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Didžiosios Valstybės 
Ginkluojasi Juroj

Septynios didžięsios valstybės bendrai 
statosi 351 karo laivą

♦ v
Vokietija ir Anglija. Vokieti
ja, kuri po karo buvo prara
dusi visą karo laivyną dabar 
statosi ar projektuoja statytis 
63 karo laivus. Anglija gi sta
tosi ar projektuoja statytis 94 
karo laivus.

Mažiausia juroje ginkluoja
si Rusija. Per pastaruosius ke
lis metus ji yra pasistačiusi 
kelias* submarinas. Bet mano
ma, kad jos jėgos juroje yra 
stipresnės, negu viešai žino
ma.

LONDONAS, vas. -28.—Pa
saulio didžiosios septynios ju
rų valstybės — Jungt. Valsti
jos, Anglija, Japonija, Fran- 
cija, Italija, Vokietija ir Ru
sija — statosi bendrai 351

, jro laivą. *
Statoma yra 10 mūšių 

vų, 10 lėktuvų nešiotojų,
kruizeriai, 177 torpediniai lai

svai, 60 submarinų ir 52 ma
žesni karo laivai.

Labiausia juroje* ginkluojasi

ka-

42

Laukiama teismo 
nuosprendžio dėl 
Wagnerio biliaus

WASHINGTON, vas. 28. — 
Laukiama augščiausiojo teismo 
nuosprendžio dėl svarbaus 
Wagnerio darbo santykių bi
liaus. Nuosprendžio ląukiama 
šį pirmadienį.

Jei teismas parems tą bilių, 
tai valdžia įgys labai stiprų 
įnagį taikinti visoje šalyje 
siaučiančius streikus. Jei teis
mo nuosprendis bus nepalan
kus, tai jis ghJbufe . dar kabiau 
paaštržns kovą dėį reformavi-

pa-*
mo audriausiojo teiflttfd - 
“devynių senų žmonių”, 
dauginant teisėjų skaičių iki 
15.

Japonijos geišos pa
skelbė sėdėjimo 
streikų maldnamy

Kaina 3c

KAUNAS—Prieš kurj 
ką dingo Žaslių policijos
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Lietuvos Naujienos
Dvi bylos dėl nuova- Buvo kalėjime virsi 1 <• v*"' • 1 • 1 1— •— •dos viršininko 

šuniuko
ninko padėjėju, o 
dabar sėdi kalėjime

Demonstracijos ir 
vaikų streikai Vo

kietijoje
vasFORIBACH, Franci joj, 

28. — Gautos iš SaarbrUeck- 
en, Vokietijos, žinios sako, kad 
Frankenholz ištiko protesto 
demonstracijų prieš Hitlerio 
paveikslo pakabinimą garbin
goj vietoj mokykloj, kur pir
miau 'kabodavo kryžius.

Tėvai suruošę demonstraci
jas prie mokyklos ir prie me
ro raktinės, taipjau tapo pa
skelbtas mokyklos vaikų strei
kas. . s j. J..-

Demonstracijos vadai hkp 
areštuoti ir yra 
šalies išdavimą.
čių vaikų tėvai gi liko aštriai 
nubausti.

kaltinami už 
Streikuojan-

Rado nužudytą pa 
grobtą vaiką

, . . ■ i , ■

MAR DEL PLATA, Argen
tinoj, vaš. 28. — Lavonas 2

OSAKA,v Japonijoj, vas. 28.
— Daugiau kaip 300 geišų 
(linksminančių užeigose publi- metų EUgenio Pereyra Iraola 
ką jaunų mergaičių) paskelbė 
sėdėjimo streiką, 
mos pripažinti jų gildiją- ir 

' pradėti kolektyves derybas.
Jos visos atėjo j netoli mie

sto ant kalno esantį budistų 
nialdnamį ir paskelbė jame pa- 

•r, sieksiančios iki bus ' išpildyti 
jų reikalavimai. Jos ten laiko
si griežtos disciplinos — daug 
miega ir meldžiasi, nes abiejų 
šių dalykų joms labai stokavę. 
Samdytoj*ai ir policija bando 
prikalbinti jas gryšti į miestą, 
bet jos atsisako tai padary
ti.

Gręsia tokis pat streikas vi
sų 2,000 šio miesto geišų, šį 
streiką su susidomėjimu seka 
ir visos šalies j 
Japonijoje yra apie 82,000.

Streikierės gauna nemažai 
aukų iš pritarėjų ir joms mai
sto netrūksta.

sunaus turtingiausio Ąrgenti- 
reikAlauda- nij gyvulių augintojo, rastas 

prie nenaudojamos kiaulydės 
už trijų myliij nuo puikaus jo 
tėvų dvaro, 20 mylių į šiaurę 
nuo čia.

Vaikas buvo pagrobtas tre
čiadieny ir buvo tikimąsi, kad 
jis yra laikomas išpirkimui ir 
kad todėl jį pasiseks išpirkti 
dar gyvą.

šimtai apielinkės žmonių 
ieškojo vaiko. Buvo įtariamos 
įvairios gaikos. Bet vakar vai
ko lavoną užtiko gaUčas (kau
bojus) ir pranešė namiškiams. 
Kaip išrodo, vaikas yra pa
smaugtas. ./ ; . •

Suimta daug nužįurėtinų/as-

LAKE APSKRIČIO ŠERIFO IR . BENDROVĖS MUŠEIKOS ŠAUDO AŠARINIŲ 
ir sarginančių dujų bombas į Fąnstęel Metallurgical Corp., dirbtuvę, North Chica- 
goj. Strcikicriai. neatsilaikė prieš puolimui ir dirbtuvę apleido. Mušeikos iššaudė 
$3,000 vertės bombų. Už jas mokės'bendrovė, kuri nenori pasiduoti streikieriams 
ir atsisako sueiti deryboms. A7aujiehų/Tribiine Photo

Įsakė suimti naują 
Fansteel streiko 

vadą
WAUKEGAN, III., vas. 28. 

— Fansteel Metallurgical Corp. 
išgavus warrantus prieš strei
ko vadus ir unijos viršininkus, 
streiko vadu tapo paskirtas 
Leo Krzycki iš Milwaukee. Bet 
vos jis spėjo atyykti į strei
ko apięlipkę,.- ir pasakyti. .vieną 
prakalbą streikieriams, kompa
nija pasiskubino išimti war- 
rantą ir prieš jį. *j

i

Du unijos viršininkai jau su
imti, bet tapo paleisti užsta
čius po $1,000 kauciją. Bet ki
tų streiko vadų ir unijos vir
šininkų- nesurandamą.

1 Streikieriki nors ir buvo 'du
jų • bombų priversti apleisti 
dirbtuves, tečiaus streikas vis- 
tiek tęsiasi. Dirbtuves pikio- 
■tuojamos ir bus bąpdoma ,im- 
įlęisti i jas streiklaužių.

Kompanija dabar bandysian
ti išgauti injunetioną, kuris 
uždraustų ir pikietavimą, bet 
teismas atidėjo iki pirmadienio 
svarstymą to kompanijos rei
kalavimo.

Unijos vadai paskelbė,- kad 
daugiau sėdėjimo streikų Fan
steel dirbtuvėse nebus.

♦ .

Streikas prieš 
streiką

Francijoj eina kova Sėdėjimo str eik a s 
už radio kontrolę

. PARYŽIUS, vas. 28.—Fran
ci jos radio ' abonentai dabar 
baigia balsavimą dėl išrinkimo 
tarybos tvarkymui radio. Ei
na smarki kova, atgaleiviams 
bandant išlajkyti radio kontro
lę, savo; rankose. Bet rinkimus 
.tikisi lailhėti liaudies fron
tas. . . ... ...
' 'Taryba kontl'olinoja 12 \ val
džios stočių. Privatinės stotys 
betgi nebus paliestos.

šeši Kansas City po
litikieriai nuteisti 

kalėj iman ■
KANSAS CITY, Mo., vas. 

28. — šeši demokratų politi
kieriai ir. rinkimų viršininkai 
liko nuteisti įvairiam laikui ka
lėjimam kartais net iki trijų 
metų, už . papildytas pereitais 
rinkimais suktybes.

Mirė Chicagos dar
bininkų vadas

Woolworth dešimtu 
kine j sankrovoj

DETROIT, Mic.h., vas/ 28.— 
Daugiau kaip 100 mergaičių 
uždarė sankrovą ir paskelbė 
sėdėjimo streiką Woolworth 
“5c and 10c” sankrovoj. Jos* 
reikalauja pakėlimo algos, 48 
vai. darbo savaitės mergai
tėms ir •= 54 vai. dirbantiems 
duonkepykloj ir virtuvėj vy
rams. Daug mergaičių uždir
ba tik $10.44 savaitėj.

Lojalistai siękiasi 
suskaldyti sukilė

lių jėgas
.5.

MADRIDAS, vas. 28. — Lo
jalistai bando įvaryti kylį į šiK 
Eilelių, pozicijas į pietus nuo 
Granadą ir atsiimti Mętrįl, tik
slu perkirsti sukilėlių susisie
kimą ir pristatymą amunicijos. 
Tuo pačiu laiku sukilėliai ver
žiasi linkui Almeria.

\Lojalistai paėjo prieky n ir 
Oviedo mieste, kur ’tebešiaučia 
smarkus mušis su apsuptais 
sukilėliais.

lai- 
nuo- 

vados viršininko St. Kompai- 
čio šuniukas. Viršininkas pasi
gedęs šuniuko, pradėjo klausi
nėti, teirautis, kas galėjo j p 
šuniuką 'pagrobti. Vietos gy
ventojai š. Verblauskiene ir 
N. Gurvičius nuovados viršinin
kui pasakę, jog jįe matę, kad 
viršininko y šuniuką nusivežęs 
pil. Karalius, gyvenąs už 7 ki
lometrų nuo Žąslių.

Nuovados viršininkas nu va-, 
žiavo pas Karalių šuniuko ieš
koti. Klausinėjo, kvotė, bet 
Karalius sako nieko nežinąs. 
Pagaliau nuovados virš. Kara- 
lių parsivežė į nuovadą ir dar 
čia kvotė., Tuo metu rengusį,s 
gimdyti ir sirgus Karaliene, tai 
ji sunkiai serganti buvo palieta 
visai viena ir dėl to kažkokia 
nesveikatą gavus. Del tos ne
lemtos kv^os nuovados vir
šininkas buvo ir iš tarnybos 
atleistas.

Karalius buvo patrauktas kal
tinamuoju už nuovados viršinin
ko šuniuko pagrobimą ir apylin
kės teismas jį nubaudė 3 mėn. 
papr. kalėjimo, bet apygardos 
teismas išteisino.

.Paaiškėjo, kad šuniuką ne Ka
ralius, o kažkas k taj buvęsJšsi- 
vežęs, bet vėliau atvežė j mies
telį ir paleidę—šuniukas atsirado 
. Karalius iškėlė bylą Verblaus- 
kienei ir Girrvičiui už melagin
gus parodymus. Apygardos teis
mas Gurvičių su Verblauskiene 
išteisino motyvuodamas tuo, kad 
juodu apsirijo, suniuko grobiko 
tikrai nepažindami. Buvo paduo
tas apeliacijos skundas, bet rū
mai jį atmetė.

o paskui 
sk. sandelio 
' Bankairtsko

VI. Bankau- 
pasitraukė, 

Šančių

maišų
vertė

Sukilėliai bombar
davo Madridą

•4 ■ \

KAUNAS. — Vasario 3 d. 
Kauno apyg. teismas, pirmi
ninkaujant p. Vaizbiui, kalti
nant prok. pad. p. Pakarkliui, 
sprendė ilgamečio Kauno ka
lėjimo virš, padėjėjo ir ūkio 
dalies viršininko, 
“Lietūkio” Šančių 
kasininko Vlado 
bylą.

Kai po revizijos 
skas iš kalėjimo
pateko į “Lietūkio” 
skyriaus sandėlį tiesiog prie 
kasos. VI. Bankauskui sandė
lio kasininko pareigas einant 
ątsirado 263 cukraus 
trukumas. To cukraus
(tada 1 kg. buvo po 1 lt. 24 
et.) siekė 32 tukst. 662 lt. Ka
dangi sandėlyje- kitų prekių 
rasta pertekliaus, tai bendrai 
prekių truko už 22 tukst. 465 
lt. Prekių trukumas aiškinant, 
prieita išvada, kad kasininkas 
VI. Bankauskas darė įvairias 
malversacijas su orderiais ir 
gautus už prekes pinigus savi- 
nosi.

Bylos svarstymas užsitęsė 
iki 12 vai. nakties, o rezoliu
ciją teismas paskelbė 1 vai.: 
VLB|nkauskąs, 55 metų amž., 
nubaustas 4 met. sunk, darbų 
kalėjimo su.Baudž. St. 28 ir 
30 str. štr. padariniais* Be to, 
“Lietūkiui” iš Vi. Bankausko 
atiteista 9 tukst. 627 lt., liko
si ieškinio dalis nesvarstyta.

