį, tai pribpą čia kitą? mųsų 
piitrų? dąrbųoįojąs, tai ^rąnk 
,b.ųląw,' bet Auroroje turi būt 
pažymėtas skaičius hąrių įra
šytas. j*' ■

Jonas Sinkus
Kon, Jonas Sinkus, “Naujie-

jrąšė
saptas Jonas Sjnkus dalyvavo 
ir praeitame konkurse, 
■gęjępką ę šia-
W abeJft įrašys

««įs yr«. Prityri
mo įš praeities- . '. ’

■ ■' ■. x •' ’,*/ '* ' • ’ ' T'? /

BrighįopParkieti^ kon. Wal- 
ter Tumv pirmą karU stojo, i 
pyąųgįjęą dąrhuptę įrašyme 
naujų narių Draugumu Kon. 
Waltep Turner yrą rimtas, pla
tų gyvenimą matęs žmpguą, jam 
konkursu turėtų neblogai aek- 
ftą. Vięno dalyko, ką§ kon. Tur- 
n^r yrą mkąiįuga, tai pasiry
žimo, kad dirbamas darbag bu
tų sėkmingas, - o nauji nariai 
dygs, kW Sr$¥U RQ Fo
rą. desetkM p'- pa" 
sirupįns. prašyti.

Benediktas Vaitekūnas
' •’ • »• ■ į •' * . ■. i \ ' > 4 *

Kas nęž:no ij ųepąžjs^ p. 
Benędi^tp. Vąįtękųna? sę- 
nas artistas, prieš 35 metus jau 
jis liefuviškam pasauliui ’’^tu- 
kąs’’ rodė. Tai senas scenos ka
reivis, pasižymėjęs lošėjas, ypač 
jumoristiškose rolėse. Nors p. 
Vaitekūnas ir ne jąunas gavo 
amželiu, bet jo scenos veikla 
gali pasigerėti bile ’ jaunuolis. 
Šių žodžių rašėjui teko matyti 
Lietuvos spaudie pąsįgerė- 
įįiTių fliįpint vard$ whąu 
rikoj žymaus ąyliąto. p. Vąite- 
kūno. Konkursų vedėjas, yrą j- 
gitikinęs, kad musų organizaci
jos darbuotojas ; konkursantas 
B. Vaitekūnas ras Rietuvių vi
suomenėje gilią paramą įrašys 
me naujų narių — jam prigel- 
bės jo darbą padaryti sėkmin
gu. ' :

Ąntąjąąs Visbarąs
Kon. Ąpfąuas Vi^bąrąą, ąe- 

ųas 4’os organizacijos narys, 
bpvę;,konkurso d^brVAU Pr^e*~ 
tame Draugijos vajujp, įrąšė 
geroką ąkaičių panų- «fęigU P- 
Visbarąs nusitars gerękąį pą- 
dirbėti, tai jo darhu Pasekmes 
bus visai gere s. Turinį pląčią 
pažintį; gerą vardą, pasigekį- 
mas kopkursp darbe būtinai tu
ri būt. Kaip tik pas kęn. Viz
barą visos šios geros ypątybęs 
randasi.

I’-lė Teresė Viltrakis
Tai westsidietė, artima kon. 

WaTer Neffo kaiminka, bus 
klausimas, kuris kuri pralenk? 
konkurso darbe. B-ia Vil^rakia- 
nė turi nemažai drapgų ir pa
žįstamų, darbas turėtų eiti 
gerai. Jai bus reikalinga dau
giau pasitikėjimo savo jęgonpis; 
o naujų įtarių ganėtiną skaičių 
suras. Kiek k’ek, bęt porą tu
zinų narių įrašys tikrai. Jeigu 
porą tuzinų naujų narių gaus* 
tai kaimynui p. Neffui bus.\sun- 
ku atsilaikyti7p-iai Viltrakienei.

(Bus daugiąų)



\ Diena Iš Dienos
Buvusi Chicagietė Sugrižo 

Vizitui '
Sekmadienį Chibagon atva

žiavo trumpam vizitui Marija 
Kemėšienė, kuri p^ieš trumpą 
laiką apleido “Amerikos Lietu
vių Sostinę” ir apsigyveno De
troite, Michigane. Paviešėjusi 
kelias dienas, žada grįžti atgal.

Pasakojo, kad Detroite yra 
daug veiklių lietuvių, kaip drg. 
Besąs paris, Dermaitienė, Straz
dai, Masonas, Budvidienė ir 
daugelis kitų.

Sekmadienį ji buvo atsilan
kiusi M. Dundulienės pagerbi
mo vakarienėje, kuri įvyko 
Chicagos* Lietuvių Auditorijoje.

* 18 Apielinkės Artistai
Ateinantį sekmadienį 18-toje 

Apielinkėje įvyks įdomus va
karas. Zarariškių Kliubo pa
stangomis vietos parapijos sa
lėje bus pastatytas scenos vei
kalas, “Pavogtas Kūdikis”.

Kas ypatingai krenta į akį tai 
yra tas, kad beveik visi veika
lo aktoriai 'yra vietos gyvento
jai. Vaidins. sekami Aštuoniuo- 
likiečjai: U. Žukauskas, J. Kuz
mickas, J. Rukšte’a, S. Rimkai- 
tė, O. Benikaitis, A. Razmititė, 
ir O. Gudaitė.

Kitas roles vaidins artimes
ni ar tolimesni Aštuoniolikiečių 
kaimynai: Lili ja' Stup^raitė, J. 
žičkus, C. Zičkus, F. Maženis.

Įdomu dar ir tas, kad dides
nė dalis aktorių yra ir •‘‘Pir
myn” choro nariai, ir 
to choro operetėse.

solistai

Jaunos žurnalistės
Bridgeporto labdarybės įstai

ga, “The Fellowship H'Cnse”, 
leidžia mėnesinį ,mimeografuo
tą laikraštuką, “The Gossip”. 
Tarp to laikraštuko “reporte
rių”’ yra ir keli jauni lietuviai: 
Margie Vitas, kuri yra tik 13 
metų amžiaus, Ruth Kiazragis 
ir Mary Jonikas.

Tas laikraštis paduoda ir ke
letą jaunučių “artistų”, kurie 
netrukus pastatys įstaigoje 
fantaziją, “Cinderella Apsive
da”. Tarp tų “artistų” yra, Lį- 
llian Šidlauskas, Isabel Astrau
skas, Madonia Tuma, Julia Ba- 
bianski.

Fellowship House viršininkė 
?ra Alice Mauck, soeiale dar
buotoja, kuri Bridgeporto lie
tuviams yra kaip buvd jau rhi‘ 
rusi Mary McDOwell Town of 
Lake lietuviams.

Įstaiga turi lietuviškų kny
gų. Vietos lietuviai, turėdami 
liuoso laiko, gali ten užeiti ir 
jų pasiskaityti. Fellowship 
House. adresas yra, 831 West 
£3rd Place. —R.

Brighton Park
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo biznio komisija turėjo 
susirinkimą vasario 19 dieną 
ir nuarė rengti koncertų atei
nantį rudenį, lapkričio 14 die? 
ną, Sokolų svetainėje, 2343 S. 
Kedzie avenue. Prašome kon
certų rengėjus turėti oftienėje 
tą dieną ir nerengti savo kon
certų, kad vieni kiiems hc- 
kenktumėm. Taipgi prašome 
kliubo narius, kurie dar nėra 
pasiėmę busimo pikniko seri
jų platinimui, įsigyti jas. Pik
nikas įvyks birželio 20 dieną. 
Serijas galite gauti pas biznio 
komisiją, arba kliubo susirin
kime.

