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Išblaškė No. Chicago Streikierius
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Vieną mušeikų ataką atmušę, Fansteel 
Metallurgical Corp. Streikieriai buvo pri

versti apleisti dirbtuves
HORNER PRIEŠINASI SĖDĖJIMO STREIKAMS.

WAUKEGAN, III., vas. 26.
kiai pasisakė prieš sėdjėimo streikus. Esą tokie streikai yra 
neteisėti ir šerifas, kuris dujų bombomis išblaškė streikierius 
iš Fansteel Metallurgical dirbtuvių pasielgęs kaip reikalauja jo 
užimamos vietos priesaika.

Iš to sprendžiama, kad prie kovojimo sėdėjimo streikų at
eity prisidės ir valstijos policija.

Taikos teisėjas Hoyt išdavė warrantus areštavimui orga
nizatoriaus Meyer Adelman, prezidento John Kondrath ir pen
kių kitų viršininkų plieno darbininkų unijos 66-to lokalo, kuris 
vedė streiką Fansteel dirbtuvėse. *■ y

WAUKEGAN, III., vas. 26.
— Aptekę kraujais ir su pa
raudonavusiomis nu‘o ašarinių 
dujų bombų, Fansteel Metal
lurgical Corp. streikieriai šįryt 
buvo priversti apleisti dirbtu
ves, pirmiau atmušę vieną mu
šeikų ataką.

Daliai darbininkų ...paskelbus 
vasario 17 d; sėdėjimo streiką, 
kompanija išgavo ? prieš "Juos 
injunctiohą ir jau kartą prie
vartą bandė jubs iš dirbtuvių 
išvaryti. Savaitė atgal šerifas 

.Doolittle iš apielinkės ūkinin
kų suorganizavo apie 140 mu
šeikų, bet nors jie ir tada nau
dojo ditfjų bombas, bet po dvie
jų valandų kovos streikieriai 
mušeikas atmušė.

Gubernatorius Horner aiš

■ '*■ 'į&š>

PIKIETININKAI IR STREIKIERIAI PRIE LAIKRODŽIŲ DIRBTUVĖS, EL- 
gine, III. valgo skubius pietus, nedalikdarni nei vietų dirbtuvės žemėse ir prie 
vartų. Jie yra Illinois Watch Case Company darbininkai. Reikalauja unijos pri
pažinimo. ; . ” ’ .

PIETŲ LAIKAS STREIKIERIAMS Sunkiai Sužeistas
Kaz. Strumilas

Žymus Roselando biznierius Kazimieras 
Strumilas sužeistas traukinio

CHICAGO, Ilk, vas. 26. — 
Kazimieras Strumilas, vienas iš 
seniausių Roselando biznierių, 
vakar vakare buvo sunkiai su
žeistas. Prekinis traukinys ties 
103-čia ir gelžkeįio kryžkele, 
Washington Heights apielinkė- 
je, užkabino Strumilo automO" 
bilį ir jį sudaužė.

Sukapotas ir kruvinas Stru
milas buvo paguldytas Little 
Company of Mary ligoninėje, 
prie ’95th ir California gatviiu 
t :
Jis yra tokiame blogame sto
vyje, kad vargu pasveiksiąs. ■

Strumilas yra gerai žinomas 
visiems Roselando lietuviams.

Prezidentas Roose 
veltas kalbės per 

radio kovo 9 d.

Grūmojimai privertė 
apleisti lėktuvų 

dirbtuves

Naujas puolimas streikierių 
įvyko šįryt, kaip 5:15 vai. ry
te, kompanijos viršininkams 
atmetus gubernatoriaus Horn
er pasiūlytas derybas su in
dustrine geležies darbininkų 
unija. Puolime dalyvavo apie 
50 mušeikų, kurie atsigabeno 
didelį kiekį ašarinių ir vemdi- 
nančių dujų bombų, taipjau 
specialiai įrengtą troką su bok
štu, iš kurio galėjo bombas 
mėtyti į antrą dirbtuvės aug- 
štą.

Bet streikieriai mušeikoms 
smarkiai pasipriešino ir gynė
si kaip įmanydami. Mušei- 

’tapo atmušti ir turėjo pasi
traukti.

Tečįaus mušeikos vėl susiri
kiavo ir 6:22 vai. ryto pada
rė naują puolimą dirbtuvių. 
Streikieriai 
atlaikė ir 
dirbtuvių 
mušeikoms
specialiai įrengtas 
kurio jie, apsaugoti nuo strei- 
kierių ir jų mėtomų geležga
lių, galėjo svaidyti bombas į 
visą dirbtuvę.

naujo puolimo ne
buvo ’ priversti iŠ 
pasitraukti. Ypač 

daug padėjo tas 
trokas, iš

? O R R Sž

Areštuos unijos viršininkus.
Fansteel korp. advokatas 

Max Swiren išgavo prieš uni
jos viršininkus “writ of attach- 
ment” ir ketina areštuoti uni
jos organizatorius Meyer Adel
man ir Oakley Mills.

Kompanija dabar skelbia ati-j 
darysianti dirbtuvę it bandy
sianti ' j ą: ; otfertfotf pagelba 
streiklaužių. Bet kaip jai sek
sis tai padaryti, tai dar teks 
pamatyti, nes ir kiti kompani
jos darbininkai yra organizuo
ti.

šiame puolime šerifas Doo
little buvo tik žiūrovas, nes jis 
pereitame puolime pats pritro- 
ško nuo du4jų ir dar nėra pil
nai atsigavęs. O ir šiame puo
lime skaudžiai nukentėjo vie
nas mušeika, kurio rankoj spro- 

,go dujų bomba. Jis patalpin
tas ligoninėje.

General Moters lokautas 
Janesville, Wis.

JANESVILE, Wis., vas. 26. 
— Iškilus kivirčiams tarp or
ganizuotų darbininkų ir unijos 
pfiešinink’j, General Motors 
paskelbė Jokantą ir uždarė čia 
Fisher Body ir Chevrolet dirb
tuves, paleisdama iš darbo apie 
2,700 darbininkų.

Streikai kituose miestuose*
Joliet, III., liko sutaikintaš 

streikas dar vienoj sienų po- 
piepos dirbtuvėj. Darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą, pripa
žinimą .uni/os ir 40 vai. darbo 
savaitę.

Vienoj sienų popieros dirb
tuvėj streikas tebesitęsia.

Elgin, UI., streikieriai dar 
siharkiau pikietuoja Illinois 
Watch Case Co. dirbtuves.

Minneapolis, Minn., streikas 
dviejose ‘Northern States Po- 
wėr Co. dirbtuvėse tebesitęsia. 
Dalis miesto yra be šviesos; 
gręšia ir vandens trukumas.

Gub. Cross paskelbė, kad jis 
nepakęsiąs sėdėjimo streikų 
Connecticut valstijoj.

General Motors derybos su 
unija užsikirto dėl 30 vai. dar
bo savaitės klausimo.

•Salem ir Lynn, Mass., čeve-

LOJALISTAI RUO
ŠIASI PRADĖTI

OFENSYVA;. ,
Iškasė urvą po sukilėlių laiko- 
. mu teatru ir jį išsprogdinu.

VALENCIA, vas. 26. — Is
panijos valdžia paskelbė, kad 
ji pabaigė militarinę reorgani
zaciją, kuri buvo reikalinga dė-, 
lei sukilėlių paėmimo Malagos 
ir dabar yra prisįruošusi pra
dėti prieš sukilėlius labai smar-' 
kų ofensyvą.
Išsprogdino sukilėlius teatre.

MADRIDAS, vąs. 26. — Lo- 
jalistų sapiorai iškasė urvą po 
sukilėlių laikomu teatru Cara- 
banchel mieste ir teatrą iš
sprogdino. Visi užsidariusieji 
teatre sukilėliai žuvo.
Lojalistai įsibriovė j Oviedo 

ginklų dirbtuvę.
GJJON, Ispanijoj, vas. 26.— 

Lojalistai, kurie laiko apsupę 
Oviedo, atėmė iš sukilėlių dvi 
pozicijas Jr įsibriovė į didelę 
ginklų dirbtuvę, kurioj yra už
sidariusios didelės sukilėlių jė- 
.gos. Lojalistai užėmė dvi dirb
tuvės sienas ir dabar deda pa
stangas išvaryti sukilėlius iš 
likusios dalies dirbtuvių, ku
rios užima keturis blokus.

< *■ ’ ir -. / *

šeši vaikai žuvo
gaisre
• , —r------------------ ---

LEBANON, Ky., 'vas. 26.—- 
Šeši zĮjE^fie^^RąkeSyyąikai>^ų^ 
vo gaisre, 7.kūris kilo eksplocla- 
vus pečiui jų rąstų bakūžėj. 
Vaikai —- nuo 10 mėn. iki 14 
metų -amžiaus.

Gaisras kilo vyresnių j am 
vaikui kuriant pečių. Jis už
pylė biskį kerosino ir kada pe
čius vis dar nenorėjo įsikurti, 
jis užpylė daugiau kerosino. 
Tuo laiku ir ištiko eksplozija.

Tėvai ar jie patys pabėgo, 
ar liko kitų išgelbėti, bet taip
jau skaudžiai apdegė ir yra 
kritiškoj padėty. Tėvai yra su
skurdę pusininkai.

Senatas priėmė 
augs, teismo teisėjų 

pensijų bilių

Naujienų-Tribiine Photo

1 SANTA MONICA, Cal., vas.
26. — Apie 350 streikierių, ku*- 
rie buvo paskelbę sėdėjimo

Siūlo sumažinti mo
kesni už Panamos 

kanalą

WASHINGTON, vas. 26. — 
Senatas šiandie be ilgo svar
stymo priėmė bilių, kuris lei
džia augščiausiojo teismo tei
sėjams pasitraukti iš savo vie
tos su pilna alga iki gyvos gal
vos, jei jie yra sulaukę 70 m. 
amžiaus ir yra ištarnavę teis
me 10 metų.

Tą bilių jau pirmiau priėmė 
atstovų butas ir dabar bilius 
pasiųstas prezidentui pasirašy
ti.

WASHINGTON, vas. 26. — 
Prezidentas Ėooseveltas pa
siuntė kongresui specialio ko
mitetų rekomendavimą suma
žinti mokesnį laivams už plau
kiojimą Panamos kanalu.

11 rusų nuteista už 
pelnagaudystę

-----------—...  ............ ■I.ų.

Federacija svarstys 
darbininkų pro

gramų
WASHINGTON, vas. 26. — 

Patirta, kad Wm. Green šau
kia Amerikos Darbo Federaėir 
jos organizatorių 'susirinkimą 
Washingtone kovė 8 d. apsvar
styti “Amerikos darbo ateities 
programą”.

VENGRIJOS BADO 
STREIKAS UŽSI

BAIGĖ 
'a?.- • / ? . 4

leido kasyklą

PECSI, Vengrijoj, vas. 26.— 
šiandie užsibaigė baisusis ba
do streikas vietos anglių ka
sykloje. 250 angliakasių, ku
rių daugelis buvo * prisvaigę 
nuo dujų, bado ir kruvini nuo 
kasykloj ištikusių muštynių, 
kasyklą jau apleido. ■

Tarp pačių angliakasių iški
lo muštynės, daugeliui pareiš
kus norą baigti bado streiką. 
Ypač baigimo streiko reikala
vo silpnesni ir senesni žmo
nės.

Vakar vakare* iš kasyklos 
pabėgo 17 angliakasių, kurių 
14 buvo sužeisti muštynėse. Jųj 
pabėgimas privertė pasiduoti 
ir likusius angliakasius, kurių 
daugelis buvo labai suvargę 
nuo budėjimo požemiuose.'

Bado streikieriai reikalavo 
pakelti alįas poz 20č į dieną 
.(dabar jie gauna tik $lį die
ną). iBet neramumai, tarp an
gliakasių tęsiasi ir prisibijoma 
naujo streiko^

Rusija nebepatru 
liuos Ispanijos 

pakraščių ’

. .. ..................... .. r-- ** *-V**«i V.V.TV--
Chicagai ir apielinkei f ėdė- rykų fabrikantai veda derybas 

ralio oro biuras šiai dienai prtt* sii streikuojančiais darbinin
kais. 28 firmos jau nusileido 

maža ir sutiko pakelti darbininkų al
gas.

našauja:
Dalinai apsiniaukę;

permaina temperatūroje.
Vakar 2 vai. po piet tempe- Angliakasių unija ir kasyk-

ratura Chicagoje buvo 31°. lų savininkai tebesitęsia dery-
Saulė teka 6:30, leidžiasi /bris New Yorke dėl naujo kon-

5:36. 'trakto.

MASKVA, vas. 26. -— 11 
žmonių liko nuteista bendrai 
60 metų kalėj iman už speku
liavimą gramafonų plokštelė
mis, kurias, jie supirkinėjo sarR 
krovose ir paskui su dideliu 
pelnu parduodavo žmonėms. O 
plokštelių gi Rusijoje yra di
delis-trukumas.

Adv. K. Giigis išvy
ko New Yorkan

V

CHICAGO, III., vas. 27. /— 
Vakar po pietų adv. K.* Gtfgis 
išvažiavo New Yorkan, S.L.A. 
Centro reikalais. Keta sugrįž
ti ateinantį antradienį.

WASHINGTON, vas. 26. — 
Prezidentas Booseveltas prane
šė laikraštininkams, kad jis 
kovo 9 d. kalbės per radio vi-'streiką Douglass Aircraft Co. 
sai šaliai apie šalies padėtį. 
Galbūt palies ir federalinių 
teismų reorganizavimą.

Jis kalbės apie 9:^0 vai. va
kare' (Chicagos laike?) ir

dirbtuvėse, kurios dirba prie 
valdžios kontraktų, ■ apleido 
dirbtuves, šerifui suorganiza
vo^ apie 300 mušeikų ir pra- 
<3 ėjus grūmoti pulti dirbtuvę 
kulkosvaidžiais,—šautuvais ir

radio stotys.

Nukankinęs kalini 
policistas rastas 

kaltas
SOMERSET, Pa., vas. 26.— 

Valstijos policistas Stacy Gun- 
derman, kuris nuožmiai nukan- 
kįno suimtą Frank C. Mona- 
ghan, 64 m., iš Uniontown, li
ko jury rastas kaltas už an
tro laipsnio žmogžudystę. Jam 
gręsia nuo 10 iki 20 metų ka
lėjimo.

Augštas ir stiprus policistas 
apsivertė teisme užgirdęs jury 
nuosprendį.

Dabar prokuroras ruošiasi 
teisti kitus prisidėjusius prie 
to kalinio nukankinimo, būtent 
distrikto prokurorą Reilly, jo 
padėjėją Byrne, valstijos poli- 
cistą Sanute, UniontoKvn nak
tinį policijos viršininką Malik, 
kauntėš detektyvą Minerd ir 
bu v. detektyvą Hann.

Apkaltinti yra dar penki 
žmonės, jų tarpe koroneris 
Baltz, du gydytojai ir 
boriai, kurie policijos 
dystę bandė užslėpti.

dujų bombomis.
Bet streikieriai prieš aplei- 

siaiit dirbtuvę išreikalavo iš 
/federalinės valdžios prižadą 
tuojau‘s ištirti darbininkų skun
dą prieš Douglass kompaniją.

Dirbtuvės betgi nedirba, nes 
jos yra pikietuojamos.

Visi apleidusieji dirbtuves 
Streikieriai liko areštuoti, nes 
jie yra apkaltinti grand jury. 
dėl neteisėto užėmimo dirbtu
vės.

Streikas prasidėjo Northrop 
korp. dirbtuvėse, kurios irgi 
priklauso Douglass komp.. 
Abiejose vietose darbininkai 
reikalauja pripažinti uniją ir 
pakelti algas.

NUPIAUSTĖ PAPLENTĖS 
MEDELIUS

du- gra- 
žmogžu-

Mo

KLAIPĖDA.—Nežinomi pik
tadariai nupiaustė apie 50 pa
ūgėjusių medelių Šilutės — 
Pagėgių plente. Policija pikta
darius aiškina. Būdavo ir Anks
čiau kai kuriose vietose nu
plaunami medeliai, tačiau ne 
tiek daug kaip šį kartą. Ap
skrities valdyba paskyrė pini
ginę premiją piktadariams aiš
kinti.

LONDONAS, vas. 26.—Ru
sija ir Portugalija, kurios grie
žtai reikalavo teisės prisidėti 
prie patruliavimo Ispanijos pa
kraščiu, d’hbar staigiai nuo tos 
teisės atsisakė.

Potvyniui Franci joj

lei į

šia .didėli potvyniai, kur jau 
dideli plotai yra užlieti ir rhie- 
steliai izoliuoti. Potvynis grę
sia ir, pačiam Paryžiui.

STE. GENEVIEVE,
26. — Hurt Hardy, 31 m., ku
ris nužudė atmetusią jo mei
lę ūkininkaitę, šiandie liko pa
kartas. Korimas buvo pusiau 
viešas ir jo pasižiūrėti susirin
ko apie 200 gyventojų šio ma
žo francutzų apgyvento kaime
lio. '

į’.'jc .<•’ į’-

— Dę-^RYŽIUS,vas. 26. JĮH||
Įėpasiliaujančių lietų ryti-

pietrytinei Franci j ai grę-

WASHINGTON, vas. 26. — 
Buvęs laivyno leit.-komanduo- 
tojaš John S. Farnswbrth liko 
nuteistas nuo ; 4 iki 12 ibetų 
kalėjiman už bandymą parduo
ti 'Japonijai laivyno paslaptis.

YARMOUTH, N. S., vas. 26. - 
— Karvę melžusi p-lė .Nicker- 
son liko užmušta, įgriuvos 
tvarko grindims, dėlei ko ant 
jos užgriuvo ir karvė.

NORTH CASTLE
vas. 26. —' Trys vietos policis- 
tai užblokavo kelią ir suėmė 
tris bėgančius plėšikus, kurie 
buvo apiplėšę North West- 
chester banką, Katonah. Taip
jau atėmė iš plėšikų ir $40,000 
grobį.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

AUSTIN, Tex., vas. 26. — 
Texas legislatura jau šeštą kar
tą atsisakė ratifikuoti panaiki
nančią vaikų darbą konstituci
jos pataisą.

Ofisas atdaras nuo 6 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

__________________________________
v
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Lietuvaitė Mokvtoią Ci
cero Mokykloje 
♦' •**». ** **• M* &>> .....* • *

Cicero Aukotojoj rnokykloję, 
J. Sterling Morton High School 
namų . ruošos kursų "skyriuje 
mokytojauja jauna lietuvaitė 
mokytoja, p-lė Ona Skrickiaįt^.

Ji yra labai kukli ir be pre
tenzijų. Dažnai pasirodo lietu
viškuose vakaruose, ir yeikhi 
lietuvių organizacijose. ' ;

P-lė Skrickaitč per keliš' me
tus ėjo, ir dabar tebeina, lie
tuvių studentų klįubo, Lithuah- 
ian University' Club, sekreto
rės pareigas.

*
Viešnia iš Michigan 

City Chicagoje
IŠ Michigan City, Indianos, 

vakar rytą Chįcągon atvyko 
p-a M. Lašienė. Ji apsistojo 
pas pp. J. Varkalus, 7304 Eip- 
erald avenue. žada išbūti Chi- 
cagoj iki pirmadienio.

P-a Lašienė yra žmona gar
saus Michigan City ūkininko, 
Motiejaus Lašo, kurio . ūkis 
skaitomas bene geriausiai tvar

ioje 
turi

Budriko Radio Valanda nuo 
7 iki 8 vai. vakare kiekvieną 
sekmadienio dieną. šios ne
dėlios vakarą dalyvaus Ten?, 
zis, baritonas; Gricaitė, sopra
no; Budriko orkestrą ir kvar
tetas, Ma*ką|ai įp daug kitų 
talentų, ; \

i ■ ’

Progranios leidžiamos ir ant 
tyuinpąjų bangą, taip kad tu
rintiems naują radio visur 
nesunku pagauti šį programą 
T aiškiai girdėti.

Verta pasiklausyti.
—? Lietuvis.

; KohęerUs bus tarnšliuoja- 
mas sekmadieny, vasarįo 28 
dieną, nuo 10 iki JI valancjos 

nnn tz*i vaka^ (rytinių valstijų ląikų) 970 Kll. NUC-WEAF Stosią tinklu. Pa
tartina pasiklausyti šio pro
gramą. ;

Tarnauja Jaunuome
nei ir Bizniui

Mrs. Anelia K. Jarusz
!M ,!«'!WffrtWM"'!Bl'W'll   (m n.>|| , Įį IBĮ

Dr. C. J. Šventiškas
DENTISTAS 

OFISO VALANDOS: 10 v. r. &i 9 
vaJ. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

sųsitarima.-
4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8010

Progress Lietuvių 
Radio Programas

Sėkmingai linksmina ir 
ja klausytojus

žave-

26th

komu ir pavyzdingiausiu 
apielinkėje. Netoliese ūkį 
ir p. Varkalą.

♦
Staigiai Susirgo

Mercy’ ligoninėje, prie
ir Prairie gatvių, guli Juozas 
Mozeris, Lietuvių Building and 
Loan League vice-prezidentas.

Susirgo staigiai, grįžęs iš 
darbo J. P. Va^kalęs ofise. Dak
tarai ligoninėje atrado, kad li
gonis gavo kraujo paplūdimą 
viduriuose.

J. Mozeris randasi kaipfeą- 
ryje No. 221. Z

... -

J iš
1603 South 50th avenue.

*
Ši Panelė Prižiūri 

Pinigus v
Nėra, turbut, tokios firiąos 

Chicagoje, kuri neturi lietuvių 
tarnautojų, nėra ir tokio užsi
ėmimo, kuriuo neiJžsiinątų kai 
kurie lietuviai jaunuoliai; nė
ra tos miesto dalies, kur daž
nai visai netikėtai gali susi
tikti su savo tautos žmogumi.

Pavyzdžiui Walgreęn’s vais
tinėje, Southmoor viešbutyje 
prie 67-tos ir Stony Island gat
vių, pinigus nuo jusą priims 
jauna panelė. Ji gražiai nusi
šypsos ir padėkos. Bet nedis- 
kiAsuokite lietuviškai ąekretų 
jos p.kyvaizdoje. Ji gali nugir
sti. Toji paųelė yra 
Mary Katarsis. Ji 
Walgreen firmai už

P-lė Katarzis yra
J. Vilimienės, 6800 S. Maple- 
wood avenue, ir kartu su ja 
gyvena. Vienu laiku ji daina
vo ‘prie “Pirmyn” choro, bet 
turėjo pasitraukti dėl nepato
gių darbo valandų. Ji yra di
delė “suvenirų” rinkėja. Viso
kių vėliavų, programų ir ki
tokių dalykėlių 'daugybė.

Yra kelios kitos lietuvaitės, 
su kuriomis lietuviams tenka 
susidurti visai netikėtai. Re
tas kas žino, kad jos yra lie
tuvaitės.
.Jei šauksite telefonu. Oak 

Parką, Illinois, numerį jums 
veikiausia duos- telefonistė* p-lė 
O. Daubaraitė iš Bellwood, Illi
nois; jei užeisite j Singer krau
tuvę Chicagos vidurmiestyje, 
ten veikiausia susidursite su 
p-le B. Laučiškaite. Ji turi ą^t- 
sakomingą darbą Singer siuva
mų mašinų bendrovėje; jeigu 
užeisite į Fair krautuvę’ pasi
pirkti pirštinių, tai jums pa
tarnaus Roselando lietuvaitė 
p-le Julija Saduliutė.

gyveną Cicerojtf, S

lietuvaitę, 
tarnauja 

kasięre.
sesuo p.

Priminima kad rytoj, ne- 
dėldięny, 11-tą vaalndą prieš 
)iet iš stoties W. G. E. S. gir
dėsi! regųliaris sekmadienio 
radio programas, kurią lei
dimu jau daug metų rūpinas 
progresu Bendrovės Krautuvė, 
3224 South Halsted Street, ir 
tų programų išpildyme visuo
met dalyvauja žymus dainin- 
<ai-es, muzikai, kalbėtojai ir 
t. t. Taip ir ryt dienos pro
gramų! yra užprašyta rinktinų 
talentų, kurie rengiasi pavai
šinti radio klausytojus šu nau
jomis ir rinktinomis dainų ir 
nyiziko.s meliodijomis. Prie 
to bus daug svarbių žinių ir 
iranešinių. Nepamirškite pa
siklausyti. — Rep. J.

Per pastaruosius, šešis mė
nesius Illinois State Empjoy- 
ment ’ Service, koopeyuodanią 
su National Youtli Adnąinis- 
tratjon, užlaikė kvotimų tar
nybą. Pasėkoj tų kvotimų 
kalbamos įstaigos turi dau
giau kaip 3,500 rekordų jaunų 
vyrų ir inęrginų kvalifikacijų 
tiems ar kitiems darbams ~— 
kokie yrą jų gabumai, priesi-j 
rengimai ieškomam (|ąrbųi< 
arba patyrimas darbe, ko
kiems darbams jie rengęsis — 
ofisų, amatų ar nori gauti pa
prastą darbą ir tf. Dėka šių 
rekordų Illinois Employment 
Service gali pasiųsti tarnybai 
kaip tik tokius asmenis, kokių 
samdytojai pageidauja. Taigi 
nųrėdami gauti samdai jau
nuomenę kreipkitės į Illinois 
Employment ofisus, kurių yra 
keletas įvairiose Chicagos da
lyse. 1 • •

“"TITRĄ!
ŠIANDIEN IŠKILMINGAS 

ATIDARYMAS

Pranešu savo kostumerįams, 
kad šiandien yra mano groser- 
nes ir bučernes iškilmįng’as 
atidarymas. Visiems bus dali- 
naipa dovanos dykai—nepra
leiskite progos.

Turiu didelį pasirinkimą
General Motors Ra- maist0 reikmenų, kaip

dio Koncertas
Muriel Dickinson, pasižymę-t 

jusi soprano ■'dainininkė škote ; 
Percy Grainger, visame pa
sauly pagarsėjęs pianistas; 
Schola Cantoruni iš Ncw 
Yorko, pripažinta kaip viena 
žymiausių dainininkų grupių 
Jungtinėse Valstijose, ir Erno 
Rapee vadovaujama General 
Motors simfoninė orkestrą iš
pildys sekantį General Motors 
radio koncertą.

tai: mėsos, groserio ir daržo
vių už prieihamas kainas. Pri
imame orderius - ant užsakymo 
ir išjvęžiojame ..įn^ąmus, •< '

. S. RUMCHAKAŠ ■

Telefonas Boulevard 8025
711 West 34th Street.

(skelb.)

Sk p f hm ia i Na u jienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ ■ ■■ s >1^John F. Eudeikis^
ĄMBŪLANCE <z

PATARNAVIMAS AO
DIENA IR NAKTĮ N nDIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS17H-1712 V
4605-0.7 So. Hermitage Avė. N
4447 South Fairfield Avenue N

Tel. LAFAYETTE 0727 ' , N

T-’ A 1 4 .koplyčios visose V
1 1"C c l 1 į Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programą Pirmadienio vakarais, 10:09 
vak vakaro iš W.H.I\C. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas P. Šaltimieras.

Reikalaukite OEGTINES

(arsĮpkit^s <4N^crr ;

Tom Taylor
18 menesių 

senumo
STRAIGHT 

ąfjšNTUCRY 
BOŪRBON 

DAGTINIS.

/ 90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE x NATHAN KANTRR

MUTUAL UQUOR COMPANY
47p7 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTLTS DISTR1BUTORIUS . /

aį&įįį -g. -j,' J
VžkA .gL .! . r/?.

TIK TRUMPAM LAIKUI 
du d r c cIK VI VI K Ui O O

KRAUTUVĖJ
■ — ''

• NU0 $-|'g IKI $| 

Nuolaidos Už Jūsų Seną Radio 
PIRKDAMI NAUJA 1937 METŲ

PHILCO RADIO f

seną ralioGeriausios progos sulaukėto išmainyti savo 
ant naujausio 1937 M., PHILCO ar kitokio radio Progress 
Krautuvėj, nes už savo seną rądio, mainydami ant naujo 
PHILCO rąęiių g.aus’it nuolaidos nuo $ 10iki$1OO 
Gal 6ut su ,ąijąžu primokčjimu įsigysite naujausi ir 
riausį PHILCO . visų^ bangų 'ar.dio. Veikite tuojaus. 
pąsįulymąs (ik į tr umpam laikui.

BUKITE'PROGRESU KRAUTUVEj TpOjAU!

ge

DR<M3DF«h
1'WxrWli M 
iITUKE <®

3224 So. Halsted Street
7 Tel. Victory 4226

I,....

......... .i— .....-—_____ i,..,........,...

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos 

' ....

i. j. zolp
1646 NVest 46111 Street Phones Boulevard 5203

ĄMBULĄNCE patarnavimas diena ir naktį 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

'■/u 'k' '' r7 .’ " J *'.'į = 1 Į/. Ir. ’/■ ■ * • " * *

• . 5 S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroc 337'1

i . | l l’ , | ..............  .......... ........... ■ ■■ ■ . ■'****■'" '

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23ird Placė Phone CanaI 2515
ANTROJI KOPLYČIA: 42-11 Kast 108th St. Tel. Pullman 1270

' ■ S. P. MAŽEIKA .
3319 Lituanica Avenue ' Phone ’Yards 1138I .. —   ...„ ...... ............. ........... .......... . .... . .

6 f J. LIULEVIČIUS
4348 Šo. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ |   1 | 1 —... —I .......... ..II    .. ..... ............................ .... . - ... ■ Ą^^gĄLsjęĮg
3307 Litųahica Avenue Phone Boulevard 4139

A.’’PETKŪS.
49th Court Cicero , Phone Cicero 21091410

3354 S o.
P. J. RIDIKAS

alsted Street Boulevard 4089

GARSINKITES “NAUJIENOS!:

Physical Therapy 
and Mįdwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd‘ floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo nainuo- 
se ar ligoninėse, 

.d uodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blanketg ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Phone CanaI 6122

DR. S. BIEžlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir ąedėl. pagal įtartį 
Rez.6631 So. Califomia Avenue

Tęletępas Rępublic 786$

K. P. GUGIS
ADVOKATAS -

Miesto ofisas—127 N. Dearbonj St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentiyorth 6330
Re?. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis

»
ir* vaikų ligų gydytoja
So. Halsted St.

Valapdos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomig.