VI. Bankauskas tuojau su
imtas.

Jis prašėsi nevaryti jo į Kau
no kalėjimą, nes nepatogu esą 
eiti į tą kalėjimą, kur tiek me
tų buvęs aukštu valdininku— 
prašė jį nugabenti į 'Panevė
žio kalėjimą, uždarytas Kau
no kalėjimam

“DIDELĖS” SAMDINIŲ 
ALGOSMADRIDAS, vas. 28. — Su

kilėliai po penkių savaičių vėl 
atnaujino bombardavimą Ma
drido iš didžiųjų kanuolių. Jų 
tikslas yra sugriauti sostipę. 
Bombardavimas tęsėsi visą va
landą ir apgriovė keletą na
mų. Bet gatvekariai mieste ųe- 
paliovė vaigščioję- ir bombar
davimo metu.

Oviėdo mieste lojalistai 
ėmė iš sukilėlių kalėjimą.

SINTAUTAI. — Ryšium su 
kai kurių žemės ūkio produk- . 
tų kainų pakilimu, nuo šių me
tų pradžios Sintautų apylin
kėje smarkiai pakilo žemės 
ūkio samdinių algos. Ligšiol 
bernui buvo duodama metinės 
algos 150—200 litų, o dabar 
250—300 litų, tarnaitei ligšiol 
buyo mokama apie 150 litų,z • 
dabar 200—250 litų. Net pie
meniui šiemet duodama ligi 
Į20—130 litų. Didelės samdi
nių algos yra dėl to, kad Sin-, 
tautų apylinkėje žemės ūkio 
darbininkų nėra daug ir daž
nai, o ypač vasaros metu, jų 
ūkininkams stinga.

CHICAGO.—^šeštadieny Max- 
well restorane, 404 S. Wabash 
Avė., staigiai^ mirė ‘ Ųhicagos 
Darbo Federacijos sekretorius 
ir WCFL ra’dio stoties mana- 
žeris Edward N. Nockels. Jis 
jautėsi gerai ir ruošėsi važiuo
ti į Washingtoną bandyti iš
gauti didesnę1 -jėgą, stočiai. Fe
deracijos sekretorių jis išbuvo 
34 metus, z

BUFFALO, N. Y., vas.
— Dr. Trutesdale padarė 
metų vaikui retą operaciją — 
atitaisė apsivertusį pilvą ir 
vaikas vėl pasidarė normalus.

Tas pats daktaras yra pa
daręs dar dvi panašias opera
cijas, po kurių vaikai su ap
sivertusiais pilvais pilnai pa
sveiko. , .

13

at-

GRAND HAVEN, Mich., v. 
28. — Ištikimi Eagle-Ottawa 
Leather Co. darbininkai, kurių 
daugelis priklauso Am. Darbo 

į dirbtuvėje 
dieną ir naktį, tiksju neleisti 
industrinės unijos šalininkams 
paskelbti sėdėjimo streiką. Jie 
dieną dirba, o naktį pasilieka 
dirbtuvėje ją saugoti ir neįsi
leisti organizuotų darbinipkų. '

28

geišos, kurių menų. Bet svarbiausias įtari-1 Federacijai ' sėdi 
on aaa . jmas krinta ant vieno perėjūno p*

laukų darbininko, kuris ' yra, 
dirbęs ir vaiko tėvų’ dvare.

NEW YORK, vas. 28—Ak
torė Maude O’Dell mirė persi-

SYDNEY, Australijoj, > vas. 
28. Vienoj North Wallarah 
kasykloj 30 angliakasių buvo

Desėtkai tūkstančių 
italų Ispanijoje

• ’ -i '». ■* ;■ - , '■?’ ' ' '' * - . ‘ ‘

rėdymo kambary Forrest tea- paskelbę sėdėjimo streiką, kų- 
besferuošdama vaidinti j ris truko vieną die»^» S treikastre, 1

svarbią rolę veikale “Tobacco'
Road”.

jQ R RSį

užsibaigė kasyklų savininkams 
sutikus atidėti sudėjimą maši
nų anglims kasti. '

• * f

Dujų bombos Nėw 
Yorko teatruose

te

Chicagai ir apiellnkei fęde- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:27, leidžiasi 

5:3D.

: t
CROOKETT, Cal.; vas. 28. 

— David Loęke, kuris . prira
kindavo prie lovos savo 9 me
tų dukterį, kadangi ji, pasak 
jo, buvo “tikra maniakė,. ku-, 
ri supjaustydavo savo drabu
žius ir namų rakandus”, liko 
nuteistas 6 mėnesiams kalėj i- 
man ir užsimokėti $500 pabau
dos.

NEW’ YORK, vas. 28. — 
Ašarinių dujų ir smirdančios 
bombos buvo mestos šešiuose 
Ęroadway ir vakarinės miesto 
dalies teatruose. Jos s l ižei d c 
27 žmones ir išvaikė iš teatrų 
visų publiką. Bet panikos nie
kur nebuvę.

LOND^AS, vas. ?8. — Čia 
paskelbtomis skaitlinėmis, Ita-' 
lija daugiausia .' kareivių : pa
siuntė į Ispaniją sausio ir pra
džioj vasario mėn.

Tuo laiku kas savaitę buvo 
išsiunčiama tūkstančiai karei- 
VTų. Pav., sausio 7 d. išsiųsta 
8,000 kareivių, sausio 14 d. — 
4,500 kareivių,. sausio 22 d.— 
6,000 kareivių, sausio 26 d. — 

o vasario 8 d. išsiųsta 
Tai ne-

MOŲNDVILLE, W. Va., v. 
28. ’ —• 28 metai atgal Mrs. 
Emma Simms,? kuri tada gy
veno Aleppo, Pa., pasiuntė sa
vo jauną sūnų į mėsinę par
nešti svarą kepenų. Šunys tik 
dabar, sųgryžo su kepenimis ir 

žmon. Šugryžo jis iš Alas- 
koš. Tik kartą per tuos 28 me
lus' jisLparašė motinai laišku
tį, kad ' jis dar neužmiršo ko 
buvo pasiųstas ir kada nors 
pasiuntinystę išpildysiąs.

v MASSENA, N. Y.,, vas.
— Ūkininkas Peter ' Dumers, 
65 im, tėvas 10 yaikų, prigėrė 
S t. Regis upėj, gelbėdamas, 
ledui įlužus, įkritusį upėn sa
vo šunį.

NEPAVYKO NUNUODYTI 
ŽMONOS,

- Marj-

MONROE, Wis., vas. 28.. —‘ 
John (TConnor, 66 m., sude
gė, o Mike Martin, 75 m« jr jo 
žmona Anna O’Connor Martin, 
sudegusiojo vyro sesuo, skaud
žiai apdegė gaisre, kuris 
naikino Mike Martin ūkio 
mą.

MARIJAMPOLE 
jampolės apskr. ūkininkas Kur
tinaitis mylėjosi su kahnyninp 
mergina Žukaitė/ bet jitytis 
trukdė Kurtinaitienė. Nutarė 
ją nunuodyti. Žukaitei buvo 
pavesta parūpinti vaistų. Kur
tinaitienę užnuodijo, bet, kiek 
pasirgusi, buvo išgydytai tik 
liko invalidė. Kurtinaitis ir 
Žukaite suimti. Marijampolės 
apygardos teismas Kurtinąitį 
nubaudę.5 metais sunk, darbų 
kalėjimo, o Žukaitę 6 mėn. pa- 
pr. kalėjimo. Abu apeliavo. 
Apeliaciniai rūmai apygardos 
teismo sprendimą patvirtino.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

su- 
na-

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

4,500,
net 20,000 kareivį.
skaitant mažesnių siuntinių irCHICAGO. — Du armijos la

kūnai užsimušė bandydami ak- pasiųsto didelio kiekio amunici 
lą skraidymą. jos ir gifildų.d^
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Paroda
gegu-
Coli-

namų

Pradedant su 8 diena 
žės mėnesio, Chicagos 
sei?m rūmuose atsidarys 

rengia budavojiipo 
išdirbėjai 
Ten bus 
naujausi 
statyboje

T/.-; yyp;: ’

nuosavybes reikaluose. Kad su
teikti tinkamų patarimą, agen
tas turi atsižinoti apie kliento 
turtą, uždarbį, šeimą ir dau
gybę kitų smulkmenų, o žmo
gus gerai nežinodamas agento

namu I rePutaeij°s būti #tvi"
ų»ru?ir 1

demon- 
pagerini- 
su insu-

paroda. Ją 
materijalų 
įrengėjai, 
struojama 
mai namų
liacija, ventiliavimu, oro regu
liavimu, automatišku, apšilsi
mu, apšvietimu ir visais kitais 

. paujausiais pagerinimais kas 
namą padaro patogesniu ir 
praktiškesniu. Taipjau bitfs ga
lima matyti vėliausios mados 
įrengimai —
butų kaip ir., naujos medžiagos 
namų statybai; asbestos, mal
to medžio ir “fibre” lentos, iš
pustos—hdllow-plytos ir* dau
gelis 
rodą 
kyti.

Naujai einant j reąl estate 
biznį dabar jau reikalinga iš
laikyti valstybinis kvptimas,

had įrodyti šayp tinkamumą I 

tuomi užsiimti, o tolinus; ne
skaitant kaštų išsistęigimo, dar 
reikalinga gerokas laikas pa
dirbėti pasiskirtoje koliųųįjoje: 
iki įsigyvens visuomenės pasi
tikėjimas nauju' biznierių. O 
nuosavybėmis pirklyba įsisitr- 
buos gana išpalengvo ir to lau
kiamo biznio tiek jau daug ne- 
biife, dar ims gal du trys me
tai, kol publika pradės drąsiau 
nuosavybėmis pirkliauti ir ver
stis.-

Tat naujiems real estatinin- 
kams verčiau pą|aukti gyves-’ 
nių laikų. \

W. V. M.
' v
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Apie SpulKas
.........................................................  IHHIMIIIIIMM

išfurnišiavimai’

kitų dalykų. Panašių pa- 
yisiems naudinga a tiarų

Statyba Chicagoje
Statyba naujų, vieno pagy

venimo namų, Chicagos pakraš
čiais? kyla kaip ant mielių. Pa
vyzdžiu, praėjusį mėnesį leidi
mų buvo išduota budavojimui 
virš pusantro milijono dolerių 
verčios, kuomet metas tam at
gal sausyj, nei dešimtos dalies 
tiek nebidavota. Bet šįmet jau 
pradedama ir arčiau mieste 
šiek tiek budavoti. Budąvoja- 
ma jau keletas ir didesnių na
mų, krautuvių ir dirbtuvių.

Ęendos su šiuomi pavasariu 
jau žymiai keliamos, nuo 5 iki 
15 nuošimčių, v nors dar nėra 
ganėtinai aukštos, kad užtik- 
vintų pelną ant naująi buda- 
vojamų namų. Bet 
nedatekliui tuščių bų’tų galima 
tikėtis* dar pakėlimo randų. 
Tuomet prasidės ir mieste sta
tyba didesniųjų namų. Vienok 
vėliau statantiems prekiuos 
daug brangiau negu dabar, 
nes budavojimo ųiedžiagbs kai
nos kyla kas mėnuo. • ,

V. M.

Nekantrauja

Spulkos Misija
Spulkos misija yra .tarpinin

kauti tarpe taupytojų ir sko
lintojų. Abi klesos spulkai yra 
vienaip reikalingos, nes netu
rint taupytojų- didelio skai
čiaus, negalima .patenkinti rei
kalavimus skolintojų. Taipjau, 
neturėdama pareikalavimų pa
skoloms, negalės uždirbti atsa
kančio pelno ant sųtau*pų, kad 
patenkint narius tąupytojus. 
Spulkos > visuomet turi steng
tis pritraukti žmones, kurie 
gali taupyti ir j ieško ne tik ir 
saugaus padidėjimo sąvo su-'

STAIGIAI MIRĖ GARSUS CHICAGOS UNI- 
J1ST AS, EDW ARD N. NOCKELS

Buvo Chicagos Darbo Federacijos sekre
torius ir stoties WCFL viršininkas

šeštadienį ' po , Ediifard “išėjo” ‘ vakarais, po 
N. N nekels netikėtai mirė -Į 

širdi&s ligą.

Jis krito negyvas iš kėdės, 
besirepgdąihas $ pietauti;
W.eli yąĮgy'Uipje, iįee<'404 South;

kata per ilgą laiką. Sir gulia- 
vp per'
mptu ir bdvpi

Vįpnok.

pareigas ClhiįįĮgps, Darbo 
įerąeijps'" ; hUVP;
los organizacijos ■'s«krptoripnu!
ir <

Vmpe pf tąh^r” yir- 
šininkas. ", '-'i’ .7' . ,7 '' 7 7 

w ,'r%-',7-, 7
>\., 'V^ipnis sulaukę« 67 pietų1;

dąrbipinktj judėjime 1895į pip-j1 
. Federacijų 4ar;

», darbo, 
skaitydąjpąs knygas. Iš amato 
jis buvo elektro-technikas ir 
priklausę Chicagos elęktro-te- 
chnikų unijai.