Biznio komisijos vardu 
• ' P. Olšauskas.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos Žmonės’r 
taip pataria Lietuvos bankai

r NAtJjmmfo Chicago, Et 
-i----- ;--- ---- --- 1-----------—----- :-----

Y
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I iiIim! nL veidų sekančią dieną/Dženito- kad delegatai rūpintųsi, idantSuėmė Lytini Pamišėlį Brighton Bs W
Kriminaliai užpuolė 9 metų berniuką; lie 

tuvis Tom Simmons padarė areštą
BRIGHTON PARK 

po pietų Brighton Parke buvo 
suimtas lytinis pamišėlis, ku
ris prisiviliojo ir kriminaliai 
užpuolė 9 metų berniuką, Ge- 
rald Flamnnigan, 2610 West 
38th Street.

Areštą padarė lietuvis poli
cininkas, Tom Simmons — 
Simonas, su kolega Dan Shal- 
low.

Jie suėmė 24 metų vyruką 
jš Janesville, Wisconsin, kuris 
gyveno apleistame traileryje, 
ties adresui 3004 West 38,tlr 
street. “Trailerįs” stovėjo tuš
čiame lote. Suimtasis pasisakė 
esąs John Prucenl.

Berniukas pasakoja,
apie 1-mą valandą vakar po 
pietų Prucnel prisiviliojo ji 
prie savęs. Nusivedė jisai ber
niuką į tuščią namą, adresu, atgal.

Vakar

kad

2909 Wcst 38th street, ir ten 
bjauriai nukamavo. \

Berniukas parbėgo naipo 
apsiverkęs. Motina jį tuoj nu
sivedė į Brighton Parko nuo
vadą.

Ten jis papasakojo kas įvy
ko ir kaip PVucnel atrodo.

Berniukas buvo tuoj pagul
dytas apskričio ligoninėje, kur 
buvo padaryta operaciją.

Gavę daugiau smulkmenų 
apię piktadarį iš< apielinkės 
gyventojų, Simmons 
low už pųros valandų turėjo jį 
savo rankose.

Jaunutis Gėrald FJannagan 
suimtą piktadarį pažino. Jo 
žodžius patvirtino kitas, 10 
metų berniukas, Edwątd 
Flynn, kurį suimtasis Prucnel 
bandė prisiviloti, siūlydamas 
jam dešimtuką, trumpą laiką

JI

ir Shal
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VALSTIJA NORI KONTROLIUOTI REAL 
ESTATE INVESTMENTŲ BIZNI

į< šiukšlyną; , ' K J
Atsiminęs tačiau, kad pele

liai buvo skirti parapijonams, 
jis prigrandė pelenų iš naujo, 
o kadangi skubėj o, . tai sumai
šė pelenus irv su j suodžiomis. 
Rezultatas gi pasirodė toks, 
kad pačiam džęnįtoriui ėmė 
hėmažai laiko ir muilo koliai 
jis nuvalė savo veidą. 

. / « * &
Musų slauniame inkste šiuo 

laiku biznis ir darbai eina gan 
gerai. Devyni, tūstančiai žmo- dT^ Tietuvių" Darbininkų 
nių dirba. Kasa griovius, deda 
triubas vandens ątutams nųte- .......... .......
keti. Trokų iš Chicagos ir bo-i(ja vakare, bilieų įkainos tik 
sų pilnos gatves. Darbininkai id centų asmeniui. Rus išpil- 
neužsimuša darįu., Krūvomis dyas . gražus programas ir pa- 
sustoję šildosi, .prie ugnies., kviesti geri kalbėtojai. 
Vieni lopetomis pasirėmę veda ' 
roktfndas, kiti lopetas ant pe- tams: pirmininkas Pčkorius, 
čių, užsidėję maršuoja gatvė
mis. Peidės dienomis darbinin- 
kai susideda lopetas į krūvas, 
pastato bosą daboti jas, o pa
tys eina gautus čekius išmai
nyti. O išsimainę, Čekius kai kur 
rie kartais tfžrfiiršta ir-darbo 
vietą arba adresą, bet žinoma, 
tokių nedaug tėra. ,

Telegramų pišorius.

m ani s.
Aukas* tvarko vietinis komi* 

tetas, kurio valdybos pirmi
ninkas yra Pučkorius, sekręto- 
rius J., Urmonienė, iždinin
kas P. Razmas. Pirmuosius 
komitetus, kurių vardai buvo 
paskelbti spaudoje,- delegatai 
atmetė, pripažindami padarytą 
klaidą. ' v

Nuarta surengti vakarėlį pa
minėjimui 19 metų Lietuvos 
nepriklausomybės vasario 27

sveainėje, 10413 So. Michigan 
'■■avenue. Pradžia 7:30 valan-

Vieni lopetomis pasirėmę veda Perrinka valdyba 1937 mc-

■t

—------4-

iŠ

Antradienis, vas. 23, 4937

MUSŲ SKAITYTOJAI
I Į T 'f “'V ■ I-!....

BARA “NAUJIENAS” Už TAI, 
Kad nebara draugijų

GERB. REDAKCIJA:

“Naujienos” nori, kad skaitytojai 
pasakytų ką mano apie įvairius da
lykus. Mano žodis štai koks. “Nau
jienos” kritikuoja ir parodo kur 
klaidas daro politikieriai, biznieriai, 
bolševikai, ir tam panašiai. Kodėl 
“Naujienos” kartais gerai nepakri
tikuoja draugijų ir kliųbų. Joms 
kritika butų naudinga.

Tos draugijos, kaip buvo dvide
šimts ar trisdešimts metų a|gal, to
kios tebėra ir dabar. Susirinkimuo
se užsiiminėja visokiais smulkiais 
dalykais ir pešasi, o kaip pagerinti 
draugiją ir nuveikti ką nors tikrai 
gero—tai to nėra. Nestebėtina, kad 
viena po kitai tos draugijos mirš
ta. ,

link paveikslų “Naujienose”. Tai aš 
ir išlendu su savo dvylekiu: Kas 
skaito angliškas laikraščius, tai ma
to tuos paveikslus angliškuose laik
raščiuose, kurie už kelių dienų ar 
už savaitės telpa “Naujienose”. Tai 
nėra nei kokios svarbos matyti ant
ru kartu, bet ne visi, lietuviai skai
to angliškus 
hymu, visgi 
laikraštyje.

laikraščius. Mano nia- 
yra svarbu paveikslai

*
< *

“NAUJIENOSE”
.RANAMS.

Grebliunas, 
Chicago, III.

*

KARO VETE-

Šiandien įteiks legislaturai įstatymo 
i projektą

šiandien Illinois legislaturai 
bus įteiktas projektas įstaty
mo, kuris suteiks valstijai ga
lią kontroliuoti nejudinamo 
turto investmentų biznį.

Įstatymas autorizuoja valsti
ją paskirti “?eality investments 
superintendentą”, kuris prižiū
rės visas real estate finansavi
mo, reorganizavimo ir “fore- 
closure” tranzakcijas.

Valdytojai nejudinamo turto,

Lietuvių Tautiškos 
kapines

Juozapas Joknis

arant kurio išlėkta $25,000 
daugiau bonų, turės įteikti tam 
superintendentui met’nes at
skaitas padarytas po priesaką. 
Visos tranzakcijas turės būti 
užregistruotos. Be to, “fore-, 
elosavimo” ar reorganizavimo 
bylose prieš federalius teismus 
tas superintendentas turės tei
sę atstovauti Valstiją.

Įstatymo tikslas yra užkirsti 
kelią raketerizmui real estate 
bonų biznyje. J;
--- -----—.. . ..... .  i- 1. 1., -iii..........  

mirė jau daug meti^'Mgal. Pi’į’fe? 
duobės kalbėjo V. B. Ambrose.

Lucille K. Janulionis

Vasario 20 dieną Lietuviu 
Tautiškose kapinėse tapo pa-^ 
laidota Lufeille K. Janulionis. 