______ L___________________ '

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockvvell
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas: '

3241, S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po įlietų. Vakarais nuo 7/iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

' A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
* Namų Tek: — Hyde Park 3395

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

vak. Nedelioj pagal sutarimą
Ofiso Tek: Bouleyard 7820

Namų Tek: Prospect 1930

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVRNŪE
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Vąlundos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarti

nuo

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
' " DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lubos Tek CENtrai 1840 )

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012
«Vakaralse4*b.Šeštadieniais po pietųAKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

. iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. SAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 
' Ofisas ir Rezidencija Jį

3335 So. Halsted St. ’
CH1CĄGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

jsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolįregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
pmuo.se egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugelv atsitikįmų akys atitaisomos 
ie akinių. /Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Ay.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SUKGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116 

Valandos: 1—3; !•*—8:30 p.p. 
Office & Residepce 2519 W. 43rd St. 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
ofisas ir Rezidencija

4300 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 8016

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuveAfisas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

■..................................... — ' --- ---------------------------------------------

LIETUVIAI
GYDYTOJAUJU DElNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

8

A. Mohtvid, M. D.
West To^jl State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 pp piefų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouleyard 1401

9

Ofisd

Re z.

Ofiso Tel. Boulėvard 5913
DR. BERTASH 
756 įVest 35tb St.

Cor. of 35tb ahd Halsted Sts. 
valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutartį 
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

■A

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviaips žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Jr akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray jr kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tek CanaI 3110
Reziąencijos telefonai:

Supcrior , 9454 ar Centrą! 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Aghland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo Į0 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo t0 iki 12
Rez. Telephone PLAKA 2409

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto

■ |kad naeios Naujienos 
‘ |yra naudingos.

pmuo.se


šeštadienis, vasar. 27, 1937
ta!

Jaunų Lietuvių Ame 
riko j Tautiškas 

Kliubas
Jaunų Lietuvių Tautiškas 

Kliubas yra lietuvių širdis, Lie
tuvos mylėtojai.

Vasario 5 dienų, kliubas laike* 
susirinkimų Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Ha’sted 
Street.
# Mitingas buvo gan didelis. 
Kliubo sekretorius perskaitė 
laiškų, kurį- gavo iš Lietuvių 
Kongreso, šis Lietuvių Kongre
sas Amerikoj veikia tikslu gel
bėti Lietuvą iš diktatorių ran
kų^ Laiškas paaiškino apie žiau
rų Lietuvos diktatorių elgesį su 
musų broliais trokštančiais lai
svės tėvynei.

Perskaičius laiškų tuoj duo
ta įnešimas ir visi nariai kliu- 
biečiai pristojo, kad butų pa
aukota kovotojams už tėvynės 
laisvę. Padaryta kolekta ifr su
rinkta penki doleriai. Tie pini
gai bus pasiųsti Lietuvių Kon
greso sekretoriui. AČiu broliams 
tautiečiams ir nariams kliubie- 
čiams.

Šiame susirinkime įsirašė 
naujų narių j kliubų. Malonu 
buvo žiūrėti į jų priėmimo ce
remonijas. Nauji nariai susto
jo eile , prieš visus narius, sek- 
re tori u i, perskaičius j ų pavar
des. Puikus vyrukai, gražus 
vaikinai, skaisčiais veidais, tik
ri lietuviai taut’ęčiai. Tegyvuo
ja musų kliubas, kaip lietuvių 
tautos širdis! r

Kliubas laiko susirinkimus 
kas inėnuo pirmų penktadieni 
7:30 vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

—W. Dulewich.

Gaudo netikrų čekių 
mainytojus

•Valdžia jau yra areštavusi 
tris asmenis ryšy su mainymu 
klastingų čekių, išrašytų var
du Works Progress Adminis
tracijos. Ketvirtų narį iš tos 
govėdos valdžios agentai gau
do. Pasak kapitono Thomas J. 
zCallahano, WPA vardu ši 
likų gengė yra išmainiusi 
tikrų čekių 54 visa suma 
000.

zu- 
ne- 
$2,-

1937 Metų Mados
GENERAL MOTORS

PRIGID AIRES
Jau Pilnas Pasirinkimas

Peoples Bendrovės
KRAUTUVĖSE

■

--”-iTfmriw

NO MONEY D0WN 
EASY TERMS

B

J

A
ii?:

PRICES 
AS LOW AS

M 08

Peoples Krautuvės, užprašo visus Lietuvius kurie pagei
daujate geriausio refrigeratoriaus už prieinapiiausią kai
nų, kuo vekiausiai atsilankyti į bile vieną ‘Peoples Krau
tuvę pamatyti natijus Frigidaires ir dažinoti kaip jų že
mos kainos yra, kaip lengvus išmokėjimai, kaip mažos 
išlaidos vartojimui elektros jėgos. - .
Nauji Frigidaires yra aukščiausiai ištobulinti kaip nile 
kokis kitas refrigeratorius .markete. Dabar Peoples 
Krautuvėse jų kainos yra labai prienamos, bet permato
ma, kad greitai pakilu. Patartina pirkti dabar.
1937 metų Frigidaires, Peoples Krautuvėse rasite 17 skir
tingų modelių, kurių kaino nuo .........7. $ 108.00

*395.00
Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems

5 metų patarnavimo garancija dykai.

3NAUJIENOS, Chicago, III 1
......... ...........'N. .ta.*....'.,..................  I 1

reiškė, 4?ad jie • kovos teismo 
keliu prieš miesto priimtus pa
tvarkymus kai dėl jų pašali-

Rytoj bus “Pavogtas Du nužudyti elektros
kėdėj, dviems mote-*csiiMimvlpiimaĄ • vvarKymus Kai aei jų pi rims susimyiejimas nimo iš tarnybos pensijai.

ketvirtadienio į • AldermanųflMMMBHN 
penktadienį, būtent 12:01 va
landą, tapo; nužudyti- elektros 
kedėje du negrai — vienas 
Chicagoj, o kitas Menard mie-

Kūdikis”
Zarasiškių Kliubas pastatys 

scenoje veikalų

18-T0S GATVĖS APYLIN
KĖ. — Rytoj, vas. 28 d, kai 
5 vai. po piet, Dievo Apveiz
ėtos salėje prie 18-tos gatvės 
ir Union avė., Zarasiškių Kliu
bas pastatys scenoje grąžų 3 
aktu veikalų “Pavogtas Kudi 
kis”

Kas ypatingai krenta į akį 
tai yra tas, kad beveik visi vei
kalo Aktoriai yra vietos gyven
tojai. Vaidins sekami , Aštuo- 
niuoljkiečiai: U. Žukauskienė, 
J. Kuzmickas, J. Rukštela, S. 
Rim'kaitė, O. Benikaitis, A. Raz
maite, ir O. Gudaiti

Kitas roles vaidins, artimes
ni ar tolimesni ; Aštuoniolikiėr 
čių kaimynai: Lilija Stuparai- 
tė, J. žičkus, C. Zickus, F. Ma- 
zenis. 1

,Įdomu dar ir tas, kad dides
nė dalis aktorių yra ir “Pir
myn” choro nariai, ir solistai 
to choro operetėse. <

Kliubiečiai kviečia visus at
silankyti. Įžanga tik 35c.

Tai bus pirmas Zarasiškių 
Kliubo didesnis parengimas.
v.' ' '-y - -— Narys.

10,000 namų pereis j re 
syverio rankas

Naktį iš

Chicagoj •’ nužudyta Ruffo 
:Siwain, pasmerktas mirti už už
mušimą viešbuty p-nios- Mary 
Louise Tammeį. Menarde ne
žudyta AllenMitchell už pa
pildytą galvažudyštę, kad gau
ti $386 apdraudos.

Mirties bausmę gubernato
rius Horner dovanojo p-niai 
Mary Mildred Bblton, kuri, nu
šovė savo vyrų. Jai vietoj mir
ties gubernatorius paskyrė 
bausmės 199 metivs kalėti. Tiek 
pat metų kalėti paskyrė jis p* 
niai Minnie Mitchell, kaltina- 
mai ta pačia piktadarybe, dėl 
kurios jos vyrhs mirė elektros 
kėdėj 7 .

/Juozui
bausmes išpildymą gubernato
rius dar 
einančio
tai busiąs paskutinis atidėji
mas. ■ •

nuomonė yra, 
kad pasenėjusių policininkų ir 
ugniagesių tarnyba nebėra pa
kankamai naši, taigi juos rei
kia padėti pensijai. O polici
ninkai ir ugniagesiai tokio pa
šalinimo nenori, ba eidami ak
tyvių tarnybų jie uždirba dau
giau, negu gaudami pensijų.

- - ; į.- , 

Holdapas 20-me trobe
sio augšte

■ .. .. ■ ■ I

Rappaport mirties

kartg atidėjo, iki at- 
antyadienio, bet jau

Advokatui bausme 
$500

Cook kauntės iždininkas Ho- 
race G. Lindheimer įspėja tuos 
chicagiečius namų savininkus, 
kurių taksai už namus pasilie
ka nesumokėti. Pasak Lind- 
heimerio, apie dešimt tūkstan
čių tokių namų pateks į resy- 
verio rankas į dvi savaites lai
ko, jeigu4 jų savininkai nešu- 
mokės taksų. Be to, dar bus 
iškeltos bylos 19į000 tokių na
mų savininkų, kurie sutiko ir 
prižadėjo mokėti taksus tam 
tikrais išmokėjimais per šešis

Circuit teismas paskyrė ad
vokatui Edwardu4i II. Cohen, 
1507 Dobson Į Street, sumokė
ti bausmės $500 už tai, kad 
jis kitame, teisme kumščiu smo
gė į sprandą p-niai Florence 
Johnston. Moteriške ieškojo 
$100,000 atlyginimo. ‘

Peoples Gas Building dvide
šimtame augšte, 122 Michigan 
avenue,; randasi valgykla. Prie 
plės Kathleen Weber 25 me
tų, kuri yra valgyklos kasierė, 
prisiartino madniai pasirėdęs 
kokių 40 metų amžiaus vy
ras.

“Tai yra holdapas”, pareiš
kė jis.

“Tamsta’ juokauji”, atsakė 
mergina.

Vyras atkišo revolvorį. Re
volveris pasirodė merginai per
daug ’ rimtas “argumentas”, 
kad juokus krėsti juo. Taigi 
ji mėgino atiduoti banditui si
dabrų.
( “No, ne, pareiškė jis, tik po
pierines duok”.

Mergina paklausė. Banditas, 
jiasišlavęs porų šimtų .dolerių 
paspruko, pirm negu valgyk
los menedžeris spėjo suorgani
zuoti bandito gaudytojus. •

KELIONES Į LIETUVA

Policininkai ir ugniage
siai kovoja1 prieš miestą

-į 1 -

Praėjusį trečiadienį miesto 
taryba padarė žinksnius, kąd 
priversti pęlicinin]kus ir-, ugnia
gesiui, sulaukusius 63 metų 
amžiaus, pasitraukti iš akty
vios tarnybos \ pensijai. Polici
ninkai ir ugniagesiai per savo 

metus, bet prižado neištęsėjo. / advokatą Samijel Ettelsoną pa-

—"!........................... n—■— i ........... . ............ I II.I    .............................._  

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER^S ELIXIR 
OF BITTER WINE

y /,.1' . • \
Dainai Gelbsti

Virškinti ir nuo 
Užkietėjimo

PRASYK sampelįo dykai 
Trlner’s Bltter VVine Co. 
644 S. Wellu St, Chicago, III. 
prlstųsk man eampeli dykai
Vardas ____ ______'

/ Visose 
VaistinėseAdresas

GERKITE SKANŲ

(Olii ^įlu
CHICAGOS IŠDIRBYSTĖS

Mes pristatome į visas laisniuotas 
. vietas 'urmo (wholesale) kainomis.

Galite gauti nuo bačkos iki pusės 
galono. Visos bačkos yra medinės.

Patarnaujamebilėlaikii,

JULIUS & TONY
DISTRIBUTING COMPANY v

1245 So. Michigan Avenue
julius baskis q’pi VICTORY 468fi
TONY ANDREWS

a ŠVEDU
| linija

Nuolatinis susisiekimas.
New York—Klaipėda

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Išplaukimai laivų iš New Yorko 

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
6361 Fiftli Avė., and 4, W. 51 st St. 
Rockefeller Cenijer, .New York City 
Chicago,. 111., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylstgi Street 
Dėtroit, Mich., 107 Clifford Street

iki didžiausios mieros

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į / Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina’ kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek4179-83 Archer Avė

Kampas Richmond St.
Tek Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV-
- NINKAMS PRANEŠIMAS

2536-40 W. 63rd St

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.

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

Tel. Hemlock 8400
1739 So. Halsted St.
, Telefonas CANAL 8500

•............................... - - ■ •.................................................. --I

Chicago, III.

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau kai$ tiesiog iš U. S. Auto Finance 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

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

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1936 
Plymouths, 1936 Grahams, 1,236 Dodges, 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles — už 
įusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs,, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

< > Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsin.e jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais pei* 2 
meltu.

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

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

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

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jusy keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS DERECTORY
. KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedantas tikslu pagelbėti musų 'skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informpeijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

t ‘ .... —

ŪVNGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai

Pocahontas Mine Run Screened 
5, tonai ar daugiau $7.40 tonas 

{Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sg(.LoNG Avr
TKI>. BIW»LIC 7

JUOZAPAS -
UDEIKI’

IR TĖVAS I 
REPublic 8340
• LIGONINES- 

HOSPITALS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos ryšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

TAVERNOS

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI ' NUPIGINTOMIS 

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

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

ir llaking KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Ąve.

• RĖSTAURANT AI

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

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

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savininkė
Tavern > Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Universal rėstaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Garsinkites “N-nose’

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro BĮ tena 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 parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Riterio. 
Canal 1183.

639
CHICAGO, ILL,

Tel. Wellington 1982
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE avenue 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

visi ir visados Salųta- 
Pašaukito telefonu ■ • -

West 18th St.

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

< muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINE—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Ave^ ĮChicagof HL

■f t'A
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NAUJIENOS
The Lithuaaian Daily News ' 

Publiehed Daily Elcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street
-----  ------------- -  . . ............. 1     -

Subscription Ra tęs:
- $8.00 per year in Canada

$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Mątter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicago je—paštu:
Metams
Pusei fnetų

• Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams __ 1
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .........___ 1.
Savaitei 4.......................___
Menesiui ................ ............... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, v <
Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams  .......   1.00
Vienam mėnesiui    ............... 75
Lietuvoje ' ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) .
Metams .............   $8.00
Pusei metų .... .........   4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųstį pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsakymo kaina:

$8.00 
..... 4.00 
...... 2.00 
...... 1.50 
.............75

...__  3c

........ 18c 

........ 75c

paštu: .
.............-.......$5.00

2.75
1.50

Dr. Townsendo nuteisimas
Autorius pagarsėjusio senatvės pensijų plano, Dr. 

Francis E. Townseh(į pernai metais atsisakė duoti pa
rodymus kongreso komisijai, kuri tyrinėjo jo organiza
cijos pajamas ir išlaidas. Jisai buvo patrauktas ti^ešon 
už atstovų buto paniekinimą ir dabar teismas rado jį 
kaltą. Jam gręsia pinigiška pabauda nuo šimto iki tūk
stančio dolerių ir kalėjimas nuo vieno mėnesio iki vie
nų metų.

Dr. Townsend yra senas žmogus ir daugeliui bus 
jo gaila. Bet jisai sugadino savo vardą ne tiktai savo 
ožišku užsispyrimu prieš kongreso komisiją. Jisai iš vi
so pasirodė neaukštos kultūros žmogus.

Kada pereitą vasarą susirinko Clevelande Tojvn- 
sendo pasekėjų konvencija, tai jisai tenai elgėsi, kaip 
koks diktatorius. Vienas kalbėtojas buvo išmestas iš 
konvencijos vien tik už tai, kad jisai mėgino apginti 
nuo piktų užsipuldinėjimų prezidento Roosevelto asme
nį. Uždarydamas konvenciją, Dr. Townsend karštai at
sišaukė į “delegatus”, ragindamas juos pasidarbuoti 
rinkimų kampanijoje ir “išmesti tą šlubį iš Baltojo Na
mo!” '

Žmogui, .kuris įali':šitaip įkalbėti, gal, būt, nepa
kenks truputį atvėsti “šaltojoje”.

Konstitucija, kaipo laisvės saugotoja
> ’ \

Amerikoje yra labai įsigyvenusi nuomonė, kad kon
stitucija tai — tvirčiausia, laisvės ir demokratybės at
rama. Šis įsitikinimas yra viena pagrindinių priežasčių, 
dėl ko dabar kongreso nariai, spauda, advokatai, teisė
jai ir tūkstančiai paprastų piliečių taip karštai smer
kia Roosevelto pasiūlytą federalinių teismų reformą.

Jie mano, kad jeigu prezidentas gaus teisę “pripa- 
kuoti” vyriausiąjį krašto tribunolą savo šalininkais, tai 
tas tribunolas iš bešališko konstitucijos sargo pavirs 
klusniu prezidento įrankiu. O tuomet bus galas Ameri
kos demokratinei tvarkai!

Bet ar konstitucija demokratinę tvarką apsaugoja?
Štai imkime keturioliktąją pataisą prie Jungtinių 

Valstijų konstitucijos, kurią tijk-ką dabar' pasiūlė pa
keisti senatorius Borah. Joje yra patvarkymas, kad 
“nė viena valstija neprivalo daryti arba vykinti kokį 
nors įstatymą, kuris siaurintų Jungtinių Valstijų pit 
liečiu privilegijas arba laisves”. .

Tarpe “privilegijų ir laisvių”, kurias Jungtinių Val
stijų ’ konstitucija prįpažįsta piliečiams, yra žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvė. To nevoi- 
zint, visa eilė valstijų yra išleidusios vadinamus “krimi
nalinio sindikalizmo” įstatymus. Ir Illinois valstija turi 
tokį įstatymą. Pasiremiant juo, jau buvo apkaltinta ir 
nubausta daug žmonių. • ;

Tas įstatymas draudžia tam tikros.rųšies politinę 
agitaciją žodžiu arba raštu — taigi siaurina žodžio ir 
spaudos laisvę. Bet “konstitucijos sargai” to nepaiso.

Karo metu, kaip visi atsimena, ir pats kongresas 
buvo išleidęs įstatymą, kuriuo pasiremiant valdžia cen
zūruodavo ir konfiskuodavo laikraščius ir areštuodavo 
žmones. Kada buvo apeliuojama į, vyriausiąjį teismą, 
tai jisai atsisakydavo tą įstatymą pripažinti “nekonsti- 
tuciniu”. •' > \

Jeigu žmonės nemokės savo teisių apginti,, tai kon
stitucija jų neapgins.

■ . - - ..-.i: 1 - . . -- - T- ’

Ekonominis sabotažas Prancūzijoje
Francuzijos kapitalistai labai nepatenkihti tomis 

ekonominėmis ir socialinėmis reformomis, kurias įvedė 
kairiųjų partijų bloko valdžia. Jie tas reformas sabota- 
žuoja visokiais budais. ,

Todėl valdžia dabar pasiūlė parlamentui įstatymo 
sumanymą, kuriuo tikimasi šitą Sabotažą pašalinti. Vie
nas įstatymo patvarkymas grasina aštriomis bausmė
mis pirkliams, kurie be pagrindo kels savo prekių kai
nas. z

Parlamente dabar eina krašti ginčai dėl to įstaty
mo sumanymo. Dešinieji deda visas pastangas, kad su
manymas butų atmestas. Bet atrodo, kad Blum’o vado
vaujama vyriausybė laimės.

. V/ibi*... ' i ' ' ‘ ' i ■ ,i. C .
• ‘ , t ■ t *

KOMUNIZMAS TURKIJOJE? daug trockistų privisę ir kitų

Lietuvos telegramų agentūra, 
“Elta” paduoda' tokią žinią iš 
Instabulo: y

“Šiuo metu Turkijoje ren
giamas įstatymo . projektas, 
kuriuo norima visas Turki
jos pramonės įmones paves
ti valstybes kontrolei ir pa
skui pamažu jas suvalstybin- 

' , ti;” '■ ' ;/ /
Jeigu Turkijos valdžia ren

giasi padaryti tokį Žihksnį, tai, 
veikiausia, dėl to, kad privati
nis kapitalas T u r k i j o j e yra la
bai silpnas ir neįgudęs biznį 
vesti. . ’

Kita priežastis, gali būti ta, 
kad Turkijos valdžia nori kon
troliuoti pramonę karo sumeti
mais.

Pastebėtina, kad prie pramo
nės suvalstybinimo linksta ypač 
tos šalys, kuriose pramonė yra.’ 
menkai išsiplėtojus. .

*■ N ...J ,. • •

RAŠYS ŠVIESOS DRAUGIJOS 
ISTORIJĄ

Dr. Kazys Grinius (buvęs 
Lietuvos prezidentas) tenglasi 
rašyti Marijampolės “šviesos” 
draugijos istoriją. Jisai, atsi
šaukė per “L. žinias” prašyda
mas, kad visi asmens, kurie to
je draugijoje veikė, siųstų jam 
savo atsiminimus (adresu: Dr. 
K. Grinius, Augštaičių g. Nr. 
25, Kaunas, Lietuva)1. 

'‘ V •

Draugija. “Šviesa” įsikūrė 
1905 metais ir buvo įasidariu- 
si labai įtakinga organizacija 
Suvalkijoje. Jos centras buvo 
Marijampolėje, o skyriai — 
Didvyžiuose, Gižuose, Gražiš
kiuose, Griškabūdyje, Kalvari
joje, Keturvalakiuose, Kybar
tuose, Krosnoje^ Lankeliškiuo
se, Liudvinave, Lukšiuose, Nau
miestyje, Panemunėj^ Pilviš
kiuose, Sasnavoje, šakiuose, 
Villęaviškyje ir Višakio Rudoje.

Dr. Grinius nori gauti tokių 
žinių: apie skyriaus įsikūrimą 
ir likvidavimą į apie valdybą ir 
eilinius narius; apie skaityklas 
ir spaudos platinimą; apie vai
dinimus in vakarėlius; apie pa
skaitas ir kursus; apie susirin
kimus; apie draugijos finansus. 
Taip pat daktaras- pageidauja 
fotografinių nuotraukų, ant
spaudų, blankų ir t. t.

Ta draugija buvo revoliuci
jos padaras. Kai caro valdžia 
revoliuciją nuslopino, tai ir 
“Šviesa” buvo sunaikinta. Jos, 
beje, labai neapkentė kunigai, 
nes draugijoje vadovavo “be
dieviai”. - (

PRIEŠ KUNIGUS, BET NE 
PRIEŠ DIEVĄ

stambių Ukrainos miestų sovie
tuose — Charkovo, Rostovo ir

to anglo1 Dudley Collard’o iš
reikšta nuomone apie trocki- 
ninkų bylą nėra “Daily Herald” 
nuomonė.

Savo nuomonę apie tą, bylą 
Anglijos Darbo partijos laikraš
tis pasakė reakciniame straip
snyje sausio 80 dieną. Mes to 
straipsnio turinį išdėstėme, pa
kartodami, < svarbesniąsias jo 
vietas žodis į žodį. Ir kadangi 
“Vilnis” kvietė mus/perspaus
dinti Collatd’o laišką, tai mes 
pasiūlome jai dabar perspaus-

P. CHRUSCIOVAS Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

Tokiu budu medžioklė ant 
“trockisitų” Sovietų > Sąjungoje 
eina visu smarkumu. Bet Mask
va jau ėmė rūpintis, kad tas.r v _
“raganų gaudymas” neišeitų iš dinti “Daily Herald’o” pareiškl- 
ribį. Sovietų Sostines laikraš- mus apie trockininkų bylą, 
čiai smarkiai išbadė Vietinių Bet ką gi dafd Bihuništų or- 
Pramonių komisarą už tai, kad ganas? Apie “Daily Herald’o” 
jisai pašalino iš. darbo taniau- editorialo turinį, kuris buvo 
toją Žukovą, įtartą trockizme, paduotas ■ “Naujienose”, ji ne- 
nors tardymas parodė, kad jisai, prasitaria nė žodelio. Bet, vie- iš-
visUi nera trockistas

NEVYRIŠKAI

Trečiadienį “Vilnis” savo ėdi- 
toriale padavė ištraukų iš anglo 
tJiidley Čollard laiško apie Ra- 
dęko ir Piatakovo bylą, tilpu- 
si6 Anglijos Darbo partijos 
dienta&tyje “Daily Herald”, ir 
pašakė, kad tas laiškaš išreiš
kia “Daily Herald’o” nuomonę 
apie minėtąją bylą. Jos edito- 
rialas baigėsi tokiais žodžiais:

“Naujienos, kurios sakosi 
imą, žinių iš Daily Heriaių, la
bai gerai padarytų, jei per
spausdintų šį Dudley Col
lard’o straipsnį.”
Mes taip ir padarėme. Iš

traukas iš p. Collard’o “straip
snio” (laiško), kurias buvo pa
davusi “Vilnis”, mes perspaus
diname. Bet kartu mes nurodė
me, kad komunistų organas 
klaidina savo skaitytojus, nes

toje to, prabyla L. Pruseika ši
tokiais “mandagiais” žodžiais:

“...tai 0. Grigaitis įsikando 
naujos temos - 
trockistus.”

< > i ■ ?

Tai jau visai ne . vyriška ši
taip kalbėti. ' v

Diena prieš tai laikraštis, ku
rio redakcijos štabe yra pats 
Pruseika, ragini “Naujienas” 
perspausdinti straipsnį apie 
troekištus# O kada “Naujienos” 
tą straipsnį perspausdino ir 
parodė, kad Pruseikos laikraš
tis bandė apgauti savo skdity* 
tojus, sakydamas, kad Collard’o 
nuomonė tai “Daily Herald’o” 
nuomonė, — tai jisai dabar 
plusta Grigaitį ir reikalauja 
apie trockistus “neplepėti”!

Tai aiškiausiai įrodo, kad 
pats Pruseika yra niekas dau
giau, kaip pleperis. Dar blogiau 
yra tai, kad jisai, plepėdamas, 
mėgsta pameluoti ir “galiuką 
užriesti”.

plepėti apie

Laiškas “Literatūrai”

Aštuoj juos įmesiu į pečių. * 
—Na ką, mesk!

♦
Aš atsikeliu, paimu jų už pe

čių ir, žiūrėdamas tiesiai j akis, 
tvirtai kalbu: h •

-^-Duodu tau garbes žodį, kad 
Visi tie pinigai, nuo pirmojo iki ... 
paskutiniojo banknoto, yra iš
lošti klube. Supranti?

Ji puola man ant kaklo, bu
čiuoja ir vis dar verkia'. Nusi
ramindama ir dar truputį kuk
čiodama, ji man vis dar priki-

(Tęsinys)
—Na, papasakok, kaip tu gy- 

veni, ką veiki? 
t

-—Darbuojuosi... po truputį.,. 
—Tu tarnauji?
Aš atsakiau ne tuoj. Ženia 

pakartojo savo klausimą. Ką aš 
galėjau jai pasakyti?

Ji paklausė:
—Iš ko gi tu gyveni ?
Aš nieko nesakydamas

traukiau iš kišenes pluoštą pi
nigų ir įkišau jai į ranką: *

—Imki v
ženia nustebintomis akimis 

pažiurėjo į mane. Jos melsvose 
akyse sužibėjo, išgąstis.

—Iš kur tai?
Balse skambėjo nužiūrėjimas# 

Tai buvo suprantama. Iš kur aš 
galėjau gauti tiek pinigų? Kas 
ir už ką man galėjo mokėti?

Atvirai ir nuoširdžiai aš ga
lėjau papasakoti ženiai apie sa
vo beprotišką laimikį. Galėjau 
ir nedrįsau. Mano sąmonėje, 
mano atmintyje tas laimėjimas 
kažkaip susiliejo su Naujuoju 
Kaimu, su nakties tyluma, su 
Elagino sodu. To nebuvo galima 
liesti!... To nebuvo galima pri
siminti...n

Ar pasiseks ?
Ne, tai niekad nebus išdildy

ta iš atminties, niekad nenusi
ramins mano nelaimingoji sąži
nė!

Aš tariau seseriai:
—Neklausinėk ' manęs apie 

tai...
Jos ranka sudrebėjo. Pinigai 

iškrito. Baimingai, pusbalsiu ji 
tarė:

—Miša, aš bijaus tavęs.
—Kvailiukę!
Su plačiai atvertomis akimis 

jį paskubomis Šnibždėjo:
—Miša, Miša, kaip baisu! Mi

ša, aš matąu, aš jaučiu, 
kažkas atsitiko... Kas?

—Nieko neatsitiko.
—Tu bandai paslėpti.
Aš stengiausi juokauti:
—Tu esi bailiuke ir įsivaiz

duoji nebūtus daiktus.
Juokas išėjo nenuoširdus, že

nia krūptelėjo, ir staiga iš jos 
nustebintų, baimingų, mielų a- 
kių upeliu pradėjo bėgti aša
ros.

Ji tvirtai apkabino mane, tar
si nuo kažko gindama mane. Ji 
priglaudė rhano galvą prie kru
tinės ir griežtai bei maloniai pa
prašė:

—Nemelupk!
Ką ji galvojo? Ką diktavo jai 

širdis? Kud ji mane kaltino?
—Klausyk, Miša..,, Tie pinigai 

purvini. Aš nenoriu jų liesti.

—Kodėl tu mane kankini ? 
Kam reikalingas tas paslaptin
gumas?

ženia išeina, šiandien ji pa
ruoš puikiausius pietus. Aš pa
silieku vienas.

Ant stalo guli masyviškas al
bumas. Aš atidariau jį, sklai
dau. Vienoje nuotraukoje — aš 
ir ženia. Keli puslapiai toliau, 
aš — junkerio uniformoje. Tai 
tada, kai lankiau Nikolajevo ka
rišką mokyklą. Kaip viskas čjo 
tiesiai, lygiai, lengvai! Dabar 
viskas sujaukta, viskas pražu
dyta. Per kelis mėnesius aš su- 
senau, suvargau ir susilpnėjau.

—-Kas bus toliau? — klausiu 
,aš savęs.

Mano tiesioginis atsakymas 
buvo:

—Toliau bus sunkiau, sudė
tingiau ir pavojingiau.

—Pasitraukti? Numoti 
ka? Atsistoti nuošalyje?

—Ne! Ne! Ne! Tik ne 
|Tik ne silpnadvasiškumas!

Tą fninutę aš pavydėjau Le
ontjevai. štai pas tą žmogų ne
galėjo būti jokių svyravimų. Jo 
siela niekuomet nenusidėvčs, 
kaip ir jo odos striukė. Aš pra
dėjau pats savęs neapkęsti.

Kaip aš drįstu pats sau kaž
kokius klausimus statyti? Jo
kių klausimų, jokių abejonių, 
jokių svyravimų!,

ženia grįžo susijaudinusi, 
kažkokiame nerviškame eksta
ze, degdama pasipiktinimu.