Včiioms invalidę
žpiopą, Edna •(}. Cą|dwęll-No- 

j ekete; kurį gyyėpą yėlionlo re- 
367 W<iodlawn 

Glencoe Įyrieiniestyjc.
Dąr laiptą kada įvyks lai-

su nuoširdunąų ir atsidąvimp 
organizacijos labųi^ YpaČ sĮąis 
laikais kuomet spųįkos ^asiiį- 
ko kąiĮip . vięn^tinas iš svar
biausią finansinių įstąįgų |fy- 
vens^Įių namą finan^vįjhtiį/ 
Ręihąif^h, HM hiekvįąn^z 
ka-.i^p ■•gajausiai jiį
savp7 naminius reikalus, - FMerącijb^
kratant ^tilptų iiuosavybįų ' Vietą '
sutvarkant prasčiau wkąmasi
paskolas, ka,d tuomi' 7sudėti 
žmonių pinigai galėtą nuola- 
tai nešti reikalingą uždarbį. ' ' ■ < r ■’. .',z ■ • • ' ‘i

Spulkų misija yra naudinga 
reikalinga visųomęniniąpie 

gyvenime, tik nereikia laukti 
taupoms, bet ir tinkąmo pelno iki publika ateis jų ieškotio 
ant Įdėlių.

Pasitaikius ‘ nekuria! ’ spulkai 
pakliūti į sunkumus arba kliū
tis iš priežasties prieinančios 
depresijos tas skaudžiai atsi
liepia ir ant kitų spulkų. Vi
suomenė pradedą abejoti apei
ną! spulkų .saugumų ir nusto
ja ūpo į jas prigulėti arba* ir ! 
prigulėdami paliauną mokėję 
ant užsirašytų akcijų, čia kiek- 
Vienos spulkos turėtu buG l() il;| x va|. valiurOi N;lujielll, 
Aventa pereiga, #?tengtls..pagel-.name į
beti savo kaimmkai, jei gah-Įn rt •
ma, o paskui suTasti budus 7 . ,.

•v7 ■ nfiinrnn 1 iri

Nockcls gimė 1869 metais, 
Pųbuąue, Iowa mieste. Buvo 
šavąmokslis; nes ‘ baigė tik 
penkiąs kliasas' pradinės mo- 
kyMos, a ąukštesnį

spulkos pačios, turėtų eiti jieš
7 koti publikos ir jei' pėrstatytų'
111 savo ■ užduotis. - •' > ■ - 7 ■w

Lietuvių Budavojimo, Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė— 
(Naujienų > Sipulka) yrą narė 
Ffjderąl 1 Įome Loan Bank, ne
turi perimtų nuosavybių ir yra“ 

\ tvarkoma rimtų ir darbščių 
viršininkų. į šią spulką galima 
įstoti . bile kada nuo 87yąl.,u Ty

riame. Josios sikretoriuš T. 
Ryipkevičia ‘ visuomet gatavas

- i-i'i • . • patarnauti,įtikinti publiką apie savo sto
vio gerumą.

Gęrą spulkos vardą galimą  
visuomet palaikyti jei jpsius . > . <
direktoriai ir viršininkai dirbs. btirSl'RKllGS 1^1*110^6

—.. " 1 i

v. m.

•* A

4i? ‘ ir Barbo- 
ra Smoiclis, 41.

Andrew Segwich? 22, Amui

Stanley Gredys, 24, ir Julia 
^įs^l<;22.

Ąndręw Brins^elle, 43, ir 
Theresia Rosas, 35.

IrVing McGrady, 29, ir G. 
tikas, 25.

George Naus, 20, ir Mae
mokslą Koshuba, 19.

GERKITE SKANŲ

* ' Pirmadienis, kovo 1, 1937

K-. Jarusz Dr. C. J. Šventiškas 
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd fioor

Herųįock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėje, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blaųkets ir vt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

DENTISTAS
1 OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 ' 

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagąl 
susitarimų.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ. > 
Telefonas LAFAYETTE 8016

K. P. GUGIS
ADVOKATAS ’ >

Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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 sutąrtj.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 So, Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
k Bridgeporto ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieto: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Park 3395

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
. ' Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

/ Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resttence Tel. BEVERtY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: • *

nuo

8939
Rezidencija

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Namų statybai ir pirkimui 
pradėjus įsisiūbuoti, daugelis 
buvusiųjų rcal estate agentų 
bei pusagenčių nekantrauja ir 
si.’ka sau galvas kaip čia vėl 
įsigavus j tą bizn;, nes atrodo, 
kad sąlygos jau parankios. Ka
dangi iš daugybės buvusiųjų 
agentūrų, dabar belikę vos- ke
letas, tat su maža konkuren
cija tereikėtų susidurti.

Kurie jau yra buvę tdlmė 
biznyje seniau, tie gana gersfi 
gali nujausti koksai pasiseki
mas jų laukia. Neužtenka pa- 
sirenduoti ofisas ir 'nvsimalią- 
voti iškabą, kad jau ir užtik- 

\ rinti sau užtektinai biznio w Iš 
kurio galėtum pragyventi. To
li gražu ne. Reikia atsiminti, 
kad “geraisiais laikais”, kuo-' 
met kožname blioke buvo- po 
vieną “real estatininką”, didžiu-1 
ma iš jų buvo labai mažai pa
sirengę arba susipažinę su sa
vo bizniu, o norėdami padary
ti tranzakciją prie griežtos 
konkurencijos ir’ pelnyti sau 
komisą, labai, o labai tankiai 
savo klientams suteikė, taip 
sakant, “meškišką patarnavi
mą“. Kaipo paseka to, publiko
je įsigyveno gana nepalanki 
opinija linkta real estate agen
tų ir pirma negu vėl imis juos 
eis stengsis pirma sužinoti apie' 
jųjų reputaciją. Real estate* 
agentas yra savos rųšies pro- 
lesionalas, žinovas
turėtų būti tokiu, ir žmogus 
norėdamas pirkti nuosavybę 
kreipiasi pas jį gauti ne tik 
jojo patarnavimą kaipo pasiun
tinio, bet ir kaipo patarėjo

ar bent

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ' 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIKIŠKTOlilUS

AMBULANCB
PATARNAVIMAS •

’ DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermihigc A ve..
’ 4447 South Fairfield Avenue

. / Tel. I.AI’AYETTE 0727 ‘

r A 1 , • .koplyčios visose
I—4-j Chicagos dalyse V

Klaųsykite mtraų Lietuyškų radio programų Pirmadienio vakarais. 10:09 
vai. vakaro iš VV.H.FJC. stoties (1420 K,)-—Pranešėjas P» Šaltiinieras.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor 

18 mėnesių 
senumo 

■ , . J’-,.- F
. - • . A . - j

STRA1GHT ‘F

KENTUCKY 
BOURBON . 

DEGTINE. 

90°
GALIMA GAUTI VISOJE •••. , -

TAVERNOSE NATHAN, KAltfTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
■’ 4707 SOUTH 4lALSTED STREET 

Viąi Telefonai Yards, O8Q1 į
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

CHICAGOS 1ŠDIRBYSTĖS
■ ■ • ' C e ■ ‘ f y . • ■ f

■ ■Męsy.^^statome j visas laigniuotas 
vieta^*|urmo (vvholesale) kainomis.

y Gąl^ gauti nuo bačkos iki pusės ' 
galbni&Visos bačkos yra medinės.

'.'č į'pąi^ąaiijame: bile .

TONY
'.čč.,ttBRWTĮNU7C0MPANY' ' 

čslfl^-^.Mięhigan Avenue
Tel. VICTORY 4686

——.........................................................■■.■■■

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
S-tos lubos ' Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais p šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. 1LL.

JULIUS

Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerų Lietuvių 
Lųidotųviu Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto -Dalyse

/i. j. zolp
1646 46U1 Hireąt 1 Vhopęs Boulevard 5203

‘ > $KUDAS'
718 West. Street Phone Monroc
■<m.. > y4 ■ '*> »■.f-*-.** k* Į*11.' .;;■■>■ .r!'*..*','r 1 *? '

< 7įl?zOEBSKIS'm'SUNUS ■
10734 S; Ntiėhifiaii A Ve. Tek Pulhnan 5703-

■i LA( HAWICZ IR SŪNUS
2314 -Wėsf 2&H Place i rphone Canal 2515
ANTROJI KOPLYČIĄ: 4M4 Kąst 108tį St. Tel. Pulhnan 1270

,‘Č I .Uii ■ A Hi<>  

S. P. MAŽEIKA . •
3319 Liluanica Avenue Phone Yards 1138

. .<-iZ .►>**., '•'* - 1 - T - 4 -r -- - - - * — ——- - * 

J, LIULE VIČIUS
Jįą.Ąvęiluę į ,...... ...

fe fem'i.A i'huii *>,**‘* ■■'«***>■ 1 1 '*■■ *■*’’«■» įM>.in<£'i ■—.■■ — 1—■ I.» ■ . I I —» t ~

4. MASALSKIS ■
3307 Li I u a n ica A ven u e PJidne Boulevard -1139

U^.>.».fir;-*.*--------- - ■ ..... ........................■•-..................

. 7 > A, PETKUS .
1410 South 19lh Courl Cicero Phone Cįcero 2109

phone Lafayette 3572
»•**» ■—III.W - •*■>•»> M m ai * I II III < .*•

3354 So. Halsįcd Street Boulevard 4089

NAUJIENOSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomstrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ugti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
uq, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ausiti- 
k’tnuose egzaminavimas daromas su 
elėktra, parodančia mažiausias klai
das. Spepiale atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
soipos. Valandos n po 10 iki 8 v. Ne- 
’ėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną, 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
ie akinių. Kainos pigiau , kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7.589

Dlt. A. J. MANI KAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office & Reaidence 2519 W. 43rd St.

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

Kasdien, išskyrus seredą.
• Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

LIETUVIS
. SERNER
ĄKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfišas ii*
756 We»t 35th Street 
karppaš Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

uerai lietuyĮai-nš žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metpdns X-IlaV ir kitokius 
elektros prietaisus. . , : '

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai*

. Supcrior 9454 ar Central 7464

/GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M; D.
V.est Town State Bank Bldg. 

2400 Wešt Madison Street 
¥al. 1 įkį 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
7 ,, . Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

----------- r-------- .............................................   t..

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos ni’o’'2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 ilp 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Čor., of 35th and Halsted Sts. 
Valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal Sutarti 
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kcuvvood 5107

Ofiso

Re z.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
---------------------;— -------------------------------------------------------------------------------------- i. „ .

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

Ofiso valandoj:
Nuo iO iki diena, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai, Nedčl. nuo 10 iki 12
ReZf Telephone PLAZA 2409

W*>"   ' « i r       „       >,   
K. ' ' . '

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pačios Naujiem^: 
yra naudingos.

i
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Philadelphijos Žinios

Muzikalės Salės Bendrovė Gražiai Pasirodė

Man prisiminė 
kieno eilės:

“Broliai! Sukruskim! Jau 
laikas pabusti... Laikas numest 
retežius.

Musų mieste tarp lietuvių

nepamenu, Atstovybėje Washingtone). Jo 
kalbą galima pavadinti isto- 

| riška. Būtent: kaip Lietuva 
'buvo galinga dar penki šim
tai metų prieš Kristaus gimi
mą sekant mokslinčių tyrinė
jimus. Kain naskui suėlo itai bene bus didžiausia orga-ĮJ “ . , . . . i-.. .. o ” 'uniją su lenkais, tada prade- 
jo silpnėt ir galų gale dalis 
pateko po rusų galinga impe
rija, o kita po Vokiečiais. 
Kaip lietuvių kalba yra se
niausia, gražiausia/iš gyvųjų 
kalbų ir baigė linkėdamas 
kiekvienais metais taip skait
lingai apvaikščioti Liet, nepri
klausomybės sukaktį. Paskui 
skaitė rezoliuciją prieš lenkų 
priespaudą okupuotoj Lietu
voj. Rezoliuciją priimta vien
balsiai.

nizacija Muzikalės Salės Ben
drovė, kuri yra daug dirbusi 
Lietuvos gerovei, daug auka
vusi, nariai daug Paskolos Bo
nų išpirkę ir aplamai vietos 
lietuviams gražiai patarnauja. 
Pareina tenais laikraščiai “Ke
leivis”, “Vienybė”, turi knygy
ną, Dainos chorą, klubą ir tt.

Vasario 21 d. apvaikščiojo 
Lietuvos nepriklausomybės 
19-kos m. sukakti, kurioje 
gražiai pasirodė. Tvarka buvo 
graži. Publikos daug. Muzikalę 
programą išpildė Dainos Cho
ras gražiai padainuodamas. 
Styginis p. Jurčiukonio kvarte
tas kartu su choru gražiai 
skambėjo. M. S. Bendrovės 
pirmininkas, J. Griganavičius 
atidarė susirinkimą ir perstatė 
tvarkos vedėju irgi M. S. B- 
vės sekretorių p. J. Ivanauską, 
kuris savo užduotį atliko pui
kiai. Pirmutinis kalbėjo bu
vęs Salės Bendrovės pirmi
ninku p. J. Liepa. Jisai trum
pai, gražiai ir aiškiai kelias 
frazes tai dienai pritaikintas

Tarpe kalbų Dainos choras 
pildė programą. Antras kalbė
jo advokatas M. M. šlikas (Vi
leišio laikais dirbęs Lietuvos

Salės Bendrovės pirmininkas, 
p. M. Monkelcvičius. Jo kalba 
buvo daugiau rcvoliucioniškos 
dvasios. Priminė kaip Smeto
nos valdžia neteisėtai užsisė
dąs ant sosto trempia žmonių 
teises, kaip šaudo ūkininkus, 
kaip laisvės nėra ir tt. Vienas 
kriaučius, lyg Pilypas iš ka
napių išlindęs, pradėjo, rėkt, 
trypt: ir kumšios veikūs, ir ko
jos, ir balsas nusidėvėjęs rė
kė šalin, bet nabagėlis nieko 
nepešė. Mat, tam rėksniui skau 
du, kad Smetonos valdžia kri
tikuojama. Jo protu, jeigu ap- 
vaikščioji Lietuvos nepriklau
somybę, tai turi visus purvinus 
Smetonos valdžios darbus už-

ir bloguosius; (JhHm si vi suomėj ni! su lyderiu kriąuČium, ku- 
nci parodyt, jau laikas. Šme- Hs pasakė: *‘negera_ rezdliųci- 
tona dabar vieton šaudyt, kasa 
kokius tai rusins po žente ir 
pūdys gyvus.” ,

Broliai lietuviai! Reiškia 
musų brangioji Lietuva susi
lauks inkvizicijos laikų. Na, ir 
jus vyrai tylėkit, jeigu norit.