Jis Ji mirė Illinois Research ligo-
W

pa-Vasario 16 dieną tapo 
laidotas Juozapas Joknis. 
mirė namuose adresu 1356 
110 Street, sulaukęs 48 metų
amžiaus. Arčiausią giminę pa
liko švogerj Julių Mickevičių, 
kuris ir rūpinosi velionio lai
dotuvėmis. ,

Aleksandras Shaikus

; Vasario 17 dieną tapo palai
dotas Lietuvių Tautiškose ka
pinėse Aleksandras Shaikus. 
Jis mirė vasario 14 dieną Cook 
kauntės ligoninėje, sulaukęs 46 
metų w amžiaus. Amerikoj išgy
veno 26 metus. Arčiausius gi
mines paliko Amerikoj seserį 
Ceciliją Macys ir jos šeimyną 
Detroite, Mich.

ninėje, sulaukusi 17 metų am
žiaus. Paliko motiną Marcelę, 
tėvą Juozapą, seserį Millie. 
Prie velionės duobės kalbėjo 
“Vilnies” administracijos na
rys Kuodis. v /

. VJS.

Mt. Greenwood
Korespondentas ir čigonė 

sybę pasako
t ei-

Grigalius Chernius

šios sostinės pišorius turėjo 
progos dalyvauti krikštynų ba
liuje Chicago j. Viskas buvo 
orait, tik ve bėda: skanus ku
gelis ant stalo, apetitas išpus
tytas aštriai, o reikia dar mel
stis. Atrodo, kad be maldos nė 
sriubos šaukšto Chicagoj ne
galima gauti, nė kugelio šmo
to. TuT būt ter^ perdaug grieš- 
ninkų priviso.

Vasario 18 dieną tapo palai
dotas Lietuvių Tautiškose ka
pinėse Grigalius Chernius. Jis 
mirė vasario 14 dieną Cook 
kauntės ligoninėje, sulaukęs 56 
metų amžiaus. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Arčiausius gi
mines paliko brolį Dominiką. 
Velionis tapo palaidotas šalia nigas pasidėjo pelenų parapijo- 
savo brolio ir pusbrolio, kurie nams pabarstyti ant galvą ir 

____________ :............... ... .............. .............

O štai kokia okazi j a pasitai
kė musų slaunioj gubernijoj. 

' Pelenų dienos išvakarėse ku-

H Iii

Roseland
Organizacijiį h demokratiniai 

Tvarkai Lietimoj At- 
teigti Veikla, i

Vasario 7 dieną laikyta su
sirinkimas Roselando ir apie
linkės organizacijų ^delegatų 
reikalu atsteigti demowraĮinę

ELEKTRIKINES 
LEDAMS

Perkant dabąr suČėdysit pi
nigus. ' Parduodama pas 
Budriką lenkais išrriokėji- 
mais..

f

a

rt

arą

Nuolaida iki $50.00 ant nau
jos ledaunės.
Nuolaida nuo $10.00 iki 
$100.00 ant PHILCO Radio 
mainant seną Radio.

Jos.F.Buthik
(v ' .

INCORP0RATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

■ R. >1 ....................... — ............ H............................

BUPRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 970 kil.- Nedaliomis nuo 

7 iki 8 vai. vak.
- ■ " i

WAAF, 920 kil. Pirmadieniais ir 
Penktadieniais nuo 3:30 po piet 

.. > c" ■ ; ■ " ■, ■ ■*

WHFL, 1420 kil. Ketvirtadieniais 
nup 7 iki 8 vai. vakare.

........................ ............................................................... ,■ ....................... ..................................................... ...

0 Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
B M M-i atpiginimas kainų pas mus Vasario 

\. tuit , w menesio išpardavime. Pirkit hųpi- 
.......... ■ ■ ' ' / - gintomis kainomis, lengvais išmo- 

Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit irkėjimais.
sužinoki! apie musų kainas pirmiausiai.

Central District Furniture Company
JOŠEPH JOZAITIS, Mgr. ‘

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987
' ' , • ■ ■ ' . • . ' 
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organizatorius A. Sąlnonis, se
kretorius J. Urmonienė, iždi
ninkas P. Razmas. Valdyba 
išrinkta vienbalsiai; ji yra pa
siryžusi smarkiai veikti.

Roselando ir apielinkės ko
mitetas susideda iš 14 organi
zacijų. Kviečiame prisidėti ir 
tas organizacijas, kurios dar 
neprisidėjo prie centralinio 
komiteto, ir išrinkti vieną at
stovą į vietinį veikiantį ko
mitetą. — J, U„ sekr..

Jei surengia vakarą, tai padaro 
taip gremėzdiškai, kad geras žmo
gus nenori nei eiti.

—Nenarys.
* *

' *
DAR DĖL PAVEIKSLŲ

JIENOSE

GERB. REDAKCIJA:
• * • _z

NAU-

Užsimušė Iškritusi 
Per Langą

žuvo buvusi operečių 
dainininkė

Iškritusi per savo kambario 
langą, trečiame aukšte rūmų 
ties, 7 West Pearson Street, 
užsimušė Euriice Genry.

’ Ji yra buvusi operečių ir vo
devilio diainininkė.

Patėmijau “Naujienų” 
koks tai B. Rakauskas iš 
rašo, kad perdaug yra paveikslų. 
Mano supratimu yra gerai — laik
raštis be paveikslų išrodo kaip “kan
tiška.”

Teisingai parašė Kaz. Draugelis 
iš Chicagos, kad “Paslaptis ir Krau
jas” patinka jam. Man irgi patinka 
ir laukiu “Naujienų”.

žinoma, “Mįslės” irgi butų ne 
pro šalj, gal kas nors atspėtų, o 
antra lavintis prie skaitymo ir gal
vą sukti butų gerai.

— C. K. Braze, 
Kenosha, Wis.

* *

GERB. REDAKCIJA:

>' $ K ■

« 8 s 5

klKHV^5»iqw<

I-A^sr--.

No. ,41, 
Chicagos

Klausykite: ką mano skaitytojai 
apie pono Rakausko pastabą, kas

GERB. REDAKCIJA:

Musų turbut pirma “kempė”, ku
ri rūpinasi lietuviais veteranais ir 
duoda jiems savo tautos laikraščio 
pasiskaityti.

Musų leitenantas, L. L. Bitten- 
bender pasakė, kad gausime dvi ko
pijas “Naujienų” ir jas gauname 
kiekvieną dieną. Mes visi lietuviai 
veteranai tariame ačiū. W. N. Grubb 
musų stovykloj žada mums gauti 
ir lietuviškų knygų. Mes jų lauksi
me. Turbut jas gaus iš “Naujienų.”

Tegul ir kitos stovyklos gauna 
lietuvišką laikraštį. Tik dvi mylias 
nuo musų yra kita “kempė”. Aš 
jiems nunešiu ir parodysiu rnusų 
“Naujienas”. Tegu jie paprašo savo 
oficierių, 
raštj.

kad ir jiems gautų, laik-

—C. BĮ u zis,
Co. 3304 C. C. C., 

Department of Wąr, 
Birdsboro, Penna.

OUICKLV

TIRED 
REDDENED 
... EYES

[/R//VC 
roR Y°UR 
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RECOMMENDED 
■ fOR 40 Yf ARS

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

| LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos .atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
| FRANK VIZgĄrD, Savininkas ’
I 4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.

»

v

T—-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.    l — m. -- ....................... .... ............— . nfc.,-,-—,

' KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaityto jam i susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastą ir nepaprastą daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu ii telpančią čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieškot* pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik ją bus galima gauti. \

• ANGLYS—CO AL

TKL RKMIBLIC MOl

Pocahontąs Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas..

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run ^5.75, Egg $6.00, ^creen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
kty Tel. KEDZIE 3882.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Ęxpress 4405 S. Fairfield Avė,

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkai.

Tel. Victory 9670.

Laidotuviu Direktoriai CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

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

JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340
• LIGONINES—

HOSPITĄLS __
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentrški gydytojai, b ne stu
dentai, teikia patarnavimą. Y 

Išima tansilus. Ekząminuųja akis, 
priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. ,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

’ Tel. Lawndale 5727.

TAVERNOS
Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, v Savininke 
Tavern/Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir1 vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal.1138.

689 Weat 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

Doręthy Pask-Poškeviėienė, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė.
CtTIZENS BEER. 

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N, Lincoln St.)