Įkaitusi nuo greitos eisenos, 
pykčio, ji numetė pirkinius ant 
sofos ir, nusimaudama skrybė
lę, smarkiai mosikuodama ran
komis, piktai pradėjo kalbėti:

—Tu girdėjai? Vartaševskis 
nužudytas.

Aš pasikėliau iš krėslo, pažiu
rėjau į Ženią ir — nežinau ko
dėl — numečiau tuščią ir kvai-

ran

tai!

* .....

jo narių, tad ir mano susidėji
mo su “Literatūra,” grasoma' 
būti »^‘sut^afkyti^riis.” Smar
kiausiai puola ir graso, daž
niausiai v slapukais pradrjsę, 
karjeritai, dargi ^vairininkais” 
virtę •“priekalininkai” w) dėl ku
rių smarkavimo kad ir juokia
si rimti tautininkai, geriau nei 
kiti pažinę smarkuolius ir ypa
tingus jų sakymose bei veikimo 
(ųserdije ne po razumu) aksti- 
nėlius, tad man lyg ir nebūtų 
ko čia kištis, bet puolant kai 
kas paliesta taip, jog skaityto
jai gali būt suklaidinti, todėl 
aš lyg ir nepaliestas^ bet dė 
facto virtęs čia tikru kaltinin
ku, privalau padėti tiesai aikš
tėn iškelti. f

• Turiu čia galvoje 1936 m.
TZ • . ... vv. _ . “Vairo/ 10 nr. nežinomo man
Kauno laikrasciąms megmu. autoriaus valkiniškio ’ str.

“Lietuviškoj o kulturbolševizmo 
išdidumas”; beje; tai tas pats 
uolusis Valkiniškis, kuris dar 
7-8 nr. (str. “Universitetas, ir 
politika”) šaukė, jog po uni- 
versiitėtiška priedanga, kaip eti
kete, importuojamas esąs nuo
giausias ir atviriausias kultųr- 
bolŠevižmas. 10 nr. jis, be kita 
kO, štąi'ką iškelia: “man rupi 
atkreipti tautiškos Visuomenės 
dėmesį į tai, kad 'kol tam tik
ras profesorių sambūris su vie
no fakulteto dekanu priešaky
je rūpinsis “ginti kulturą’? per 
marksizmu ir gryna kuliturbol-

“Naujienų” Redakcijai ir 
Skaitytojams. /

Kaune 1936 m. pasirodė du 
numeriai ' “Literatūros” žurna
lo, kurio vyriausias red. buvo 
Krėvė - MickeViČiuš, o1 redakci- 
jos nariai jo draugai Myk. Bir
žiška ir VI.; Dubas, žurnalas 
sukėlė spaudoje daug ginčų ir 
ypačiai bbvo puolamas tautinin
kų spaudos (“Vairo,” “Lietuvos 
Aido”). Parengtas spaudai tre
čias žurnalo., numeris negavo 
pasirodyti, nes iš leidusios jį 
fakulteto draugijos (uUniyersi- 
tetaS”) pirm. M. Biržiškos vi
daus reikalų min. gen. Čaplikas 
atėmė leidimą; Tam numeriui 
buvo surinktas jau ir (mano 
“Laiškas Literatūrai,” kurio 
neapsięmus. spausdinti kitiems

Iš Anglijos nuvažiavo įvairių 
protestoniškų kunigų delegaci
ja j Ispaniją patirti, kokia te
nai yra, religijos padėtis. Pa
grįžusi i Londoną, delegacija 
raportavo, kad Ispanijoje yra , 
stiprus j udejimas prieš kleri
kalus, bet ne prieš religiją.

“Mes neradome (sako dę- 
, legacija) jokių žymių orga

nizuotos propagandos prieš 
Dievą ■— tokios, kaip kad bu
vo Sovietų Rusijoje. Musų 
grupės nariai matė laisvai 
pardavinėjant Šv. 'Rašto ko
pijas knygų krautuvėse prie 
Madrido ir Valencijos gat
vių.” /« ,

, Delegacija susidėjo iš žymių 
anglikonų bažnyčios dvasiškių 
ir laisvų prdtestoniškų bažny: 
čių atštovų.
| z—— >

DAUG “TROCKISTŲ” 
UKRAINOJE

“Izvestija” rašo; kad Kieve, 
Ukrainos sostinėje, suimta Pet- 
rušansky, kuris per 13 metų 
slaptai veikęs, trockistų naudai. 
Iki pat arešto jisai buvo Kievo 
sovieto pirmininkas.

ftors tolimesniu keliu, kad it su- 
vėluotąjį, kad ir mažą mano 
rūpinamų skaitytojų dalį tepa
siekiantį, pateikti lietuvių vi
suomenei. Už prieglaudą “Nau
jienoms” ačiū! i—Myk..Biržiška.

1937-1-20. : ■ / /

Kviesdamas lAane bėndradar- 
biauti “Literatūros” redakcijo
je, prof. Krėvė-MickeviČįus, su
tiko su mano sąlyga tiek man 
iteprisidėtį, , kiek jam prireiks 
mano pagalbos, kilus kokiems 
pęaiškUmams aij abejonėms. Tad 
ir nepykstu laikraščio medžia
gą tik išspausdintą tepasiskai- 
tęs, dėl'ko pasitaiko tokių man 
nėtiketinumų, kaip “Literatū
ros” puolimas mano gerbiamos 
XXVII knygų mėgėjų draugi
jos, kurios esu narys ir kurios 
todėl teisėtai galiu būt palai
kytas nedžentelmeniškai jos at-. 
žvilgiu pasielgęs. Antrą vertus; 
negaliu sau prisiimt, kai “Lite
ratūrą” kas man giria ar kelia 
kurį jos nuopelną, tik kai pei
kia ar puola, net jai grąSo, ten
ka ir man jos likime dalyvauti 
nė tik dėl formalios, bet ir dėl 
esminės priežasties: “Literatū
ra” man nesvetima, jos darbui 
pritariu', o jai linkiu bręsti' ir 
stiprėti. Ypačiai negražu butų 
jaja kratytis, kai jau ne tik jai 
ir jos redakcijai, bet ypačiai 

Maskvos laikraštis sako, kad mano fakultetui d61 kai kurių

* > Uoliausi puolikai paprastai esti 
keksai,” ' tikybiniai, tautiniai arba 
partiniai duonininkai — atsimetėliai, 
kurie newdėl idėjinių sumetimą, tai
gi ne dėl pažiūrų evoliucijavinio, tik 
dėl “gardaus valgio šaukšto” ar net 
dėl 'dar materialesnių akstinų savo
tiškais -vilktakiais pasiverčia ir ypa
tingai Uoliai, dažnai labai nešvariai, 
puola buvusius bendratikius, bendra- 
taučius ar. bendraminčius. Uoliausi 
antisemitai ėsti žydiško kraujo na
cionalsocialistai! Uoliausi Lietuvos 
niekintojai ir Varšuvos gerbėjai, Vil
niaus krašto lietuvių persekiotojai 
yra kilę iš pačių lietuvių (baigiant 
šiuo tarpu Vilniaus radio Kaupu); 
dikčiatlsi ir nesąžiningiausi visame 
pasaulyje saugumo departamentų (su 
SSSR čeką imtinai) bėndradarbiai 
buvo, yra ir bus partiniai renegatai, 
kuriuos šie nekartą, lengva širdimi 
likviduoja/ kai nebėra jie reikalingi. 
Pas mus kartais ypatingai smarkiai, 

‘ypač prie buteliuko, pasireiškia ne 
lietuvių kilmės “my—tavtiniki.” ži
noma, tą bendrą gyvenimo patyrimų 
dėsni gauname, nulenkti paskiriems 
asmenims, pakėlusiems skaudžią pa
žiūrų krizę, ir evoliuciavus veikiant 
Svariai. • /■>... .

kad

ševistine dvasia persunktus 
žurnalus, tol nėra ko laukti, kad 
V. D. Universiteto Humanita
rinių mokslų fakultetas butų 
mUSĮj tautinės kultūros židiniu 
ir kad jis galėtų užbaigti ruoš
ti gyvenimui tuos mokslo ieš
kančius jaunuolius tokiais ver
tingais įvairių kultūros sričių 
darbininkais, kurių privalo tau
tinė Lietuvos valstybė ir apie 
kurių reikalingumą dažnai pri
mena musų valstybės vadai. 
Jeigu daliai profesorių yra in
tereso moksliškai pažinti SSSR 
tautų kultūrą, tai mes nemano
me prieštarauti, kad, pav., 
Draugija SSSR tautų kultūrai 
pažinti butų visiškai nenaudin
ga. Bet mums daug svarbesnis 
atrodo musų tautinės kultūros 
pažinimo, j oš kūrybos gilinimo 
ir dargi taip tikros programos 
uždavinys, naujųjų kultūros 
darbininkų paruošimo uždavi
nys, o nuo šių uždavinių yra 
mažiausiai laisvas Humanitari
nių mokslų fakultetas. Žinoma, 
gali būti ir išimčių, bet aplamai 
juk taip būna: koks mokytojas, 
toks ir mokinys, koks artojas, 
toks ir arklas.”

(Bus daugiau)

—Nejaugi? V
—Tikrai taip. Apie tai visas 

miestas kalba. Ir laikraščiuose 
daug parašyta... Įsivaizduok: 
Konstantinas nužudytas! Aš 
negaliu to nė suprasti! Ak, ko
loje šlykštus laikai.

ženia sunėrė rankas ir ner
viškai pradėjo 'vaikščioti po 
kambarį:

—Koks biaurus dalykas! Kam 
Konstantinas kliudė?

Aš tylėjau. Ką aš galėjau at
sakyti j tuos vaikiškus, nuošir
džius ir baisius klausimus!

(Bus daugiau)

STOKITE I OLD 
GOLD KONTESTĄ 

$200,000 LAIMĖ.
. JIMAMS

,000 Piniginių Laimėjimų Ims 
išdalinta laimėtojams

štai kontestas, kurio jus senai 
laukiate. Tai kontestas per kurį 
jus galite išlošti laimę ir praturtėti 
visam amžiui. Yra 1,000 piniginių 
taimėjirųų sumoje $200,000.* Jus 
galite išlošti vienų iš jų. Old Gold, 
gal būt, išlaimėš jums laimę, (sto
kite tuoj, dabar. Kontestas tik da
bar prasideda ir susideda iš Pa
veiksluotų M|slių sprendimų. Nuei
kite pas cigaretų dylerj ir papra
šykite oficialių ' Old Gold Paveiks
luotų Mjslių, DYKAI, kartu su tai
syklėmis ir detalėmis. Sekite 
strukcijas atydžiai. švarumas 
siskaito. čia nėra nė triksų 
gaudymų. Tik jūsų gabumas 
niės. Skaitykite Naujienas dėl 
limesnių pranešimų.
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^.ĮMINTOS 
antrašai 1937 

sas — pirm., 
Jt.; Adam Su- 

1947 String 
is—nut. rašt;. 
Avė-; Frank 
ų rast, 4917 
Frank Meda- 

159 Emerald 
eviče—kontrol. 
shtenaw Avė.; 
ąsos globėjas, 
atkus; Trus- 
oaitis, Anton 
r Augūstinas; 
knton Tamke- 
5 ir Ben. Ja-

'•M"

ČIŲ KLIUBO 
JA: Pirminio-

656 Belden 
-pirm, pagelb.,

Avė.; Sophie 
št., 11781 So.
Miravitz—fin. 

i Pla.; A. Ra- 
rašt. pagelb., 
dence Blvd.; 
-kasin., 11731 
dolf. Miravitz,

sį pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va- 
; karo, Chicagos Lietuvių Auditori

joj, 3133 So. rHalsted St.
„ ,, • . .......................... ■■■ i, —......... , ■ . — ■ ■ .u ,

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO &AUJĄ 1937 ME^Ų 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas, Stoleraitjs, 7244 S. Taįmah 
Avė.—pirm, pagalbininkas; Mrs.1 
Berniįče Keller, 5332 South Long 
Ave.-^Krętokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, 4635 S6. Washt,enaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raš.tinnjkąs; Mrs. Mary Warhįs, 
3838 So. Kedzie Aye.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albąny 

,Ave.—-Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valąndos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
ja?; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. ,49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirni.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespęndehtas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61.st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki

Biznio pirni

PTffKTT STT

mai ątsibuna kožną menes  j kas 
piripą sekmadienį 12 vai. dieną/ 
HpllywoOd svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, I1L Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—-nuo'H vaj. iš ryto.

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republįc §§41 
i Didelis pasirinkimas visokius 

pušies gėrimų.
Ęąs ąteip su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesalę kainomis.

CLASSlFIEDADS 
h ■-p-7

i

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS IĖŠKO NAMŲ DAR
BO — PATYRUSI. Yards 1790.

For Rent
RENDON KRAUTUVE — pilnai 

įrengta grosernei ir mėsos marke* 
tui, visa elektrikus refrigeracija.

Tol. Bellwood 7533.

CLASSII:IEDADS■ " "r rA U w ■

Fiktūres
Rakandai-Itaisai

Prieina-
$25,000 Naujų Rakandų P
Nematytomis ' kainomis — 

mdmis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

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

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

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

RĄPP STORAGE FUfeNITURĖ
. 5746 So. Ashland Avė.
iii;lyi.n... m JĮ įiiįįii |il,iji | i ii

Financial i
•• Finansai-Paekolos

KOLĘKTAVlMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio 

Ra.ndols—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CRED1T 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922

REIKALINGA PINIGŲ ant mor 
gižių nuo $1000.00 iki $5,000.00.
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Dr. Townsendo nuteisimas

vie

Autorius pagarsėjusio senatvės pensijų plano, Dr. 
Francis E. Townsencį pernai metais atsisakė duoti pa
rodymus kongreso komisijai, kuri tyrinėjo jo organiza
cijos pajamas ir išlaidas. Jisai buvo patrauktas ti^son 
už atstovų buto paniekinimą ir dabar teismas rado jį 
kaltą. Jam gręsia pinigiška pabauda nuo šimto iki tūk
stančio dolerių ir kalėjimas nuo vieno mėnesio iki 
nų metų.

Dr. Townsend yra senas žmogus ir daugeliui bus 
jo gaila. Bet jisai sugadino savo vardą ne tiktai savo 
ožišku užsispyrimu prieš kongreso komisiją. Jisai iš vi
so pasirodė neaukštos kultūros žmogus.

Kada pereitą vasarą susirinko Clevelande Tojvn- 
sendo pasekėjų konvencija, tai jisai tenai elgėsi, kaip 
koks diktatorius. Vienas kalbėtojas buvo išmestas iš 
konvencijos vien tik už tai, kad jisai mėgino apginti 
nuo piktų užsipuldinėjimų prezidento Roosevelto asme
nį. Uždarydamas konvenciją, Dr. Townsend karštai at
sišaukė į “delegatus”, ragindamas juos pasidarbuoti 
rinkimų kampanijoje ir “išmesti tą šlubį iš Baltojo Na
mo!”

Žmogui, .kuris 'gali* šitaip įkalbėti, gal būt, nepa
kenks truputį atvėsti “šaltojoje”.

Konstitucija, kaipo laisvės saugotoja
Amerikoje yra labai įsigyvenusi nuomonė, kad kon

stitucija tai — tvirčiausia, laisvės ir demokratybės at
rama. Šis įsitikinimas yra viena pagrindinių priežasčių, 
dėl ko dabar kongreso nariaį, spauda, advokatai, teisė
jai ir tūkstančiai paprastų piliečių taip karštai smer
kia Roosevelto pasiūlytą federalinių teismų reformą.

Jie mano, kad jeigu prezidentas gaus teisę “pripa- 
kuoti” vyriausiąjį krašto tribunolą savo šalininkais, tai 
tas tribunolas iš bešališko konstitucijos sargo pavirs 
klusniu prezidento įrankiu. O tuomet bus galas Ameri
kos demokratinei tvarkai! ,

Bet ar konstitucija demokratinę tvarką apsaugoja? 
Štai imkime keturioliktąją pataisą prie Jungtinių 

Valstijų konstitucijos, kurią tik-ką dabar' pasiūlė pa
keisti senatorius Borah. Joje yra patvarkymas, kad 

-“nė viena valstija neprivalo daryti arba vykinti kokį 
nors įstatymą, kuris siaurintų Jungtinių Valstijų pi
liečių privilegijas arba laisves”.

Tarpe “privilegijų ir laisvių”, kurias Jungtinių Val
stijų konstitucija prįpažįsta piliečiams, yra žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvė’ To nevei
zint, visa eilė valstijų yra išleidusios vadinamus “krimi
nalinio sindikalizmo” įstatymus. Ir Illinois valstija turi 
tokį įstatymą. Pasiremiant juo, jau buvo apkaltinta ir 
nubausta daug žmonių. z

Tas įstatymas draudžia tam tikros rųšies politinę 
agitaciją žodžiu arba raštu — taigi siaurina žodžio ir 
spaudos laisvę. Bet “konstitucijos sargai” to nepaiso.

Karo metu, kaip visi atsimena, ir pats kongresas 
buvo išleidęs įstatymą, kuriuo pasiremiant valdžia cen
zūruodavo ir konfiskuodavo laikraščius ir areštuodavo 
zmoiies. Kada buvo apeliuojama į vyriausiąjį teismą, 
tai jisai atsisakydavo tą įstatymą pripažinti “nekonsti- 
tuciniu”. > ;

Jeigu žmonės nemokės savo teisių apginti, tai kon
stitucija jų neapgins.

Ekonominis sabotažas Francuzijoje
Francuzijos kapitalistai labai nepatenkihti tomis 

ekonominėmis ir socialinėmis reformomis, kurias įvedė 
kairiųjų partijų bloko valdžia. Jie tas reformas sabota- 
žuoja visokiais budais. '

Todėl valdžia dabar pasiūlė parlamentui įstatymo 
sumanymą, kuriuo tikimasi šitą Sabotažą pašalinti. Vie
nas įstatymo patvarkymas grasina aštriomis bausmė
mis pirkliams, kurie be pagrindo kels savo prekių kai
nas. . ' ' -s?

Parlamente dabar eina krašti ginčai dėl to įstaty
mo sumanymo. Dešinieji deda visas pastangas, kad Su
manymas butų atmestas. Bet atrodo, kad Blum’o vado
vaujama vyriausybė laimės.

Apžvalga
j.

KOMUNIZMAS TURKIJOJE? daug trockistų privisę ir kitų

Lietuvos telegramų agentūra 
“Elta” paduoda tokią žinią iš 
Instabulo:

“šiuo metu Turkijoje ren
giamas įstatymo ..projektas, 
kuriuo norima visas Turki
jos pramonės įmones paves
ti valstybės kontrolei ir pa
skui pamažu jas suvalstybin
ti.”
Jeigu Turkijos valdžia ren

giasi padaryti tokį žihksnį, tai, 
veikiausia, dėl to, kad privati
nis kapitalas Turkijoje yra la
bai silpnas ir neįgudęs biznį 
vesti. •'

Kita priežastis, gali būti ta, 
kad Turkijos valdžia nori kon
troliuoti pramonę karo sumeti
mais.

Pastebėtina, kad prie pramo
nės suvalstybinimo linksta ypač 
tos šalys, kuriose pramonė yra1 
menkai išsiplėtojus.

stambių Ukrainos miestų sovie
tuose — Charkovo, Rostovo ir

Tokiu budu medžioklė ant 
“trockistų” .Sovietų Sąjungoje 
eina -visu smarkumu. Bet Mask-

• . • ’. • ‘ '■ r'

va jau ėmė rūpintis, kad tas

ribfy.

tų anglo Dudley Collard’o iš
reikšta nuomonė apie trocki- 
ninkų bylą nėral “Daily Herald” 
nuomonė.

Savo nuomonę apie tą, bylą 
Anglijos Darbo partijos laikraš
tis pasakė rędąkciniame straip
snyje sausio 30 dieną. Mes to 
straipsnio (turinį išdėstėme, pa
kartodami. svarbesniąsias jo 
vietas žodis į žodį. Ir kadangi 
“Vilnis” kvietė mus/perspaus
dinti Collard’o laišką, tai mes 
pasiūlėme jai dabar perspaus-

RAŠYS ŠVIESOS DRAUGIJOS
ISTORIJĄ

Dr. Kazys Grinius (buvęs 
Lietuvos prezidentas) rengiasi 
rašyti Marijampolės “šviesos” 
draugijos istoriją, jisai, atsi
šaukė per “L. žinias” prašyda
mas, kad visi asmens, kurie to
je draugijoje veikė, siųstų jam 
savo atsiminimus (adresu: Dr. 
K. Grinius, Augštaičių g. Nr. 
25, Kaunas, Lietuva).

Draugija. “šviesa” įsikūrė 
1905 metais ir buvo pasidariu
si labai įtakinga organizacija 
Suvalkijoje. Jos centras buvo 
Marijampolėje, o skyriai — 
Didvyžiuose, Gižuose, Gražiš
kiuose, Griškabūdyje, Kalvari
joje, Keturvalakiuose, Kybar
tuose, Krosnoje, Lankeliškiuo
se, Liudvinave, Lukšiuose, Nau
miestyje, Panemunėje, Pilviš
kiuose, Sasnavoje, šakiuose, 
Vilkaviškyje ir Višakio Rudoje.

Dr. Grinius nori gauti tokių 
žinių: apie skyriaus įsikūrimą 
ir likvidavimą; apie valdybą ir 
eilinius narius; apie skaityklas 
ir spaudos platinimą; apie vai
dinimus ir) vakarėlius; apie pa
skaitas ir kursus; apie susirin
kimus; apie draugijos finansus. 
Taip pat daktaras- pageidauja 
fotografinių nuotraukų 
spaudų, blankų ir t. t.

Ta draugija buvo revoliuci
jos padaras. Kai caro valdžia 
revoliuciją nuslopino, tai ir 
“Šviesa” buvo sunaikinta. Jos, 
beje, labai neapkentė kunigai, 
nes draugijoje vadovavo “be
dieviai0.

ant-

PRIEš KUNIGUS, BET NE .
PRIEŠ DIEVĄ

Iš Anglijos nuvažiavo įvairių 
protestopiškų kunigų delegaci
ja j Ispaniją patirti, kokia te
nai yra. religijos padėtis. Pa
grįžusi į Londoną, delegacija 
raportavo, kad Ispanijoje yra 
stiprus judėjimas prieš , kleri
kalus, bet ne prieš religiją;

?Mes neradome (sako d£- 
t legacija) jokių žymių orga

nizuotos propagandos prieš 
Dievą ■ (tokios, kaip kąd bu
vo Sovietą Rusijoje. Musų 
grupės nariai mate .laisvai 
pardavinėjant šv. Rašto ko
pijas knygų krautuvėse prie, 
Madrido ir Valencijos gat
vių.” <

, Delegacija susidėjo iš žymių 
anglikonų bažnyčios dvasiškių 
ir laisvų protestoniškų bažny^ 
čių atsfovų.
, r _____—. ■.

DAUG “TROCKISTŲ” 
UKRAINOJE

“raganų gaudymas” neišeitų iš! dinti “Daily Herald’o” pareiškl- 
Sovie’tų Sostines laikraš- mus apie trockininkų bylą.

čiai smarkiai išbarė Vietinių Bet ką gi daro komunistų or- 
Pramonių komisarą už tai, kad ganas? Apie “Daily Herald’o” 
jisai pašalino iš, darbb tarnau- editorialo turinį, kuris buvo 
toją Žukovą, įtartą trockizme, paduotas1 “Naujienose”, ji ne- 
nors tardymas parodė, kad jisai, prasitaria nė žodelio. Bet, vie-nors tardymas parodė, kad jisai, 
visai

iš-
nėra įtrdckistas

NEVYRIŠKAI

Trečiadienį “Vilnis” savo edi- 
toriale padavė ištraukų iš anglo 
Dudley Collard laiško apie Ra- 
deko ir Piatakovo bylą, tilpu
siu Anglijos Darbo partijos 
dienraštyje “Daily Herald”, ir 
pasakė, kad tas laiškas išreiš
kia “Daily Herald’o” nuomonę 
apie minėtąją bylą. Jos edito- 
rialas baigėsi tokiais žodžiais:

“Naujienos, kurios sakosi 
imą žinių iš Daily Henalcį, la
bai gerai padarytų, jei 
spausdintų šį Dudley 
lard’o straipsnį.”
Mes taip ir padarėme, 

traukas iš p. Collard’o “straip
snio” (laiško), kurias buvo pa
davusi “Vilnis”, mes perspaus
dinome. Bet kartu mes nurodė
me, kad komunistų organas 
klaidina savo skaitytojus, nes

per-
Col-

toje to, prabyla L. Pruseika ši
tokiais “mandagiais” žodžiais:

“...tai p. Grigaitis įsikandai 
naujos temos — plepėti apie 
trockistus.” i t ■
Tai jau visai ne vyriška ši

taip kalbėti.
Diena prieš tai laikraštis, ku

rio redakcijos štabe yra pats 
Pruseika, ragina “Naujienas” 
perspausdinti straipsnį apie 
trockistus. O kada “Naujienos” 
tą straipsnį perspausdino ir 
parodė, kad Pruseikos laikraš
tis bandę apgauti savo skaity
toj u s, sakydamas, kad Collard’o 
nuomone tai “Daily Herald’o” 
nuomonė, — tai jisai dabar 
plusta Grigaitį ir reikalauja 
apie trockistus “neplepėti”!

Tai aiškiausiai įrodo, kad 
pats Pruseika yra niekas dau
giau, kaip pleperis. Dar blogiau 
yra tai, kad jisai, plepėdamas, 
mėgsta pameluoti ir “galiuką 
užriesti”. ran-

apie

Laiškas“Literatūrai”
■.... — . ‘"ft
jo narių, tad ir mano susidėji
mo su “Literatūra,” grasoma’ 
būti , “sutVarkytičms.” Smar
kiausiai puola ir graso, daž
niausiai v slapukais pradrįsę, 
karjeritai, dargi “'vairininkais” 
virtę •“priekalininkai” W) dėl ku
rių smarkavimo kad ir juokia
si rimti tautininkai, geriau nei 
kiti pažinę smarkuolius ir ypa
tingus jų sakymose bei veikimo 
(userdije ne po razumu) aksti- 
nėlius, tad man lyg ir nebūtų 
ko čia kištis, bet puolant kai 
kas paliesta taip,. jog skaityto
jai gali būt suklaidinti, todėl 
aš lyg ir nepaliestas, bet dė 
facto virtęs čia tikru kaltinin
ku, privalau padėti tiesai aikš
tėn - iškelti.

Turiu čia galvoje 1936 m. 
“Vairo” 10 nr. nežinomo rrian 
autoriaus A. Valkiniškio str. 
“Lietuviškoj o kulturbolševizmo 
išdidumas”; beje, tai tas pats 
uolusis Valkiniškis, kuris dar 
7-8 hr. (str. “Universitetas, ir. 
politika?) šaukė, jog po tmi- 
versiitėtiška' priedanga, kaip eti
kete, importutojamas esąs nuo
giausias ir atviriausias kultur- 
bolševižmas. 10 nr. jis, be kita 
kO, štai’ką iškelia: “man rupi 
atkreipti tautiškos Visuomenės 
dėmesį į tai, kad kol tam tik
ras profesorių sa'mburis su vie
no fakulteto dekanu priešaky
je rupinsis “ginti kultūrą” per 
marksizmu ir gryna kuliturbol-

Uoliausi puolikai paprastai ešti 
“eksai,” 1 tikybiniai, tautiniai arba 
partiniai duonininkai — atsimetėliai, 
kurie newdėl idėjinių sumetimų, tai
gi ne dėl pažiūrų evoliucijavimoį tik 
dėl “gardaus valgio šaukšto” ar net 
dėl dar matėrialesnių akstinų savo
tiškais vilktakiais pasiverčia ir ypa
tingai Uoliai, dažnai labai nešvariai, 
puola buvusius bendratikius, bendra- 
taučius ar bendraminčius. Uoliausi 
antisemitai esti žydiško kraujo na
cionalsocialistai! Uoliausi Lietuvos 
niekintojai ir Varšuvos gerbėjai, Vil
niaus krašto lietuvių persekiotojai 
yra kilę iš pačių lietuvių (baigiant, 
šiuo tarpu Vilniaus radio Kaupu); 
dikčiausi ir nesąžiningiausi visame 
pasaulyje saugumo departamentų (su 
SSSR čeką imtinai) bėndradarbiai 
buvo, yra ir bus partiniai renegatai, 
kuriuos šie nekartą lengva širdimi 
likviduoja,' kai nebėra jie reikalingi. 
Pas mus kartais ypatingai Smarkiai, 
'ypač prie buteliuko, pasireiškia ne 
lietuvių kilmės “my—tavtihiki.” ži
nomą, tą bendrą gyvenimo patyrimų 
dėsni gauname, nulenkti paskiriems 
asmenims, pakėlusiems skaudžią pa
žiūrų krizę, ir evoliuciavus veikiant 
švariai. ♦ <, . .

r, a 4 •

“Naujienų” Redakcijai ir 
Skaitytojams, ’š

. ' ! y ' .. . • •'

Kaune 1936m. pasirodė du 
numeriai “Literatūros” žurna
lo, kurio 'vyriausias red. buvo 
Krėvė - MickeVičius, o redakci- 
jos nariai jo draugai Myk. Bir
žiška ir VI. Dubas, žurnalas 
sukėlė spaudoje daug ginčų ir 
ypačiai bb.vo puolamas tautinin
kų spaudos (“Vairo,” “Lietuvos 
Aido”). Parengtas spaudai tre
čias žurnalo., numeris negavo 
pasirodyti, nes iš leidusios jį 
fakulteto draugijos (“Universi
tetas”) pirm. M. Biržiškos vi
daus reikalų min. g.en. Čaplikas 
atėmė leidimą. Tam numeriui 
buvo surinktas jau ir <mano 
“Laiškas Literatūrai/’ kurio 
neapsiėmus spausdinti kitiems 
Kauno laikraščiams mėginu 
hors tolimesniu keliu, kad ir su
vėluotąjį, kad ir mažą mano 
rūpinamų skaitytojų dalį tepa
siekiantį, pateikti lietuvių vi
suomenei. Už prieglaudą “Nau
jienoms” ačiū! t—Myk. Biržiška.

1937-1-20. / •

“Izveštija” tašo; kad Rieve, 
Ukrainos sostinėje, suimta Bet- 
rušansky, kuris per 13 metų 
slaptai veikęs, trockistų naudai. 
Iki pat arešto jisai buvo Kievo 
sovieto pirmininkas.