Salės Bendrovė tiek daug 
Lietuvai dirbusi išlaisvinitno 

kuriose jie kai tik yra linkę '•]aj|<aiS, tiek daug aukavusi,

REGULIARUMAS 
GELRSTI IŠVENG
TI ŠALČIO

Apsaugai nuo šalčio geros 
katos kūnas yra geriau negu 
brela ar kaliošiai.

Vienok yra tiek daug žmonių, 
kurie leidžiasi paprastam užkietėji
mui save pastatyti “įveiktosj” sąly
gose, I 
persišaldyti pirmam šalčiui pasirod- . .. . . . ,žius j turi pilną teisę pakelt balsą,

Užsilaikykit geroj savijautoj šią reikalaut atsteigti laisvą Lie- 
žiemą. Išvengkite vidurių užkietė- f > kiekvienos nilielisjimo valgydami Kellogg s ALL-BRAN ■ Ulv^’ Ka(l ^^KVienas pilietis 
kasdien. Jis duoda taisantį “rupu-' jaustųsi, jog jisai gyvena savo 
mą”, taipgi vitaminų B? viduriams| šalyje ir turi balsą pareikšt, 

apart nors savus kasdieninius 
reikalus ir nebijot, kad užtai 
jam reikės kulkos paragaut 
arba put kalėjime dėl menk
niekio, ar. tam garsiam nau
jam kasamam rūsyje. . Ypač 
ūkininkai, kurių būklė neuž- 
vydetina, kurie juk visą Lie
tuvą ir poniją išlaiko ant savo 
raumeningų pečių. O kasgi 
juos užtars, jeigu ne tokie pat 
broliai amerikiečiai!

’P-as J. Grinius,/Salės Bend. 
prašomas, skaitė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama atsteigti 
laisvą demokratišką Lietuvą, 
paleist iš kalėjimo ūkininkus^ 
kurie neteisėtai sėdi, panai
kint prieš juos bylas, suteikt 
piliečiams laisvę ir reikalaut 
Vilniaus, Suvalkų ir Gardino 
teritorijų grąžint. Muzikalės 
Salės Bendrovė mielai prisi
dės su darbu ir aukomis, jeigu, 
bus reikalas.

Tvarkos vedėjas p. Ivanaus
kas užklausė: "Kas už rezo
liuciją, lai pakelia ranką.”

Visi Salės dalyviai iškėlė 
po ranką, . susilaikė .keli kleri
kalai. Dabar kas, prieš. Septy

svei- 
um-

sustiprinti, beto ir geležies dėl 
kraujo. ,

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, . sudaro 
minkštą masę ir kaip sukOmpinę 
švelniai išvalo sistemą. Tik Išval- 
gykit po du kupinu šaukštu kas
dien. Užsisenėjusiuos atvejuos val
gykit su kiekvienu valgiu.

štai, kiek geriau valgyti »šį mais
tą, negu imti silpninančias piliules ir 
vaistus! Valgykit ALL-BRAN kaip 
javinius su pienu ar vaisiais, arba 
virkite pagal receptus. Parsiduo
da visose krautuvėse. Kellogg in 
Battle Creek padarytas ir garan
tuotas.

•girt, užtylėt, duot daugiau 
tiems kraugeriams aspiracijos 
nepatinkamus asmenis, kurie 
išdrįs prieš Smetoną pakelt 
balsą, šaudyt. Mat, jie nesuge
bi atskirt Lietuvos valdžios 
nuo Lietuvos valstybės, šian
dien valdžia Smetonos, rytoj 
gali būt kita ir tt... O valstybė 
vistiek ta pati lieka. Mes ko
vojame ne prieš Lietuvos val
stybę, bet prieš sauvaliavimą 
Smetonos valdžios, kuri gink
lu pasilaiko. Po p. M. kalbai 
tvarkos vedėjas p. Ivanaus
kas paprašė nepykt ir nesikar- 
ščiuot tiems, kam nepatinka. 
Sako: “be gerų darbų galima

laikė, išskiriant kriaučiaus iš
sišokimą. Be Muz. Salės Ben
drovės, rodos, niekas daugiau 
'eapvaikščiojo Lietuvos nepri

klausomybes sukaktuves.
Po prakalbų p. Norton Sa

les kamputyje turėjo mažą 
parodėlę susidenčią iš Lietu
vos pašto ženklų, tarp kurių 
matėsi Dariaus-Girėno, Vait
kaus ir daugybe senoviškų. 
Amerikos lietuvių laikraščiai 
kaip “Keleivis” su Maiklu,

negalimu daiktu ir svajot apie “Naujienos” ir kiti.

ja, nevietoj, atmesti”.
.Tai, mat, fašistų grupele. 

Jie netrokšta laisvės Lietuvai! 
....Nepavydi nė kulkų savo 
broliams Lietuvoje.

Paskui p. J. Grinius pasakė 
trumpą prakalbėlę, priminda
mas Dr. Basanavičiaus laikus, 
—kaip jisai kovojo ir troško 
pamatyti laisvą Lietuvą, kaip 
iš jo tada juokėsi bei skaitė

STATYS PAMINKLĄ 
PROF. JONUI JAB

LONSKIUI

lai. Nors kova buvo sunki, bet 
Dr. Basanavičius laimėjo ir 
šiandien- beveik visi lietuviai su 
pasididžiavimu mini Lietuvos 
Nepriklausomybės 19 m. su
kaktuves ir Dr. Basanavičiaus 
10 m. mirties sukaktį. Tai as- 
niųo, kuris savo sielą, savo 
turtą aukojo Lietuvai. Kuris 
nekreipė dėmesio į pajuoką ir 
nebijojo pakelt , balsą už ma
žutę Lietuvą.

’ Ęagino p. J. Grinius visus 
spiestis vienybėn, kovot už Vil
niaus ir visos Lietuvos teises.

Dainos choras gražiai dai
nuodamas “Mes be Vilniaus 
Uenurlmsim” baigė vakarą. 
Reikia pastebėt dar, kad pub
liką be galo ramiai ir tvar
kingai iki pat pabaigos užsi-

- Tą pačią dieną ir valandą 
turėjo dvejas prakalbas lie
tuviai komunistai ir .kokios 
tai bažnyčios bankietas. Kaip 
ten pasisekė, neteko girdėt,— 
gana to, Muzikalės Salės Ben
drovė liko laimėtoja. —Pr. M.

MARIJAMPOLĖ. — Jau se
niau Marijampolėje susidūrė 
komitetas statyti paminklą lie
tuvių rašomosios kalbos tėvui 
profesoriui Jonui-Jablonskiui 
— Rygiškių Jonui, kuris mirė 
1930 metais. Paminklas bus 
didelis, betoninis ir bu43 pasta
tytas Rygiškio Jono vardo 
gimnazijos sode. Plačioji tvi- 
suomenė šiam sumanymui kar
štai pritaria ir žada' paminklo 
statybą paremti aukomis. Pa
minklo statybos darbus numa
toma pradėti ateinančią vasa
ra. Tsb.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
/, Kaipo

Skilvio
Vaistai

PRASYK SAMPELIO ĮJYKAI 
Trincr’* Bittec Wine Co. 
044 8. AVelJs St., Chįoaffo, III. 
PrlalijBk

___ 3t, Chlcago, III. 
man sampelį dykai

Vardu

Adrvaaa

Tūstančiai rado paleng- 
vinlųią genantiems ir / 

skaudaipiems muskulams 
■r—- su kėliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
yaisbažunklis Inkaras yra 

kpdiiąojąmas per 70. metų*.
WORlČ>,FAMOM. $

L LN IME N T

Visose * 
Vaistinėse

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Męs turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. PHstatom anglis ir vežam daiktus į Ikitus miestus ir farmas.

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

YARDS 3108 HEMLOCK 5040—.. ’ i. i

No. 4270 NAUJAS PARYŽIAUS MODELIS iš naifjoyiškos mar
gos šilkinės materijos. Tai šauniausia šių metų pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau-1 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa-; 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-j 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739. 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašąu 

atsiųsti man#pavyzdį No...............

Mieros .... ..... ,........ ,... per krutinę

(Vardas ir pavardė) I

(Adresas) č. f

(Miestas ir valstija)

’ mesterfield 
/

lengvesnis geresnio-skonio
cigaretas

Copyright 1937, Ličgett A Mybm Tobacco Co.
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Smarki kova, kuri dabar eina pramonėje tarpe dar
bo ir kapitalo, butų daug sėkmingesnė darbininkams, 
jeigu jų tarpe butų daugiau sutarimo. Bet senojo, ama- 
tinio unijizmo atstovai nieku budu nenori nusileisti in
dustrinio principo šalininkams.

Amerikos Darbo Federacijos vadai, kur galėdami, 
stengiasi pakišti koją C. I. O. veikimui. Kadst ėjo strei
kas General Motors dirbtuvėse, tai Federacijos virši
ninkai reikalavo, kad ta korporacija nesitaikytų su au
tomobilių darbininkų unija.

Už tai angliakasių unijos valdyba sumanė Federa
cijos prezidentą Green’ą išmesti iš savo unijos, kaip 
“skebą? ir “išdaviką”. / • f

Dabar Green ryžosi užkirsti C. I. O. pritarėjams. 
Jo įgaliotinis F, J. Dillon nuvyko į Columbus, O., “iš
tirti” to miesto Darbo Federacijos skyrių, kuris rėmė 
automobilių darbininkų streiką. Už šitą “nusidėjimą” 
tam Federacijos skyriui tapo atimtas čarteris!

Šitokia darbininkų tarpusavio kova labai padeda 
darbdaviams.

“Žaibo karas”
• Hitleris ruošia Vokietiją karui. Apie tai negali bū

ti mažiausios abejones.
Visa jo politika tarnauja tam vienam tikslui —mi- 

litariniam pasiruošimui. • Jisai didina kariuomenę, ga-» 
mina ginklus, statosi karo laivyną ir stengiasi išvystyti 
krašto ūkį, kad, karui kilus, Vokietija galėtų apsieiti be 
maisto ’ir žaliavų importo iš užsienių.

Ta pačia kryptim yra vedama visa nacių propagan
da Vokietijoje ir tarpe vokiečiu, gyvenančių svetimose 
Šalyse. Militarizmo įrankiu tapo paversta mokykla ir 
tokiu pat įrankiu Hitleris nori paversti bažnyčią.

Aišku, ir su kuo Hitleris rengiasi kariauti: su Ru
sija. Savo biografijoje “Meįn Leben” (Mano Gyveni
mas) jisai seniai yra pasakęs, kad Vokietija privalo at
plėšti nuo rusų Ukrainą.

Tačiau rusai yra padarę apsigynimo sutartį su Če
koslovakija ir Francuzija, o šios yra susitarusios su 
Anglija, Lenkija ir visa eile kitų valstybių. Kilus, karui, 
Vokietija turėtų prieš save daugumą Europos valsty
bių. Jai padėtų, gal būt, tiktai Japonija ir Italija.

Ar Vokietija galėtų šitokiose apystovose laimėti?
Visi pripažįsta (ir patys* vokiečiai tai žino), kad 

Vokietija dabar negalėtų taip ilgai atsilaikyti prieš ga
lingus priešus, kaip kad ji atsilaikė pereitame pasaulio 
kare. Ekonomiškai Vokietija yra suvargusi; jos finan
sai yra visai suirę... Jeigu karas užsitęstų kokius metus 
laiko arba daugiau, tai Vokietija susmuktų.

Taigi vienintelė Hitlerio viltis yra laimėti karą 
urnai, parbloškus savo priešus keliais staigiais milžiniš
kais smūgiais. Šita prasme jo strategai kalba apie “žai
bo karą’’.

To karo pianas yra toks: Vokietijos armijos stai
giai įsįveržia į Čekoslovakiją, paskui į Rumaniją
jas okupuoja. Čekoslovakijoje vokiečiai randa maisto, o 
Rumunijoje gausingus aliejaus šaltinius, šitaip aprū
pinti duona ir kuru, Hitlerio pulkai laužiasi toliau į So
vietų Sąjungą ir užima Ukrainą...