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ONZINN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav. 
žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINE—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Avė*, Chicago, m.



AptrądięnU, vas. 23, 1937

Mares Dundulienės
* • • . _■ a . . . ; _, -

Pagerbimo Proga
• I ■■ "

ha«ę — NORA

Nedažnai gyvenime atsiti- 
tinka, kąd supratimas ir įver
tinimas visuomet gerovei utsi- 
davusio žmogaus yra rodo-? 
mas jam gyvam beėsaųt. Ta
čiau Moterų Draugiją Apšvie- 
ta, tupėdama savo narių skai
čiuje vienų ypatų, kurios ilgų 

• metų pasišventimas ir darbuo
tė lietuvių naudai yra užrašę 
begalo daug gražių ir bran
gintinų dąrfeą, sekmadienį su
rengė spectalį pagerbimo va
karų, sukvietė ir mus kartu 
pąsidžigųgti su ja, kuri pięr 
kelis dęsėtkus metų nešė ge
ro ir džiaugsmo kitų gyveni
mam Ta ypata yra musų vi
sų aųgštąį gerbiama ir nuošir
džiai myliiną visuomenės dar
buotoja Marė Dunduliene.

Man asmeniškai Marė Dun
dulienė simolisuoja idealų, 
pasišventimų jį vykinti ir gau
są ištvermės,

Jos darbuotė lietuviu tarpe 
nebuvo vienoj srityje. Bęt, 
rodos, jos mylimiausia veikla 

' buvo dailėje, ir aš pati būda
ma tuomi daugiausia sudo
mina, aišku, tų pusę ir p. Dum 
dulienės darbų daugiausiai se? 
kiau.

Gyvendama dar tolimoj 
Gonnęęticųit valstijoj jau lai
kraščiuose skaitydavau apie 
veikimą Marės Dundulienės. 
Bodps, iš jos darbų jau ir jų 
pažinau, taip kad atvažiavus 
Chicagon, 21 metai atgal, kuo
met pažinau p, Dundulienę, 
jos nuoširdų atvirumą ir sim
patingų būdų, ir mačiau re- 
2idtaius jos darbuotės dailės 
dirvoje, tuojaus palikau jos 
ądmiratorė, \

NęUŽUgo turėjau maloųpmo 

U

'»«SB
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čiaiis aš džįaugiaus turėjus 
progos būti tam ’ skaitmenim 
gam būryje jos artimų ir ją 
gerbiančių draugų, kad kartu 
sudėti savp pagarbų moteriai, 
kurios darbai turėtų būti in
spiracija mums visiems.

- -> ■

Kas bus 6 d. kovo 
Hol|ywood svetainėj

Ogi bus šaunus Lietuvišku 
Šokių įr žaidimų Vakarėlis— 
su rateliais, skrajojančiu paš? 
tų, imJkoa SU ragiukais, įvai
riomis figūromis* pora ųž po
ros ir U.

Bus užkandžių ir įvairių gė
rimų iki valios. Bus geri mu
zikantai, Bilietai tik 25c.

Rengia neseniai susiorgani
zavęs, bet jati apsčiai narių 
turis Lietuvos Išeivių Jauni
mo Neprigulmingas [Ratelis 
carterio gavimo proga.

Pradžia 7 v. v.
Bilietus jau galima gauti 

pas visus rateliečius, pas Ta? 
rųtį ir Račiūnų užeigoj, Lie
tuvių auditorijoj, 3133 Spųtb 
Halsted stf
, širdingai kviečiame hica- 
gos ir apylinkės lietuvius ąt-! 
silankyti — tumni paremkite 
mus ir jpriduosite ūpų tplimesr 
njam Imtuviškam veikimui.

^-Juozas J. Kaunas,

Priminima ratilo :i lAklai^ytp’ 
jams, kad šiandftn, antradie« 
ny, 7tą valandą vakare bus

riy leidimu jąu 8tą mėty rū
pinasi lietuvių bendrovė, Beu- 
plės Fyruiture Compuuy Kratų 
tąvės, $536 W, 68rd Street ta 
4138 Archer Avenue. $ta pr^ 
granai pasižymi aavo rinkti
nu turiniu, nes ją išpildyme 
visuomet dalyvauja žymiausi 
vietiniai lietiyyių talentai, dai
nininkui, muzikai/ kalbėtojai ir 
t.t, Taip ir šiandien dalyvauja 
Genovaitė Giėdraitienė-Sidiš? 
kiųtė, Akvilė Antutė, A, čiau
pąs dr kiti, kurie visi padai* 
nuos daug rinktinų kompozb 
cijų ir liaudies dainelių, prie 
to bus gražios mužikus, svari? 
bių ir įdomių pranešimų, Ne
pamirškite pasiklausyti. x

-n-r Rep* *VX

met tuomlaikiųis Į^etųvų^ Mo
terų Prpgresisčįų 9-tos kuopos 
choras, kuri aš vedžiau, turėjo 
savo didelį parengimų. Sta
tėm veikalą “Palopius ežero 
dugne” ir turėjom koncertinę 
programų dalį,

P-nia Dundulinee netik pati 
vaidino svarbiausią rolę šiame 
perstatyme, bet režisavo, pri
rengė seenerijps, pagamino ko
stiumus; grimavo artistus ir, 
žodžiu, atliko viena tą visų 
darbų, kurį šiose dienose ir 
prie daug geresnių aplinkybių 
darbui, padalina tarp kelių as
menų. Tuojaus aš gėrėjausi 
jos kūrybiniais gabumais, pa
tyrimu ir didele energija. Ant 
manęs tas 'viskas padarė gilų 
įspūdi, JI inspiravo mane 
tąip, kad nekartų per tuos 20 
metų, jeigu pamąųiaų, kad tas 
ar kįtas dalykas yra per sun
ku ir vienam negalima — pri
siminiau p. DundUliepę.

Tai buvo tiktai vienas jos 
darbas, Buvo jų galybes ir 
visokios jvairos,

Savo darbuotėj p, Dundulie
nė nebuvo ir nėra saumylč. 
Ji daltymai visu, ką ji turėjo 
Ir mokėjo, aų kitais, Ji pir
miausia tikėjo, kad reikia tu
rėti idealą, reikia siekti įvyk- 
dinlmą jo ir k&4 nė jokios gy
venimo kliūtys Ir sunkenybės 
nėra per didelės ir negalimos 
apeiti kelionėje arčiaus tos 
viršūnės, kurioje stovi švytu
rį# — idealas, .< ’

Ir eidama šiuo 'keliu p. 
Dundulienė noriai ieškojo ir 
priėmė draugus keleivius* ku
rie irgi rado grožio ir ^erp ki
tuose, turėdama liepsnelę jo 
savyje, Ir ji sų savo tais drau
gais, tais seenos mylėtojais ir 
darbuotojais užrašė daug gra
žios Ir brangios istorijos musų 
kultūrinės veiklos lapeliuose.

Nors kiekvienas iš musų 
prisimename ir ądmiruoiaine 
Marės Dundulienės pasiryžimų 
ir ištvermę ir tuos garžius 
darbus, kuriuos ji tąip nuošir
džiai sudėjo musų naudai, ta-I

Lietuvio “sėdėjimo” 
streikas 1

1 r '■'-.y į

Automobilistai važiuoją Di- 
versey Parkway turėjo sekma
dienio vaKąrp ypatingą patyri’ 
mų, - Kai jie sustodavo prie 
DrąKe avenue raudoną šviesą; 
tai nuo šalygatVio išeidavo į 
gatvę žmogus ir atsisėsdavo 
ant> sustojusio automobilio 
bumperio, Jr tlh- gražiu ir ilgu 
prašymu, pavykdavo ^sėdintį 
streikininką” nuprašyti r nuo 
bumperior Galą sala atvyko 
policiją j? areštavo įkirą .aęde? 
tojų, Jis pasirodė esąs Frank 
Sobia 30 metą, 1038 Augusta 
strąęt, Jo pavarde atrodo lie
tuviška/D sėdėjimo šposų jis 
sugalvojęs ; begurMšniuMamas 
alą šaitane,

•/

ir

Petras Geras Ate 
do, Kad Ne Visi Kiti 

Yra Geri
Grybų pirkėjui pradirbo' jąrn

■ ■ ■ • ‘1 ■ r ; j

Petras Geras, krautuvinin
kas, kuris pardavinėja yalgę^ 
mus daiktus adresu: 5258 No. 
Clark avenue, atrądo, kad ne 
visi kiti žmonės yra geri.
; pavyzdžiui, vakar attjp pas 
jį pirkėjas su dviejąis pagelbi- 
ninkais pasipirkti grybų.