•Maskvos laikraštis sako, kad

Kviesdamas rilane bendradar
biauti “Literatūros” redakcijo
je, prof. Krėvė-Mickevičius, su
tiko su mano sąlyga tiek man 
teprisidėtį, , kiek jam prireiks 
maho pagalbos, kilus kokiems 
pęaiškUmams ari abejonėms. Tad 
ir nepykstu laikraščio medžia
gą tik išspausdintą tepasiskai- 
tęs, dėl^o pasitaiko tokių man 
netikėtinumų, kaip “Literatū
ros” puolimas mano gerbiamos 
XXVII knygų mėgėjų draugi
jos, kurios esu narys ir kurios 
todėl teisėtai galiu būt palai
kytas nedžentelmeniškai jos at-. 
žvilgiu pasielgęs. Antrą vertus, 
negaliu sau prisiimt, kai “Lite
ratūrą” kas man giria ar kelia 
kurį jos nuopelną, tik kai pei
kia ar puola, net jai grąšo, ten
ka ir maii jos likime dalyvauti 
nė tik dėl formalios, bet ir dėl 
esminės priežasties: “Literatū
rą” man nesvetima, jos darbui 
pritariu', o jai linkiu bręsti* ir 
stiprėti. Ypačiai negražu butų 
jaja kratytis, kai jau ne tik jai 
ir jos redakcijai, bet ypačiai 
mano fakultetui dėl kai kurių

tai!

(Tęsinys)
—Na, papasakok, kaip tu gy

veni, ką veiki? 
r . , ■ ' ’ *

—Darbuojuosi... po truputį...
—Tu tarnauji?
Aš atsakiau ne tuoj, ženia 

pakartojo savo klausimą. Ką aš 
galėjau jai pasakyti?

Jį paklaūsė:
—Iš ko gi tu gyveni?
Aš nieko nesakydamas

traukiau iš kišenes pluoštą pi
nigų ir įkišau jai į ranką:

—Imki >
Ženia nustebintomis akimis 

pažiurėjo į mane. Jos melsvose 
akyse sužibėjo, išgąstis.

—Iš kur tai?
Balse skambėjo nužiūrėjimas. 

Tai buvo suprantama. Iš kur aš 
galėjau gauti tiek pinigų? Kas 
ir už ką man galėjo mokėti?

Atvirai ir nuoširdžiai aš ga
lėjau papasakoti ženiai apie sa
vo beprotišką laimikį. Galėjau 
ir nedrįsau. Mano sąmonėje, 
mano atmintyje tas laimėjimas 
kažkaip susiliejo su Naujuoju 
Kaimu, su nakties tyluma, su 
Elagino sodu. To nebuvo galima 
liesti!... To nebuvo galima pri
siminti...'!

Ar pasiseks?
Ne, tai niekad nebus išdildy

ta iš atminties, niekad nenusi
ramins mano nelaimingoji sąži
nė!

Aš tariau seseriai:
—Neklausinėk ' manęs 

tai...
Jos ranka sudrebėjo. Pinigai 

iškrito. Baimingai, pusbalsiu ji 
tarė:

—Miša, aš bijaus tavęs.
—Kvailiuke!
Su plačiai atvertomis akimis 

jį paskubomis šnibždėjo:
—Miša, Miša, kaip baisu! Mi

ša, aš matau, aš jaučiu, 
kažkas atsitiko... Kas?

—Nieko neatsitiko.
—Tu bandai paslėpti.
Aš stengiausi juokauti: '
—Tu esi bailiuke ir įsivaiz

duoji nebūtus daiktus.
Juokas išėjo nenuoširdus. Že

nia krūptelėjo, ir staiga iš jos 
nustebintų, baimingų, mielų a- 
kių upeliu pradėjo bėgti aša
ros.

Ji tvirtai apkabino mane, tar
si nuo kažko gindama mane. Ji 
priglaudė mano galvą prie kru
tinės ir griežtai bei maloniai pa
prašė :

—Nemeluok!
Ką ji galvojo? Ką diktavo jai 

širdis? Kud ji mane kaltino?
—Klausyk, Miša... Tie pinigai 

purvini. Aš iienoriu jų liesti.

kad

ševistine dvasia persunktus 
žurnalus, tol nėra ko laukti, kad 
V. D. Universiteto Humanita
rinių mokslų fakultetas butų 
mUsą tautinės kultūros židiniu 
ir kad jis galėtų užbaigti ruoš
ti gyvenimui tuos mokslo ieš
kančius jaunuolius tokiais ver
tingais įvairių kultūros sričių 
darbininkais, kurių privalo tau
tinė Lietuvos valstybė ir apie 
kurių reikalingumą dažnai pri
mena ' musų valstybės vadai. 
Jeigu daliai profesorių yra in
tereso moksliškai pažinti SSSR 
tautų kultūrą, tai mes nemano
me prieštarauti, kad, pav., 
Draugija SSSR tautų kultūrai 
pažinti butų visiškai nenaudin
ga. Bet mums daug svarbesnis 
atrodo musų tautinės kultūros 
pažinimo, jos kūrybos gilinimo 
ir dargi tam tikros programos 
uždavinys, . naujųjų kultūros 
darbininkų paruošimo uždavi
nys, o nuo šių uždavinių yra’ 
mažiausiai laisvas Humanitari
nių mokslų fakultetas, žinoma, 
gali būti ir išimčių, bet aplamai 
juk taip būna: koks mokytojas, 
toks ir mokinys, koks artojas, 
toks ir arklas.”

(Bus daugiau)

Aš tuoj juos įmesiu į pečių.
—Na ką, mesk!
Aš atsikeliu, paimu jų už pe

čių ir, žiūrėdamas tiesiai į akis, 
tvirtai kalbu: «> .

-ADuodu tau garbės žodį, kad 
visi tie pinigai, nuo pirmojo iki 
paskutiniojo banknoto, yra iš
lošti klube. Supranti?

Ji puola man ant kaklo, bu
čiuoja ir vis dar verkia'. Nusi
ramindama ir dar truputį kuk
čiodama, ji man vis dar priki
ša:

—Kodėl tu mane kankini ? 
Kam reikalingas tas paslaptin
gumas ?

ženia išeina, šiandien ji pa
ruoš puikiausius pietus. Aš pa
silieku vienas.

Ant Stalo guli masyviškas al
bumas. Aš atidariau jį, sklai
dau. Vienoje nuotraukoje — aš 
ir ženia. Keli puslapiai toliau, 
aš — junkerio uniformoje. Tai 
tada, kai lankiau Nikolajevo ka
riškų mokyklą. Kaip viskas ėjo 
tiesiai, lygiai, lengvai! Dabar 
viskas sujaukta, viskas pražu
dyta. Per kelis mėnesius aš su- 
senau, suvargau ir susilpnėjau.

—Kas bus toliau? — klausiu 
aš savęs.

Mano tiesioginis atsakymas 
buvo:

—Toliau bus sunkiau, sudė
tingiau ir pavojingiau.

—Pasitraukti? Numoti 
ka? Atsistoti nuošalyje?

—Ne! Ne! Ne! Tik ne 
Tik ne silpnadvasiškumas!

Tą fninutę aš pavydėjau Le 
ontjevui. Štai pas tą žmogų ne
galėjo būti jokių svyravimų. Jc 
siela niekuomet nenusidėvės 
kaip ir jo odos striukė. Aš pra 
dėjau pats savęs neapkęsti.

Kaip aš drįstu pats sau kaž 
kokius klausimus statyti? Jo
kių klausimų, jokių abejonių, 
jokių svyravimų!,

ženia grjžo susijaudinusi 
kažkokiame nerviškame eksta
ze, degdama pasipiktinimu.

Įkaitusi nuo greitos eisenos 
pykčio, ji numetė pirkinius anl 
sofos ir, nusimaudama skrybė
lę, smarkiai mosikuodama ran
komis, piktai pradėjo kalbėti:

—Tu girdėjai? Vartaševskis 
nužudytas.

Aš pasikėliau iš krėslo, pažiu 
rėjau į ženią ir — nežinau ko 
dėl — numečiau tuščią ir kvai 
lą žodį:

—Nejaugi?
—Tikrai taip. Apie tai visa: 

miestas kalba. Ir laikraščiuose 
daug parašyta... Įsivaizduok 
Konstantinas nužudytas! A 
negaliu to nė suprasti! Ak, ko 
kie šlykštus laikai.

Ženia sunėrė rankas ir ner
viškai pradėjo vaikščioti p 
kambarį:

—Koks biaurus dalykas! Kar 
Konstantinas kliudė ?

Aš tylėjau. Ką aš galėjau at 
sakyti j tuos vaikiškus, nuošii 
džius ir baisius klausimus!

(Bus daugiau)

STOKITE I OLI 
GOLD KONTESU 

$200,000 LAIMĖ
JIMAMS

1,000 Piniginių Laimėjimų bu 
išdalinta laimėtojams

štai kontestas, kurio jus šen; 
laukiate. Tai kontestas per ku 
jus galite išlošti laimę ir praturtę 
yi$am amžiui. Yra 1,000 pinigini 
lalmėjiiųų sumoje $200,000.* Ji 
galite išlošti vieną iš ją. Old Gol 
gal būt, išlaimėš jums laimę. Įst< 
kitę tuoj, dabar. Kontestas tik d; 
bar prasideda ir susideda iš Pi 
vęiksluotų Mjslių sprendimų. Nile 
kitę 0aš čigaretų dylerj ir papr. 
šykite oficialių * Old Gold Paveik 
luotų Mjslių, DYKAI, kartu su 
syklėmis ir detalėmis. Sekite 
strukcijas atydžiai. švarumas 
siskaito. čia nėra nė triksų 
gaudymų. Tik jūsų gabumas 
niės. Skaitykite Naujienas dėl 
limesnių pranešimų.
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Kai kas apie Michigan 
valst. lietuvius ūkininkus

/L „„i- I ' ’ '

Šiomis dienomis Chicagoj 
lankėsi p-nia Marė Dundulie
ne, atvykusi iš miestelio Hart, 
Michigan. Papasakojo kai ką 
apie Hart apielinkės lietuvius 
ūkininkus, čia pasidalinsiu jos 
■pasakojimu.

Hart, Mich., yra 230 mylių 
toly nito Chicagos. Miestelėnų 
priskaito 1,500. Miestelio paš
tas dar pristato laiškus ir siun
tinius 1,800 apielinkės ūkinin
kų; taigi ir jie sudaro lyg 
Hart dalį.

Pačiame miestely, jei neskai
tyti jaunuolių lankančių mo
kyklas, iš Rietuvių gyvena vie
na p-nia Dundulienė.

15 e t štai pusketvirtos mylios1 
toly nuo nare gyvena lietuviai 
UKiniiiKai vasiuau&Kai. o tam
pąs ir tvirti ukinniKai, Kaip 
oeveik visi is apieiinKus lietu
vių Ūkininkų. Turi Simų Kazi
mierą. Jaunuolis — augstosios 
iiioKynios mokinys, - tačiau ir 
levui padeda duoti.

reuas Karneckas, senas 
Naujienų skaitytojas, irgi uki- 
nmkas. Kaip kiti, turi rūpes
tingai prižiūrimą ūkį. Auklėja

lis. Senyvas žmogus — jau 
apie 60 metų, Namie yra du 
unųs, pastovus rimti darbi- 

ainkai. Viena? sūnūs apie 30 
jaunesnysis 21 metų, 

su troliu, veža produk-
metų, 
Dirba 
tus.

yra Shlitįfcus; gyvenaDar 
gražiai.

Liubartai ‘(Hart apielinkėje) 
kaip ir kiti ► —V tvirti ūkinin
kai. • į

Oriniai, laisvos minties žmo
nės. O jei norite medaus — 
tikro bičių medaus, ne dirb
tino, Kokį gaunate mieste krau~. 
tuvėj, tai užsukite pas Orin- 
tus. Jie yra pasekmingiausi bi
tininkai iš»visų apielinkės gy
ventojų. - i

Pranas Mankus; duktė 
ko augštesniają. mokyklą, 
vietoj čia bi?s pastebėti,

lan- 
Gal 
kad 

netik mes, pavyzdžiui chicagie-
čiai miestelėnai, leidžiame vai
kus į augštesnę mokyklą. Kiek 
čia ūkininkų buvo suminėta, 
visų vaikai lanko mokyklas, jų 
tarpe augštasias, ir baigia 
jas.

Veronika Misevičienė, ūki
ninkė našlė. Jos vyrą praeity

dukterį Albiną, kuri lanko augr ištiko automobilio nelaimė, ku-
slėsniąją mokyklą Harte. ra
čiau mokslu jos darbuote ne
pasibaigia, nes ji ir tėvui pa- ne- jos sesuo gyvena Chicagoj. 
deda dirbti. Ir netik ji, bet fak-| 
tinai visų lietuvių ūkininkų 
vaikai, ar jie lanko mokyklas, 
ar tarnauja kur, kai būna na
mie pas ‘tėvus’ ūkininkus, tai ir- 
gaspadoriauja. ' Jie supranta 
naikų ruošą, žino visus darbus 
ir, galima sakyti, yra taippat 
geri ūkininkai, kaip ir jų tė
vai.

O štai ūkininkas lietuvis 
Andrulis. Augina dukterį Emi
liją, kuri lanko augštają mo
kyklą jau- trečiu's me’ttlš*. Gi 
Andrulio sūnūs, nors dar jau
nas, jau pradėjo savistoviai 
ūkininkauti. Pasiėmė jis iš tė
vo sklypą žemės, jį išdirbo, iš
augino agurkus. Daržovių da
lį tėvui atidavė, nes juk žemę 
is jo gavo. Kai pardavė savo 
dalį, tai paėmė $300.

Pinigus neišblaškė, nusipir
ko radio ir kai kuriuos kitus 
reikalingus namams daiktus.

Jonas Rapalius augina duk
terį. Ji, galima sakyti, yra tik
ra šeimininkė.

Juozas Ridulis — jis vieti
nis Civic Leader. Praeity bu
vęs biznierius, vedęs Amerikoj 
gimusią t(iš Vermont valstijos) 

‘lietuvaitę, gerai vartoja anglų 
'kalbą. .Ridulis sutvėrė Citizens’ 
kliubą ir jam vadovauja. Tas 
kliubas ne vienam padėjo pi
lietybės popieras giluti. Vietos 
prokuroras p. Meeham pagelb
sti pilietybės popieras užtvir
tinti.

Apie 16 mylių toly nuo Har
io gyvena pp. Lawrence. Ta
čiau, nors pavardė neskamba 
lietuviškai, jie yra lietuviai 
Laurinaičiai. P-nia Lawrence 
pastaruoju laiku tapo “Naujie
nų” skaitytoja. Jų ūkis tvar
kiai vedamas ir visa sėdyba 
rūpestingai prižiūrima.

William Statkus gyvena prie 
Walkervifle, Mich. Turi apie 
100 akrų ūkį. William Statkus 
trys Sūnus pasižymi ypatingais 
palinkimais mekanikos dar
bams. Jie dirba radios, taiso 
automobilius, įvairias mašinas; 
pastaruoju laiku nusipirko ma
šiną lentoms piauti. Jaunesny
sis sūnūs dar tebelanko augš
tesniają mokyklą. Motina 
pestinga šeimininke.

Matulis turi du ukius. 
dukterys gyvena Chicagoj. 
nas sūnūs neseniai baigė 
kyklą. Kitas sunUs dirba mies
tely; tačiau 
ko, padeda 
rėti.

Tur būt
veikėjų viešajame lietuviškame 
gyvenime yra Antanai Kutu-

rioj jis žuvo. Vyresnysis Mise
vičienės sūnūs tarnauja laivy-

ru-

Dvi
Vie-
mo-

ir jis, suradęs lai- 
tevui ukius prižiu-

vienas aktyviausių

Trys Misevičienės vaikai yra 
S'.L.A. 183 kuopos jaunuome
nės skyriaus nariai.

ččsna tuTi gražų ūkį. šei
mynos turi dukterį ir sūnūs. 
Vaikai vedę, gyvena atskirai. 
Čėsna darbštus veikėjas visuo
menėj.

Prie suminėtų vakarykštės 
dienos “Naujienose” ūkininkų 
lietuvių reikia dar pažymėti 
Karpavičius. Jis yra senyvas 
ūkininkas. Va’kai užauginti, 
vieni vedę, kiti išvažiavę. Vie
nas sūnūs gyvena' su tėvais.1 
Karpavičiai turi didelius sodus 
vyšnių, obelių ir kitokių vais
medžių. Gražios trobos, auto
mobiliai, trokai.

Bakanas — našlys ūkininkas. 
Vaikus užąugino gražiai.

Veronika Bložienė turi 160 
akrų žemės. Gražiai gyvena. 
Samdo darbininkus ūkini dirb
ti.

O štai daugiau lietuvių ūki-, 
ninku: Juozas Budrevičius, Sa
vitarpinės Pašalpos Draugijos 
narys; Juozas Kičas, savitarpi
nės draugijos narys; Stasys 
Buivydas, Astrauskai, Tarasevi- 
čia, Kybartai, Antanas Balčiu^- 
nas su šeimyna' ir kiti. Ponia 
Dunduliene dar minėjo kitus 
vardus, bet turiu prisipažinti, 
kad mano atmintis nėra taip ge
ra, kaip jos, ir nepajėgiu visus 
prisiminti.

Bendrai imant, lietuviai ūki
ninkai Hart apielinkėj gyvena 
pasiturinčiai. Yra itin stambus 
ūkininkai, nes prie kiekvienos 
progos stengiasi daugiau' žemės 
įgyti. Jie yra tvirti ūkininkai ir 
dideli darbininkai: jie kantais 
pagauna atliekamo laiko, tai 
liuosai jį nelęjs, ieškos darbo, 
o ūky būnant darbas visuomet 
galima susirasti.

Ūkininkai keliasi ryte apie 5 
valandą. Eina gulti aštuntą ar
ba’ devintą vakare. Jei kai ka
da gula dešimtą valandą, tai 
skaito, kad gula vėlai.

Praeity . lietuviai ūkininkai 
pergyveno gan sunkių laikų. 
Mat, žemė Hart apielinkėje tur 
būt nėra pati geriausia. Tik 
laikui bėgant patyrimas išmo
kino juos ką sėti, kur, kaip so
dus prižiūrėti, kur ieškoti prie
do prie ūkio pajamų, jei bus 
reikalas. Patarimais, rodą ir 
šiandien ūkininkams nemažai 
gelbsti farmerių organizacija 
vadinama “Grange.”

Kartu su tėvais keliasi ir ei
na gulti taipgi ūkininkų jau
nuomenė. Tik šeštadienį ji at
lankys teatrą mieste arba su
sirinks kliube, gal pašoks, pasi-

kąlbės. Jaunuomenė iš viso su
gyvena su tėvais tur būt geriau, 
nęgu miestuose.

Be parengimų, kurie būna 
Country kliube, lietuviškoji jau
nuomenė lanko lietuviškus ’ pa
rengimus. Lietuviškų parengi
mų būna gan dažnai. LLD pa
rengia vakarėlius su prakalbo
mis, muzika’, šokiais; Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj 183 
kuopa pastato scenoj vaidini
mus. Ir vienas toks 183 kuopos 
vaidinimAs bus Amtvelykių ar
ba Velykėlių dienoj. Rengiama
si suvaidinti komediją “Varg
šas Tadas.” Parengimai, kokie 
jie nebūtų, praeina gražiai, be 
kivirčų.

Vasaros laiku miestęlenai ei
na pagelbėti farmeriams laukus 
dirbti. Kiti dirba' ant kelių. 
Darbininkams moka farmeriai 
nuo $10 iki $15 mėnesiui ir 
duoda užlaikymą. Vasaros me
tu, kai darbininkas samdoma 
tik laikinai, jam-moka' nuo $1 
iki $2 dienai. Moterys gauna po 
-1 dineai. Tarnaitėms mieste 
■prie namų ruošos mokama nuo 
$3.50 iki $5 savaitei. s . 

V »
Pati ponia M. Dundulienė gy

vena Hart, ’Mich., jau keturius 
metus. Ji 'turi daugiau kaip ak
rą žemės ir namą, čia yra rū
pestingai prižiūrimas sodas. 
Augina p-nia Dundulienė ir dar
žoves. Priaugina jų ne tik sau, 
bet ir parduoti. Pavasarį, ba
landžio' 1 dieną, jau turi 500 
vištukų. Laiko, taipgi žąsų ir 
ančių. Viskas, prižiūrėta, viskas 
sutvarkyta. Bet ir darbo reikia 
atidėti. Nuo 5 valandos ryto iki 
8 vai. vakaro darbo pilnos ran
kos, ir rodos, kad net to laiko 
neišsenka visam darbui padirb
ti.

P-nios Dundulienės namas y- 
ra dviejų augštų. Name šeši di
deli kambariai. Michigan ežeras 
nuo Hart netoli, tik apie trys' 
mylios. Taigi čia yra gan pa-1 
ranki vieta ramioms vasaros 
atostogoms.'Namas švariai už
laikomas, gerai įrengtas. Chica- 
giečiai arba cląigagietės atosto
goms čia susirastų ramią, šva
rią ir parankią vietą.

Savaites pabaigos keliaunin
kai pas p iną Dundulienę gali 
gauti farmų produktų nusipirk
ti. Jos adresas yra toks: Mare 
Dundulis, 615 Courtland Sq., 
Hart, Mich. — vienas blokas į 
vakarus nuo didžiojo kelio.

atostogininkai tu- 
Dundulienės vie- 

o prie to ir visą

Iš tikrųjų, 
rėkite p-nios 
tą omenyje, 
skaitlingą Hart apielinkės lie
tuvių ūkininkų koloniją

“Sėdėjimo Streikas 
Chicagos Gatvia- 

kariuose

T-; - -
■>

DOVANOJO GYVYBĘ

CHICAGIETe, mild^ed bol- 
TON šypsosi, juokiasi ir džiau
giasi ištrukusi nuo elektros kė
dės. Kaip vakar rytą ji turėjo 
mirti Cook apskričio kalėjime už 
savo vyro nušovimą, bet guber
natorius dovanojo jai gyvybę. Ji 
turės sėdėti kalėjime iki gyvos 
galvos. -N-Tribūne Photo

y>

Atsisakė perlipti iš vieno gat- 
viakaric į kitą

Vakar ir Chicago susilaukė 
“sėdėjimo streiko”, bet šis 
streikas buvo gana keistas. Bū
rys keleivių vakar “atsisėdo” 
Madison-Austin linijos gatvia- 
karyje.

Suvėlavę, to gatviakhrio kon
duktoriai sumanė vidurkelyje 
apsisukti ir grįžti atgal. Jie 
paprašė keleivių persėsti į ki
tą gatviakarį, bet keleiviai at
sisakė tai padaryti. Kojuia tai 
moteriškė ėmė šaukti, kad kon
duktoriai neturi teisės kelei
vius varinėti iš vieno gatvia- 
kario į kitą; ir atsisėdo. Pas
kui ją atsisėdo ir kiti.

Gatviakario konduktorius ir 
motormonas buvo priversti ke
lionę pabaigti.

Netrukite panašus “streikas” 
pasikartojo kitame gatviakary- 
je.

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

v ’
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1 Ala i c oho MllhmicTi (genime. Jau nemažas skai- 
rltblbdllv liuUcLubll čius buvusiųjų“Bijuttielio” mo- 

Merginą už Nepa
dorų Vaidinimą

Teisėjas pareiškė, kad reikėtų 
• uždaryti visus kabaretus ir 
pusę teatrų.

Miesto teisėjas Hermes va
kar atsisakė nubausti keturias 
merginas ir devynis vyruos už 
surengimą nepadoraus vaidini
mo Verandi salėje, 5017 N. 
Clark Street, v

Teisėjas aiškino, kad visi 
rengia panašius vaidinimus: 
kabaretai, teatrai ir burleskai. 
Jeigu bausti vienus, tai reikia 
nubausti kitus. Reikėtų užda
ryti visus kabaretus ir pusę 
teatrų.

■> kinių šiandien dalyvauja su
augusiųjų choruose arba jau 
yra užbaigusių aukštesnius 
muzikos meno mokslus. Gal
būt, kad “Bijūnėlis” buvo jų 
pirmutinis įkvėpėjas • ir be jo 
jie butų huėję visai kitu keliu.

“Bijūnėlis” laiko savo regu- 
liares pamokas dainų, vaidini
mo, kalbos ir rašybos taipjau 
šiuo laiku ir šokių vadovytstėje 
panelės Venus Tumosiutės, 
kiekvieno šeštadienio papietį 
nuo 2 iki 5 valandos, Almėra 
Simons svetainėje, 1640 No. 
Hancock str. Narių turi apie 
25, amžiuje nuo 5 iki 16 metų. 
Nauji nariai yra kviečiami a- 
teiti ir įstoti kiekvieną šešta
dienį? Mokytojauja visų my
lima panelė Onutė Skeveriutc.

—Korespondentas

North Side
“Bijūnėlis”

Jau gerokas laikas kai nie
ko nebesigirdi apie ' “Bijūnė
lį”. 'Kodėl tokia tyla? Kuomet 
kolonijoje yra kokia kultūri
nė įstaiga ar organizacija, tai 
apielinkės gyventojams įdomu 
žinoti, kaip jai sekasi, ką ji 
veikia, kiek 'turi barių ir tp. 
Butų gerai, kad panašios or
ganizacijos laikas nuo laiko 
viešai praneštų apie savo dar
buotę.

Susirūpinęs “Bijūnėlio” ra
mumu pradėjau teirautis pas 
nekurtuos jo darbuotojus, kaip 
dalykai eina, ir teko patirti, 
kad ten viskas O. K. Po su
rengimo poros sėkmingų vaka
rėlių pradžioje sezono, dabar 
“Bijūnėlis” visu atsidavimu? 
vėl lavinasi ir rengiasi prie 
pateikimo naujo gražaus mu
zikėlio veikaliuko-operetės, pa
vadintas “Lėlių Krautuvė”. 
Tai esanti .fantazija perstatant 
pilną krautuvę lėlių, kurios, 
krautuvės savininkui išėjus 
nakčiai namo, pasidaro* gyvo
mis ir tarpe savęs kalbasi, dai
nuoja, šoka, žeidžia ir juokau
ja iš žmonių, kurie ateina jų 
pirkti dienos laiku*. Dienai auš
tant, jos vėl lipa į lentynas ir 
tampa paprastos lėlės.

ši operetė bus pateikta pub
likai gegužės menesio 8 dieną, 
šeštadienio vakare, . Grigaičio 
svetainėje, 3804 W. Armitage 
Avė. Tikiu, north sideiečiai ne
pamirš ir šį kartą “Bijūnėlį” 
skaitlingai a(tl,anl<yti ir gau
siai paremti jo darbuose. Juk 
tai yra kolonijai nemažas kre
ditas išlaikyti per metų eile 
veiklų ir skailingą jaunuolių 
būrelį, kurie nuolat yra lavina
mi ir tobulinami 
ir

GAUDO NAMŲ PADE-
‘ GEJUŠ

Dvidešimt keturi policininkai 
antradienio* vakare ir naktį, va
žinėdami automobiliais •'su ra- 
dio įrengimais, patroliavo West 
Sidės apielinkę. Jie laukė naujų 
žygių pamišėlio padegėjo, kurs 
per pastarąsias šešias dienas 
apielinkėje apvogė penkis a- 
partmentinius namus ir paskui 
padegė juos. Vagilio atsilanky
mas į namus, pasak ugniage
sių viršininko, esąs ypač pavo
jingas todėl, kad apvogęs butą 
ir išeidamas iš namo jis palie
ka atsukęs visus gazo kranus 
virtuvėje.

Išvyko Atostogoms
Floridon

JUOKAI
Vaikinas: Ar tu myli bučiuo

ti vyrus su ūsais?
Mergina:‘Taip.

Vaikinas: Na tai palauk: 
kai sugrįšiu už dviejų savai
čių, tai ir aš turėsiu užsiau
ginęs usus.

Cicero—Praėjusį sekmadienį, 
vasario 21 dieną, išvyko atosto
goms į Florida p-lė Josephine 
Rašinskaitė, SLA 301 kuopos 
narė ir darbuotoja. Vasaros 
metu ji neturi laiko atostogau
ti, tai dabar pasinaudojo pro
ga, ir šiandie jau randasi sau
lėtoj Floridoj.

Dabartiniu laiku taipgi atos
togauja Floridoj ciceriečiai pp. 
Miliauskai ir nemažai chieagie- 
čių lietuvių. —D.

7K 7K 4.

Pati: Piktadarys yra miteų 
virtuvėj, jis valgo pyragus.

Vyras (pusiau užmigęs): Aš 
nepaisau kiek pyragų jis su
valgys, bile tik nenumirs mu
sų virtuvėje.

Surinko John Faiza Jr.

dailesniems
prakilnesniems dalykams

/orECONOMY and 
SATISFACTION 

Doub/e lėsted!.Doub/eAcfion!

B AKI N G 
POVVDER.

Šame PriceTodayas45\6drsAqo 
25 ounces for 254

Full Pack No Slack Fi.llin^
?MIULIONŠ OFPOU N DS H AVE B £ ĖN 
M USED UY OUR.GOVERN M £NT

,Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis (brbeaath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fZith thc best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the person whc is most attrac- 
tive. In business life as in the, sočiai world, 
halitosjs (unpleasant breath) is considered the 
worat of lauūs.

Ūnfortunateiy everybęd/ cuffers from thia 
Offensive copdltion at some Ūme or otn.er-r 
many more regųlarly thian they thi .k. Fermen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the cause ©f most caseft. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The .quick, pleasant way to improye your 
breath is tojise Listerine, the quick deodorant, 
every morning and cverv night.

Listerine ha’ta fermeutation, a major cause 
of odors,,and overcomes the ©dora tne rasei ves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
TJ you vajue your job and your friends, ūse 

Listerine, the eafe antiseptfc, regųlarly. Lam- 
bert Pharmhcal Company, St. Lours, Mo.

Don’t offend others *'Check 
halitosis witb LISTERINE

Išpardavimas
i

^Skalbiamų ir Prošinatnų Masinu
Keletas Demonstratorih tikra vertybe $69^00

° *29.501 39.50
Didelė nuolaida Įierkdnt abidvi mašinas sykiu.

MM
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Nariai

FEDERATy RESERVE SYSTEMOS
FEDERAL DEPOS1T INSURANCE KORPORACIJA

HALSTED EXCHĄNGE 
NATIONAL BANK 

. L 4 ’į, '

e HALSTED ST. prie 19th PLACE
3347 So. Halsted St

hSLtždSSii

Saugume Yra Stiprybė
* ‘ f

Pavienio žmogaus^ įstai
gos ar prekybos stiprybė ir 
pažanga turi visuomet sekti 
saugumo pėdomis. THE w 
HALSTED EXCHANGEC 
NATIONAL BANKAS bosi- 

■i

rūpindamas savo saugumui j: 
reikalingomis progomis, pa- i 
tiekia esamą pastovumą ir 
Chicagos ir apylinkes atei
ties progresą. v

Mes kalbame lietuviškai. JOS. F. SUDRIK, Ine
' 3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s Furnitūra Mari
BUDRIKO BAD1O PROGRAMAS:

WCFL, Nedėliomis nub 7 iki 8 vai. vakare.
WAAF, Panedėliais ir Penktadieniais nuo 3:30 po pietų.
WHFC, Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakąre.