Vakarų pusėje, atsiginti nuo francuzų, Vokietija 
stato dideles tvirtoves Pareinėję. Hitlerio generolai ma
no, kad francuzus galės sulaikyti dalis vokiečių kariuo
menės, kuomet didesnioji jos dalis operuos prieš Mažo
sios Antantės kraštus ir Rusiją.

Ar šitiexvokiečių militarizmo planai yra įvykinami?
Vargiai. Europos armijų generaliniai štabai šian

die atsidėję seka Ispanijos'karo eigą. Tas karas yra 
kaip ir busimojo pasaulio karo repeticija. Ar jisai rodo, 
kad “žaibo Karo” strategija gali turėti pasisekimą? Ne.

Priešingai, Ispanijos karas rodo, kad net ir geres
niais ginklais, negu tie, kurie buvo vartojami pasaulio 
kare, pergalę greitai laimėti negalima, jeigu užpultoji 
Šalis pasiryžusiai ginasi, štai gen. Franco jau keturi 
mėnesiai kai atakuoja Madridą, kurį gina neišlavinta 
karo amate ir menkai apginkluota darbininkų milicija, 
bet paimti negali.

ir

Apžvalga
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vandervelde interna
cionalo valdyboje

Bet ve tas pats Tysliąva nu
vyko pasakyti prakalbą į 
Scrantoną i ir, kaip vienas ko
respondentas praneša, tikrai 
puikiai “apšvietė” publiką. Nu
rietąs keletą anekdotų apie “pą- 

diokus”, ,-f“ferfliukterius” (vo- 
jo nusistatymu Ispanijos klau- kiečius) ir bolševikus, jisai pa

pasakojo šitokį “atsitikimą” iš 
Lietuvos:

“...Kai Smetona turėjo at- 
■\ važiuoti į Alvitą, tai publi

kos nors buvo daug, bet ne
labai žingeidavo. Vienas žmo
gelis vedėsi namo karvę, tie
siog per publiką. Kada jam 
pastebėja, kad taip negražu, 
nes Smetona' tuoj aus atva
žiuos, tai žmogelis atsakė: 
‘Tai didelio čia daikto — nu
gi aš, va,'veduosi Smetonie- 
rię? *' ; ’

y., . r \ ■■ .1

Buvęs Belgijos vice-premje- 
ras Emile Vandejjyelde, kuris 
neseniai rezignavo iš ministe- 
rių kabineto, nesutikdamas su

siipu, tapo yel išrinktas į So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo valdybą. V

Kiti du Belgijos atstovai In
ternacionale yra Gamille Huys- 
manns, Jean Delyigne ir Louis 
de Brouckere. Pastarasis yra 
Internacionalo prezidentas.

J BESARMAČIAI /. U-; 'f

Pasižymėjęs savo begėdiško
mis melagystėmis, sandariečių 
organas rašo, kad “socialistų ir 
komunistų agitatoriai patys su- 
doroja” aukas, kurias surenka 
Lietuvos (ir Ispanijos) reika
lams. O tai, girdi, dėl to, kad 
“iki šiam laikui nesimato jokių 
atskaitų ir pakvitavimų, kad 
pinigai gauti Ispanijoj ar Lie
tuvoj”.

Vįsų-pirma, Lietuvos Demo
kratijai atsteigti komitetas au
kų Ispanijai nerenka. O skelb
ti “pakvitavimus” iš Lietuvos 
gali reikalauti tiktai žvalgybi
ninkas. 
I f e ■ /

Aukos, kurias surenka komi
tetai, yra draugijų atstovų 
priežiūroje. Tuos" draugijų at
stovus gali vaginti tiktai niek
šai, kurie patys yra papratę 
visuomeniškus pinigus vogti!

ORATORIŠKI ŽEMČIŪGAI

Kai Brooklyne bendras drau
gijų komitetas surengė Lietu
vos nepriklausomybės paminėji
mą, tai “Vienybė” jį labai “iš
peizojo”. Pats redaktorius Tys- 
liava buvo iiuvykęs pasiklausy
ti, ką apie * Lietuvos nepriklau
somybę pasakys kairiųjų srovių 
kalbėtojai. Paskui jisai jų kal
bas “aprašė”, kad atrodytų, jo- 
gei jie pasakojo nerimtas pa
sakaites ir nesąmones.

NEŠVARI NOSIS

Brooklyno komunistų orga
nas parašė net editorialą apie 
“Naujienų” Bendrovės metinį 
susirinkimą. Jisai randa, kad 
it-as susirinkimas “labai dras
tiškai susiaurino” dalininkų 
teises, kadangi nutarė pakeisti 
Bendrovės čarterį, sumažinant 
direktorių skaičių (nuo 13 į 
11).

To komunistų organo palin
kimas kišti savo nešvarią nosį 
i svetimą biznį yra taip dide
lis, kad jisai nė pats nepagal
voja apie tai, ką rašo.

Juk tą čarterio pakeitimą 
nutarė vienbalsiai pasiūlyti vi
sa direkcija. Pasiūlymas buvo 
paduotąs dalininkų susirinkimui 
apsvarstyti ir nubalsuoti. Nie
kas neėme/taiso kalbėti prieš, 
ir kuomet buvo balsuojama 
(baliotąis)? tai nebuvo paduota 
nė vieno priešingo balso!

Tai koks, ęia yrą “teisių siau- 
ripimas”,' ^eigu patys Bendro
vės dąlįninkai vienbalsiai pri
taria Direkcijos sumanymui?

“Laisvė”’ čia d&r kartą de- 
monstravąy^ąvo piktą valią ir 
savo — žjppįun^ą.

Laiškas “Literatūrai”
’ V. i •

, (Tęsinys) . ,
šis beasmeninis priekaištas, 

nei vieno prof. nei vardinąs ir 
tuo virtęs paprastu šmeižtu8*?, 
panašus j tą, kokį prieš kele
rius metus teko skaityti ‘ Ryto” 
kronikoje, yra draUge ir asme
ninis, nes aiškiai taiko į Huma
nitarinių m .f. dekaną, taigi į 
prof. Krėvę-Mickevičių. Kadan
gi kiek tolėliau pats Valkiniš- 
kis sakb: ‘‘reikia dalykus ir 
daiktus pavadinti jų tikraisiais 
vardais,” tad ir mėginsiu pa
tiekti7 kiek vardų, Valkiniškio 
sąmoningai nutylėtų.1

Draugiją SSSR tautų kultū
rai pažinti sumanė kurti že
miau pasirašęs M. Biržiška, ku- 
Tis, būdamas socialdemokratas 
(taigi dar marksistas,/ istori
nis, . dialektinis ir t.t. materia
listas," gal dar kokis - istaš, tik 
ne ateistas, nes visą laiką dirb
damas katalikų visuomenėje, 
1923 grįžo ir katalikiškon ben- 
druomenen), žinoma domisi ir 
diktatūrine proletariato kūry
ba; su Vilnium griežtai susijęs 
lietuvis, yra dėkingas SSSR-ai 
už Lietuvos reikalų ir jos teisių 
Vilniui palaikymą tarpvalstybi
niuose santykiuose; yrį-susido
mėjęs dabartine SSSR tautų 
bųkle, labiausia gudų ir ukrai
niečių, katrie gyvena taip pat 
Varšuvos valdžioje ir drauge su 
Vilniaus lietuviais ilgisi iš jos 
išsivadavimo (su jais B., kaip 
VVS pirmininkas, visą laiką

dirba); pagaliau, šiaip jau 
bepakeldamas šališkos, tik 
sioginių SSSR priešų —■ emig
rantų ir kitų, informacijos apie 
šią šalį, jis stengiasi išgirsti et 
alteram partem. čia asniens ir 
ne visiškai asmens reikalas, o 
su juo si j o ir aiškiai visuome
ninis: supažindinti musų visuo* 
menę, su tokiais SSSR kultūros 
dalykais, kurių pavyzdžiu butų 
galima ir mums pasiiiąudoti, iš 
jų pasimokyti, savo sąlygoms 
juos,, pritaikyti, štai kas kalti
ninkas, ne prof. Krėvė - Micke
vičius! Kaltininkas juo blogės* 
nis, jog ne tik nerausta ir ne
sislepia, bet ir aiškiai pažymi, 
kad draugija SSSR tautų kultū
rai pažinti toli grąžu ne tik 
moksliniams, bet ir aiškįai vi; 
suomepiniams ir net poliitinams 
tksiams siekti jo buvo sumany
ta ir kuriama. Tas dar labiau 
■aiškėja patyrus, jog tas pats B. 
susitarė dar su J. Purickiu, tuo
met, rodos,< dirbusiu (Kauno 
“Lietuvos” redakcijoje, draugė 
su šituoju įstatus surašė, šiam 
tarpininkaujantį susiprato ir su 
užsienio ręikalų ministerija (tai 
buvo jau po Į926-XII-17), iš 
kurios draugija gavo sau “pa
laiminimą” : “Dirbkit ir ne; 
.kreipkit dėmesio į puolimus!”3** 
Juk ir tai buvo numatyta, ne
apsirikta! ■ •

• 1 < • ■ ,

Įsteigėme draugiją, išrmkom 
valdybą. Į ją pateko: Myk. ir 
Vac. Biržiškos, V. Krėve-Mięke-

nc- 
tie-

vičius, Ign. Jonynas ir Pr. Au-r 
gustaitis! artimas jai buvo dar 
B. Sruoga ir P. Galaunė. Sąs-; 
taitas pasirodė labai nelaimin
gas. Viena,, nors steigiamajame 
susirinkime dalyvavo keliosde- 
Šimt įvairių fakultetų dėstyto
jų ir neuniversitetinių žmonių,i 
bet išrinko bemaž vienus Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
profesorius, dėl kurių paskui 
pats fakultetas pulta. Antra, 
mano nuomone, ši valdyba per- 
mažai rūpinosi draugijos tiks
lus siekti, greičiausia dėl to, 
jog jai perdaug buvo svetimą' 
SŠSR-iškoji kultūra. Jonynas ir 
Sruoga — buvę santariečiai, 
Galaunė, rodos, nė nesantara- 
vęs,- Krėvė — tautininkas-ese- 
ras (tai primena drg. Iz. Tamo
šaitis (tame pat “Vairo” 10 rir.), 
Augustąitis buvęs dešinysis, — 
tad bolševikams visi tolimi žmo
nės, kurie, žinoma, SSSR at
žvilgiu kokio entuziazmo ne
reiškia. Belieka du B-kos, kat
rų jaunesnysis, V. B. (buvęs 
raudonasis Vilniaus švietimo 
komisaras!) paskendo bibliote
koje ir bibliografijoje, pasta
raisiais laikais ir enciklopedijo
je, ir kratosi ne tik politikavi
mu, bet ir bent kuriuo viešuoju 
darbu, o vyresnysis M. B. (jo 
įtartiną domėjimąsį SSSR esu 
anksčiau ne tik pažymėjęs, bet 
ir pabraukęs), kaip draugijos 
pirmininkas ligi pusės 1935 me
tų putėsi, pyko, 'šokinėjo, kad 
ji virstų nors kiek eseseseriš- 
kesnė ir musų visuomenei apie 
tikrąją SSSR tautų kultūrą 
daugiau žinių gautų bei tiektų, 
bet ne ką tepešė. Taigi apie 
Krėvės-Mickevičiaus eseseseriš- 
ką piktadarybę nebent nuo pu
sės 1935 m., kai jis draugijai 
ėmė pirmininkauti, begalima 
sakyti, o geriausia butų iš an- 
tikrėviškos “Vairo” akcijos iš 
viso išbraukti tos draugijos mi
nėjimas, nes šiaip ar taip, Krė
vei prislėgti ji, kaip pasirodo, 
netinka.

Valkiniškis betgi nelemtai 
draugijai linkęs atsileisti, tik 
jau 'tiktai'’ negali atleisti drau- 
gijininkų ir iš viso įtartino fa< 
kulteto profesorių nesirūpinimo 
sava tautine kultūra ir t.t. čia 
jau tikrai galima nustebus su
šukti; “Czy kpisz, Czy o drogę 
pytasz?” Lietuviškai butų: — 
Blaivykis, broleli! Negi nebus 
jis girdėjęs, ką dėsto tame pat 
fakultete aukščiau minėtieji 
dėstytojai, bet ir ką kiekvienas 
jųjų musų kultūros, kaip tik 
jos pažinimo, kaip reikalauja 
Valkiniškis, srityje, yra' nuvei
kę? Juk Krėvė ir Sruoga kad 
ir yra s’avįstikos profesoriai, 
tik ir jie jau fakultete daug 
skiria savo jėgų musų dalykams 
tirti, o už jo sienų — dar di
desnis ne tik tirybinis, bet ir 
tiesiog kūrybinis jų darbas! 
Nejaugi V. nebus išėjęs lietu
viškos gimnazijos, kurioj butų 
ir ąpie juodu dažnai girdėjęs? 
Dargi anglistas Augustąitis nie
kad nesikrato lietuviškuoju dar
bų, j Dėl kitų keturių prof. dės
tomų dalykų ir musų kultūros 
tyrimo jųjų darbų itepasiklau- 
sia jis bent kurį I-mo kurso 
humanitarą.

s‘> Dr. Tamošaičiui “Vaire” iš
spausdinus prieš prof. Krčvę-Micke- 
vičių chuliganišką Balio straipsnj, 
tenka vartoti suprantamesne kai ku
riems °Vairo” bendradarbiams kalba.