Įėjo Geras šąldytuvan grybų 
išnešta Bet vos spėjo išlysti iš 
šaldytuvo, pirkėją; atkišo i ji 
revolveriu#. Pamiršę apie gry
bus, jję priėjo prie ,regi$terių 
ir išėmę iš ją'$108 pinigais.

________ ■.__ It,, -n... X

Bridgeportietis Liu-
W • V IT .♦

Staigiai Pražuvo
Mano, kad nubaustieji piktada 

•w riai jam atkeršijo

Tik vakar paaiškėjo, kad va
sario 9 d. pražuvo Jaunas 24 
metų bridgeportietis, William 
Ronayne, gyvenantis adresu 
3028 Lowe avenue,

Apie metus Jaiko 
liudij o kriminaliame 
prieš du vagis, kurie

atgal jią 
teisme 

apiplėšė 
jo vedamų teųtrų i^es 6?2 W. 
Rišt etręet (Wallace Theatre).

Ę'ftj teatras buvo uždarytas» 
Ępuayne pudejo birbti Pru-į 
dential .Ąpdrąudos bendrovei. 
Vąsąrio 9 d, isėjp knlektųoti ir 
nuo tą laiko nebesugrįžo. Jo 
automobilis rastas paliktas ša
lę kol’o netoli ppcabontas, in.

Pražuvęs bri^oportletis turi 
žmonų ir 00 meneaių kūdikį.

ž'';

S5SKX sesi* E! D u k fc s
Motina Prašo Atleist 

Užpuolikui 
iy*".'yT-PT-y.j ■;

piktadarį nuteisia Dievas”

PABK. Stella 
Aiman8kjęnės North 2ist 
avenue, neteko dukters, bet do
vanoją jps mirties kaltininkui, 
dįai Dievai danguje jį uutei- 
aia}u

Kiek laiko atgal jos mirusių 
dųktarj, Holen šįmanski, už
puolė nežinomas vyras, įsisodi
no ją automobiliu ir išvažiavo 
ųž miesto, Ten bandė jų užpul
ti, Merginą gynčhį. Užpykęs, 
užpuolikas išmetė jų iš automo
bilio.

Netrukus po tų mergaitė pa
mišo, q užvakar mirė valstijos 
proto ligų ligoninėje,

Koroneris pradėjo tyrinėji
mų, bet mergaitės motina pra
šė tyrinėtojų “atleisti užpuoli
kui ir jo neieškoti”, Jei yra 
reikalas j j nubausti, lai tą pa
daro Pievas danguj e,

Bet tyrinėtojai motinos pra
šymų neklausė ir atidėjo toli
mesni kvotimą iki kovo 9 d. 
Per tą žląlką bandys užpuobkų 
suimti, , ' '

Mergaitės vyriškus dar- 
bus dirba,

Kalti vyni^ pįliętauti, abiiuo- 
li medj įp panašius darbus dir
bti iki štai skaityta. tik vyrų 
arba bėmtaką užsiėmimas. 
GhtaRgos parkuose medžio

SUSIRINKIMAI
i . " .' ' ; ■ ■ ■
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Visi Namu Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

, BURBAU ASSOCIATION
B, R. I>1ETKIĘWICZ, manascr .

2608 West 47th Street Chicago
I 1,1 I IIĮJUT—

Moterą Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadieny, vasario 
24 dieną, 7:30 'valandą vakare FeHowshįp Housp patalpose, 
831 We$t R3 place. Visos nares malonėkite atsilankyti, nes 

' . yra daug svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi 'atsiveskite 
naujų narių. —Kviečia valdyba.

amatą pamoto įki šiol ir duo
ta bernaičiams paaugesniems 
įąuųųplįamSr; į

Tačiau pastaruoju laikų, 
ypač Węst Šides apiebnkėj e, 
parkui vizituojančios mergai
tės iškalė kląusimą: o kodėl 
j os negali karpenteriavimo 
darbu užsiimti? kuo jos pras
tesnes berniukus?

Well, parkų vyriausybė pri
ėjo, išyądų, kad ir mergaitės 
galį karpenteriauti, jeigu tik 
nori. Taigi joms tapo įkurtos 
kai kuriuose parkuose medžio 
darbų f pamokąs. Mergaičių kla
sės kąrpentęfiąvime, pprs dar 
neseųiąi įsteigtos, pasirodė taip 
sėkmingos, kad planuojama jos 
duoti ir tokiubse parkuose, kur 
iki šiol šitokių' pamokų nėra. 
Taigi' mergaites, lankahčios 
apielinkės parkui ir įdomau
jančios šiuo' Amatu,' būtent 
karpenteriaviinų, gali kreiptis 
prašymu į pkrką vyriausybę/ 
o pamokos dalydžių darbo bus

’ joms teikiamus.'

4, » ...
■<■1 .■■!»■■■

Ieško Lietuvio 
Pardavėjo

Siouthsidę^ firmai reikia 
darbininko

• • ' v. •? y < , » > ‘ '
1 t—"i—A-.'.Į-"'"'j.- j.

MARQUĖTTE BARK__ Mo
tor Sąlęg; . Appltanęeg firmą, 
6438 South Įįędfcję ąyenuę ieš
ko lietuvio- tarnautojo} kuris 
apsiimtų būti pardavėju Norge 
firmos produktą; šaldytuvų* pe
čių, skalbiamų mašiną, radta 
apąrątų ir L t,

NAUJAS KULTŪROS
■■■ numeris

• «• '* ' * •■ «'*.* • .*’■/'* /J ** *• 1

(gruodžioį mėn)f j;

«ląu ątęjoj —
Turiny^. ’ ■ W
Prof, V' ČtajMhsfcio, °Ąutori- 

tetąs jr Ląisvpjį Mintis Mok
sle’’; Prqf.Leųpas, ^storL 
nė ŽrnontaiyitaP i L^kos ir Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ken- 
plūs, “VincasjįJSreyė-Tautosa- 
kininkasį”; H: : Lukauskaitė, 
“Draugams”; l‘?ygis į 
lajus,” , į• ...... V

GąHma ^ąut| TNaujtanPbe”* 
45 mtai numeris*
į'l ,..V -Tf '«'J' TT

Urba F1ow6f Shoppe
Bąnki6hm^--Uriotuvąm6-^ 

Pąpuošmmms..
4180 Archer Avenue

Phi>nB UAUAYlįTTB 5«t»0
P

>Į 4I'(UU.«^X.U

i At. . ,.
ANASTOMA PŲžAVSKlfe, 
.NĖ, po tėvais Satkauskaitė
Pęrsiskyrė šii Šiuo pasauliu 

vasario 21 d., ^11545 vai, vaka
re, 1987 m,, sulaukus pusės
am&t Simus Krakių parap., 
Meįrpniškįų kaime,

Ąmerįkdj išgyveno 24 metąs/ 
Pąlikp didėRamė nulįųdįme

2 sunūs: Martyną Įįr Stanislo- 
' vą, 'dukterį ^Michaliną Prel- 

gauskienę įr žentą, Wally Pre* 
Igauskę; 5 apykW9Lįųna» Ma
rijoną ir Mareellą Pužauskus 
ir jlstęlje ir Abna.. Prėlgąus- 
kps, pusbrolius ir daug kitų 
giminių,' >: v

Runas pašarvotas Ridiko 
kpplyČioje, 3354 So. Rąlsted st,

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, vasario 85 Ą.f 8:8o vai. ry^ 
to iš koplyčios .4 ^v, Jurgio 
pąrąpt bažnyčią, kurioje ątsi- 

-bus gedulingos pamaldos už 
vęjiopes Malį o iš ten bus nu
lydėta i šv, Kasiiuiero kapines.