«■
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THE WORLD AT 
AGLĄNCE

by Dr. E. Č. Peters

Where Are Chicago’s 
Policemen?
Building the New Depression
Controlling Big Corporations

Where Are Chicago’s 
Policemen?
Three girls as they came out 

of Billings hospital, 59th and 
Ellis, were forced by a bandit to 
drive him to Jackson Park,' 
where be took their car; a giri, ,.’ ° we d receivestudent at Parker High school I 
was attacked near 71st and Hal-j 
sted; a nurse, going home from 
Billings hospital about 6:00 P.; 
M., was molested first at 60th 
and Ellis, then again by the, 
šame man on 61st street near 
Woodlawn. Tbose offenses all 
happened in one neighborhood 
unite recently. They are bi»‘t a 
few of the many holdups, rob- 
beries, and attacks on women 
that have occurred in Chicago 
this winter.

One wonders where Chicago’s 
policemen are and what they 
are doing that they do not pre
vent these crimes,, or at least 

. catch the criminąls. Then the 
penetrating statement of a 
working giri, who fought off a 
would-be robber at 59th and 
Cottage -Grove, illuminates the 
Avhole ųuestion of police pro
tection in Chicago.

“We ordinary folks don’t 
rate when it comes to police 
protection,” she1 snapped. “For

No. 4339 NAUJOVIŠKA PAVASARINĖ suknelė. Jeigu jus ją pasiu- 
dinsit iš lengvaus šilko, batisto arba kokios kitokios naujoviškos materi
jos, busit gražiai pasipuošus. Sukirptos mieros 12 iki 20 ir 30, 32, 34, 
36, 38, 40 colių per krutinę. '

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Dept. ‘ ;
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L,

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-....... .....

Mieros ...................... per krutinę
IJSK

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų 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 adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

the cops are always somewhere 
else when a criminal tries to 
break into a home, or rob oi* 
attack a giri or woman. L 
’spose the police are busy guar- 
ding the home of Mayor Kelly 
or some other rich people. Or 
the cops are acting as private 
guards for some .Corporation, 
or arresting some pobr devil 
for parking too long in one 
place, or parkingg on forbidden 
territory.

“And we common folks—Oh, 
well, what* does it malter if 
we’re robbed or attacked? Wc 
are nobody. If we got our 
narnės on the society page, 
likę a lot of rich tax-evaders,

i more police pro- 
įtection that we need. We’re on- 
jly working people. We produce 
i the wealth that the rich en- 
• joy, and we don’t even get 
protected while we’re making 
money for the rich.”

Yes, that’s police protection 
in Chicago under a mayor Sys
tem..

Building the New Depression
While we Americans are re- 

joicing a t the return of pros- 
perity, many American employ- 
ers are bvdlding the new de
pression. They are the arclii- 
tects of tomorrow’s misery. For 
they refuse to raiše wages and 
salaries fast enough to enable 
consumption to keep pace with 
production.

To secure and to maintain 
prosperity, farm and factory, 
merchant and profęssional man 
mušt have customers wiling 
and able to buy the goods and 
Services turned out. Without 

such customers, producep , and 
distributor have no market for 
their wares, profęssional fotk 
have no buyers for their Ser
vices. The farmer can’t sėli \ . ...
his hogs, the motor manufac- 
turer can’t dispose of his cars, 
'the lawyer has ,no clients, the 
doctor no paying patients; the 
barber no patrons. Only when 
workers and profešsipnal people 
can buy at a fair price the 
goods and Services put on the 
market—only theh can produ- 
cer and distributor keep their 
plantš and business running.

Consumptioh mušt keep step 
with production, as President 
Roosevelt has emphasized. Un- 
less consumers have money 
enough to buy , what is pro- 
duced, there is nb market for 
product of farm and factory. 
Workers are layed off. They 
greaten. thte army of jobless, 
they increase the inability of 
the consumers to buy. the 
mods produced. Theh, as i n the 
early 1930’s the/ blizzard of de
pression hits the land.

Conseąuently, in demanding 
higher wages now, workers 
are the truly \vise and far- 
sighted statesmen; while em- 
ployers, in trying to hold down 
wages, bečomes a menace to 
\merica^ jcontinuted economic 
>rosperity and also to her so
piai and political security. Em- 
ployers thus build America’s 
new depression, with its threat 
to our entire sočiai and econo
mic order«

Controlling Big Corporations
Controlling big corporations 

—that is the aim of the O’- 
Mahoney bill now before Con- 
gress; for it would compel 
firms engaged in Interstate 
commerce to obtain a fędleral 
license; “In the eyes of organiz- 
ed labor in the United States 
this proposal is • one of the 
most' fundamentai °in purpose 
and far-ręaching in importance 
ever considered by Congress,” 
William Green, president of the 
American Federation of Labor, 
testified before the senate , j u- 
diciary sub-committee.

;Such federal licensing has 
for years been urged by many 
of America’s leading economists 
and other socially-minded thin- 
kers. The O’Mahoney bill, if 
enacted into law, will prevent 
big firms from securing their 
charters in statės likę Dela- 
ware and New Jersey, notori- 
ous for the laxity of their Cor
poration laws, and'also for the 
even laxer enforcement of 
these lenient laws. Once hav- 
ing secured a chartęr in an 
easy statė, the Corporation is 
then allowed to do business 
in other statės. This,' of course, 
leads to stock watering to 
fleece investbrs and the pub- 
lic; to bad working condit’ions; 
to the employment of labor 
spies, private guards, and 
strike-breakers; to pernicious 
pace-setting; to child-labor; 
and to variou4s kiiids of unfair 
competition. 

/ i

ABut, with corporations en
gaged in Interstate commerce 
compelled to secure a. federal 
license, as for nearly 70 years 

’national banks have been fe- 
derally chartered, " the nation- 
al government can force such 
corporations to operate honest- 
ly, under threat of baving 
their licenses revoked. Thus, 
at one stroke the federal go
vernment can do a,way *with 
many vicious and anti-social 
practices in Big Business.

%ur£Y£S
Ivrite for Free Eye Bodk

Halsted Exęhange 
National Bank

SI

Raymond E. Law, Halsted Ex- 
čhange National Bank - 

prezidentas.
Halsted -Exchange National 

Bank, kurs randasi prie» Hal
sted gatvės ir 19th Place, pra
neša apie žymų pakilimą biz
nio visuose šios populiarės ban
kinės įstaigos departamentuo
se, vadovaujant prezidentui 
Raymondui E. Law.

P-no Law asmeny jungiasi 
nepaprastas laipsnis subrendu
sio našumo ir gabumų sėkmin
go banko vedėjo. Tai yra re
zultatas daugelio metų patyri
mo visose, bankinio biznio ša
kose ir nuodugnus ir artimas 
įdomąvįmas bankinėmis depo- 
zitorių problemomis, kuriems 
jis visuomet yra prisirengęs 
pagelbėti visais galimais bu
dais per banko skyrių, kurs 
yra žinomas kaip Business Ex- 
tention and Ųyonaotion Depart
ment. šis banko skyriu's tapo 
suorganizuotas tikslu padėti 
juo .platesniu ir juo konstruk
tyvesniu padėti galimu budu 
judėjimui atgaivinti šalies pra- 
ponę ir sugražinti biznio ger
būvį. p

' ' T" f

Viena iš priežasčių šios ne
paliaujamai augančios įstaigos 
pasisekimo yrą draugiškas ko- 
operavimas ir mandagi tarny
ba klijentams. Ir už tai visam 
banko štabui atiduodama, kre
ditas visur.

Publika yra kviečiama nau
dotis parankamais Safėty De- 
posit baksais, kurie randasi ta
me pačiame augšte, kur ir pats" 
bankas yra.

Paskolų departamentas yra 
žinomas savo liberalia ir pro
gresyvia taktika, prisilaikyda
mas, žinoma, visuomet saugaus 
ir sveiko bankininkavimo pa> 
grindo.

Vaikas: Tėte, ar muši mane, 
kad aš sukarpiau popierą?

Tėvas: Ne, vaike, nemušiu, 
tik pasiskubink iškarpyti iš 
suknelių bargėnus prieš moti
nai pareisiant.'

Buy gloves with what 
' : it suves . .

lanrlau fcad
«o»el« dotorlue ®opth ParUį

• r»l<j
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• t kortųur ^M-**;*
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

■ 25c

Night and Morning
Pramatė a Clean, Healthy Condition
Dėl Aldų suerzintų nuo Saulės, vcjv, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago

i*

Skalbyklų, darbinin
kų dėmesiui

International Laundry Work- 
ęrs imi jos lokalo No. 46 salė 
buvo kimšte prisikimšusi ke*- 
liuose paskutiniuose susirinki
muose. ' Skalbyklų darbininkai 
pagalios pradeda suprasti, kad 
išrišimas jų problemų, kurios 
buvo gvildenamos tuose susi
rinkimuose1, priklauso nuo jų 
pilno ir tvirto susiorganiz.avi- 
mo.

Kad- darbininkai supranta 
tvirtos unijos vertę, rodė dar 
entuziastiškos kalbos, ku’rios 
ragino rašytis į unijų ir kurių 
pasakoj daugybė,- jeigu ne vi
si, dar nepriklausę unijai dar
bininkai išpildė aplikacijas.

Unijos viršininkai ir kiti 
kalbėjusieji • šiuose mitinguose 
asmenys nurodė, kad unija pa
šalino nepakenčiamai ilgas dar
bo valandas. Tatai, kartu su 
tuo faktu, kad darbininkai pa
šalintieji iš darbo už veiklų 
unijos naudai, tapo sugrąžinti 
atgal darbui, yra pakankamas 
įrodymas, jogei unija tvirtėja 
kiekvieną savaitę, nes jau ir 
dabar ją yra pripažinę bent

Milijonas Dolerių
Real Estate Bargenų 

skelbiama šios saVaitės 
The Real Estate 

Advertiser Laidoje
34 N. La Šalie St., Chicago 
Oficialia Chicagos Real 
Estate ■ Exchange organo

JEI JUS IDOMAUJATIES NE
KILNOJAMOS SAVASTIES KI
LIMU MARKETE, PARAŠYKI
TE PRAŠYDAMI PRISIŲSTI 
DYKAI PAVYZDŽIO, PAŽY
MINT, KAD JUS SKAITĖTE ŠĮ 
SKELBIMĄ NAUJIENOSE. 

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptų—80 Proof

Paskutinė Proga

ŠIOS SAVAITES- 
SPECIALAS: 

Combinacinis (Ang
lių ir Geso) Pečius 

$39.50

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNOS.. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

VASARIO mėn. BALDŲ
IŠPARDAVIMAS baigiasi

2-ju dalių 
PARLOR SETAI

39.50

JŪSŲ KREDITAS PAS MUS VISADOS GERAS

Roosevelt Furniture Ck bnc
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road

dalinai kai kprie samdytojai, 
ir jau šiandien unija pajėgia 
išreitalauli tam tikrų pageri
nimų darbo sąlygose, t

Gauta taipgi žinia iš South 
Bend, Indiana, kad pasėkoj 
septynių savaičių streiko White 
Swan Laundry darbininkai lai
mėjo reikalavimuę tame mie
ste1. Sulig pasirašyta streiko 
pasėkoj sutartimi, darbiniu kai 
laimėjo nuo 10 iki 20 nuošim
čių algų pakėlimų ir unija ta
po pripažinta kaip vienintele 
darbininkų reprezentuotoja de
rybose i.‘ž geresnes darbo sąly
gas; pripažintas, be to, unijos 
komitetas, kuriam darbininkai 
pareiškia skundus ir kuris rei
kalauja, 'kad samdytojai paša
lintų netikslumus.

Kreditas už streiko srttaiky
mų tenka Stantonui A. S\vee- 
ney, Indiana valstijos Darbo 
Federacijos vice-prezidentui ir 
Skalbyklų Unijos organizato
riui. [

Žinios apie šį laimėjimų bu-

GERKIT TIK GERĄ alų| 
(ĄMbrosf/tf

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų. • į

2415 West 64th Street
1 Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

vo malonios Chicagos skalbyk
lų darbininkams. Unijos vadai 
pareiškė, kad ir Chicagos skal
byklų darbininkai ir darbinin
kės, dirbu viduj, turėtų dėti 
visas pastangas sustiprinimui 
'savo organizacijos, idant galė
tų atsiekti dar didesnių laimė
jimų, negu tie, kuriuos jie tu
rėjo iki šiol.

.Sekantis International Laun- t 
dry Workers unijos lokalo 46- 
to mitingas bus laikomas at
einanti sekmadienį, vasario 28 
dienų, 2 valandą popiet uhijos 
salėje adresu 1640 West Van 
Buren Street, Chicago.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Draugijos Rengia

švęs Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves

ne-
pa-

ROSELAND. — Ikišiol 
turėjęs progos anksčiau to 
daryti, Roselandas šiandien 
švęs 19-tas Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves.

Darbininkų salėje, adresu 
10413 So. Michigan avenue, 
įvyks prakalbos ir muzikos-šo- 
kių vakarėlis.

Vakarą rengia Roselando ir 
Apielinkių Draugijų Komitetas 
Demokratinei Tvarkai Atsiteisti 
Lietuvoje.

Kalbės keli kalbėtojai, tarp 
jų L. Pruseika.

“Aido” choro jaunuolių gru
pe pamargins vakaro programą 
muzika ir dainomis. Po prog
ramų įvyks šokiai.

Įžanga tik 15 centų. Pradžia

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos Politiniams ka’iniams.

R.

Pakeista Diena Ly
gos “Bunco” Va

karėliui
Iš vas. 28 j kovo 16

LieM. Zolpienė, pirmininkė 
tuvių Moterų Piliečių Lygos, 
prašo pranešti, kad Lygos 
“Bunco” vakarėlis buvo perkel
tas kovo* 16 d. Jis turėjo įvyk
ti rytoj, vasario 28 d., Sanda
ros salėje. Dėl susidėjusių ap
linkybių dieųą reikėjo pakeisti.

Nedaug Yra Tokių 
Šeimynų Kaip C. 

ir J. Riškai
šimto gal tik dešimts sulau

kia “sidabrinių vestuvių”

BRIDGEPORTAS. — Nėra 
tikrai žinių kiek šeimynų su
laukia sidabrinių vestuvių, bet 
spėjamą, kad bus apie dešimts 
iš išimto. t

Taip yra todėl, kad mirtis 
pasidarbuoja pirm laiko, o dau
giausiai šeimynų suardo divor- 
sai.

Bridgeportiečiai, Cecilija ir 
Juozas Riškai yra tarp tų lai
mingųjų, kurie sulaukė sidab
rinių sųkaktųvių. Pereitą še
štadienį, tų sukaktuvių pami
nėjimui Įvyko vakarienė. Ją 
sprenge pp. Elžbieta Žilienė ir 
Oną Mažeikienė pp. Riškų na
muose, adresu, 3322 S. Union 
avenue.

Rengėjos apkrovė stalą viso
kiais gardumynais. Prasidėjo 
kalbos, širdingi linkėjimai, dai
nos. Jubiliantams įteikta puiki 
dovana, kuri liks ilgai jų at
mintyje. Laikas prabėgo bega
lo greitai. Labai nųnoroms tu
rėjome tarti sudiev ir ačiū šei
mininkėms. Jaunavedžiams lin
kime laimingai sulaukti auksi
nio jubiliejaus. •

A. Ųudonįenė.

•4*p— ■ii

SUSIRINKIMAI
J I ,, i--------
įįį

|8 Apielinkčs Dr-stes Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių
konstitucinis susirnkmas įvyks sekmadienį, vasario 28 d. 
J vai. po pietų Dieyo. Ąpveizdos parap. svet., prie 18-tos 
gatvės ir So. Union avė. Visi nartai malonėkite dalyvauti, 
nes bus svarstoma naujai perredaguota konstitucija.

K. Bitutis, prot. rašt.
SLĄ 238 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 28 d. 

2 vai. po pietų K. Gramonto svet. Visi nartai užsilikę sti 
mokesčiais malonėkite atsilankyti ir užsimokėti kad ne 
būtumėt suspenduoti. Atsiveskite ir norinčių prisirašyti 
draugų. —J.' Povilaitis, rašt. .

ŽAGARIEČIŲ Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vasario 28 d., 1 valandą popiet J. Juškos salėj, 2417 Wesit 
43 gatvė. Malonėkite visi nariai ^tsįl^p^ytj, —Valdyba.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

pirm.,

DRAU GYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr —finansų rašt, 4917 
So Komėnsky Avė.; Frank Meda- 

linski—kasierius, 3159 Emerald
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtęnaw Avė.; 
Franfc Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Sųbaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
yiče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis. i

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUB.O 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaite—-nut. rašt., 11781 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskiene—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frąnces Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas; 
65.6 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. Sniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—•maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, 111.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 fnetams: 
Pirm., Ge,o. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter
Viršila, 3415 So. Wallące St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičius, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1038 Canalport Avė.

Avė.;
2627

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PQ- 
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Wąlskis—pirm., 3341,

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pįerce Avė.; 
A. Jurgevicz—nutarimų rast., 1814 
Wabansia Avė., t.el. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
rterius, 3827 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av. 

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. VVallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mene-

Juozas Biknius 
Įėjo į bizni

TOWN OF LAKE. — Neku- 
rį laiką dirbęs Peopįes valgyk^ 
loj, p. Juozas Biknius šiomis 
dienomis įėjo j savo biznį, — 
ątidarė gerai įrengtą taverną 
ir pirtį prie 4625 Sę. Paulina 
gatves. Abu bizniai moderniš
kai sutvarkyti.

P-nas Biknius yra malonus 
žmogus ir tu‘ri nemažai drau
gų, todėl' ir biznis, reikia ma
nyti, jam seksis. Tad, gerų pa
sekmių jaunam biznieriui.

Rep.

Draugai ir Pažjstatni Prašome 
atsilankyti j

B. Ž. TAVERN
4213 Sq. .Campbell Avė. • z 

BURLINGTON BEER 
Užkandžiai kasdieną, .0 Fish Fry ■ 

kiekvieną pėtnyčią. , 
i.........................  m'i ■ 

sj pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3138 So. Halsted St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th S,t.»—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman' 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs.! 
Bernięe Keller, 5332 South Long 
Ave.-^frotokolų raštininkė; Wal- 
ter Smarka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warhis, 
383.8 Šo. Kedzie Avė.—Kasięrka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Ront. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashlšnd Avė., tel. Bou
ievard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dęarborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1014 
So. ,49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; MikolaS 
Kasparaitis, 4154 South Artesiaū 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirui.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespęndehtas; 
Juozapas Štųlgaitis, 630 W. 61st 
St.—.Maršalka. Kliubo susirinki-

PIRKIT SU PASITI
KĖJIMU

6424 S. Western Avė.
1929 Buick Sedan    $65.00 
1931 Willys 3 dr. tr. ........... $145:00
1931 Sedan side-mounts   $1Ž5.00 
Visi labai gerųjų stovy j, kaip nauji.

50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ!
Įmokėjiinas eina žemyn iki $5:00 

Išmokėjimas sulyg paties nustatymo.
Atsineškit šį skelbimą! Gausi $5 

kredito ant bile pirkimo.
Tel. Rep. 3205

ASHEN MOTOR SALES
6424 So. Western Avė.• *

M. B E R T A S H 
Pristato į Valgyklas Visokius rų- 
šies mėsas. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBE.,
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

INGOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

prisitaikant .prie valdžios 
reikalavimų

J.P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone CALUMET 7358 

Teikia informacijas ir užveda 
systemas x

i Siunčiam GėlesLUVtIKIo
.......... Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabamš ' 

3316 Sp. Halsted Street
Tel. BOULEVARD' 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V eętuvenis— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
papuošimams.

4180 Archer Ąvepue 
Phone LAFAYETTE 5^00

FRANCIŠKUš RQSHŲS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasarįo 26 d., 5:40 vai. rytų, 
1937 m., sulaukęs 43 m. am
žiaus, gimęs Rąsepių apskr., 
Šyiekšnių miestely jr parąp. 
' .Amerikoj išgyveno 24 pietus

Faliico dideliame nuįiudime 
motęrį Petronėlę po jtęvais 
Tvfrįjonaitę^ dukterį Eleną Lu- 
khs, žentą Antaną, sūnų Fran- 
ciškų, švogerį ir švogefkų An
taną ir, Pauliną Tvirijonus 
dėdę ir dėdienę Jokūbų ir Zo
fiją Loveikius ir jų šeimyną ir 
gimines, o Lietuvoje 2 seseris, 
Epiįįiją ir Oną ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje.

Kuna? pašarvotas randasi 
4436 So. California Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Kovo 2 dieną, 8:0,0 yal. rytd; 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos Aiž velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Erancjškaus Ro- , 
shus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveįkinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, duktė, sūnūs ir k’to8 
giminės*

Patarpauja ląid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel, Yards 1138. v.

mai atsibuna kožną mėnesį, kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Holjyvvoęd svetainėje, 2417 West 
43rd S.t,, Chicago, III. Sąusio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo’11 vaj. iš ryto.

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkiriias visokios 

rųŠies gėrimų.
Kas ąteis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

CLASSIFIEDADS
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Situation VVanted
Darbo Ieško

MOTERIS IEŠKO NAMŲ PAR 
BO — PATYRUSI. Yards 1790.

RENDON KRAUTUVĖ — pilnai 
įrengta ^rosernei ir mėsos markę- 
tųi, visa elektrikos rėfrįgeracija.

Tel. Bellwood 7533.
 ' 1 j

IDEALIŠKA krautuvė dėl 
vaistinės. Buvo išdirbtas biznis per 
25 metus; pietų vąkarų kampas.

SAWYER and AtTGELD,
, IPašąukti Statę 7222.

rarms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA GERA FARMA, 
60 akrų žemės, geri budinkai; gera 
žemė — viskas auga ■— upė bėga 
per žemę — galima pirkti su staku 
—visais jrankiais arba žemė su bu
čiukais — be stako. 2 mylios į mie
steli eina kietas kelias. D. Kamins- 
ki, Box 45, 111. valstijoj, La diede, 
III.

Mezginio Dirbtuvės
______ —-Knitting Mills

IENĄ

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 

. DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

Personai
Asmenų Ieško

NORĖČIAU APSIVESTI su far- 
nierka. Esu našlys apie penkiasde
šimt? metų ąjnžiaus. Turiu vieną 15 
metų mergaitę, esu ąmatninkas ir 
turiU bąnke tris tūkstančius dole
rių. Malonėkit "greitai atsiliepti, duo
siu atsakymą kiekvienai. Rašykite 
1739 Šo. Halsted St., Chicago, 111., 
Ė6xjmL, - ,. .......'• C

Vartoti Automobifiai
1986' M. PLYMOUTH SfcDAN su 

radio ir šildytuvaįs $495.00.
NEWBERRY MOTOR SALES 

1025 North Clark. *

v

'■'PRANEŠIMAS g 
TEBŪNA ŽINOTINA VISIEMS 

PETRO MARKOVO
Drapgųm8 lr Pažįstamiems, kad jis dabar atidarė dar vieną taverną, 

vardu:
PETE’S TAVERN 

adresu.:
6538 So. Western Avp. Tel. Hemlock 1814
Užprašoma visus atsilankyti. Užlaikoma geras aliis, arielka ir vynas.

ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaųpykit 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor sampelių.

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

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

PARLOR IR DINING ROOM SETŲ, 
STUDIO GOUCHES, M ATRAŠŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ FURNITURE Cū.
10655 SO. MICHIGAN AVENUE 

Telefonas 
Duodame ant

as Pullman 8820 I
t Lengvų Išmokėjimų. I

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BLIREAli ASSOCIATION
B.- R. PIETKĮEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago

t

CLASSIFIEDADS
'— . ■ --............................... .

i

FuriLture & Fixtūres
Rakandai-Įtaisai

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

momis išlygomis.'
$100 Importuoti ir Amerikoniški

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746' So. Ashland Avė._____

■ ■ ",|1. 1 V "ll11 1Financial i
Finansai-Paskolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randas—notos—algos—skolos—G<ro- 
cery Bilos—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas. . ' 
\ GREAT NORTHERN CREDIT

SERVICE.
79 West Monroe, Phone State 5922.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.6.0 iki $5,000.00.

Pranę§kitę Lithuąniąn Ruilding 
and Loan Association, 1730 South 
Hąlstęd St., Chicago, III.

Help VVanted-—Female
? Darbininkių reikia

vi-

REIKALINGA PATYRUSI Beauty 
Opcrator—kuri gerai moka savo dar
bą. Geras mokestis—darbas ant 
sados.

IDEAL BEAUTY SHOP 
1747 So. Hasted St.

PATYRUSIOS.. MERGINOS PRIE
namų darbo, prie atsakančių žmo
nių; paprastas valgio gaminimas— 
kuri pripratus prie vaikų, $8.00 į 
savaitę. Roger^ Pąuk 2288.

REIKIA PATYRUSIOS PANTRY 
moters $12.00; . soda fountain mergi
nos $12.00; veiterkos $8—$10, dou- 
ble — needle power mašinos ope
ratorės • $16—$20; paprastos mergi
nos $8—$10.
A. J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 

140 So. Dearborn St., Room 1131

LIETUVĖ MERGINA, BENDRAM 
NAMŲ DARBUI, prižiūrėti 5 mętų 
amžiaus vaiką, lietuvių šeima. Krei
ptis. Tel. Republic 3714. }

REIKIA DARBININKIŲ nuo štu- 
kos dirbti. Patyrimas ne būtinas.

Real Art Flower Corp.
218 So. Wabąsh Avė.

REIKIA JAUNOS MERGINOS ke
turių metų mergaitei prižiūrėti.

1217 Wellington, Antros lubos 
priešaky.

REIKIA PATYRUSIOS PRESO 
merginos dry cleaning įstaigai.

, 28Q7, Montrose Ąvenue.

i Furnisbftd Ruonis
RENDON FORNIŠIUOTAS kam

barys ženotai porai arba vaikinui. 
Su ar be valgio. 4058 So. Campbell 
Avė., Pirmos lubos.

Į CLASSIFIED ADS. j
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STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšįes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT roofing CO. 
3216 So. Halsted Street

Tel. Victory 4965

COAL 
Anglys

GARANTUOTOS ANGLYS UŽ MA
ŽIAUS PINIGŲ. 

Pocahontas Mine Run 75% stambios 
Reguliariai $8.50 vertės tiktai $7.25 

Pocahontas Lump or 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 Stoker ..............  $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas .............. 7*Ac

Greitas pristatymas visur. 
SUPER COAL COMPANY 

Tel. DEArborn 0264. _*_
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia

REIKIA SHpAR IR TORCHMA- 
NO geležies skrapų jardui. Wallck 
Bros., 1840 West 74th Place, Pros- 
pect 7775.

VIETINĖ TERITORIJA tinkamą 
ambicįngam vyrui pardavinėti vy
rams ir moterims pagal ųnerą pa
siutus drabužius populiariomis kai
nomis. Nereikia investmento nė pa
tyrimo—iki $9.50 už Vieną pardavi
mą, bonus in cash. Asmeniniai siu
tai. Visas pritaikimas dykai.

FAIRBANKS TAILOR CO., 
2302 Wabansia Avė.

Miscellaneous
Į vairus ^

PARSIDUODA “P.OLŲY” LABAI 
GRAŽIAI kalba—su klėtka. 944 W. 
37th Place.'

su

Busirtess Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA
' Krautuvė su 'flatu užpakaly
didele auka prie Archer Avenue ar
ti 55-tos. Rašykit 1739 Šo. Halsted 
St., Box 577.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRQ- 
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linke. 2201 West 21 Place.

PARDUOSIU TAVERN arba pri- 
msių pusininką — vyrą arba mote

rį su mažais pinigais. Atsišaukite.
7013 So. Wėstern Avė.

PARSIDUODA . TAVERNAS su 
namu — dėl priežasties moters mir
ties. 4559 So. Wallace St.

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

DELICATESSEN ir GOCERY 
STORE PĄRSlbUODA. Pilnai įren
gta. Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimynoj. 4523 So. Honorę S.t.

Real Ėstate For Sale
PARSIDUODA MARQUETTE 

PARKE F0RECLOSERIAI
4 lietai po 4 ir 5 kambarius. Vi

sai arti .parko ...................... $9,350
2 flatis, “Brick-Veneer” po 5 kam

barius — gražus basementas, graži 
vieta ...............  ...• $5?500

2-fletis medinis arti gatvekarių 
$2,850 — $500 cash., o kiti išmokė
jimais.

BRIGHTON PARKE
Naujas mūrinis 4-fletis, Bungalow 

stogas ................................ $9,000
8-flatis medinis, ................   $2,500
Medinė bungalow, 6 dideli kamba

riai, apšildoma. Garažas 
ir vigadniausias namas, 
mentinis basementas. Kaina $3,500

Kreipkitės
KAZYS URNIKIS, 

4708 So. Western Avenue.

— šviesi 
gražus ce-

KETURIŲ PAGYVENIMŲ kampi
nis muro namas 2—8, 2—4 kam., 3 
karų garažas. Randasi arti Mar- 
ųuette Parko, 9 metų senumo už vis 
geriausias pirkimai, .....;.... $11,500

2 STORAI, 5 flatai po 3 rumus, 
taipgi netoli nuo Marquette Parkoj 
kas ieškote gero investmcnto, malo
nėkite pamatyti šitą.

6 KAMBARIŲ ,BUNGALOW, 2 
karų garažas. Randasi 69 bloke ant 
Campbell Avę. Kaštavo $Į1,OQ0, par
siduoda ųž pusę prekes. Kas mylite 
Marųhette Parką ir norite apsipirk
ti čią savastį, it sutaupyti ieškojimą 
laiką, kreipkitės pas mus.

A. Z. MICHULIS, 
2502 W. 69th St., Prospect 1844.

MARQUETTE PARKE 2 po 6 mū
rinis apšįldomas, parsiduoda pi
giai. Atsišaukite 3310 So. Wallace 
St., L. Sirųs.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
BRIGHTON PARKE

2-jų aukštų namas, 41 ir Mąple- 
wood Avenue. Kaina $2,900. Nėra 
morgičių. Išsimaino ant lotų ar 
brangesnio namo? ar ką turite mai
nyti.
MARQUETTE PARKE 2-jų flatų 
po 5 kambarius, karštu vandenių 
apšildomas, 2-jų karų garaŽ&s, pla
tus lotas, Kaina ...................... 6,500

VIŠTŲ FARMA
Netoli Kazimlerinių kapinių, 2 ak

rai žemės, ^eri trobesiai, parsiduo
da labai pigiai, su jnahr įmokėjimų.