■* Beje, dar anksčiau teko kalbėti 
,sU krikščioniškai demokratiškąja už
sienio reikalų ministerija ir išgirsti 
pritarimo dar tik draugijos sumany
mui, žinoma, tai :.nesutrukdė vėliau 
“Rytui” pulti pačius' draugijos.

(Bus daugiau)
......lH.tn!.., , I .■ I> ' I .     įl.l,U.l.į.l...l.l.   ..

Paskyrė Cicerietį 
Valstijos Polici
jos Leitenantu
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P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

*^=
(Tęsinys)

Staiga ženia’ sustojo ir, trip- 
telėjusi koja, sušoko:

—-Įdomu butų patirti, kas 
tas per niekšas, kuris nužudė 
Konstantiną... 
’ ’ *■

Aš su atsidėjimu pažiurėjau 
į seserį.

—ženia, nedrįsk kalbėti apie 
tai, ko tu nesupranti!

—Aš nesuprantu? Kodėl?
—Vartaševskis — išdavikas.
—Nesąmonė. Negalimas daik

tas !

Ji supras ir dovanos, 
tuoj kitas balsas prab

niekad, niekad nepatei

I   -    ■I. Į   Į......................■ ■■ !■■ II I ■ I WllW>NWlUI.Į ..Į I ■ "■      -I ■■■ ■■■ 1 » —

Naujame pasaulio kar’e (jeigu jisai kils) butų vei
kiausia panašiai. kO jeigu “žaibo” greitumu Vokietija 
nesumuš savo priešų, tai ji. bus sutriuškinta.

CICERO — Gubernatorius 
IR. Horner paskyrė cicerietį, 
Charles Žak, 2509 South 57th 
čt., Cicero, valstijos 
leitenantu. Žak eis 
valstijos policijos 
viršininko pareigas.

Nadją vietą, užims 
dieną.

policijos 
ketvirto 

<lislriklo

kovo 1

sąžiningas, drą- 
Mielas, brangus

nulenkė galvą, 
nebyliškoje jos

—Melas. Jis 
sus ir geras. 
Konstantinas!

Ženia žemai 
susimąstė, ir
veido išraiškoje buvo galima pa
stebėti paskutinį, sunkų bevil- 
tingumį.

Tą akimirką aš viską supra
tau. /

Aš priėjau iš užpakalio, ap
kabinau seserį, atsukau jos gal
vą j save ir paklausiau griež
tai, bet švelniai:

—ženia, tu mylėjai jį?
Ji pašoko, ištruko iš mano 

rankų ir išbėgo iš kambario. Aš 
pasivijau ją gatvėje.

—ženia, aš einu.
—Dovanok man, aš pasikarš-< 

čiavau.
Ji ima' mane už rankos 

tempia į vidų.
—-Ne, aš eisiu.
•—Ar aš tave įžeidžiau?
—Ne.. ....
—Tai koks čia reikalas?
Aš bučiuoju ją paskutinį kar-

ir

—Sudiev!

XVII.
Slaptas posėdis

Buvo saulėta žiemos diena. 
Auksinės, rožinės šviesos juos
tos skleidėsi sniegu. Tais me
tais Petrograde beveik per visą 
žiemą nebuvo saulės. Visą lai
ką miestą buvo užgulęs blau
sus, pilkas ir išvargęs dangus.

Bet ta diena buvo graži. Sau
lės apšviestame žiemos sniege 
buvo galima pastebėti įvairiau
sių spalvų. Kažkaip raminan
čiai žibėjo ir bažnyčių bokštai. 
Sielą pripildė budrumas ir ra
mumas.

Aš ėjau Koniušeno gatve. Ge
ro ūpo apimtas aš jaučiau, kaip 
mano širdyje tyliai pradeda ru
senti neaiškios ir raminančios 
viltys.

Nejaučiau nei susirūpinimo, 
nei nuovargio,' nei galvos skau
dėjimo. Tik kartkartėmis iš
plaukdavo į paviršių nemalonus 
prisiminimai apie seserį, apie 
vakarykščią dieną,, apie jos ne
laimę.

—Mažiausios abejonės nėra. 
Jinai mylėjo Vartaševskį. Vel
niai žino dar kas! ,

Viskas susimaišė aplink ma
ne, susimezgė į labai sudėtingą 
ir neatnarpliojamą mazgą.

Aš svarsčiau:
Anksčiau ar vėliau Ženia pa

tirs žudeįkos vardą. Jeigu ne 
dabar, tai paskui. Tokie poetiš
ko keršto aktai negali būti pa
slėpti visam laikui. Paslaptis, 
stovinti kraujo sargyboje, atsi
dengs pati ir prabils.

Prieš mane atsistojo klausi 
ma's:

—Prisipažinti Ženiai, ar visk: 
likimui palikti?

—O pagaliau, — klausiu a? 
pats savęs, — kas čia tokio ne 
paprasto? Nejaugi ženia nesu 
pras? Juk viskas taip aiškuj

—Žinoma, aš asmeniškai tu 
riu atidengti seseriai visą pa 

• slaptį.
Bet 

lo:
—Ji

sins to akto, nepamirš ir ned< 
vanos.

Iš Koniušeno gatves aš įsu 
kau į tarpegatvę. Įėjau į viešbi 
tį ir pradėjau lipti pakopomis 
antrą aukštą. Aikštelėje stov< 
jo Leontjevas ir ištiesė ma 
ranką:

—Labai • malonu, ka'd atėja 
kiek anksčiau. Eikime į numei 

Mes atsisėdome.
—Tuoj prasidės posėdis, - 

tarė Leontjevas. — Aš žiu r 
į tą posėdį labai rimtai.

—Mes visi turime juo pas 
tikėti.

—Taip, jeigu kas išeis, t 
tik iš čia.

—Ar gausingas bus posėdi; 
/- —Ne. Manau, kad vienuoli] 
žmonių.

. —'Maža...
—Pradžiai pakaks. Dab 

skaitlingos organizacijos sud 
ro pavojų. Jus patys mato 
kad išdavystė — kiekvienan 
žingsnyje. Bolševikai dagi r 
beslepia savo agentų... Skaitė 
kokį’ triukšmą jie pakėlė ( 
Vartaševskio mirties?

—Taip.
—O žodžiai kokie’... “Mu: 

herojus”... “Proletariškas 
kūnas”... “žuvo nuo niekšišfc 
išdavikiškos rankos”... Tai rr 
ir jus — išdavikai, o Vartaše^ 
kis ir čekistai — žmonės tyi 
sąžinės! Visai neblogai ska 
ba...

(Bus daugiau)
—---------------- j----------------------------------------------------------- -

Patraukta Teisman

FILMŲ ARTISTĖ, JEAN 
MUIR, kurios kilnus shma- 
nymas įsteigti organizaciją 
lavinimui talentingų jau
nuolių scenai ir filmams, 
pasibaigė nemaloniais re
zultatais. Advokatas, kuris 
pagelbėjo draugiją įsteigti 
(The Theatre Workshop) 
patraukė artistę teisman, 
reikalaudamas $601 atlygi
nimo. '

Naujienų-Acme Photo

Po Pilate Kasdien
(IŠkirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).

Man krinta iš rankų paišiukas... Atminimas— 
Kur buvo apgobęs man širdį, mintis — 
Jau djla, jau sklaidos... Saldus inkvčpimas 
Palieka mane... Už langų jau naktis...

štai sukas verpetais paveikslai auksiniai... 
Bet vėlei jie sklaidos dangaus sritimis... • 
Ir gailėsis apėmė man krutinę,— 
Ir liūdnas seku juos žalsvo,m vilnimis.

E. Steponaitis. 
1892—1908
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
KUNIGAI MOKINASI IŠ BEDIEVIU

Klebonai tik prieš porą metų sužinojo, 
kad Lietuva nepriklausoma

' ’—-——— ........... ” >-

SLA 3-čias Apskritis 
rengia jubileiaus 

iškilmes
PITTSBURGH, PA. — Kaip 

kam gali išrodyti juokinga, kad 
bedieviai išmokina kunigus kaip 
reikia veikti. Bet tai yra tikra 
tiesa, o ypatingai, pas mus, 
Pittsburghe.

Čionai noriu nurodyti keletą 
faktų, kaip pas mus dvasiški tė
veliai persiima “bedieviškomis 
idėjomis.”

faesigilinkim į tolimą praeitį, 
bet tik paimkim tuos atsitiki
mus, kuriuos daugumas musų 
lietuvių gerai atmena.

Pittsburgho lietuviai, vado
vaujami laisvų draugijų, pradė
jo minėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves kaip tik Lie
tuva pasriiuosavo iš svetimo 
jungo. Kunigai neprisidėdavo 
prie tų iškilmių, nors jie būda
vo ir kviečiami prie bendro 
darbo.

Tik po 17 metų musų pra
baštėliai dasiprotėjo, kad yra 
laisva ir nepriklausoma Lietuva 
ir kad reikia minėti nepriklau
somybės sukaktuves.

Reiškia pasimokino iš bedie
vių.

Kitas pavyzdys. Prieš 20 me
tų Pititsburgho lietuviai įsigijo 
laisvas tautiškas kapines. 0 
musų kunigai tenkinosi katali- 
kiškims svetimtaučių kapinėmis 
ir apie savas lietuviškas kapines

tais laikais nė sapnuote nesap
navo. Bet pamatę, kad daug lie
tuvių laidojasi tautiškose kapi
nėse, kunigai susirūpino steigti 
lietuviškas katalikiškas kapines^ 

Reiškia, ‘‘bedievių” paskatin
ti Įsigijo savas kapines ir dabar 
tuomi didžiuojasi.

Keletą metų atgal Pittsbur
ghe buvo susiorganizavęs cho
ras, kuris nebuvo kunigų kont
rolėj. Pats kunigas minėtą Cho
rą iš sakyklos ir per savo laik
raščius vadindavo “bedievišku.” 
Tačiau pamatė, kad pravardžia
vimais nieko neatsiekia.

Ėmėsi darbo organizuoti sa-. 
vo “sudėtinį milžinišką chorą,” 
kuris galėtų 
giedoti, bet 
ti.

Prasidėjo
su gaspadinėmis, davatkomis ir 
špitolninkais mitingavo, tvėrė 
“sudėtinį milžinišką chorą.” 
Kiek apie tai buvo prikalbėta, 
kiek “prauge” prirašyta.

Rodėsi, kad tas choras, kaip 
uždainuos, tai ir danguje bus 
girdėti. Bet pakrikus tam “be
dieviškam” chorui, pradėjo ap
tilti kalbos ir apie tą katalikiš
ką “sudėtinį chorą,” O dabar tai 
tikrai su žiburiu reiktų jo jieš- 
koti — visai nieko nesigirdi.

netik bažnyčioje 
ir viešai pasirody-

darbas. Prabaščiai

Nori radio, nori laikraščio, bet kol kas 
nieko neturi

Daugiau kaip prieš 5 metus problema, kaip kad musų kuni- 
Pittsburgho lietuviai buvo su- geliai buvo įsivaizdavę.-i

organizavę Lietuvių Radio Kliu- 
bą ir ėmė kas nedėldtenis oro ; 
bangomis leisti lietuviškus pro
gramas. Musų dvasiški-tėveliai 
netik kad nerėmė Lietuvių Ra
dio Kliubo, bet visaip pravar
džiavo ir niekino.

Tačiau Lietuvių Radio Kliu- 
bas, nors ir pačiais sunkiausiais 
depresijos laikais, palaikė lietu
vių radio programas daugiau 
kaip per du metus ir be kuni
gų pagelbos. Dėį depresijos Ra
dio Kliubo darbuotojams pail
sus, programai buvo pertrauk
ti. Tada musų prabaštėliai len
gviau atsikvėpė, kad jau jiems 
“negręsia bedieviškas” pavojus 
iš oro bangų. O tų lietuviškų ra
dio programų “bedieviškumas” 
buvo tik tame, kad ne kunigai 
kontroliavo minėtą kliubą.

Bet tas ramumas musų dva
siškiams dėl lietuviško radio 
nebuvo ilgas. Mat, laikams pa
gerėjus, ir vėl kas nedčldieni 
pasigirdo programai, vadovau
jami p. Povilo Pargio.

Tai ir vėl naujas rūpestis mu
sų kunigėliams. Jie užsimanė 
turėti savo katalikišką radio 
programą. Pradėjo rašyti savo 
organe “Drauge,” kad jiems y- 
ra tikrai reikalingas katalikiš
kas radio programas ir kad e- 
santis p. Dargio vadovaujamas 
programas juos nepatenkina.

O norint turėti lietuviškus 
radio programos neužtenka ge
rų norų. Tam yra1 reikalingi 
doleriai, reikalingi patyrę žmo
nės. O pas musų katalikus tų 
atliekamų dolerių neperdaugiau- 
sia yra, ba vargais negalais tik 
galima sukrapštyti pakankamai 
dolerių palaikymui bažnyčių, 
klebonijų, vienuolynų ir kitų 
katalikiškų įstaigų. O prasidė
jus su radio, tai* ir dar vienas 
sunkumas butų uždėtas ant tų 
pačių žmonių pečių. O su paty
rusiais žmonėmis vedimui ra
dio programų nėra taip lengva

Tai, kol kas ir neturim kata
likiškų radio programų.