Visi A, A, Anastazijos Pu-? 
žąų^kienšs giminės, drąugaį ir 
Pažįstami / esat, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ląidotuvęse 
ir suteikti jai paskutini patąr- 
nąvima ir atsisveikinimą. •< <

Nuliūdę liekame:
Sųnąi, dųktėi žentas, anūkai 
ir giminės,

Patarnauja ląid, dįr. Charles 
Syrevičia, Tel. Cicero 294-

T

įstaigos raštinę ąųkščiąu pa
duotu adresų.

Asmenys, kurie tinka šito- 
kj'Am darbui, privalo užeiti į!

'.■7.II iii,j i ' !W■,|,    ."yr-7'J ■■■f"" »■" r ,

CLASSiFIEDADS
JMt

Peoples Liųuor Store
2646 West G^rJ'Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų,
•Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 

nusipirks who|esale kainomis.

■I RIIR III n ......WW,I1 t lįW lg!WWW

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėpąs. Restauraątų aprūpi
nimas MUSŲ ' SPECIALYBĖ..
3239 So. Halsted St/

Tel. VICTORY 2031-2
lysy f"1".'!1 . ..........m .in'BovrA ff»nnw»

7Iqnfria»r> OĮDw I
Pąaaullo Dalis

POVEIKIS
KVIETKININKAS

Qęi8s Vestuvėms. BąnkfeUimfi

fei. BOUlevard 7814
■ III.IIIUIHI.—I   Į rM^.I.1^1,.,II-III iiįiįii ■ . | !   „III II

INCOME TAKSUS ir SOCIĄL 
SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone CALUMCT 7358 

Teikia informacijas ir užveda 
systemas

41
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KAZIMIERA HELEN 

EIMKIUTĮ f
Persįskyrė sų šiuo pasaulių 

vasarių 21 d., 1|45 vąl. po pie
tų, 1937 m,, sulaukus 33 metų 
amž., gimus Chicago, IU. bir
želio 19—1918 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Marijoną, •po tėvais 
Repšaitę, tėvą Kazimierą, broli 
Kazimierą, seserį Marijoną, 2 

,;4ėd^ Męjkį .ta ĄlK
taną Mitkų, sužieduotini AJo- 
mą ’Snaukstą. ir kitus gimines.-

Kūnas pašarvotas 4047. So. 
Talmap Aye., Tiri. Ųafąyette 
9762.

. Laidotuves įvyks Ketvirta
dienį, vąsąrįo 35 d., 8 vai. ry
to, iš namų į • Nekalto Prąs. 
Panelėj $v. parapijos bažnyčią, 
kurioję atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtą ( šv, Kazi- 

. miero kapines.
Visi Ą, A. Kaziniieros H. 

Zimkiutės giminės, draugai įr 
. pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiaipi dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jąi paskutinį pą- 
tarnavįmą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Motina, levas, brolis, sesuo ir 

gimines.
Patarnaują ląid. dip- A. Ma
salskis, Tel. Bpulevard 4139.

/■'". .....■■"■/■-■■i;... ■}»■ .i,į.v.

... ............................. į |lp.^pW>įĮĮWĮ

<b

KAZIMIERAS VAĘYS
Persiskyrė su šiuo pąsauliu 

vasario 21 d., 6:45 valandą 
’ vakaro, 1987 m„ sulaukės py^ 

sės amžiaus, gimęs Tauragės 
• apskr., Laukuvos parap.
, Paliko dideliame nubudime 
pioterį Petronėlę po tėvais Še- 
maitaįtę, dukterį Oną, 3 su
pus: Adolph, Walter ir Stan
ley, seserį Eleną ir švog. Jg-r 
nąęą Stokus, 5 anūkus, mar
čias, žentą ir daug kitų gimi
nių.

A, A. Kazimieras Valys gy
veno 5645 So. Union Avė., Tet 
lefonas Ęnglewood 5228.

Kūpąs pašarvotas Eudeįkio 
koplyčioje.

Laidotuvės įvy^s Trečiadienį, 
.vasario ?4 dieną,' 2 ;0Q vai. po 
piptųx iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi A. Ą. Kazimiero Vąlio 
giminės, draugai ir pažjsąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų. Nubudę lieką: 

moteris, duktė, supai, sespo, 
švogėris, ąnukai, marčios, 
žentas ir giminės.

Patarnauja ląid. dir. j. F. Ęu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

T

i

Persona} 
Asmenų Ieško

NAŠLYS (per skyrybas) 84 metų 
amžiaus juodbruvis norėtų susiraši
nėti §ų jauna moterimi amžiaus 18 
Iki 22 metų vedybų tikslu.

WiHiam Ę, Rzocickį, 
678 N. Sangamon St., Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAS

Yra

Aš JUZĖ MIGLINIENĖ paieš- 
kau savo pusseserės ROŽĖS 
TINANIĘNĖS ir jos dukters 
JENNE. Pirmiau gyveno Dan~ 
bųry, Conn,, o dabar randasi 
iChicagoje. 'Prašau jas pačias 
'atsišaukti arbą žinančius pra
nešti, duosiu atlyginimų, 
labai svarbus reikalas. .

JUZĖ MIGLINIENĖ,
3303 So. Morgah St.

Trečios lubos iš 
priekio.

Furnisbed Rooms
- South
■ steąm 
Drexel

RENDOON KAMBARYS"- 
Sidėj prie mažos šeimynos - 
heat, Visi patogumai, 5705 
Avenue. Fairfax 1190.

RĘNDON 2 KAMBARIAI 
ir visį kiti patogumai 
ąr mažąi šeimynai. 6833 So. Barine 
pirmos lubos užpakaly.

Lošt and Found 
Rasta Pamęsta

PRAPUOLĖ ŠUO ^Boston Bull 
dog, rainas su baltu užpakaliu. Tu
rėjo hresines plėškes, vardas Jąck— 
duosiu gerą dovaną. Praneškite 8024 
So. Halsted St. W, S. Service Sta- 
t’""-. ■

vapa
- pavieniam

■*rr

Mezgimo Dirbtuvėj 
va / k
THE BĘIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R Ą Ųr 
TUVĖ ATDARA KAS 
PIENĄ —IR VAKA
RAIS IR sekma- 

dieniais. 
Telefonas 

VICTORY 8486.
, 504 WEST 88-rį STREET

STOGDENGVSTĖ
Mes dengiame ir pataisomu visokios 
rųšies stogus, taipgi dtybame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagfii- 
daBRII)GEPOI<T ROOFING CO,

- 3216 So. Hs|sted Street 
Tel. Vįčtory 4965

/ Fmansai-Paekolos

KGLEKTAVIMAS visur 
NĖRA kolekto^— nėra mokesnio.

Randas—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bįlos—visų rųšįų bilos—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
, SERVICE.

79 West Monroe, Phone Statę 59g2, ; • ■ ,k \ " * ■ ~
REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 

gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.
Praneškite Lithuanian Building 

and LOan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, Hl,

nėra mokesnio.

uųnbuirij & riituręs 
Rąkandabprianl

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

- ‘ mumis išlygomis.
$100, Importuoti ir Anmrikopički 

kaurai ... $15—$20—$25
$150 Amer. Prlent kaurai $8Q—$35 
$185 gražus, nauji parlor

setai ............................ $89—$49
$875 vertės 8 kąmb. įrengimas $125 
$600 vęrtes 4 kamb« įrengimas

de luxe ....................    $175
Atdara vąk, iki 9—NeJėlioj iki 5 v. v.

RAPP ČTORAGĘ FUĘNITURE 
5746 So. Ashland Ava-'

' 4
tr»".'Tr.wrr... .