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

< Tel. Grovehill 0306.

Real Estate For Sale
PARDUOSIU MŪRINĮ NAMĄ, 2 

flatų — 4 rendos — kainavo $10,000 
Dabar atiduosiu už $4,000. Šią sa
vaitę turi būt parduota.

1613 Sp. Morgan St
„ - - , , i , , ii | .

PARSIDUODA MARQUETTE PAR
KE 4 flatų kampas — J po 8, 2 po 
4 kambarius. 3 karų mūrinis gara
žas. Kaina $11,500.

E. VITKAUSKIS, 
8347 W. 60th St., Republic 9578.

PARSIDUODA 2 “COTTAGES” 
4—3 kambariai su visais paranka
mais. Randasi Chicago Lawn. Kaina 
žema — greitam pardavimui.

4743 So. Maplewood Avė.

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

Kreipkitęg laišku,
1^39 So. Halsted Street, 

Box $71.

PERKAM, PARDUODAM, MAI- 
NOM NAMUS, farmas, lotus, mor- 
gičius, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigią! pirkti, Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku pas:

C. P. SURDMSKIS and CO., 
655J. So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0306.

DEVYNI KAMBARIAI, gerai su- 
budavotas, muro namas su dviem 
vapom, tinka dviem apartmentams. 
Karšto vandens apšildymas. Gera 
transportacija. Arti prie parapinės 
ir viešosios mokyklų. 5607 South 
Wells St. Pigi kaina.

PARDAVIMUI MŪRINIS 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, 8 metų senu- 

I mo—parduosiu pigiai—priežastį pa- 
Įtirsite ant vietos. 3243 South Eme- 
rald Avenue.

KETURIŲ PAGYVENIMŲ MŪ
RINIS NAMAS, 9-nių metų senu
mo, netoli Marąuette Parko $8,000.

PAUL M. SMITH and COMPĄNY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOUEEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug garų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

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

EXTRA BARGENAS RANDASI 
SOUTH SIDE 

PARSIDUODA už cash arba mai
no į Bungalow ar dviejų flatų na
mą: 4 bučernės, kurių bizniai yra 
gerai išdirbti. Nupirkęs bile vieną iš 
šių biznių, busi laimingas ir dėkin
gas, nes parsiduoda už prieinamą 
kainą; geras biznis nepraleiskite ši
tos progos, o jums bus nauda. Norė
dami pirkti. ar parduoti visados 
kreipkitės prie musų; teisingas irkreipkitės prie musų; 
greitas patarnavimas.

PAUL M. SMITH
4631 So. Ashland 

Tel. Bouievard 
Ofisas 2-ros lubos su

and CO.
Avenue.
2800
J. J. Grish.

, TIKRI BARGENAI '
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. MICKEVICE and CQ. 
6816 So. Westem Avenue.

-Hemlock 0800.

TON.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BJG LUMP ................... $6.00
MINE RUN STAMBIOS

.....................   $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

EGO ..............
NUT .............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
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Jarsinkitės “N-nose”



Kas Yra Karolis Radekas?
i

Ryšy su paskaita apie “Troc-ki- 
ninkų” byla, kurią. “Naujienų” 
redaktorius, P. Grigaitis skai
tys kovo 10 d., vakar “Naujie
nose” buvo paduota Pratakovo 
biografija. Piatakovas buvo vie
nas iš trockininkų, nuteistų su
šaudymui.

šiandien paduodame trumpą 
Karolio Radeko portretą. Ant
roje “trockininkų” byloje, ku
ri Įvyko prieš trumpą laiką, 
Radekas lošė bene svarbiausią 
rolę. .į ■

P. Grigaitis skaitys paskaitų 
kovo 10 d. Chicagos Lietusių 
Auditorijos didžiojoj salėje.

Karolis Radekas t

Nuteistas kalėti 10 metų Ka
rolis Radekas (tikra pavardė— 
Sobelzon) yra “trockininkų by
los” įdomiausia figūra.

Radekas, anot jo paties, jau 
35 metus dalyvavo socialistinia
me ir revoliuciniame judėjime. 
Radekas — Lenkijos .žydas, va
karų kultūros žmogus. Jis daug 
metų dalyvavo Lenkijos socia
listiniame judėjime. Radekas, 
kaip ir miręs Dzeržinskis, buvo 
Lenkijos ir Lietuvos socialde- 

[mokratų partijos narys, ši par
tija buvo labai artima Rusijos 
bolševikams ir, pagaliau, pasi
vadino Lenkijos komunistų par
tija.

Pilsudskis ir senesnieji Len
kijos socialistų partijos veikė
jai — tai Radėjo pol iltiniai 
priešininkai ir... gėri pažįstami.

Pilsudskiui- mirus, Radekas 
parašė “Izvestijose” ilgą ne
krologą, kuriame pabrėžė mar
šalo nuopelnus Lenkijos lais
vei ir nepriklausomybei.

F) dėkas aukštos inteligenti
jos žmogus, nepaprastai talen- 
tinga'Sj .enciklbpediškos erudi
cijos publicistas. Iki praėjusių 
metų Radekas buvo Sovietų ofi
ciozo “Izvestijų” redaktoriaus 
padėjėjas ir rašydavo straips
nius užsienių politikos klausi
mais. Be to, jis ėjo užsienių 
reikalų komisariato patarėjo 
pareigas.

Komunistų partijoje Radekas 
buvo vertinamas, kaip užsienių 
politikos specas, intelektualinė 
pajėga ir graži žurnalisto 
plunksna. Radekas buvo labiau 
panašus j kairųjį vakarų sočia-

. . > • .... .... . ..... .... - . .•

listą, negu į fanatiškai nusitei
kusį komunistą. .

1917—1918 metais Radekas 
pasisakydavo už sisitarimą su 
socialistais ir nepritardavo be
atodairiškam jų persekiojimui.

Lenino vyriausybei pradėjus 
taikos derybas su Vokietija 
Lietuvių Brastoje, Radekas pa
raše keletą straipsnių, kuriuo
se protestavo prieš tai, \kad 
“Sovietų vyriausybė, iškėlusi 
pavergtųjų tautų laisvo apsi
sprendimo Šukį, sutinka atiduo
ti Lenkijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos liaudžių likimą vo
kiečių imperialistų nuožiūrai”.

IRadekas nuo 1917 metų bu
vo karštas Trockio šalininkas. 
Savaime suprantama, kad ir, 
Stalinui pradėjus “likviduoti” 
Trockį, Radekas ir viešai ir 
slaptai rėmė Trockį. Trockis 
buvo - nugalėtas, ir Radekas 
“įklimpo”. Išsigandęs represijų, 
Radekas ėmė ‘‘atgailauti ir su
silaukė pasigailėjimo”. Nors 
Radeko “atgaila” nieks netikė
jo, bet, kaip nepakeičiamas už
sienių politikos specialistas, jis 
buvo paskirtas antruoju “Iz- 
vestijų”. redaktorium. Jo straip
snius dažnai perspausdindavo 
rimčiausi užsienių laikraščiai. 
Bet Radeko “nusidėjimai” ne
buvo užmiršti. Zinovjevo ir Ka- 
menevo bylai prasidėjus, jis

buvo suimtas, bepadėjo ir jo 
straipsnis “Izvestijose”, kuria
me jis reikalavo Zinovjevui ir 
kitiems saVo draugams mirties 
bausmės. Nepraslinko metų, ir 
Radekas atsisėdo kaltinamųjų 
suolan ir buvo nuteistas už 
valstybės išdavimą ir . t. t. ir 
t. t. . • >

Pritrenktas Lietuvis
1 . 4 • > ■ .

J. Šimkus Prarado 
Atmintį

Nežino kur gyvena; buvo au
tomobilio papnipštas ar pri

trenkiąs kilcįkiu badu

Gal šiandien J. Šimkus at
gavo atmintį ir surado savo 
namus. Bet šią žinią rašant, 
jis jokiu budu negalėjo atsi
minti kur gyvena.

J. Šimkus, suaugęs, viduti
nio amžiaus lietuvis, atėjo į 
“Naujienų” redakciją ketvir
tadienio vakare. Kartu su juo 
atėjo policija, kuri Šimkų ra
do parmuštą gatvėje.

Lietuvis, matyt> rfuvo taip 
smarkiai pritrenktas, kad pra
rado atmintį. Savo pavarde 
žinojo, bet paklaustas kur jo 
namai, kur gyvena, Šimkus 

negalėjo atsakyti.
Policija rado jo kišeninį 

knygelę, kurioje buvo keli ad
resai. Vienas iš tų adresu, po 
pavarde “Šimkus”, padavė 
numerį South Ada gatvėje. 
Policija ten nuvyko. Pasirodė, 
kad Šimkus ten gyveno prieš 
12 metų. Kitame puslapyje bu
vo Šimkaus duktė® vardas.

I4 ■

Prie vardo buvo paduota Lin
dimom mokykĮos adresas. Ten 
nuvykusi, policija atrado, kad 
duktė užbaigė mokyklą keletą 
metų atgal. .

Ligonine nepriėmė Šimkaus, 
nes jis nebuvo sužeistas. To
kiu bildu jam teko pernakvoti 
po policijos nuovados pastoge.

Šimkus spėjo, kad jis gyve
na kur nors “Naujienų” apie- 
1 ink ėję.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

. šeštadienis, vasar. 27, 1937

“PIRMYN” CHORAS PAKVIESTAS DAI
NUOTI PROVISO APIELINKEJE

Pildys programą Proviso High School 
rūmuose, Maywoode

' • ' '

West Town Parent-Teachers apiėlinkės organizacija. Prie
Association pakvietė Chicagos 
Lietuvių chorą “Pirmyn” dai
nuoti tos organizacijos metinia
me koncerte. (

< *

Koncertas įvyks kovo 6 d. 
'Proviso High School rūmuose, 
Maywood miestelyje, netoli 
stambios lietuvių kolonijos, 
Melrose Park.

“Pirmyn” choras išpildys vi
są vakaro programą. Kartu su 
choru dalyvaus keli solistai, ku
rie dainavo choro operetėse ir 
operoje “Cavaleria Rusticana”.

Programas susidės iš lietu
viškų liaudies dainų, lietuviškų 
tautinių šokių ir ištraukų iš 
veikalų, kuriuos “Pirmyn” cho
ras pastatė scenoje. Kartu su 
choru dalyvaus ir “Strolleriai”, 
kurie pagarsėjo Pasaulinėje pa
rodoje, , kas ketvirtadienį šok
dami lietuviškus šokius Paro
dos lankytojams.

West Town Parent-Teachers 
Association yra stambi Proviso 

jos priklauso žymesni žmonės 
iš 30 suvirs tos apiėlinkės mie
stų, miestelių ir kaimų. ProvL 
so apielinkėje ji lošia svarbią 
rolę.

* Proviso lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti koncerte. Salėje 
gali sutilpti apie 1,500 žmonių. 
Didžiuma bilietų bus išplatinta’ 
iš. anksto, bet dalis parsiduos 
prie durų.

Kas Pametė Raktus 
Bridgeporte?

Ateikite Į “Naujienas”

BRIDGEPORT. P-a Sher- 
pitis, 3311 S. Lituanica avė., 
penktadienį, apie 3-čįą valandą 
po pietų rado ryšulėlį raktų. 
Jie buvo pamesti prie 33-čios 
ir Lituanica gatvių. Asmuo, ku
ris pametė raktus, prašomas 
atsišaukti į “Naujienas”.

i , ■ |''

Ašarinėmis Dujomis Puolė Streikierius “ Išmetė Iš Dirbtuvės

FAN

IŠMESTI Iš DIRBTUVES — Vakar anksti rytą 
streikieriai buvo išmesti iš Fansteel plieno dirbtuvės, 
North Chicagoje. Mušeikos puolė juos du kartus ir ap
mėtė ašarinėmis bombomis, pirm negu darbininkai pa-, 

^sidavė. Naujienų-Tribune Photo
i. . • • • v ■

STREIKIERIŲ PRITARĖJAI — Būrys simpatizato- 
rių susirinko prie Fansteel dirbtuvės laike mušeikų 
puolimo ir šaukė streikieriains nepasiduoti. Bet strei
kieriai neatsilaikė.

STREIKIERIŲ GINKLAI — Mušeikos naųįojp aša-; 
rinės bombas ir ginklus prieš Fansteel streikierius,. bet 
streikierius “amunicija” susidėjo iš mažų metalo gaba
lų, kurie pasirodė per silpni priešą nugalėti.

riai, mušeikos vejami, apleidžia Fansteel dirbtuvę.

IRGI EVAKUOTA — “Sėdintieji” streikieriai IpUvo 
išmesti ir iš Douglas Aircraft dirbtuvių, Santa Monica, 
Californijojc. Ten streikuoja keli tūkstančiai.

i

STREIKAS DECATUR, 
ILL' — Centu ry AVall. Pa
per dirbtuvėje, Dccatur,

' • ' ‘ *•' ’ . ' ■ v . • ‘ ‘ • 1 » I ■’

III., kilo streikas. Trumpai 
sėdęję, darbininkai apleido 

' ‘ ‘ ‘ . '4- - • '

dirbtuvę. Reikalauja algų 
pakėlimo.

NUŽUDYTAS — Ras Des-

SUKILĖLIŲ RANKOSE — Du vaizdai Ispanijos 
miesto, Malaga, kurį sukilėliai atėmė nuo lojalistų. Vir
šuj, raiteliai okupuoja miestą. Apačioj, sukilėlių sargy
ba gatvėje. Naujienų-Acme Phoio

ta Demtu, buvusio Abisini- GRĘSIA KALĖJIMAS — Dr. Francis E. Townsend,
jos imperatoriaus Haile-Sęl— $200 senatvės pensijų plano autorius, su savo advokatu,
lasie žentas, kurį italai su- Elisha Hanson apleidžia teismą, Washingtone. Town-
ėme ir nužudė Abisinijoje send buvo teisiamas už atstovų buto paniekinimą. Teis-
(Ethiopijoje). > mas rado jį kaltu. (
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Lenkijos provokacijos 
Lietuvoje

(Musų specialaus korespondento.Lietuvoje)

Italijos ir Vokietijos kai ku- su Lietuva. Tai atvira žaizda ir 
rie užsienių politikoje laimėji
mai 'lenkų imperialistams ir re
akcininkams neduoda ramybes, 
jie seiles ryja ir iš pavydo šėls
ta. Juk Italijai veik prieš visos 
Europos valstybės tarimus pro
testus ir net Tautų Sąjungos 
tam tikrus padarytus žygius 
vis dėlto užkariavo pusiau be
ginklę Etiopiją ir ją prijungė 
prie savo valstybės teritorijos 
ir save imperija paskelbė. Be
je, imperija kolkas / tik kelių 
valstybių pripažinta, bet tų val
stybių tarpe yra Šveicarija ne 
tik kad maža valstybė, bet jos 
teritorijoje randasi Tautų Są
jungos rezidencija, tai tikras 
rodyklis, kad ir kitos valstybės 
naują imperiją pripažins ir pa
teisins visus kitus laimėjimus. 
Dar daugiau, Britanija jau su
tiko su Italija pasidalinti Vi
duržemio jurose laivynų sfero
mis, tai jau tikrai didelis lai
mėjimas. Be to, Italija pamažu 
įsigali kai kuriose Ispanijos sa
lose ir kartu su vokiečiais eks
ploatuoja užimtas generolo 
Franko Ispanijos teritoriją.

Vokiečiai savo ruožtu aki
plėšišku budu neva’ anglams 
protestuojant atstatė sayo karo 
laivyną. Bet svarbiausiai, į nie
ką nepaisant, įsikūrė savo ga
lingą armiją, kas einant Versa
lio sutartimi nebuvo galima pa
daryti., • ( V ’*

Ir Vokietija,* atstačiusi savo 
armiją, remilitarizavo Reino 
slėnį, veik įsigalėjo Dancige ir 
akiplėšišku budu atvirai siun
čia pagalbą generolui Franko 
savo kariuomenės dalis. Už ši
tuos vokiečių “nuopelnus” Is
panijos sukilėliai ' leido vokie
čiams vežti iš Ispanijos varį ir 
iš Ispanijos Moroko geležies 
rudį.

Ginklams gaminti ir sunkiai 
vokiečių pramonei šitai visa 
reikalinga. Iš Vokietijos į Ispa
niją eina pilni laivai su gink
lais ir iš tenais jie grįžta pri
krautais vario ir geležies rudos. 
Mat, vokiečiai karo dėka netekę 
Elzas ir Loteiingijos neteko di
delių geležies kasyklų. Iki šiol 
geležies rudą įsigydavo savo 
pramonei ir ginklams kalti Šve
dijoje, bet užtai reikia mokėti 
pinigus ir mokėti grynais. Tai 
geriau visokių sukilėlių ir sa
vanorių priedangos dėka veik 
nemokamai įsigyti plienui dirb
ti reikmenis ir medžiagą.

Morokiečiai ne europiečiai, 
jie dirba veik dykai ir kitus 
skerdžia pusdykiai, — tik rei
kia duoti ir nurodyti kas skers
ti. O šiuo atsitikimu surasti Is
panijos vyriausybininkai. Vo
kiečiams gera rugiapiutė.. Ge
nerolas Frankas grynais mokė
ti negali, bet jis gali savo žan
darmerija priversti darbiniu; 
kus dirbti už pusdykį. Štai dėl- 
ko tokiomis žymiomis aukomis, 
tokiu dideliu atkaklumu gene
rolas Frankas vokiečių “sava
noriams” padedant pirmiausiai 
įsigalėjo tų kalnų srityje, kur 
kasamas varis...

Visi šitie laimėjimai jau nuo 
seniau lenkų imperialistams su
suko galvas. Juk ir jie pradėjo 
kelti klausimą, kad ir jiems rei
kalingos kolonijos, juk ir- jų 
valstybė priklauso didelėms val
stybėms. Na, o kas per didelė 
valstybė, jei ji neturi savo ko
lonijų, jei ji neturi ką eksploa
tuoti, mandagiai tariant, ką 
kultūrinti. Lenkams daug kas 
prikiša,' kad negera, kad iki šiol 
neturi sutvarkius savo reikalus

tokia žaizda, kuri visai negyja 
ir net juo toliau, juo labiau ir 
skaudžiau jaučiama.

Ir‘dar su kuo reikia sąskai
tas išlyginti? Su tokiu kaimy
nu, kurio lenkai nenori žinoti 
ir kuriam tikrojo vardo neturi 
—Kauno Lietuva. — Juk kitaip 
veik visa lenkų -spauda Lietu
vos nevadina.

—Kokia čia Lietuvos respub
lika? Tai tik klebonų išmislas, 
—net ir šiandien šitaip lenkai 
įžeidžiančiai kalba’ apie Lietu
vą! —Juk tai bernų tauta, ku
ri net neturi nei savo literatū
ros, nei savo bendrosios kalbos, 

|o šneka kažkokiu žargonu.
Panašiai rašau t jus aptiksite 

nėt rimtoje lenkų spaudoje, 
skirtoje rimtam skaitytojui.

Ir štai metai bėga, metai ei
na, o Lietuva nenusilenkia len
kams ir jų smurto nenori pri
pažinti. ' \

Lietuva ne Etiopija’, Lietuva 
ne Moroko, ji tvarkosi savai
mingai ir nenustoja kultūrin
gam pasauliui diena iš dienos 
kalte kalti, kad lenkai yra su
laužę sutartį, kad jie smurto 
keliu yra Lietuvos teritorijos su 
sena sostine ir kultūros židiniu 
užėmusi. •

Koks čia malonumas išdidžiai 
bajorų valdomai tautai nuola
tos šitai girdėti. Visokias prie
mones lenkai išmėginę dabar 
stvėrėsi šlykščiausids proVoka- 
cijos, kokia tik galima. Pir
miausia pradėjo šaukte šaukti, 
kad Lietuvoje lenkai persekioja
mi. Matai, kažkoks lenkas Kau
ne gavo nosies slogą, turėjo at
sigulti. Tai kas kaltas, jei ne 
lietuvis. Lietuvis lenką smau
gia. Ir prasidėjo. Jei lietuvis 
lenką smaugia, tai reikia juos 
pamokyti. Ir visi šitie metai, 
tai yra praeitieji metai — tai 
yra ne kas kita, kaip Vilniaus 
krašto lietuvių persekiojimas.

Uždaryta jau veik visos lie
tuvių tenai draugijos, jau ne
liko lietuvių pradžios mokyklų. 
Uždaromos gimnazijos, lietuvių, 
veikėjai kišami į kalėjimus. 
Prisiminkim, kad lenkams lietu
vių mokyklų išlaikymas nei vie
no cento nekaštuoja, nes jas 
lietuviai savo lėšomis išlaikė.

Ir Kaunas, kad ir protestuo
ja, bet tyli..'. Kauno Lietuva 
lenkų mokyklų pas save neuž- 
darinėja, o tik šaiposi, juokia
si, esą lenkai eina generolo Mu
ravjovo pėdomis, esą generola’s 
Muravjovas nebuvo tiek žiau
rus lietuviams, kaip štai dabar 
lenkai. O juk tikrasis lenkų 
tikslas ir buvo išprovokuoti lie
tuvius. Taip išprovokuoti, kad 
butų galima smagiai visam pa
sauliui šūktelti, štai ką lietu
viai daro! — Už tai nukryžiuo
ti juos, pamokyti lietuvius, bet 
lenkų bajoras kilnus, jis tik nu
baus lietuvius užimdamas jų 
gyvenamas žemes ir truputį 
juos sukulturins... Ir vis dęlto 
Lietuva šitoms provokacijoms 
nepasidavė.

Ir štai lenkai ėmėsi paskuti
nės priemonės. Sausio 15 dieną 
kulkosvaidžiais ginkluoti įsiver
žė į Lietuvos teritoriją ir Čia 
nustatė kitas sienos ribas. * 
.. Tiesa, vos kelias varsnas len
kai į Lietuvos tęritoriją įsibrio- 
vė ir keletas tik ginkluotų ka
reivių.' Bet provokacijai pakan
ka vieno neatsargaus šūvio... 
Šitas įvykis jau nuskambėjo po 
visą Europą ir bus pasiekęs jū
sų kontinentą. Ir čia nepalan
kiai lenkams komentuojamas!...

Bent didžioji Europos spauda 
lenkų provokacijoms nepritaria.

Bet juk lenkams spaudos o- 
pinij-a nerupi, kaip ji nerūpėjo 
italams ir vokiečiams. Tokie žy
giai ne dėl to daromi, kad spau
da’ juos išgirtų. Spauda parašys, 
parašys, ųusibos ir nutils, o tai, 
kas bus padaryta, tąi pasiliks! 
Kad tik Užbrėžtas tikslas butų 
atsiekta...

, >• i ' ■ ' /

Bet kad šitai atsiekti, reikia 
lietuvius išprovokuoti. Bet Lie
tuvoje tylu,.. Lietuvos kariuo
menė ir šiuo atsitikimu neišei
na iš savo kazermių... O tikrai 
lenkarųs butų naudinga, kad 
bent kokia1 proga jie galėtų ta
vo kariuomenę sutraukti pagal 
Lietuvos’ sieną. Tuomet, ir tik 
tuomet priverstų Lietuvą derė
tis, tai yra padiktuoti tokias 
Lietuvai sąlygas, kokias lenkai 
norėtų! štai lenkų užmaskiruo- 
ti/tikslai! .

> . . .r . ■ ■ •

Dabar geriausia proga šitai 
atsiekti. Europos didžiosios val
stybės turi- daug pas save ir 
kitur darbo. Jų dėmesys , nu
kreiptas į kitus reikalus. Tai 
patylomis daryk, ryžkis! Juk 
Italija nepaskelbus karo Etio
piją užėmė!... Karas galimas 
tik Tautų Sąjungos pritarimu! 
Tai skaudi ironija, bet ji visai 
vietoje! . .
Lenkijos provokacijos Lietuvoj

Taigi, šitie lenkų bajorų pa- 
tilties didvyriai ir nori italų fa
šistams, vokiečių nacionalis
tams pamėgdžioti. Bet pas len
kų bajorus jau nuo senų laikų, 
kad ir viskas daroma labai te
atrališkai ir tragiškai, bet la
bai gremėzdiškai. Ir vieton aša
rų, ar didelio susijaudinimo, iš
šaukia tik juoką. Juokas len
kams ‘ peiįis po. kaklu.. Juk iš 
lenkų feėhiau, o ir dabar daug 
kas juokiasi. Lenkų bajorų is
torija, tai graži juoko knyga. 
Jie tra’gingai, bet komiškos^ 
apystovose pražudė savo, o karį 
tu ir Lietuvos r valstybes. x JSįp, 

.i‘ ‘■./•fe
Lenkų bajoras be teatrališkoš 

scenos nėra įmanomas. Jis vis 
nori kažką stambaus atlikti, 
kažką iš nelaimių gelbėti. Ir 
šiandien dar jie gyrėsi ir tebe- 
sigiria, kad anuomet Europą 
nuo totorių antplūdžio išgelbė
jo, o dabar nuo bolševikų!

Tik pamanykit, kokie tie len
kų bajorai geraširdžiai. Nevel
tui dabar jie Lietuvą nuo lie
tuvių nori išgelbėti!...

O Lenkijos bajoras dabar y- 
pač piktas. Musė prieš savo ga
lą taip pat labai pikta ir, įkyri, 
landi... i

Lenkijoje streikai nemažėja, 
bedarbė auga ir areštai didėja! 
Tai begaliniai liūdni faktai. O 
pro šituos liūdnus faktus rau
donuoja... Ne tik darbininkai, 
bet ir valstiečiai atsidėję klau
so, ką sako radio iš Kievo ir 
Minsko lenkų kalba...

Didžiuma lenkų valstiečių .tik
rai pusbadžiai gyvena. Varšu
vos, Vilniaus universitetai užda
ryti, nes tų universitetų admi
nistracija nepajėgia suvaldyti 
įsisiūbavusių studentų. Tų stu
dentų, kurie savo tėvų pėdomis 
eidami panoro mušti žydus... O

Fansteel Streiko Vadui Išimtas Varantas . —n—^—0-1 i i

L. *
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. . MEYER ADELMAN, G I. O. ORGANIZATORIUS 
ir Fansteel Metallurgical Go„ plieno streiko vadas, prieš 
kurį Waukegano teisėjas išdavė varantą. Vakar mušei
kos užpuolė streikierius dujų bombomis ir juos išvarė 
iš dirbtuvių, kurios randasi North Chicago j.
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žydą, kad ir, žydą mušti ne vi- -—Velniai trauktų! Kas lietu- 
suomet yra patogu. Juo labiau vius moko, kas jiems padeda?

Niekaip lenkų bajoras negali 
supranti, kad tasai lenko bajo
ro buvęs baudžiauninkas butų 
tiek išgudrėjęs!

Seniąu fc|uvo manyta, kad ge
riausi Įįeituviams patarėjai. tai 
vokiečiai, bet dabar lenkų ba-

nepatogu, kai dėl paskolos rei-1 
kia kreiptis į; Prancūziją. Bet 
juk jaunimas to nepaiso. Juk 
jis taip išauklėtas, kad Lenki
ja yra didžiule valstybė ir gali 
daug ką Sau įleisti, ko kiti ne-

ei joms nepasiduoda. .
Bet netenka manyti, kad 

karštuolių nebūtų, kad visa ei
tų. ramiai, šovinistiniai nusitei
kęs besimokąs Lietuvos jauni
mas šėlsta, kraujas verda... Bet 
vis dėlto ne tiek, kad visa tai 
viešai prasiveržtų. Rimties mo- 

. mentą net karštuoliai nujaučia 
ir labai provokuojami nepasi
duoda', nors' kartais policija tu
ri rūpesčio... >

Lietuvos lenkų sportininkai 
turėjo savo komandą, šitose 
komandose būrėsi daugiausiai 
lenkų, šovinistinis aktingasis e- 
lementas, kuris buvo remiamas 
iš Varšuvos, šitie sportininkai 
jau nuo "seno visokiais budais 
tolygias lietuvių sporto koman
das provokavo. Maža ką jie de
monstratyviai laike žaidimo 
lenkiškai kalbėdavo, bet visaip 
lietuvius pašiepdavo, šiepdavo 
tiesiog užgaulingai. Ir kaip tik 
užtai jie būdavo nubausti, tuoj 
pakeldavo didžiulį lermą. Tokį 
ermiderį padarydavo, kad jie 
skriaudžiami kaipo lenkai ir ši
tuos mažus incidentus, kurie 
tik sportininkų tarpe galėdavo 
kilti, — jie išpūsdavo lenkų už
sienyje spaudoje. Prirašydavo 
butų ir nebūtų daiktų.

čia tai ir eidavo visokios pro
vokacijos. Provokac'jos sąmo
ningos, planingai apgalvotos ir 
iš kitur diriguojamos,.

Pagaliau Lietuvos visos spor
to komandos be jokio skirtumo 
ir tame skaičiuje žydų, ir vo
kiečių nutarė 
tininkais visai 
santykių su 

Kitaip , tarus, 
sportininkams 
kotas.

Tai bene pirmas toksai vie
šas žygis, kuomet čia savo kraš
to lenkai viešai pasmerkiami 
bet smerkiami ne kaipo* tok’e,' 
o kaipo sportininkai nesilaiką ’ 
tam tikro sportininkų etiketo.

Lietuvoje,visos Jenkų mokyk
los, kurios veikė iki šiol tebe
veikia. O taip pat nėra uždary
ta bet kokia lenkų organizaci
ja. Lenkai bajorai, kuriems pa
vesta vesti jų dvaruose kultū
riniai ūkiai juos tebetvarko, 
kaip ir tvarkę, žodžiu, nuo len
ko galvos dėl lietuvių katės 
joks plaukas nenukrinta. Na, 
žinoma, jei jis krinta dėl senat
vės, tai pagal lenkų spaudą lie
tuvis čia' kaltas...