Tenka girdėti, kad Pittsbur- 
glu), kunigai norėtų įsteigti ka
talikišką laikraštį Pittsburghe. 
Mat, nekurie musų dvasiškiai 
turi ambicijų likti laikraštinin
kais ir rašytojais. •/

Su laikraščio ’ išleidimu irgi 
tie patys vargai, kaip , ir su ra
dio programais, — reikalingi 
doleriai ir patyrę žmonės.

Kita kliut:s su laikraščio iš
leidimu, tai ta, kad prisieitų 
daryti konkurencija esantiems 
katalikiškiems laikraščiams.

Jei bus brukamas paVapijo- 
nams Pittsburgho katalikiškas 
laikraštis, tai tada prisieis nu
kentėti kunigų “Draugui.”

Tai matote, norima katalikiš
ko radio programo, nori
ma katalikiško laikraščio, bet, 
kol kas, vis dar nieko neturima.

O jei nebūtų tų bedievių, tai 
kunigams butų tikrai palaimin
tas gyvenimas id nereiktų užsi
iminėti tais bereikalingais rū
pesčiais.

14 d. įyyks prakalbos 
koncertas

PITTSBUĘGH, PA. — SLA 
3-čias apskritys rengia prakal
bas ir koncertą ko'vo 14 dieną 
LMD svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Tai bus paminėjimas SLA 50 
metų gyvavimo sukaktuvių. 
Kad tinkamai pažymėjus šias 
taip svarbias sukaktuves, yra 
rengiamas atitinkamas progra
mas. Kalbėtojais yra pasižadė
ję būti: Keistutis Michelsonas 
iš Brooklyn, N. Y., JaunuoLų 
komisijos narys ir turbut vie
nas iš žymiausių čia gimusių 
jaunuolių kalbėtojų, ir Jonas 
Jarus iš Cleveland, Ohio., auk
sinio vajaus Ohio valstijos ra
jono generalinis organizatorius. 
Muzikalę programos didžiausią 
dalį, taip pat pildys svečiai ar
tistai iš Cleveland, Ohio., bū
tent: dainininkas Julius Kras- 
nickas ir dainininkė Sofija Ku
činskaitė. *Abudu yra pirmaei
liai dainininkai.

Musų Pittsburgho meninės 
spėkos taip pat pasirodys šia
me'parengime, bet apie tai pa
kalbėsime kitą kartą.

Dabar noriu priminti visiems 
Pittsburgho ir apylinkės SLA 
darbuotojams, jog musų visų 
pareiga pasidarbuoti, kad šis 
musų parengimas butų sėkmin
gas. Apskričio" komitetas ir ^ko
misijų nariai visi dirba, netik 
rengdami gražų programą, bet 
platina iš kąįpo įžangoj tikie- 
tus, kad užtikrinus rengiamo 
vakaro pasisekimą.

Todėl, gerbiami SLA kp. dar- 
boutojai ir visi nariai, visi pasi- 
darbuokim pagal geriausią sa
vo išgalę, kad padarius tikrai 
sėkmingą 3-čio apskričio ren
giamą auksinio jubiliejaus su-, 
kaktųvių paminėjimą.

—S. Bakanas, 
SLA 3-pio ąpskr. sekret.

Kovo ir

kęs, o ore labai daug dūmų 
Ir dulkių? Kartkartėmis smar
kiai lyja.

Nors oras ir nešaltas, ta
čiau sveikatos atžvilgiu jis nė
ra labai geras. Dalykas tas, 
kad jis dažnai mainosi. Tai 
duoda progos ligoms šiaušti. 
Ypač pradėjo įsigalėti plaučių 
uždegimas. Ta liga, žinoma, 
yra gana pavojinga ir nuo jos 
daugelis miršta.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Sukilėliai Okupuoja Lojalisty Miestą

Nukrito

Prie Miesto Airpor 
to Užsimušė Du Ar 

nujos Lakūnai
besiniokindanri “aklo 
skraidymo”

Chicagos municipalio 
nukrito armijos lėk- 

dviejais lakunąis.

i

CARNEGIE, PA

Truputis žinių apie orą, 
draugijų parengimus 

ir poterius.
Šios žiemos oru žmones vi

sai patenkinti. Patenkinti yra 
tiek miestų gyventojai, tiek 
fermeriai. Mat, jiems nereikia 
tiek vargti ir . šalti, kaip per
nai žiemą, kada, kaip 
sako, nuo šalčio net 
braškėjo.

Iki šiol žiemos iries 
neturėjome. Oras visą laiką 
pusėtinai šiltas. Sniego taip 
pat beveik nebuvo. Bloga yra 
tik tas, kari saulutė retai tepa
sirodo, — jį negali pro debe
sis ir rukus prasimušti. Daž-

žmones 
tvoros

Smagu pranešti, kad musų 
kolonijos senieji veikėjai vete
ranai vėl prarieda vieningai 
veikti draugijose. Vadinasi, 
pasibaigė peštynės ir visokie 
nesusiprąįimaL Jau dabar 
bendrai veikia šiurmaitienė, 
Čirvinskas ir Gataveckas. Apie 
fašistuojąnčius sandariečius 
neapsimoka rašyti, kadangi jų 
čia kaip ir nėra. Tįesa, jie turi 
vadą Petrą, kuris švaistosi lyg 
tas generolas be armijos.

■ •' —b— .

, Dabar šięk tiek apie drau
gijų, darbuotę ir parengimus. 
Sausio 24 dieną įvyko 
SLA kuopų (128 ir 93) 
rai surengta vakariene.

Nors oras pasitaikė 
blogas (lijo smarkus lietus ir 
grūmojo potvynis), bet vis 
dėlto publikos susirinko pusė
tinai daug. Jeigu oras butų 
buvęs palankesnis, tai, be abe
jonės, žmonių butų susirinkę 
dar daugiau. Mat, tikėtasi sve
čių iš Pittsb.urgho. Tačiau jie 
dėl nepalankaus oro negalėjo 
atvykti.

Kaip ten nebūtų, bet vaka
rienė praėjo labai sėkmingai. 
Kiek teko gir dėti, tai kuo
poms liko ir pelno, — po 20 
dolerių kiekvienai.

. ,-^o—
Kadangi šis8 parengimas bu

vo itin sėkmingas, tai jis pas
katino organizacijas smarkiau 
veikti. Štai SLA 128 kuopa 
drauge su Augščiatįsios Prieg
laudos Lietrivjtį Amerikoje 3 
kuopa balandžio 11 d. rengia 
vakarienę su muzikališka pro
grama 3 kuopos svetainėje 
(313 Cen ter) į' Vakarięne pra- 
sidės 6 vaL vakaro. Tikieto 
kaina tik 50 centų asmeniui. 
Vakariene bus tikrai šauni,— 
turėsime net iš Lietuvos im
portuotų kumpių. Todėl visus 
kviečiame atsilankyti į musų 
parengimą. '

. _ __^o—
Pas mus dabar, “smutnąs” 

laikas. Žinote, gavėnia. Dau
gelis pasninkauja ir poteriau
ja. Parengimų kaip ir nėra. 
Tiesa, kaį kurie lanko kino 
teatrus, nes visą laiką sėdėti 
nainie nusibosta.

Kas be ko, pasitaiko ir kur- 
jozų. štai vienas musų seny
vas kąvalįerius (jis jau gero
kai įžengęs į šeštą dešimtį me
tų) lanko šokių mokyklą ir 
miklina kojas. Kažkokiais su
metimais. .sumanė išmokti 
“stailiškai” šokti..
z Na, nieko nepadarysi: žile

dviejų 
bend-

labai

—Senas Pittsburghietis. iriausiai dangus yra apsiniau-1
—r—

te.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI PRIEŠ KURĮ LAIKĄ AT- 
ėmė nuo loj artistų Malagą. Po kruvino mūšio, sukilėlių ar
mija įvažiavo į miestą ir pradėjo skersti valdžios šali
ninkus. Naujienų-Acrne Photo

1936 METU LIETUVOS LITERATŪROS 
LAUREATAI

tas Vincas Mykolaitis-Putinas 
už savo eilėraščių knygą “Ke
liai ir kryžkeliai” Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus už vakų litera
tūros veikalą skirtą premiją po-

Prieš kurį laiką Lietuvos li
teratūrai kelti, - valstybė ir at
skiros knygų leidyklos įsteigė 
kelias literatūros premijas. JAs 
gauna rašytojai, kurių tais me
tais iš spaudos išėjusieji veika-Į etas Bernardas Brazdžionis. Jo 
lai randami geriausiais. Pernai 
metais buvo šios premijos pa
skirtos pirmą kartą. Jos laimė
jusiems rašytojams įteikiamas 
per literatūros šventę, kuri yra' 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventės išvakarėse.

Šiuo metu jau yra paaiškėję 
visi rašytojai, gavusieji premi
jas už 1936 metais pasirodžiu
sius jų 'veikalus. Kaip žinoma, 
1936 metų svarbiausią ir di
džiausią literatūros premiją — 
valstybinę premiją — laimėjo 
jaunas rašytojas Liudas Dovy
dėnas už savo romaną “Broliai 
Domeikos.” Didžiulės knygų lei
dyklos “Sakalo” skiriamas tris 
premijas laimėjo: poetas Ber
nardas Brazdžionis, už savo ei
lėraščių rinkinį “ženklai ir Ste
buklai,” antrąją premiją laimė
jo rašytoju Antanas Vaič ui ai
ris už romaną “Valentina” ir 
trečiąją poetė Bronė Buivydai- 
tė už vaikų literatūros veikalą 
“Auksinis Batelis.” Akcinės 
“Spindulio“ bendroves premijas 
laimėjo: rašytojas Petras Cvir
ka už romaną “Meįst.eri^ ir sū
nūs,”-antrąją premiją — rašy
tojas Aleksandras — Kazimie
ras P u įda už romaną ‘‘Magnus 
Dux” ir trečią, premiją — poe-

veikalas “Kiškio kopustaį” pri
pažinti 1936 m. geriausiu vaikų 
literatūros kuriniu. Antros di
delės knygų leidyklos “Spaudos 
Fondo” skiriamas tris premijas 
laimėjo: rašytojas K. Plačenis 
už romaną “Pulkim ant Kelių,” 
antrą premiją laimėjo Amerikos 
lietuvių rašytojas A. Tulys už 
apysakų rinkinį “Aš bučiavau 
tavo žmoną” ir trečią premiją 
už vertimus iš svetimų kalbų 
laimėjo Jurgis Talmanas, išver
tęs anglų rašytojo Šekspyro 
dramą “Karalius Lyras.” Taigi, 
šiais metais, tarp kitų, vieną 
premiją laimėjo ir Amerikos 
lietuvių rašytojas A. Tulys.

i

Literatūros premijas skiria 
tam tikros komisijos, kurias 
sudaro rašytojų atstovai. Rei
kia pažymėti, k? d literatūros 
premijų paskyrimu Lietuvos 
skaitančioji visuomenė labai do-

Nors, taip sakant, •tautiškų 
mėsos kraųjjpVių ir neturime, 
bet iš Lietuvos importuotos 
mėsos galime gauti, kiek tik 
norime.

Iš Lietuvos importuotą niė-

ris laiko krautuvę adresu 129 
East Main Street.

—o—
Nuo gegules “1 d. bus pa

keltos nuomos butams. Apie 
tai dabar daug rašo vietos 

žmonėslaikraščiais bei šiaip 
kalba.

Beje, kiįas dalykas 
kad visi pilnamečiai 
moterys turės mokėti

yrą tas, 
vyrai ir 

specia
lius kalintos mokesčius. Mo- 

i kės visi,— kurie turi nejudi- 
• namą nuosavybę ir kurie jos 

neturi. —E. X. Š.

Ui

Netoli 
airporto 
tuvas su 
Lakūnai buvo užmušti ant 
vietos.

Nelaimė jvyko apie pietų 
laiką. Tik dešimts minučių 
pirm to, lakūnai pakilo iš air
porto pasimokinti “aklo skrai
dymo”. Besimokindami, užsi
mušė.

Žuvę lakūnai yra, Ueut. 
Clyde H. Wood, 26, 5419 Uni- 
versity avenue, ir Lieut. John 
P. Spake, 30, 3131 So. Mar
iem avenue, Berwyn.

Nelaimės liudininku buvo 
lietuvis, p. Stankus,. Jis turi 
biznį netoli airporto, kuris 
randasi prie 63-čios ir Hals- 
ted gatvių.

“Aklas skraidymas”—reiškia 
skraidymą nustatytu keliu šu 
pagelba instrumentų ir radio 
signalų.

misi. Jau gerai prieš. premijų 
skyrimą, plačiai svarstoma, ku
riam rašytojui premijos bus pa
skirtos. Ners visos premijos y- 
ra nedideles, tačiau jos Lietu
vos rašytojus paskatina kurti 
vis geresnius literatūros veika
lus. Tai parodė, kad ir pernai 
metais rašytojams skirtos pre
mijos, kurių vaisiai yra jau ne- ■ 
abejotini ir naudingi literatū
ros ugdymui. Tsb.

SIŲSKI PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN < 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

L

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

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 Mjslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

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.