PARSIDUODA kendžių krautuvės 
1 fikčeriai, viskas pilnumoj. Kaip nau
ji — pigiai, 2624 West 51st St.

£Į£į!įKįį;Aiii^įį. ..‘..^Sži j

Anglys
GARANTUOTOS ANGLYS Už MA

ŽIAUS PINIGU.
Pocahontas Mine Rup 75% stambios 
Reguliariai $8.50 vertės tiktai $7.25,

' ppcahoptas Lump pr Egg, 
Reguliariai $11.50 vertės,. ..... $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 ver
tės, už ..... ......../.......... ...... . $5.75
Screenings ar Stokor ............... $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas ......   7 U c

Greitas pristatymas visur.
SUPER COAL COMPANY 

Tel, DEĄrborn 0264.

-... . . ....... '■/ ......... ........
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CLASSIFIED ADS
Help Wnnted^~Female

Darbininkių reiki*

REIKIA MERGINOS mažam 
apartmentui. Nėra virimo nS skalbi
mo. M. NĘIMĄN, 315 So, Craw- 
ford Ąve., Tel Kedzie 9099.

....  .n.,.,..yr .... . ,N,n I ■ ■■' Į| I Inu I ■ Į.I

REIKIA skrybėlių mąfilnos ope- 
rųotojų ir turbąn dirbėjų, patyrusiu 
tįktąi. ROgE-ANN HAT CO., <55 E. 
So. Water Št., Room 902.

"TJT" — r ...■»!'1 11 d'H ■‘riru i i* ■

JAUNOS MERGINOS NAMU 
DARBUI; paprastas virijpag; bufi; 
referencąs; $7> Goldberg, 6932 Pa^- 
ton Avenue, Midway 3955.

' MERGINA PATYRUSI BEND 
RAM namų darbui, būti, $7.0(1, 

Keystone 2241,

Help VVnnted—Male 
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS SHEARMANAS 
tourchmanas ir pagelbininkas dar
bui SCRAP IRON YARDE. .2463 S. 
Loomis Street. .

• • * >* » »i w
•* ----------------------- .1 L J.. V-JL*11 ?■11

REIKIA VYRO PATYRUSIO prie 
vartotų paipų ir fitjingų dgrbą -4- 
sugebąs dįrbti su įrankiais.

GORDON BROS. 
1334 Węst Lake S|. , ;

■ ■ REIKALINGAS VIRĖJAS į reš- 
tąurąntą, gera mokestis, ’darbafc. ant 
visados. 24Q4 West 16th S^.

Keal Estate For Šule
DĘVYNI KAMBARIAI, gerai są- 

budavotas, muro namas su d viepi 
vanom, tinka dviem apartmentams. 
Karšto vandens apšildymas. Gera 
transportacija. Arti prie parapinės 
ir < viešosios mokyklų. 5607 South 
Wells St. Pigi kaįna.

.i 't  ...... r-- — —~  ,
P ARSI DU Oi) A 7 kambarių mo

demiškas namas, garažas, vištiųin- 
kai; batapy sistem ir vištos — sfo- 
fcęry furnace, sewer ir vanjųo -r- 
30 minučių busu važiuoti, U bloko 
mio Bušo Stoties $4,500.

ERNST IHLE, 
9507 Central Avė, Oak Lawp 89 J 

Oaklawn, Illinois.
j‘■■ti'iiir— ('. r.T -."r tji ■ i
PAUL M. SMITE and ĘOMRANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius įr fąrmąs; inšįu- 
rinanie namus; rakandus ir ' auto- 

nąmų pardavimui arba mainymui ^ųz 
gėriis bąrgenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pV i Los

4631 SQ, ASHLAND AVĖ, “ 
Ofisas 2-ros lubos su J, J- wish
■fT'ir.ma w■ ■- r- r 

ęktra rargenas randasi
SOUTH SIDK

PARSIDUODA už cash arba mai
nu j Bungal<>w ar dviejų fialų na
mai 4 bučernės, kurių bizniai yra 
gerai išdirbti. Nupirkęs bile vieną iš 
šių biznių,, busi laimingas ir dėkin
gas, nes parsiduoda užį prieinama 
kainą;.geras biznis nepraleiskite ši
tos progos, o jums bus naudą. Norė
dami pirkti ar parduoti visados 
kreipkitės prie musų; teisingas ir 
greitas patarnavimas.

PAUL M, SMITE and CO,
' 4631 go. Ashland Avenue. 

Tel, Ęoųlevard 28Q0
Ofįsąs 2-ros lubos su J, J, Grish.

-I TIKRI RARGENAĮ
PARSIDUODA lotas 80x125 Mar- 

uuettc Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotų ir turime kitų bargepų.

Z. S. MICKEVICE and CO. u’ 
6816 So. Western AyenUP- 

Hejųlook 08OQe

SCREENINGS

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŪŠIES ANGLIS 

■ . * ~ <7
BIG UUMP    $6.0(1. TON, 
MINE RUN STAMBIOS

................... z.. ..................... ...e: $5,76 TON. 
EGG . .............    $6,00. TON.
NUT ........... ..................,. $6,00 TON.
SCREENINGS ................. $4 75 TO>f-

pristatymas MIESTE JR 
PRIEMIESČIUOSE

I dabar LAIKAS I 
Pagarsint Farmas

-PARDUOT .
-MAINYT . . ,

S :

Pavasaris nebetoli,
: Nuosavybės kainos 

kįla. ' . 
Neatidėliokih

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka ..

, PAŠAUKIT MUg TUOMU 

CANAL 8500 a ; 
Mūru apgarsinimų kaipom 
prieinamos. Už pakartoji
mus (Juodame srerą ouo- 
laidą.

»
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1,009 GELŽKELIECIU DELEGATU SUVA
ŽIAVO CHICAGON KONFERUOTI

Reikalaus trumpesnių valandų ir 
algų pakėlimo

■ ■■■fafci—fa—

Morrison viešbutyje vakar 
prasidėjo gelžkelių darbininkų 
unijų suvažiavimas. Jame da
lyvauja 1,000 > delegatų, kurie 
atstovauja apie 800,000 darbi
ninkų. (Unijos yra , tų darbi
ninkų), kurie atlieka pagelbi- 
nius darbus prie gelžkelių, bet 
neopėruoja traukinius.)

Konvencijos tikslas yra su*- 
daryti ’ * bendrą reikalavimų 
programą, darbo valandų su-

Įspėjimas visuomenei

H.'T L. - -McCarthy, socialio 
saugumo tarybos direktorius 
Illinois, Indiana ir Wisconsin 
valstijose sako, kad pastaruoju 
laiku,, kaip pradėjo veikti So- 
ciąli.o Sąugumo Aktas, kai ku- 
yie,;ųįsmęnys skelbia, buk jie 
įsteigę, mokyklas, kurias užr 
baigus galima tuojau gauti siems šiuos kvotimus asme-pamatė, kad ji ligoninėje.

trumpinimui ir algų pakėlimui. 
Unijos bandys iškovoti 6 va
landų darbo dieną savo na
riams.

Ge'lžkeliečiai, kurie dirba 
prie traukinių operavimo turi 
atskiras unijas, kurios, sudaro 
taip vadinamą /‘^Bįg Five” blo
ką. Tos unijos atlaikė konfe
renciją kiek laiko atgal ir nu
tarė įteikti gelžkeliams pana
šius valandų ir algų reikalavi
mus."
J 1 . į 'į. — -.„.I ,i , ,

darbas • socialio saugumo tary
bos veikloj.

Tokie1 pareiškimai, pasak Mę 
Carthy, yra klaidingi. Socia- 
4io augumo organizacija iki 
šio laiko jau gerai susitvar
kiusi, ir darbą šioj organiza
cijoj gali gauti tik asmenys, 
kuHe yra išlaikę socialūs tar-? 
nybos ’ (Sočiai Service) kvoti
mus. ; Tačiau net ir išlaikiu-

V ', f 
. (.

' ifiii li,
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NAUJIENOS, Chicago, M. 
—.i ' -........ ... .........