Lietuvoje lenkai ir kultūri
niai ir ūkiškai kuriasi kaip 
jiems tinka. Jei kultūriniai kar
tais negali visa tai daryti, kas 
jų butų norima, tai ūkiškame

Taigi, reikėjo universitetus' vokiečiai,^ Dėt dabar lenkų Da- 
ųždaryti, kad jaunimą, tą karš-'Joras jsitiEino, kad lietuviui vo- 
tąjį jaupimą šaltuose kazermė-' Lietis joks draugas. Lenkai, 
se>raviįim^ Juk universitetą1 imperiabstįškai nusitei- 
už&’rius ^stijdęntai prarado sa- 
V(£$eisęs$ir privalėjo stoti į ka
reivių eilės.,C’i

Tik tokiu budu žydų kailis 
apsaugotas; Apsaugotas ne dėl 
to, kad lenkų bajoras nenorėtų 
pamušti ■ žydą, juk tai jo tradi
cija mušti žydą. Bet tik dėl to, 
kad to bajoro valdomai valsty
bei prireikė ir skubiai prireikė 
pinigų... Tai reikėjo paaukoti 
šiuom tarpu savo jaunimu, be
rods šiems laikams jis produk- 
tingai suvartotų, tai atiduoti j 
kareivines. Kas žino, gal ir nau
dingiau, kaip smegenis mokslo 

. problemomis varginti. Geriau 
raumenis mankštinti. Tokie lai
kai!... Lenkų bajorai šitai ge
rai nujaučia. Todėl nors mažiu
kę provokaciją iššaukti, nors 
vienas varsnas į Lietuvos teri
toriją jsibriauti ir... ir paskui 
parodyti kas galima! Ir tuo bu
du alkanas valstietis, bedarbis 
darbininkas gal pamirš savo 
vargus ir bus galima jis Lietur 
vos įvykiais pavaišinti. Lenkų 
tautinėms ambicijoms peno 
duoti ir parodytu kad Lenkija 
dar nežuvo, ji moka savo gar
bę ginti....

Bet rambus lietuvis toms 
provokacijoms nepasiduoda.

kęs bajoras negali sau dovano
ti ir nurimti. Juk šitokie žygiai 
naudos neatneša lenkų bajorų 
režimui i sveikatą neina. Tokie 
nepasisekimai reikalauja vis 
kalėjimuose naujų vietų... Jau 
keletas mėnesių atgal1, kaip ra
šiau, kad lenkai lietuvius pro
vokuos ir provokuos visokiais 
budais, kad lenkų vidaus padė
tis tokia,z kad jiems reikalinga 
savo gyventojų dėmesį į ką 
nors nukreipti. Štai dabar visa 
tai eina. Pirmiau tos provokaci
jos ėjo Vilniaus krašte, o da
bar mėginama čia' Lietuvoje. 
Tik nesiseka, lietuviai provoka-
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su lenkais spor- 
nežaisti ir jokių 
jais nepalaikyti.
Lietuvos lenkų 
paskelbtas boi-

gyvenime gal turi daugiau, ne
gu jiems .reikia ir negu jie pri
valėtų turėti, čia tikrai jie ga
lėtų būti labiau varžomi. Ir var
žomi ne kaipo lenkai, bet kaipo 
tasai ūkio gyvenimo sluogsnis, 
kuris dar turi daug visokių ne
pelnytų lengvatų. Juk jei už iš
parceliuotus dvarus mišku, ar 
grynais pinigais apmokama, tai 
lenkams apmokama, nes Lietu
voje dvarininkai tik veik vieni 
lenkai buvo. Jei nepaisyti jau 
ūkiškų interesų, tai jau vien 
tautiniai sumetimai reikalautų 
jiems už išparceliuotus dvarus 
nieko neduoti! O dabar jau 
daug yra atsitikimų, kuomet ši
tai jie gauna ir kartais net to
kie, kurie net Lietuvoje negy
vena.

O juk, kaip įvykiai rodo, jie 
ačiū už šitai nesako. Ne tik kad 
nesako, bet dar labiau provo
kacijomis užsiima. Valstybine 
ir tautinė išmintis reikalautų 
šitą bajorų luomą ūkiškai 
labiau spustelti ir tikriems 
tuvos šeimininkams šituos 
turinius dvarus atiduoti,
jau bent jei tuomet Lenkijos 
bajorai Lietuvą provokotų, tai 
butų žinoma už ką jie provo
kuoja.

dar 
Lie- 
kul- 
Tai

Ir tuomet šitokios provokaci
jos visų Lietuvos gyventojų su 
didesniu širdingumu, butų at
remtos.

O dabar prie demarklinijos 
lenkas iš Lenkijos bajoras Lie
tuvą provokuoja, o čia, Lietu
voje tasai lenkas bajoras tik 
šaipos ir tylomis iš lietuvio ty
čiojasi. Jisai sėdi sau tariamai 
kultūriniame dvaro centre, nau
dojasi visokiomis ūkiškomis 
lengvatomis ir nėra atsakingas 
už tą lenką bajorą, kuris iš a- 
ligpūs lietuvius provokuoja ir 
Vilniaus krašte lietuvius perse
kioja. Juk Vilnijoje valdininkų 
tarpe yra nemaža, kurie iš Lie
tuvos yra kilę ir kurių čia gi
minės, ar net broliai turi kul- 
turinius centrus, arba kitas 
dvarvietes valdo.

Iš viso to prašosi logiškos iš
vados !

—Para Pelių m.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” n ^turėtu būti.

ATYDOS! Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
spžinokit apie musų kainas pirmiausiai.
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PRISIPAŽINO
(SSSR anekdotas visai panašus į tiesą)

—Velniai žino, koksai tasai riaus kalbą sakė giminaitis. Vi- 
jaunimas dabar pasidarė, maža 
kuo įdomaujasi, -nieko ž.-noti 
nenori ir visai senų musų kla
sikų neskaito,—skundžiasi Mas
kvos universiteto Meraturos, 
profesorius atėjusiam jį atlan
kyti savo giminaičiui iš GPU 
vald n.nkui.

—Žinai, pakaukiau tavo vie
no studento ir tai jau ne ž op- 
lio, vieno iš gabesnių, -ty.ip sau 
dėl viso ko, sakau kas gi pa a 
šė Eugenijų Oneginą? ,žinąi, 
juokais klausiu* o j s trumpai 
man atsako, — Nežinau..

—Žiuriu jam į akis ir ma
nau sau, kas\čia — šposus kre 
ti, ar ką. Tuomet jau visai rim
tai jo pakartotinai klausiu, -L 
tai kasgi galų ga’e parašė Eu 
genijų Oneginą? O "žilai jis 
man vėl tą patį, — Nežinau. Aš 
jau tuomet net įpykęs jo-irau 
siu: nejaugi negali pasakyti 
kas paras - Eugenijų Onegną?’ 
O jis tuomet lyg susigėdęs mali 
e;ko, — tiktai ne aš! štai tau 
šių dienų musų studentai!

Taip baigė savo pasakojimą 
literatūros profesorius savo gi
minaičiui. 0 
išpūtęs akis 
šorių ir sako

tasai susijaudinęs, 
pažiurėjo į puolė
jam:
ir neprisipažino?

są -naktį vargau su juo. Girdi, 
darykit-ką tik jus norit su nia- 
nijp. Ne aš ir tiek. O jau mu
gant, vyras visai suglebo ir pri
sipažino...

i

—Tai'ką gi j s padarė blogo 
>kad turėjo pr.sipažinti?—klau- 
šia profesorius.

—-Juk pats sakei, kad jis re 
norėjo pasisakyti ^Eugenijų O 
neginą parašęs!

-K,? — nustebo literatūros 
istorijos profesorius.

—Taigi, kad pas mus prisi
pažino, jog jis parašė Eugenijų 
Oneginą!

—Ką -tu čia kalbi? Ką jus su 
luo studentu darėte?

■—Nieko tokio. Nusivedėme i 
GPU ir ištardėme, j tik pats no
gėjai sužinoki iš jc, kas Engė 
lijų Oneginą parašė! Taigi pa 
mus pasisakė, kad tai jo dar
bas !

—-Palauk, nesuprantu, ar <u 
manęs nesupranti. Juk tas stu
dentas nežinojo, kad Eugenijų 
Oneginą parašė Puškinas, ot čia 
tai ir buvo visa žioplystė!..

—-Ką tu sakai? Ot tai triu
kas, tai greit suseksime visos 
tos kontrevoliucinės bandos siu- 
us. Sakyk, kur gyvena tasai 
Puškinas, aš 'tuoj jį į GPU, te
nai jisai man viską pasakys...

—Tu manęs vi ai nesupranti. 
Juk čia kalba eina apie musų 
genialų rašytoją Puškiną, Eu
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Veda MIKAS ŠILEIKIS
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Petro Birtišoš skalp-,PptrrfR roišl’V’ ftkrtnio* H v- • ’FetrrfR reisfKin -IMtmnir Himžn
turos paroda Bosto-;
ne buvo sėkminga į

------------------------------------------ t

Kovo 7 paroda atšidarys
Waterbury, Conn.

Bostone buvo surengta-skulp
toriaus 'Petro Rimšos kurinių 
paroda International Institute, 
kuri tęsėsi -nuo sausio 80 iki 
vasario 14 d. f

Petras Rimša Bostone buvo 
priiintas šu -išskėstom raiikom. 

‘Prie pa'frddos surengimo -prisi
dėjo 'žymesni 'lietuviai ir pro
fesionalai, Dr. Antanui Kapo
čiui •pirmininkau'jant. 'Reine-

^Petras ^reiškia akrtiuo; Rimša 
turi ritmą. Kaip ir visi tikri 
mistikai, jis yra realistas su • 
nUdstsbiais gabumais ir fop- 
tnos akylumu.

-Jo darbai, kai kuriuose at
sitikimuose, labai delikatnųs, 
dękoratyviški ir fantastiški, 
kaip sapnų mužiką. Jis gali iš
drožti veido formą ir teisingai 
išmodeliuoti kaip kad 'gamtoj 
yra. ’

Kaip daugelis mistikų, poetų 
ir skulptorių, jis turi puikią 
sąvoką jumoro, kaip kad jį tu
rėjo ir pats ^licheiangelo. Jo 
karikatūros linija iškelia nesą- 
inbningą jumorą ir jaučiamą 
gyvybės - patosą.”

O t valkata!
—Kas gi savo kvailystėje pri

sipažins, — bent kiek susimąs
tęs atsakė profesorius.

—Gerai, jis pas mane prisi- genijaus Onegino autorių... 
paž'ns. Pasakyk tu man jo var
dą ir pavardę!

Literatūros profesorius išsi
ėmė iš kišenės užrašų knygelę, 
surado kalbamo studento pa
vardę ir ją perdavė savo gimi
naičiui. Šitas tuoj, nieko nela.tr 
kęs, skubiai išsinešdino.

Rytojaus dieną linksmai nu
siteikęs giminaitis vėl atsilam 
kė pas profesorių ir vos kam
bario duris pravėręs džiaugs
mingai sušuko:

—Kas, kame prisipažino? —
—Kas, wame prisipažino? — 

nustebęs klausia profesorius.
—Nugi tavo lasai studentas 

prisipažino!
—Nesuprantu!
-Kur jums profesoriams 

viską suprasti! Pas mus ir pat
sai velnias, ne tik studentas 
kame tik nori prisipažins!

—Ir vis tik man neaišku, -ka
me jis gi turėjo prisipažinti, 
juk nieko blogo nėra pad&ręs, 
tiesa, žioplas...

—Ne toks jau žioplas, kaip tu 
manai, — nutraukęs profeso-

pati 
net
au o 

vy-

tik- 
juk

bus 
ekze'kutoriaus 
Jis visuore

—-Koksai esi profesorius nai
vus žmogus. Suprask, juk mes

Kamenėvą, Zinovjevą ir 
Radeką ištardė ne, tai ką 
reiškia Puškiną tardyti,

ypač jei poetas... Ne tokių 
rų esame matę!

—Bet susimildamas čia 
liausiąs nesus; pratinas, 
Puškinas pašautas mirė!

—‘Sakai negyvas, na tai 
musų vyriausio 
Petersono darba
mums už akių užbėga ir jokių 
ceremonijų su tardomais neda
ro, tuoj prie sienos stato. Ech, 
jai/a’, kad ta lydeka iš mano 
rankų pabėgo!

Tai profesorius iš sa'vę gimi
naičio GPU ž/maus valdininko 
šgirdęs susmuko į savo kėdę.

Giminaitis pažiūrėjęs į pro
fesorių eidamas lauk 
piktai burbtelėjo:

—O vis dėlto apie 
tfuėionierių Puškiną
galėjai tuomet pranešti, kada 
,is buvo gyvas...

—-Vistasrpats.

pro duris

kontrevo- 
dar man

J. Lapėno bylos atrugos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

apie bvusią Lapenų 
tie, tur būt, prisime- 
tenai buvo pažymėta’, 
gandai, kad buk tei- 
ministeris tam tkru

Jei kas yra skaitęs korespon
dencijas 
bylą, tai 
na, kad 
jog ėjo 
singumo
raštu šaulių apygardos teismui 
nurodė, kaip turi būti nubaus
ti Lapenai. Dėl šito laiško ėjo 
visokių gandų. Be to, neva' to 
rašto kopijos gana plačiai btffo 
išplatintos. Du jauni vyrai įn- 
vo Šiauliuose suimti kaipo Įį’.o. 
teisingumo ministerio laiško it 
jo parašo klastuotojaį.

Tiek dėl šitų vyrukų suė/hi- 
mo, tiek dėl to pačio laiško Lie
tuvoje spauda veik nięko nega
lėjo pasisakyti ir tik Štai kaip 
dabar prasidėjo Kaune toji by-1 
la, tai spauda turėjo galimy
bės tos bylos eigą aprašyti. Ido- 
mu, kad tą bylą sekė ir apie ją 
rašė tik opozicijos spauda, o vi
si kiti veik nutylėjo.

Tiesa, toji byla kaipo tokia 
visai nejdomi, bet jos dalyviai 
—. tai šių dienų produktai.

Vienas jų Paskač'mas sugal
vojo Šiauliuose Lapenų bylą 
bent kiek uždirbti. Jisai kažkur

tai sučlu'po teisingumo minis
terio originalą paraštę, ją su 
mantavo, pats rašomąja ma'ši- 
nėh parašė la’šką ir kartu su 
ta parašte nufotografavo. Tuo 
budu gavosi kaip ir tikro laiš
ko kopija. Ir ne bet kokia' ko 
pija, bet net nufotografuota, 
šita kopija - buvo rodoma tei
siamiems ir reikalauta iš jų 
pinigų, nes šioksai laiškas gali 
by os eigą visai kita kryptimi 
pakreipti.

Šito vyruko bendra'darbu bu
vo kijas d ąsuolis čekąpatfekaj. 
Tai t k-ras' šių dienų “didvy
ris.” Jisai buvo “Ryto” dien
raščio Jcpręspon^entas ir... kar
tu teikė informacijas vietos pi-i 
iečių saugumo departamento 
valdininkui, kitaip tarus, šitas 
vyras buvo žvalgybos užver
buotas...

Turėkime galvoje, kad užda
rytas “Rytas” buvo krikščionių 
demokratų dienraštis, tai to-, 
kios spaudos bendradarbis, kuri 
dabar yra opozicijoje...

šitas vyrukas Čekanauskas 
[čia pat norėjo irgi pasišildyti

Ai- sudėsi iki tol, iki tikėjo tu
rėsiąs uždarbi, o jau kuomet 
pamatė, kad iš tos avantiūros 
nieko neišeis, tai tuomet pats 
skubomis p.a’nešė saugumo ( d j-, 
parlamento valdininkams apie 
tokio dokumento suklastojimą, 
žinoma,.pats iš tos bėdos buvo 
tikras, kad išsisuksiąs., ,Bet vis i 
dėlto nepavyko iniiteismas- tuo
du abudu vyruku nubaudė.

Paskačimas gavo du metu ka
lėjimo, o jo pagelbininkas Če 
kanauskas. pusantrų metų. Ar
das falsif katas galėjo paveikti 
Lapenų Šiauliuose ėjusią bylą, 
netenka' čia kalbėti. t Tik viena 
tikrai reikia stebėtis, kad ši 'vi- 
>a istorija laikyta paslaptyje, 
iai yra spauda negalėjo seniau 
apie tai nieko rašyti. O kiek dėl ; 
v su šito ėjo visokių gandų, ' 
kiek spėliojimų ir įtarimų bu
tą! ’ ,

Jei spauda butų turėjusi pro
gos iš karto apie visa tai pla
kiau parašyti, tikriausiai tokių 
gandų nebūtų buvę. O jei jie ir 
butų pas:rodę, tai tikrai taip il
gai nebūtų pli'tę, kaip kad da
bar buvo. Juk spaudoje bukų 
viskas greičiau paaiškėję, negu 
dabar teismo sprendimo Jau
kiant.

Juk ta'sai falsifikuotas doku
mentas net buvo galima dUoj 
•nufotografuoti ir spaudoje pa
skelbti., Juk šioksai žygis 'butų' 
iš karto visus tuos ėjusius gan
dus pakirtęs.

Bet butą kaž kokios savot'š-' 
kos baimės ir todėl nieko ne
keista rašyti. ’

Vjstaspats.

jais buvo žymus amerikiečiai: 
A. J. Philpott, prezidentas 
Boston Art Club; p-lč Georgia 
L. Ely, direktorius Internation
al Institute, ir Franz Denh.au- 
jsęn, skulptorius.

i Tuoj 'po pagodos atidarymo, 
trys Bostoiio dienraščiai gra
žiai aprašė Petro Rimšos pa
rodą. Boston Sunday Post net 
visą ^puslapį pašventė įdėda
mas 8 skulptūros nuotraukas 
su skulptoriaus -atvaizdu "Kau
no studijoj.

Tarp kitko recenzijos auto 
rius, Frank G. Jason, apie Pet
rą Rimšą sako:

“Petras Rimša yra poetas ir 
mistikas, kaip ir skulptorius.

Ši paroda, kaip 
išsitarė, gal bus 
kūrybos parbda

s

zM U

“Meno
P-

žinių” 
-Rimša

paroda

^Sekanti Petro Rimšos darbų 
paroda bus atidaryta Water- 
bury, Conn. 
pats p. Rimša 
paskutinė jo 
Amerikoj.

Savo laiške
.skyriaus vedėjuj, 
tarp kitko sako:

“Bostone, mano 
praėjo su nemažu pasiseki
mu. Vietos lietuviai visapu
siškai tam padėjo.

“Kovo 7tą parodą atidaro
me Water būry. Iš čia manau 
jau keliauti Lietuvon. Seka
mą vasarą praleisiu kokiuo
se
Amerikos 
daug malonių Įspūdžių.

Birštono miškuose. IŠ 
parsivešiu labai

11 metų aš gere juosi Luckies” 
rašo Ežio Pinza Metropolitan 
I- ‘ ų “  * x i 1 ’■ i * M ' . ■ f ( , ' J a « •’ J t . » . .

■ ' _ Operos Basas
Rašydamas šį pareiškia ą aš *esu 

Metropolitan Operos pėr^ir^n^imo 
kambaryje, Aš ką tik baigiau 6Le Coq 
d'Or' sėkmingą perstatymą, Lucky 
Strike, kurį dabar rūkau yra viena iš 
laimėjimo dovaną! Bet ar aŠ jaučiu 
nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 
pakenktą Ipo labai ‘varginančio persta
tymo mdho gerklei? Vrsai’nė! Nes aš 
atradau, jog lengvas uzsirūkymas yra 
tinkamas abienis, ftndno skohi^tii !ir 
mano gerklei. Per vienuolika metų dš 
gerėjuosi Ltlčki&s 'šioj štily j ir net savo 
gimtoj Italijoj.99

GARSUS KiETROPOtlTAN OPERA 
KOMPANIJOS ŽVAIGŽDĖ

Svarbus Socialistų 
Susirinkimas

Sekmadieny, vasario 28 .die
ną, Įvyks Cook -kaulijęs socia
listų partijos generalis narių 
susirinkimas Pocketboojk Wor^ 
kers unijos salėje adresu 
$outh Dearborp. strėet (ant
ikine augšte). ■■■• Susirinkimas 
prasjdės 10 valandą '4*yto jr tę
sis iki. pavakarės.- BuS disku- 
sųojaini klausimai liečią spe- 
ci,ales partijos konvencijos 
proldemos: darbo partiją, ma
sinę veiklą, Santykius su uni-> 
jomis, nedarbą, pakeitimus 
socialistų partijos konstituoi-i 
jos, prieš-f'ašištinį darbą. BųsĮ 
padaryta pranešamai apie tris 
svarbiausias sręycs tais klau-! 
simais, o po .to nariai galės 
svarstyti klausimus iš vietų.

buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip -87% pareiškė, 
jog ypatjškai jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkytną. 

To pamėgimo .protingumų patvirtina p. Pinza kaip 
ir .'kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai- Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų ruko Luckies. -Jūs taipogi galite turėti Liickies — 

- lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
, priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
/geHdės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

PUIKIAUSIAS TABAKAS’
“DERLIAUS URIETJNĖ“

Lengvas Užsirūkymas
.“It’sTnasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

ji ■ i PRIEŠ KNITĖJIMUS PRIEŠ KOSULĮ
i , . CopyrJjfit ls>3< Cht i-u.
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KORESPONDENCIJOS

Kultūros Draugijos su 
sirinkimas.—Mirė Sta- 

nišauskas. Stebė
tina peliukė

Vasario 21 dieną įvyko 
Kultūros Draugijos Skyriaus 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
mėnesinis susirinkimas. Nariu • ** 
atsilankė skaitlingai, ir visi 
gražiai svarstė savo organiza
cijos reikalus. Buvo skaityta 
iš “Naujienų” raportas iš Chi-

šeštadienis, vasar. 27, 1937

Springfield, III

3

Gavo urmininkų kontraktą

NAUJIENOS, Chlcago, DL
RENGIA VAKARĖLI

B z y

BOBF ** a?
■ ■ » Tl 11^ ’

/ ' t / iMKB?

tinio susirinkimo apie iždą, 
narius, naujus Draugijos įsi
steigusius skyrius; koki virši
ninkai išrinkti ir kokie atsto
vai paskirti naujuose skyriuo
se. Susirinkimas raportą priė
mė su pasitenkinimu vienbal
siai.

Taipgi buvo raginama na
rius užsiprenumeruoti savo or
ganą “Naujienas”, nes tai yra 
geriausias lietuvių dienraštis.

Protokolų sekretorė Mrs. Ju- 
lia Liukaitienė perėjo per sve
tainę ir užrašinėjo vardus tų, 
kurie užsirašys “Naujienas”.

Taipgi svarstyta, kaip užpil
dyti mums paskirtą kvotą įra
šyme naujų narių.

Reikia tikėtis, kad musų 
konkursantai nemiegos. Taip
gi ir eiliniai nariai žada su 
pagalba konkursai!tams pri
sidėti.

Club ir arčiau susipažinti su jo 
veikimu. Remti savus biznierius 
ir profesionalus. Kovo 15 die
ną dalyvauti Marąuette Park 
namo atidaryme ir bahkiete.
‘Susirinkimai vedami anglų 

kalba. Gal tai nėra praktiška. 
Lietuviai turėtų, kalbėti lietu
viškai.

Prie draugijos prisirašė šie 
nauji nariai:

Frank Woidat, 3320 S. Emer- 
ald Avė. 'Dealer of Wholesale 
Meats.

R. A. Vasalle, 8052 Langley 
Avė., Lawyer. z

Peter Z. Zalatoris, 1821 So. 
Halsted St., Physician.

John Yuska, 2419 W. 43rd 
St., Taevrn.

Anton J. Guyer, 5918 South 
Whipple St., Edison Service 
Rep.

Jack L. Juozaitis, 6822 South 
Rockwell St., Real Estate.’

Peter C. Massie, 202 LeGran- 
de Blvd., Aurora, III., Insurance

Dr. John J. Kewar, 2403 W. 
63rd St., Physician.

Frank Vizgard, 4611 S. Ash
land Avė., Wholesale Liąuor.

Linkiu šiai draugijai pasise
kimo !

- —Komercijas žvalgas.

somybes. Parengimas betgi 
šiandie neįvyks, ba svetaine 
yra parenduota kitam tikslui. 
Vienok bilietai, kuriuos turite 
šiam baliui, pasiliks geri tam 
laikui, kai balius bus sureng
tas. Kada šis balius taps su
rengtas, bus pranešta lai k ra š- 
čii/ose.

----Rengimo komitetas.

Lietuviai Pardavi
nėja Old Abbey.

Alų

BRIGHTON PARKO JAUNUOLIŲ DRAUGIJĖLĖ .ATEINANTI SEKMADIENĮ, VASARIO 28, 1937 rengia programą 
ir šokius po vadovyste p. A. Zabukienės, Hollywood svetainėje, 2417 West 43rd St. Pradžia 4 vai. po piet. įžanga 25c. 
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti ir paremti jaunuolių draugijėlę. \ Rengimo Komisija.

----- o-----
Progressive Miners of Amer

ica delegatai nuo I Ilinojaus 
mainierių konvencijos iš Gil- 
liespie, III. jau sugrįžo.

Vienybės klausimas su seną
ją unija U. M. W. of Am. at
mestas.

Ame- 
(1715 
tikrai 
dirbo,

Vasario 23-čią diena .liko 
palaidotas su 1/a^riytmėmis 
katalikiškomis apeigomis iš 
Filipinų parvežtas ten miręs 
senas šios šalies kareivis, lie
tuvis seržantas Joseph Stayne 
(Stanišauskas), kuris Ameri
kos kariuomenėj . ištarnavo 
apie 30 metų.

Į šią šalį buvo atvežtas iš 
Lietuvos mažas — tik 7-nių 
metų. Iš giminių paliko seną 
motinėlę, brolį Antaną ir dvi 
seseris — Pauliną ir Teklę. 
Buvęs labai geras savo gimi
nėms ir svetimiems. Ypač sa
vo senai motinai.' Jis visada 
per visą 30 metų kariuomenė
je tarnavo— kiekvieną mėne
si savo mamai atsiųsdaves no 
$20.00.

Palaidotas Calvary kapinė
se. Prie kapo suteikė paskuti
nį pahįrnąviiną National guard 
ir Springfield * Post No. 32 
American Legion. Lai bus jam 
lengva amžinai ilsėtis šaltuo
se kapuose.

Tačiau prieš pabaigą jie suska
to mokytis ir daugiau dėmesic 
kreipti į lietuvių kalbos tar
mę.

Operetė bus pastatyta sceno
je vasario 28 d. German 
rican Home svetainėje 
52 St.). Kadangi choras 
sunkiai ir su atsidėjimu
tai, nėra abejonės, jog operetė 
bus tinkamai suvaidinta.

Musų kolonijoje labai retai 
su operetėmis tepasirodoma'. O 
juo labiau su naujomis. Reikia 
tad tikėtis, jog susirinks ne tik 
vietos lietuviai, bet taip pat ir 
kaimynai. Būtent, raciniečiai, 
vvaukeganiečiai ir milwaukiečiai. 
Įžanga visai pigi — tik 40 cen
tų asmeniui, o iš anksto per
kantiems —' 35 centai. Vėliau, 
kai operetės vaidinimas pasi
baigs, bus šokiai.

Vietos pilietis.

North Side

Kažkoks E. M. Johnson, 1221 
E. Capitol avė., pereitą vasarą 
susigavo stebėtinai gražią pe
liukę ir ją įleido į kanarkos 
narvelį. Sulaukęs nakties, iš
girdo visokiais balsais tą pe
liukę giedant. Ji gieda imi
tuodama įvairius paukščius 
pačiame vidurnaktyje, kada 
visi miega. Jos balsas toli gir
dėti.

Be to, savo narvelyje akro
batiškai moka gražiai pasisu
pti. Ji maitinama dėl mažų 
paukštelių sėklomis ir ruduo
ju cukrum.

—V. Cernauskas.

Vagiliai darbuojasi
Vasario 24 dieną, 2 valandą 

popiet, P. S. Panitch, 1250 No. 
Spaulding avenue, išėjo į krau
tuvę. Kai sugrįžo namo,’ tai ra
do namo duris atplėštas. Pa
nitch pradėjo šaukti iš baimės, 
ba manė, kad vagiliai dar yra 
kur bute pasislėpę.

Įėjus į vidų pasirodė, kad 
viskas išvartyta. Vagilis, ar va
giliai išnešė geriausius drabu
žius,. žiedus, pinigų, septynias 
dešimt penkis dolerius.

Mes gyvename tame pačiame 
trobesy; gal ir musų butą va
giliai butų iškraustę, tačiau tu
rime šunį, tai šuo ima loti, jei 
kas nepažįstamas arti durų pri
eina. šuo yra geresnis sargas, 
negu raktas. O kai dėl pinigų, 
tai patartina nelaikyti jų daug 
namie.

of Safety ir Bureau of Motor 
Carriers viršininkas, \ posė
džiams pirmininkavo. R. N. 

'Snow ėjo kyotėjo-klausinėtojo 
pareigas.

Keletas trokų šoferių liudijo, 
kad jiems ir kitiems šoferiams, 
kuriuos samdo ilgosios perva
žos įstaigos, tenka, su mažomis 
išimtimis, tarnauti po keturio- 
liką, šešioliką ir net po pilnas 
dvidešimt keturias valandas pa- 

iroje, važiuoti vieškeliais netu
rint pa'gelbininkų, neigi pasil- 
sio..Paaiškėjo, be to, kad ir su
stojus pasilsiui tokiems šofe
riams tenka pasilikti trekuose, 
nes nėra vietų trokams pasta
tyti, nei vietos atskirai nuo ve
žimų pasilsėti, šoferiams kai 
kada' prisieina išbūti trokuose 
per ištisas dienas ir net savai
tes, ilsėtis' miegamuose vežimė
liuose, jeigu jie yra įrengti, ar
ba pačiuose trokuose, kai mie7 
gamos vietos nėra; ir ilsėtis jie 
gali ne tuomet, kai pasilsis rei
kalingas, bet kai pasitaiko ge
ra proga.

Atsiklaųsimuose paaiškėjo, 
kad trokų nelaimių daukuma į- 
vyksta dėliai perdidelio šoferių 
nuovargio, dėliai persidirbimd, 
kadangi kai kurie samdytojai 
šoferiams neparupina net tin
kamų miegoti vietų trokų sto
tyse.

Kai kurie kiti šoferiai kalbė
jo apie darbo sąlygas, kurios 
gal neatrodo taip sunkios, kaip 
aUgščiau atpasakota. Vienas ki
tas iš samdytojų betgi liudijo 
ir reiškė nuomonę, kad ilgos 
darbo valandos nekenkia trokų 
šoferiams. Tačiau kiti asmenys, 
jų tarpe keleto unijų vadai ir

Chicagos trafiko teisėjas John 
Gutknecht, įrodinėjo, kad rei
kia įvesti trokų šoferiams as
tuonių valandų darbo dieną, 
jeigu norima apsaugoti jų, o 
taipgi važiuojančios vieškeliais 
publikos gerovę. Iš pačių sam
dytojų atsirado viena's, kurs 
pareiškė, kad dešimties valandų 
darbo diena šoferiams butų pa
geidaujama. i

Šis atsiklausimas laikyta' kaip 
dalis tyrinėjimo darbo sąlygų, 
kdriose., tenka dirbti trokų šo
feriams, ypač važiuojantiems 
ilgas keliones. 19,000 žmonių 
nuomonės išklausyta. Pradėtas 
Chicagoj, kalbamas atsiklausi
mas perkelta vėliau į Washing- 
toną, D. C., kur daugiau liudi
ninkų išklausyta. Tarptautinės 
pirklybos komisijos sprendimas 
trokų šoferių darbo klausimais 
bus išneštas daug ma'ž apie 1 
dieną liepos mėnesio šių ;metų^

M. Smith, ižd. Direktoriai yra 
šie asmenys:

M. Biekša, Dr. K. Draugelis, 
J. P. Kaledinskas, J. Kareiva, 
Adv. C. I*. Kai, N. C. Krukonis, 
M. T. Kezes, Al. G. Kumskis, 
J. Namon, G. Nekrash, Dr. V. 
Nares, Paul M. Smith, 
lonis, J. P. Varka'la ir 
J. T. Zuris.

Pirmininkas apie 9

Victor Bagdonas 
Atidarė Antrą 

Vietą
Aptarnaus Marąuette ir 

Brighton Parkus

Patėmykite skelbimą Naujie
nose, “Julius ir Tony Distribut- 
ing Co.”, kuris telpa pirmadie
niais, trečiadieniais ir šešta
dieniais. Ten pamatysite, kad 
du plačiai žinomi lietuviai biz
nieriai pradėjo pardavinėti 
Chicagos išdirbystės alų iš Old 
Abbey Bravaro, Northsaidėje.

Julius Baskis, yra savinin
kas South Central Hotel, 1245 
So. Michigan Avė. ir Tony 
(Anthony) Andrews buvęs reat 
estą te pardavėjas ir pastarai
siais laikais pardavinėjo alų. 
Šie du gerai žinomi žmonės ga
vo kontraktą iš Old Abbey, 
bravaro pardavinėti jų ėlų kai
po Distributnrs.

Linkėtina jiem gero pasise
kimo naujame biznyje.

— VBA.

vi-

teisėjas

—Veronika Faiza.

Trokų Operuoto jai j 
ir Nelaimės Vieš

keliuose

Kenosha, Wis
Rytoj Lyros choras sta

tys scenoje operetę 
“Vestuvės pušyne”

Lyros choro mokytoja, B. 
Maleliutė, tikrai sunkiai ir su 
pasišventimu dirbo, kad visi 
vaidintojai ne tik tinkamai iš
moktų vaidinti, bet ir dainuo
ti. IŠ pradžių musų jaunuoliai 
nelabai paisė. Jie, taip sakant, 
pro pirštus žiurėjo i vaidinimą.

Nuolat kalbama ir rašoma a- 
pie trokų nelaimes vieškeliuose. 
Neseniai Chicagoj, Sherman 
viešbuty, tarpvalstijinė pirkly
bos komisija laikė 'atsiklausi- 
muš, ar pageidaujamas yra įs
tatymas, kurs apribotų darbo 
valandas šoferiams operuojan
tiems trokus ta’rpvalstijinėj ko
mercijoj. Atsiklausimų posė
džiuose dalyvavo samdytojai ir 
jų atstovai. Dalyvavo taipgi at
stovai keleto unijų, priklausan
čių organizacijai International 
Brotherhood of Teamsters, 
Chaufeurs, and Helpers of A- 
merica. H. H4 <kelley, Bureau

Bertaininis Susi 
rinkimas

Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois

Penktadienio vakare, vasario 
26 dieną, Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois laikė 
bertaininį susirinkimą Marąuet
te Park naujame name, prie 67 
ir Kedzie Avė. (Pirmiau ši or
ganizaciją vadinosi “Biznierių ir 
Profesionalų Sąjunga”).
t Valdyba organizacijos suside-. 
da iš sekamų asmenų:

Teisėjas J. T. Zuris, pirm., 
Aud. J. P. Varka'la, sekr., Paul

valandą 
vakaro atidarė susirinkimą. Su
sirinkime dalyvavo apie 40 as
menų. Atidaręs susirinkimą, 
pirmininkas aiškino apie drau
gijos tikslus. Sako, kad ši drau
gija turi .imti iniciatyvą visuo
se lietuvių' viešuose atsitiki
muose. Reikia sekti Chicagos 
lietuvių gyvenimą ir dalyvauti 
jame. Kovo 1 dieną Chicagos 
miestas bus 100 metų senumo. 
Meras prašė, kad lietuviai imtų 
aktyvų dalyvavimą minėjime 
šimto metų Chicagos sukaktu
vių. Remti lietuvius sportiniii- 
kus, o basketbolininkams nu
pirkti taurę. Lietuvių sportinin
kų randasi apie 100 jaunuolių. 
Sportininkai - atletai nori vie
nas su kitu susipažinti. Kuomet 
dalyvauja lošime, tuomet turi 
progą susipažinti.

Prisidėti prie Chicago City

BRIDGEPORT.—Plačiai 
siems žinomas Bridgeporto 
“muveris” p. Victor Bagdonas, 
kuris per eilę metų užlaiko sa
vo ofisą antrašu, 3406 South 
Halsted St. dabar jau yra ati
daręs ir antrą ofisą dėl pato
gesnio patarnavimo Marąuette 
Parkiečiams ir Brighton Par- 
kiečiams.

Naujos vietos antrašas yra 
tokis: 6921 So. Western Avė., 
Te-1. ilemlock 5040. Su pradžia 
ateinančio mėnesio patėmykite 
p.* Bagdono padidintą skelbimą 
Naujienose.

t/R//V£>
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VBA.

Roseland
Roselando draugijų bendro ko 
miteto balius šiandien neįvyks

■ \

Roselando draugijų bendras 
komitetas buvo nužiūrėjęs su
rengti balių šiandie, vasario 27 
dieną, Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan avenue, pa
minėjimui Lietuvos nepriklau-

DON’T
NEGLECT
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju. nursiu ir 
vaistininku.

T

Budinkų Savininkų Atydai!
. TELEFONUOKIT

Jei jums reikia kas taisyti 
arba permodeliuoti su vė
liausiais pagerinimais —-

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

COHEN

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemokame 
ją atiduodame.

Musų lengviausios 
padės jums padaryti ;

1 mus kaip palocių.
Visi žino, kad pas 

lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame . sąžiningai.

Mes neimajne palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus drabgas. O pirkda
mi pas mus j’ųs neišleisi! daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 

v patenkinimą ir pinigų sutau
pytą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISOMET PAS:

pakilo, 
ir jums

sąlygos
savo na-

mus vra

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

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

Kasdien Atdara nuo 0:00 iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo 
10:00 iki 8:00 po pietų.

KREIPKITeS, RAŠYKIT AR TELEFONUOKIT

ALL STATE BUILDF.RS 
2400 W. Madison St. Tel. HAYmarket 3922 

KAMBARYS 402

BROS*

COMPANY
/

«’ URNn'lJRF
1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET

Krautuvė atdara utarninko. ketvergo vakarais, o taipgi nedaliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti



DVASIŠKI APDŪMOJIMAI VISIEMS 
GRIEŠNINKAMS 

1 •

Rašo Dvasininkas

Saugok savo dūšią, o labiausia r sąžinę

žiuriu pro langų 
vanags gaidį peša, 
taip velnias dūšių 
pasigavęs neša.

(Iš Kantičkų)

tau
ne- 
ant

kelsies į puikybę manydamas 
esąs geras krikščionis — g& 
resnis už kitus — ir nejusčio 
mis nugrimsi i griekus. Pražus 
tavo asmens valia ir tu tapsi 
pagundų vergu. Ir tavo* griekų 
našta darysis sunkesnė ir bai
sesnė. '

Tu nuneši ^avo naštų pas 
kunigų. Jis išklausys, duos 
išrišimų — bet tas nieko 
gelbės — griėkai pasiliks 
tavo sąžinės. Padaryta kam 
nors skriauda, tuomi nebus ati
taisyta,! blogo darbo vaisiai ne
bus išnykę. Ir tavo sųžinė ken
tės. Tu pildydamas kunigų pa
liepimus bandysi paskandinti 
sąžinę maldose, pasnikuose, su
siturėjimuose; bandysi paslėpti 
jų bažnyčioje ir užmiršti.

Gal būti, kad tavo pastangos 
nenueis niekais — sųžinė bus 
nuraminta ir nuraminta. Tu 
liksi žmogus be sąžinės kaip ir 
tie, kurie tave mokino. Tu liksi 
.vaikščiojantis šmotas mėsos. 
Tadų tavo dūšia yra dingusi.

Dėl to, mielas griešninke ir 
kalbu į tave. Kolei tavo sąžine 
tebėra gyva ir jautri — dabok 
jų! Tavo sųžinė yra geriausias 
dusios sargas ir ganytojas. Mo
kinkis girdėti jos balsą, su
prasti jos persergėjimus. Klau
syk jos!

Ir kur tau neneš, kada nėra 
beveik jokios apsaugos. Dūšių 
ganytojai įklimpę politiškoje 
vapnoj, — taškosi, blaškosi ir 
rėkia. O velniui tas kaip tik ir 
patinka. Jisai tik siaubia po pa
rapijas, gaudo dūšeles — neša 
ir peša.

Brie tokių aplinkybių, tokios 
tvarkus, Kokia randasi pas 
krikščioniškus dusių ganyto
jus, vemiui ' geriausia dirva, 
ragauti ir pešti dusią, jam 
lengviau kaip vanagui vistą. 
Visita dar nors kvarkia ir spar
dosi, o dūšia nei cypt nesako. 
Tik gaudyk,, nešk ir pešk. Tik
ro apsaugojimo ir aiškaus iš

ganymo užtikrinimo nėra nei 
•vienai krikščionio dusiai. Nie
kas, ypač iš katalikų, negali bū
ti tikras, kad jo dusios velnias 
nepeš.

.0 žiūrėk laisvamanių dūšios 
yra' apsaugotos. Dar niekas ne
girdėjo, kad bent vienų laisva
manio dūšią velnias butų pa
gavęs. Seniau, pakol Lietuvoje 
nebuvo krikščionybės, ir lietu
vių dūšios buvo laisvos nuo vel
nio.

Ar tai ne lįurbiškas dūšių 
ganytojų apsileidimas ? Neva 
prisiekę Dievui saugoti žmonių 
dūšias, bet nesaugo — nieko 
nedaro, kad suvaldyti nelabąjį. 
Jeigu jau patys nieko gero ne
sugalvoja, nors iš ūkininkų ga
lėtų pasimokyti.

Žiūrėk į ūkininkus: jie daug 
geriau apsaugoja savo vištas, 
negu dūšių ganytojai parapijo- 
nų dūšias.

, Pasitaiko, kad vanagas pa
gauna ūkininko vištą ar dvi — 
ir to gana. Ūkininkas žino kaip 
suvaldyti vanagą. O kada vie
nas vanagas pražūva dėl viš
tos, tai visa vanagų veislė su
pranta kame dalykas ir bijo.

O velnias jau beveik du tūks
tančiai metų kaip gaudo krikš- 

. čionių dūšias ir niekas jo ne
suvaldo! Ištisi peklos plotai ir 
užkampiai prigrūsti nelaimin- 
gė dūšelių, kurios drasko dar li
kusius savo puaukus ir rėkia... 
Viename smalos katile klebonas 
keikia savo vyskupą ir parapi
joms,’kitame — minyčka kei
kia klioštorių, marijonas keikia 
savo „ rėmėjus, o parapijonys 
keikia visus. Keikia dūšių ga
nytojus ir bažnyčias. Keikia sa
vo tėvą ir motiną, brolius, se
seris ir mylimuosius. Keikia 
dangų ir žemę, ir patį Dievo 
majestotą. Ir keiksmams galo 
nematyti!

O kunigai politikių j a. Mari
jonai leidžia laikraščius ir kur
sto žmones prieš kits kitą. Viep
toje artimo meilės, auklėjama 
rūstybė ir neapykanta; vietoje 
apaštolų numylėjo komunizmo 
ir paprastumo — godumas ir 
puikybė. Spekuliacija, rinkimas 
ir krovimas turtų, šiltos ir erd
vios klebonijos, dideli kliošto
riai, puikios bažnyčios ir daug 
viernųjų — tai beveik visa, kas 
dusių ganytojams rupi.

Tu, mielas griešninke, žino
kis. Jie tau pasakys pamokslą, 
palieps saugotis velnio ir grie- 
ko; o tavo mintis pripildys vel- 

• nio žabangais jr peapykanta,

ŽEMAITIS EILES 
RAŠO

NAKTINIS GYVENIMS
Vėlyba naktis ali ne rytas 
"Namai be šviesun, vo namuse 
vyrai su pačioms. meigt.
Meigt vaika er burdingieria, 
senuką er senutės 
er mergos išsiteisusės meigt. 
Tikta miestas dar gyvs: 
vaiks kažkur kriok, 
automobylia prišu-prišais tron- 
er žmonys kurmekur kr u t. [kos 

o O o \
stulpą apkabinęs laiko, 
atsirėmęs į seiną stov. 
svyruodams sėd ont

akmens, 
nor eiti, bet negal.

Kažkas
Kažkas
Kažkas

Kažkas
Kažkas išlend iš karčemos 
er svyruodams kiuten >kažin kur 
Palicmonas ont kopa stov er

Autamobylius .sukinėdamos 
važiov 

er užkliun už stulpo.
r o O o 

Strytkaris atvažiov er važiovju. 
Meigoustas konduktorius važiov 
penki higeria er nigerka važiov, 
važiov vaikia su mergoms, 
Ueli vyrai apdulkėję važiov, 
v&žiov meistras su replėms už 

• , bato,• ' važiov mptriškos senyvos, 
dvi cigonkos su vaiku važiov 
er šeip šis-tas važiov. <

o O o t ■
žemę stov, vo mes važiovjam. 
Stov namai be šveisun, l 
stov stulpai su lempoms • 
er strytai .sukryžiavoti .stov. 
Jaunas vaikiukas jauną mergikę 
po ploščiaus pasibrukęs vež.' ■ 
Nigerka nigerį bučiov. 
žyds orandžiu dontimis lup 
er nuolupas spiaun ont grindų. 
Reibi merga nusiavus batus, 
smauko er Spaudo kojikes savo. 
Girtas airišis dainiov. / 
Kažkas vAžiovdams knark. 
.Vaikis prispaudęs-mergų 
•kažkokius romansus šnek.

Ir tu neapkęsi savo artimo. Tu [ Mutormanas skombin er važiov

. ...................... ■■ ■ ’Į i i ...  n.i , 

Namai tomsu’s er šalti. 
Namiškia knarkia er puškov. 
Užtaisiau pečiu 'er/ sėdu. 
Kažkas prabėgo pro longus. 
Automobylius birbynę pusdams

T * ' , yažiov.
Motriška eidama žegnojas. 
Višta kažkur pradęd katėti. / 
Pragyst gaidys 7 ' •
er nakteis, gyveninis pasibeng.

Nebaigtos Poemos
IDĖJINIS ŠARLATANAS

Solo; .
Matykit šokėją, , 
Matykite žmogų, 
Ką šoka ir šoka < ’ 
Į dešinę, kairę, 
Ir trepsi ant vietos, 
Ir lankstosi gyvas, 
Lyg butų be kaulų 
Gyvūnas sutvertas:

Choras: 
Oi, tai žmogus! 
Oi, ne žmogus! 
žmogum būti 
Jis negali.
Raivos, kraipos, 
Kai gyvatė.
Kaip jis gali 
Būti žmogum?

. Solo: ,

NUTILQ LIETUVIS
Dainas lūkesio, 
Dainas ilgesio 
Dainavo lietuvis 

• Į vargų pakliuvęs. 
Balso gaidomis 
Širdžiai skaudžiomis. 
Išmokė jį skųstis 
Gyvenimas rustus. 
Nelaisvėn pakliuvęs
/Nutilo lietuvis /

Kaip sveikai gyventi
FAtsikėlęs ryte, atidaryk lan

gus ir bent per pusę valandos 
vėdink kambarius.'"'

Kada oras pasidaro šviežias 
ir tyras, pradėk daryti gimnas
tikas. Daryk jas atsigulęs, at
sisėdęs ir atsistojęs. Kad nenu- 
sivarginti, pasilsėk itafpais, nes 
gimnastika su nuovargiu nėra 
naudinga. Pusė valandos gim
nastikai ryte ir pu^ė vakare ■— 
yra gana.

Neužmiršk pasirūpinti skalpa, 
tai . yra, galvos uodą. Plaukai 
žvilga ir neslenka, kada netingi 
kas dieną juos šukuoti. Šukuok 
ryte ir vakare po 15 minučių. 
Odos masažas pagerina cirku
liaciją, todėl pirštų galais , išma
sažuok galvoš odą kas diena. 
Trink ją bent 15 minučių. „

Netik ryte, o ir vakare yra 
sveika išsimaudyti; Šilta mau
dynė nuramina nervus ir pro
tą. Viršutiniai kūno sluoksniai 
gauna gyvumo. Oda apsivalo ir 
gali lengviau prakaituoti, kas 
žymiai paliuosuoj a inkstus nuo 
darbo. Maudynėj patartina pa
silikti nuo 20 minučių iki pusės 
valandos kiekvieną sykį.

Veidas neprivalo būti užmirš
tas. Kad išvengti spuogų, juod- 
taškių dr murzinumo, reikia jis 
prausti, kaitinti, masažuoti ir 
kremais tepti.

Dantys gali apsinešti, pra
kiurti ir iškristi.'Maisto dalelės 
prie jų limpa. Todėl po kiekvie
no‘valgio išplauk burnų ir nu
trink dantis šepetuku. Trinti 
reikia vienus išilgai, kitus sker
sai ir < trinti ilgai. Ne pro šalį 
kartais ir gerklę išgargaliuoti.

Kadangi rankomis ir valgį, ir 
nosį, ir lupas ir kitas kūno da
lis čiupinėjame, tai jos turi bū
ti švarios. Jas reikia nupjauti 
kelis sykius dienoj. Nagus rei
kia' nuvalyti ir nukarpyti.

Nereikia užmiršti nė tų orga
nų, apie kuriuos čia nenoriu 
kalbėti. ,Jie reikalauja kasdie
nines priežiūros ir higienos.

Viduriai pas daugelį ikįetėja 
dėl skubos. -Kada' reikalas atsi
randa, reikia viską mesti ir at* 
likti gamtos pareigas^

" < Al5 '!' ' 
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Kojos ir jų nagai reikalauja 

specialės priežiūros: dažnaus 
plovimo, masažo, tinkamų lank
stymų ir sveikatai reikalingų 
šokių it vaikštinėjimų. ‘Kiekvie
nas žmogus turėtų pašvęsti bent 
pusvalandį kasdieną savo kojų 
priežiūrai. ; ,

Valgyti reikia tris sykius j 
dierių ir nesiskubinti. Prie kiek
vieno valgio reikėtų praleisti 
apie ,po 'valandų laiko. Letai su
valgytas ir gerai sukramtytas 
valgis darys gerą, o ne bloga 
sveikatai.

Ir reikia žinoti, kokį valgi pa
sirinkti. Reikia žinoti, kiek im
ti proteinų, kiek riebalų; kiek 
krakmolo bei cukraus. Pavyz
džiui, pupose yra visų trijų. Jei-

Binghamton, N. Y.
-ĮVAIRIOS ŽINUTĖS ■

■ |

Pasimirė Juozas Kuokalas ,
Trečiadienį, vasario 17 d., li

goninėj nuo užsisenėjusios vi
durių ir kraujo ligos, pasimirė 
vietos biznierius Juozas Kuoka
las, 53 metų amžiaus, palikda
mas dideliame nubudime mote
rį Eleonorą ir jaunų sūnų Bn> 
ntą. '

Velionis buvo pašarvotas sa
vo namuose, 33 Lake Avė., šeš-

gu/ųeturi su savim aktuaro ar- tadienį, vasario 20 d, po pietų 
ba auditoriaus bei kitokio 'ma- laisvomis apeigomis buvo palai- 
tematiko, vargiai išrokuosi, ar 
tikras proporcijas valgai, neš 
valgio porcija ir gerai išrodyt 
tų.’ Be to, da: ir apie kalorijas 
reikia žinoti, ries suvalgyta por- 
cija gali pagimdyti daugiau ar
ba mažiau kalorijų, negu tau 
reikia. Nebloga todėl turėti po- 
pieroš ir alupką su savim, kad 
išklasifikuoti savo valgį ir iš- 
rokuoti, ar jis tau tinka„ /Jodė! 
kiekvienas kas nori valgyti ir 
sveikai valgyti,: privalo ne tik 
universitetą, baigti, bet da spe
cialių mokslų kursą paimti.. 
Prie to viso, da yra’ valgiuose 
vitaminų ir mineralų. Reikia iš- 
suprasti, kurie tau reikalinga ir 
kur juos galima rasti. Reikia 
suprasti, kuri tau reikalinga ir 
kurie ne. Kaip matote, prie val
gymo galima praleisti visą die
nų ir vis da klaidų įvyks.

Norėtųsi da ši t^ų parašyti a- 
piė‘ akių, ilosies, gerklės ir ki
tų šlonkų sveikatą, ale bijau, 
nes mano skaitytojai vargiai 
turės laiko miegoti, kada pra
dės higieniškai gyventi, o dar
bui, kaip matote, laiko jau ne
liko. ’

—Sveikatos profesorius

BUVUSIOJI .
įBuvusis kandidatas į prezi

dentus Alfred^Smith,
• '■ '".A ' . ■

Buvuteis kandidatas į prezi
dentus Davis, i

Buvusis prezidentas ‘Hoover,
/ Buvusis Chicagos bankierius 

Olševskis,
Buvusis Chicagos magnatus 

Insullas, neabejojame,
-Ir-daugybė visokių kitų bu

vusiųjų, ^kurie per langus ne- 
iššokinėjo laike Hooverio ad
ministracijos dabar , darbuojasi 
už reptfblikonų partijų.

\Prisibijome, kad jie nepa
darytų jų buvusiųja partija, 
nes ją pradėjo remti ir tūli 
buvusieji demokratai.

Sčestlyvos smerties
/ministerija.

Rinko mokesčius ir 
dėjosi į kišenę 

' ' r '
"JįįJS" ------- -

KAUNAS—Antanas Sležins- 
kas nuovados viršininko padė
jėju buvo Troškūnuose, Kre
kenavoj, Raguvoj ir Ramyga
loj. Kur tik būdamas, visur 
savinos įvairius mokesčius. 
Kai vienoje vietoje Šležinskui 
sąskaitos nesueidavo, jis buvo 
keliamas kitur, -bet ir naujo
je vietoje istorija kartodavos. 
Tokiu budu Sležinskas pasisa
vino net pėr 36 tu'kst. lt. >

Panevėžio apyg. teismas Sler ' 'M -
žinšką nubaudė trejais metais 
sunk. , darbų kalėjimo. Sležins
kas, nepatenkintas apyg. teis
mo sprendimu, padavė apeliar 
cijos skundą, kuris rūmuose 
bus sprendžiamas vasario 6 d,

Su Slęžinsku kaltinamuoju 
buvo patrauktas ir nuovados 
viršininkas J. Keturkas už tar
nybinį apsileidimą ir neprižiu- 
rėjimą, bet išteisintas. ~ ;

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

, yra naudingos.

»in>n m I...... ...  r -imi i i ......
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laisvomis apeigomis buvo palai- 
dotaš Glinwoodo kapinėse.

Kadangi velionis buvo gerai 
vietos lietuviams pažįstamas; 
tai ir į: laidotuves' susirinko la- 

xbūi daug žmonių.
•< Kapinėse atsisveikinimo kal
bą pasakė, p, Gasparas Kuoka- 
11S. Velionis buvo laisvų pažiu- 
rų žmogus, .skaitė įvairius. lie
tuvių laikraščius ir per pasta
ruosius kelis .metus buvo uolus 
napjienietis/ “Naujienos” jo bu
vo mylimiausias laikraštis, nes 
ne kartą velionis taip1 pareikš
davo šią žodžių rašėjui.

Mirė Antanas Bajoriunas; pali
ko $7,000, artimų giminių 

„neturėjo •
Vasario 12 d. pasimirė vietos 

lietuvis Antanas Bajoriunas, 
Kadangi velionis buvo pavienis 
ir artimų giminių Binghamtone 
ir, tur būt, šioje šalyje neturė
jo, tai laidotuvėmis daugiausia 
rūpinosi šv. Juozapo pašalpinė 
draugystė.

Velionis buvo ramus žmogus 
ir todėl mažai kam žinomas. 
Tapo palaidotas tose pačiose 
Glenwoodo, kapinėse sekmadien. 
Vasario 14 d.' /

Gerai girdime Budriko radio 
programus

Kas sekmadienio vakarą, nuo 
■8 iki 9 vai. Binghamtono lietu
viams yra patartina pasiklausy
ti gražios lietuviškos radio pro
gramos iš stoties WCFL — 970 
kil. Programas transliuoja p.- 
Budrikas, Chicagos lietuvis biz
nierius. žinoma, kai blogas o- 
ras, tai kartais girdima silp
niau, bet dųžniausiai yra girdi
ma labai aiškiai. Klausydami 
išgirsite dainininką St. Rimkui 
“Makalus,” ir daugelį kitų gra
žiai skambančių numerių.

Vietos radio stotis duoda ang
lų kalboj pamokas

Taipgi patarti pasiklausyti 
vietos radio stoties WNĘF fyas 
pirmadienis ir ketvirtadienis, 
nuo TO vai. vakaro iki 10:15. 
Tuo metu yra dėstoma' anglų 
kalbų per pastangas vietos Mo
kyklų 'Tarybos, t. y. “vakarine 
mokykla oro bangomis.” Tad 
tėmykit, o ypatingai jauauome? 
nė. j: 's

Atsargiau su, automobiliais
Sekmadienį, vasario 14 die

ną, p. Steponas Jurkaųskas, 
kaip ię paprastai, važinėjosi i sa
vo autu. ;Jis i nuvyko, į vieną 
Bingliamtono priemiestį Endi- 
cott ir ten kaip tai įvažiavo į 
kitą autą, padalydamas kiek 
nuostolių, ,

Policija Jurkauską sūlaikė ir 
pastebėjo, kad jojo butą šiek 
tiek “po porcijai.” Dėlei to p. 
Jurkauskui teko nukentėti, t. y. 
sutaisyti sudaužytų autų ir j pa
simokai $100.00. ‘ Be . to, neter 
ko vairavimo /leidimo, — viso' 
trys będos. Gerai patarlė sako,: 
kad viena beda -r- tai pačėdaĮ 
bet dvi ar trys — tai ir,žmogų 
suėda.

Tad daugiau atsargumo ir 
mažiau ‘‘porcijų.”

Binghaintonas neteko 
<. gaspadoriaus

Nuo keleto metų Binghamto- 
nas išsib.aĮsavo turėti- plari “C.”

Pagal jį miesto reikalus veda 
ne majoras, bet “City Mana
ger,” kuris yra' samdomas. O 
miesto tarybos nariai yra ren
kami ne nuo “wardų,” bet nuo 

iš vienos 

pasamdy-
Cincinna-

Viso miesto, kad ir 
stubos.

Manadžerium buvo 
tUs p.'Herrall, buvęs
ti, Ohio, miesto gaspadorius. 
Jis padirbėjęs, žinoma, už gero 
specialisto algų, išvyko j Sche- 
heetady, N. Y., kur gaus dar 
didesnę algą. Tokiu budu-Bing- 
hamtonas ir paliko be gaspado- 
riaus.

Netolimas miestas Elmira ir
gi turi tokį pat “triubelį.” Po
litikieriai ieško savo gero f cen
to, kurį padarys “miesto reika
lų žinovu” ir pasamdys kaip 
manadžerį.

i Bet ■ piliečių tarpe eina bruz
dėjimas už atšaukimą tos visos 
manadžeriaus pusiau diktato
riškos Sistemos. P-as Ronin 
jau įteikė rezoliuciją,; kad pilie
čiai turėtų nubalsuoti ar palai
kyti “City Manager” 'sistemą, 
ar grąžinti majoro ir tarybos 
nuo “wardų” sistemą.

—Jūsų < Reporteris.

Binghamtono ’ lietuviu rezoliuci
ja, išnešta Lietuvos 19 metų 

nepriklausomybės minėjimo 
proga

Kadangi Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo akte pasa
kyta, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti seimas demok
ratiniu budu visų jos gyvento
jų išrinktas;

Ir kadangi dabartiniu laiku 
Lietuva yra valdoma tautinin
kų diktatoriškos Smetonos val
džios;

Tad mes, Binghamtono lietu
siai, susirinkę paminėti Lietu
vos 19 metų nepriklausomų gy
venimų, šioje vasario 13 d. 1937 
m. Lietuvių Svetainėje, reiškia- 

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

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

Žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti i 
NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintų kainų. Kain 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progų su NID7 
produktais susipažinti.

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponų šiandien, pažymekit 
spalvas, kurių norite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti 
ninkui.

NIDA LABORATORIES,
1 A. G. KARTANAS, Sav.,
| 2555 West 69th Štreėt,
| Chicago, Illinois. ,
| Prąšau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Eace Powdcr).
■ . ... 1 , 50 centų vertės
f Varsos: O Flesh; i □ Ivory; * O Peąchj. □ Brunette; O Bark Brunetįe
■ ir NIDA -LIPŠTlck ............. 50 cen,tų vertės

,Varsos^ p Orange; □ Raspberry; □ Strawberry; □ Vivid.
I’ ... ' '‘~—
. Viso ....i....... :.... .......................$1.00, bet su šiuo

kuponu, tik už ............................................ 75^
I . (Pažymėkite. kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.) 

1

I .(Pinigu nesjųskit, sumokėkite juos rpaštininkyi, kartu su keliais cen-. 
tais už persiuntimą).

I /VARDAS ......................................................... ................................. .. .............

| .ADRESAS ....... ... .................................... ................................................ ...........

I MIESTAS......................... ?..... ............................ VALSTIJA*............................

šeštadienis, vasar. 27, 1937

me griežtą protestą Smetonos 
diktatoriškai valdžiai už jos pa
sisavinimų tos Lietuvos valsty
bes aukščiausios instancijos ir 
už nevykinimų Lietuvos nepri
klausomybės Akto.

Taipgi reikalaujame, kad Lie
tuvoje ko greičiausiai butų at- 
steigta demokratinė santvarka, 
grąžinta spaudos ir susirinkimų 
laisvė, ir paleisti visi politiški 
kaliniai iš Letuvos kalėjmų.

Prmin. Antanas Pagiegala,
Sekret. J. A. Kaminskas.

Stop
Itching
Skin

. NieMjlmo. lAbĖritnu ir Dedervine#— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
«uŠvelnina irltaciją nuo Eczemos. spuo
gu ir panaSių odos nesveikumų. Per 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vatr 
tas praSalinimul odos iritacijų. U flir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4374. 85c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko

I
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Preferred by 
millions 

to mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Grožį
Paakstinti
Naudok

?? NIDA PUDRĄ