Bando Patirti: Ar 
Buvo Nužudytas 
Ar Nusinuodijo 

. i _ y .

Keistai mirė , jaųįiti moteriškė 
belaukianti vestuvių

— * . v.l ' . i

ninis negalima užtiMhti dar
bo, ba. jau vietos užimtos. Rei
škia, kalbos, buk .vien kokios 
ten mokyklos baigimas užtik
rins darbą, yra prigavingos.

; n .. 11 ' A;

Suėmė Penkis Už Iš- 
gėdinimą Sąmonės 

Netekusios Mer
ginos

Buvo pabėgusi iš namų ,

(Žiūrėk paveikslą)
Policija vakar suėmė penkis 

jaunus vyrus, kuriuos užklu
po bepUolant sąmonės neteku
sią merginą. Užrakinusi pikta
darius, policija nugabeno mer- 
giną ligoninėn. Ten paaiškėjo, 
kad ji yra 21 metų Stella Ciez- 
ki, podukra vieno Stanley Za-t 
gozdon, ,2’654 North Marshfield 
avenue. Prieš - keturias savai
tes ji pabėgo iš namų.

Kaip mergina1 pasakoja, ji 
užėjusi alinėn ties, 1800 Grand 
avenUe. Ten išgėrė kelis stik
lus’ degtinės. Kas po to įvyko, 
ji nežinanti.

Kai -pabudusi iš miego, tai

EnglevboįH policija ir ap- 
skričio koronerio .detektyvai 
bando patirti; arį jauna, 30 me
tų pdc Maxiųe i Du v Al buvo nu
žudyta ar nusižudė.

Mirusi mergina gyveno ad
resu, 425 'Englėwootd avenue. 
Ties’ 344 A^čįt 6Šrd Street, j I 
užlaikė ' f otogfafĮųį .'įstaigą. J i 
rengėsi" vestiįvėm^,"į"' kurios tu-

. per sslllNAUJfi|^
GALIT PASIUSI

pinigus^
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

W?/w 
A lW‘y.’?W
L/i/e’

su sužię-

rėjo įvykti kaip ateinantį sek
madienį.

Besisvečiuodama 
duetinių, Willard Leinz, 4937 
Northwest Highway ir jo 
draugu, Charles W-. ■ Pranke, 
6409 Normai Boulevard, mote^ 
rišto (suvalgė saldainį. Už ke
lių minučių krito negyva. Sal
dainis buvo užnuodytas.

Dabar kyla klausimas, ar ji 
pati užnuodijo saldainį, ar kas 
kitas tai padarė.

Pabugusi Operaci
jos, Motina Bandė 

Nusižudyti
Iššoko per langą dukters 

akyvaizdoje
Vakar- rytą Enez Greer iš 

Dixon, Ilk, turėjo eiti opera
cijai. Atvykusi Chicagon, ap
sistojo Mozart viešbutyje, 102 
E. Chestnut Street. /

Kai atėjo laikas važiuoti li
goninėn, moteriškė atsidarė 
langą ir šoko per ji. Nukritu
si devynis aukštus į cementi
nę ielą, moteriškė biauriai su
sižalojo, bet dar gyvena. Sa
ko, kad turi šansų pasveikti. 
Viskas tas įvyko jos dukters, 
Imogene Greer aky vaizdo j e.

Pražuvo Saldainių 
Pardavėjas Wm.

Ambrozas
Dingo išvykęs į Appleton,

Wisccnsin

A n na 
kreipėsi

Wil-

am- 
par-

kad

Ambrozienė vakar 
prie policijos prašyda

ma žinių apie savo vyrą, 
liam Ambrozą.

’ Jis yra apie 50 metų 
žiaus ir užsiima saldainių 
davinėjimu krautuvėms.

Ambrozienė pasakojo,
••vasario 13 d., jos vyras . išva
žiavo automobilium i Appleton, 
Wisconsin. Iš ten buk turėjęs 
nuvykti į Rhinelander. Ji pa
siuntusi į tą miestą laiškus ir 
'pinigų, bet siuntiniai grįžę.

Ambrozienė gyvena adresu, 
2018 Waveland avenue.

Nusižudė
Paul Whitehead 41 metų, 

4728 Hazel avenue, sekmadie
nio vakare išėjo iš buto ir at
sistojo ant kopėčių gelbėtis 
nuo gaisro. Nuo čia nušoko ar 
nupuolė žemėn ir užsimušė.

Antradien i s. vas. 23, 1937 ■■■■ i r iJ į ....... t. n .
Sekmadienio vakare už
simušė trys automobi

listai.

Ulysses Knight 43 metų, 
7313 Evans avenue, užsimušė 
sekmadienio vakare, kai jo au
tomobilis smogė į platformę, 
ant kurios publika laukia gat- 
vėkarių. Panašiose nelaimėse 
žuvo tą patį ^vakarą William 
Akerberg 45 metų, 2146 Irving 
Park Aboulevard, ir Stanley 
Kuchta 24 metų, 8031 Houston 
avenue.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros , 
didžio 11x8 *4 colių ir

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba čekj.

NAUJIENOS 
173d SO. HALSTED STREET 

ęHICAGO, ILLINOIS

Potvynis Illinois ir Wisconsin Valstijose
. II    ............ „ ■   I ■
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iįE^įįį^įį, 
įg^&S/^feį

GILU — Išsiliejusios 
Rock upes vandens siekia 
viršų aukšto telegrafinio

.

ŽBS0

SUKILĖLIŲ BOMBOS

■Ui

GALENA, ILL., PO VANDENIU —Po didelių liūčių, pietinėj Wisconsin ir 
šiaurinėj Illinois, išsiliejo upės. Tarp nukentėjusių miestų yra Galena, III. Vanduo 
mieste.siekia 7-ias pūdąs. Trys žmonės paskendo. Tarp užlietų miestų yra, Mon- 
roe, AVaukesha, Mihvaukęe, Burlington, Beloit, Wišconsine, Galena, D*ixon, Belvide- 
re Illinojuje. / • ' . / Naujienų-Tribune Photo

NORMAN REDWOOD, 
New York o tunelių kasėjų 
unijos biznio agentas, kurį 
nežinomi piktadariai nu
šovė pereitą j penktadienį.

r N-Tribūne Photo

VERŽIASI OKUPUOTON DIRBTUVĖN — Apsigin
klavę didele geležine štanga, mušeikos laužia duris į 
Fenstecl Metallurgical Co., dirbtuvę, kurią turi < užėmę 
streikieriai. šie .atmušė puolikus. Streikas tęsiasi šeštą 
dieną, bet taikos nematyti. Nąujieitų-Tribune Photo

■II

•:S>*

Naujienų-Acme Photo
NUŠAUTAS — Chicagos 

paroliuotas- kalinys, John 
Dolf, kurį nežinomi žipo- 
nės nužudė. Buvo atsėdė
jęs daug metų . įvairiuose 
kalėjimuose*

AUTOMOBILIS SUDĖJO VIZITĄ RE ŠTAURANTUI 4- Studentas - Mart 

iš Illinois universiteto užsuko automobilio motorą, pamiršęs išimti “klučą” iš “gy

ni”. Automobilis įvažiavo per langą į ^val gyklą, adresu 53 East Čhica'gb Avenue.

Aladridc —Šie paveikslai 
parodo kaip kai kuriems 
Madrido gyventojams tcų- 
ka kentėti nuo sukilėlių 
bombų. Motina prie dviejų 
sūnų, kuriuos bombos su
žeidė. -

VAIŠINA STREIKIERIUS — Uniformuotas policis- 
tas meta ašarinių dujų bombas į Fensteel Metallurgical 
Co., dirbtuvę, bandydamas išvaryti “sėdinčiuosius” strėi- 

kierius.

NUKENTĖJO NUO BOM- 
bos — Etiopijos valdovas, 
vice-k a ralius Rodolfo Gra- 
ziani, į kurį abisinietis 
metė bombą. Graziani bu
vo sužeistas.