1739 So. Halsted St.
Telefonas CANAL 8500

Chicago, III
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Diena Iš Dienos
Vai Chap-Chepukaitė 

Louisianoje
Teatro ir vodevilio artistų 

tarpe yra keli jauni Chica'gos 
lietuviai, dainininkai-šokėjai ar 
muzikai. Pav., pp. Mišeikų su
nūs — Vincentas Mišeika, šo« 
kėja Aldona Narvidaitė, kuri 
trumpą laiką atgal šoko Bala- 
ban & Katz teatrų grandinei ir 
V. Tarutis. Naujausia profesio
nalė vodevilininkė yra pp. K. 
Cepukų duktė, Valerija įępu.*- 
kaitė-Chap.

Ji turi suorganizavusi mer
gaičių orkestrą, kuris keliauja 
po Ameriką su trupe, “1937 
Svving Show”. f

Dabartiniu laiku trupė vai
dina New Orleans mieste, Loui
sianoje. Vietos teatre, St. Char
les Theatrė turi labai didelį pa
sisekimą, spėjant iš to, ką ra
šo New Orleans laikraštis, 
“Times Pieayune”. Jame tilpo 
ir p-lės Chap atvaizdas. 'Dien- 

•raštis ją afišuoja trupės atrak
cija.

Laimėjo Literatūros Premiją

• Antanas Tulys, vaistininkas ir rašytojas, kuris laimėjo 600 
litų premijų nuo “Spaudos Fondo”, Kaune, už apysakaičių rin
kinį, “Aš Bučiavau Tavo žmoną”. (

Kai kurios rinkinio apysakaitės prieš kurį laiką tilpo “Nau
jienose”. '

----- o----- ’
J. Maskaliunas Nesi

tikėjo.
nedirbdamas nuo ryto iki 

vakaro savo švarioj ir gražioj 
alinėje, ties 3503’/z So. Halsted 
St., J. Maskaliunas neturi lai
ka galvoti apie pašalinius daly
kus. Jis nei neatsiminė, kad 
pereitos savaitės pabaigoje bu
vo jo gimimo dienos sukaktu
vės.

Jis greičiausiai apie tas su
kaktuves taip ir nebūtų prisi
minęs, jei ne jo dvi dukterys, 
Evalyn ir Margie. Jos bendrai 
nupirko tėvui bukietą gė’ių.

I

Gavęs bukietą šeštadienį va
kare, J. Maskaliunas nudžiugo 
ir surengė nerikėtas vaišes sa
vo draugams.

----- o------ į į
Paliko “Sweet Sixteen”

Vasario 25 d. įvyko gražus 
gimimo dienos vakarėlis pane
lei Eleanorai Yuškai, 6241 So. 
State Street. Ji sulaukė 16-kos 
metų amžiaus.

Į pp. Yuškų vienturtės duk
ters puotą susirinko daug arti
mų draugų. Jie valgė skanaus 
“•turkio” ir kitų gardumynų, 
draugiškai kalbėjo, siuntė lin
kėjimus jaunajai panelei, ir 
bendrai turėjo “good time”.

Pp. Yuškai, kurie aukščiau 
paduotu adresu užlaiko alinę, 
ir duktė Eleanor visiems taria 
ačiū. —Senas Petras.

----- o------
Draugai Neužmiršo 
Marcelės Valentienės
Vasario 19 d. p-ai Marcelei 

Valentienei, 3245 West 63rd St., 
išpuolė sukaktuvės. Galėjo bū
ti labai linksmos, bet jai, ma
tyt, nebuvo lemta tas sukaktu
ves švęsti kaip kad kiti šven
čia sidabrines vestuves. Vas. 
19 d. lygiai 25 metus atgal p. 
Valentienė ištekėjo už Kazimie
ro Valento. Jis mirė prieš pus
antrų metų, palikdamas žmoną 
ir du sūnūs, Joną' ir Edvardą.

Bet draugai M. Valentienės 
tą dieną neužmiršo. Šitai, 15-to 
Wardo demokratų kliubo val-

• dyba, J. Daujotas, pirmininkas, 
P. Antanionis, v ce-p’rminin- 
kas, P. Darbutas, sekretorius ir 
P. Račkus, kasierius su buriu 
narių suvažiavo j jos alinę ir 
pradėjo vaišes. Suvažiavo ir 
daugiau svečių. Prie draugiškų 
kalbų ir skanių užkandžių jie 
gražiai laiką praleido.

Visi svečiai turėjo mintyje, 
kad jei ne mirtis, kuri pakirto 
gyvybę velioniui, K. Valentinui, 
tai tos kuklios vaišės butų bu
vusios tikrai didele sidabrinių 
vestuvių puota.

Visiems, -kurie nepamiršo, p. 
Valentienė taria širdingą ačiū. 

Senas Petras.

LIETUVOJE ATGAIVINAMI UŽGAVĖNIŲ
PAPROČIAI

jie gaivinami ne 
bet ir miestuose, 
sostinėje Kaune, 
metai, kai Užga- 
Kauno gatvėmis1

Paskutiniais metais gražus dariai, kiek ten triukšmo, juo- 
užgavėnių papročiai Lietuvoje 
vėl imama atgaivinti. Ligi šiol 
jie buvo plačiau žinomi tik Že
maitijoje. Gi kitose Lietuvos 
vietose jie ėmė nykti ir jau ne
daug kam būdavo atmenami. 
Tačiau dabar 
tik kaimuose, 
net laikinoje 
Čia' jau antri 
vėnių dieną
surengiamas Užgavėnių kami- 
valas. šiemet toks karnivalas 
taip pat įvyko ir jis turėjo ge
ro pasisekimo.

Užgavėnės yra nepaprastai 
(didelė džiaugsmo-triukšmo die- 
’na. žemaičių Užgavėnių papro
čiai įvairus, žydai, čigonai, ven
grai, raganos, kipšukai, gyvu
liai duoda' užuomazgą lietuviš
kam karnivalui. Lietuvių gyve-! 
nimo sąlygos, gili vaizduotė,! 
sukurė daugybę išdaigų, šposų, i 
Per Užgavėnes pralinksmėja 
net ir senesnieji, kurie net per| 
ištisus metus rustus išbūdavo, j 
Užgavėnės — -visų linksmybių į 
užbaiga. Gavėnia — tai tylos į 
ir susikaupimo periodas. Užtat! 
paskutinį linksmybių vakarą 
jaunimas triukšmauja, linksmi
nasi, krečia išdaigas. Apsiren
gia Užgavėnių žydais, ragano
mis, vengrais, pasidaro gyvu
liais, eina iš kaimo į kaimą, 
kol randa vakaruškas arba kol 
nusibosta. Užgavėnių juokda
riais eina dideli ir maži, seni 
ir jauni, vyrai ir moterys. Mo
teriškės Užgavėnių žydų ven
gia, nes jie visas iki Užgavėnių 
neištekėjusias vadina bergžde- 
nomis, perka, pripasakoja daug 
anekduotų... Kur ateina juok-

ko, klegėjimo, šiuose Užgavė
nių papročiuose galime skaityti 
apie tautos praeiti, štai, prieš 
mus velniukas, ragana, More, 
Raseinių Magdė, Kotrė, ange- 
las, giltinė, Lašininis, Kanapi
nis... Visa draugijėlė vaizduoja' 
gerąsias ir blogąsias būtybes, 
dvasias, kurioms dar neseniai 
tikėjo, kurių daugelis užsiliko 
iš seniausių laikų irj * tinkamai 
išnagrinėti galėtų ne vieną se
nos lietuvių religijos pa'slapti 
atskleisti. Visų juokdarių cent-
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rine ašimi yra More. Ji laiko
ma jų motina. Be to, ji simbo
lizuoja kreivąją vėžę, pavasario 
perversmą. Moiė padaroma ant 
vienos nešįenytos pavažos. .Ra
tas su 'visa More kartu sukasi. 
Morė vienoje rankoje su spra
gilu, kitoje su šluota švaistosi. 
Morę lydi apie 12 žydų, kurių 
tarpe yra ir viršininkas ir bent 
viena “simpatįška-žydė.” Per 
užgavėnes dauginus’a einama 
žydais, “žydai” apsirengia nu
rudusiomis sermėgomis,' vers
tais kailiniais, susijuosia šiau
dų diržais, pančiais kupr.’nėn 
prikiša skarmalų, ant burnos 
užsideda kuo baisesnę kaukę. 
Jie pripliauškia įvairiausių ble
vyzgų. Jų vienas yra viršiniii- 
kas, kuris su savim turi pasą, 
jį paskaito, išrašo ant lubų: Aš 
pats Roškis, mano tėvas Broš- 
kis. Jus mane pažįstate. Aš 
pats esu iš Palangos, kur rųan 
lupo skūrą be atvangos.,

—Kada išėjai iš namų?—Pa
klausia šeimininkas.

Treti metai., pernai...
Labai įdomus žydų pamoks

las. Vienas iš juokdarių pasili
pa kur nors aukščiau ir prade
da: , Z

—Aną metą tarė zuikis savo 
mokytiniams. Ant aukšto kal
no, ant kranto keravokitės nuo; 
Petro Jokūbo ir jo snapo kaip 
trubo. Ir ateis ta valanda, ka
da priries nosį prie sprando. 
Aną metą ant juros krašto, te
tervinas snapą krapšto. Nei viš
tos dės, nei anos perės, piktpe- 
riais lesintos, visiškai išpleškin
tos. Buvo zuikis iš Pypalių, il
gą laiką gulėjo prie jaujos ant 
spalių. Jis trejus metus tupėjo, 
ir jo strielcius šaut nenorėjo, ir 
taip toliau.

Kupčius perka' šeškenas, meš
kenas, zuikenas, puškenas, ožį 
raganį, bergždenas ir t.t. Visa
da padulkina maišelyje pelenus, 
paskambina šukes ir t.t. Gyvu
lių tarpe dalyvauja', gervė, meš- 

i ka, arklys, ožys, beždžionė, ir 
t.t. Meška ir beždžionė lietu
viams gerai pažįstami. Meškos 
gyveno kadaise- “Lietuvos girio
se. Be to, seniau jas vežiuoda- 
vo. Užtat paliko tautos sąmo
nėje savo tradicija#... Visi juok-

---------- .-------- .......................... ....

dariai įspūdį tiekia komiškumu, 
paprastumu, įvairumu ir t.t. 
Pav., kad ir muzikos instru
mentai, jie visi visai paprasti 
dalykėliai: bjrbinėlės, dūdelės, 
lazdelės; blekinėles, lankai ir k. 
Kiek užgavėnes triukšmingos, 
tiek Pelenija tyli, vienuoliška. 
Pamaldesnieji važiuoja bažny
čion galvas pelenais pabarsty
ti. Rytą vėlai sukyla, nes pa
vasarį ar vasarą visad auštant 
arba išaušus, atsikeliama, “ska- r
lauja burnas,” moteriškos išva
lo visus riebalus, nuplauna sta
lus, nušveičia peilius. Pelenų 
dieną daugiausia triukšmauja 
vaikai su savo diedu. Pelenų 
dieną yra paprotys vilkti kala
dę,, vežti silkes, eiti vėngrais ir 
t.t. Pelenų diena, kaip ir Užga
vėnės pusiau ne darbo diena.

—Tsb.

Išpardavimas
b

Skalbiamų ir Prosinamų Mašinų
Keletas Demonstratoriu tikra vertybė $69.00

■ .... - ..' '29.50 ir '39.50
Didelė nuolaida perkant abidvi mašinas sykiu.
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Sesuo Pas Eks-Karalių Edvardą VIII

$

BUVUSI ANGLIJOS KARALIŲ, EDVARDĄ VIII 
Austrijoje aplankė jo sesuo ir švogeris, Lord Harevvood. 
Jie bandė atkalbėti Edvardą nuo apsivedimo su ame
rikiete, Wally Simpsonienc. Iš kairės dešinėn, Lord 
Harewood, sesuo ir eks-karalius. Dešinėj stovi Anglijos 
ministeris Austrijoje, Walford Selby.

Naujienų-Acme Photo

Klaipėdos žinios
Privatiška lietuvių mokykla 

Vilkyčiuose

KLAIPĖDA. — Vilkyčiuose, 
Klaip. apskr. vietos gyventojų 
pastangomis įsteigta nauja pri
vatiška lietuvių mokykla. Nau
jai įsteigtai mokyklai įgyti ir 
nuosavi namai. Iškilmingas 
mokyklos atidarymas įvyko 
sausio 15 d. Klaipėdos krašto 
susivienijimo sukaktuvių pro
ga. šią mokyklą daugiausiai 
lanko ūkininkų vaikai.

Stiprėja lietuvių, žvejų 
organizacija

Nemuno žemupio ir Kuršių

marių pakraščių Pakalnės žve
jų' draugija pastaruoju4 laiku 
pradėjo smarkiai augti, žve
jai pastebėjo, kad jie savo gy

venimo sąlygas palengvins tik 
būdami stipriai organizuoti. Jie 
per savo organizacijas suran
da tinkamesnių rinkų viduje 
ir eksportui. 'Be to, visi pigiau 
perka įvairius žvejybai reika
lingus daiktus: tinklams 
džiagas ir kitus.

Laukiama naujos miško 
medžiagos

me-

Pašarų stoka

ūki-šiai
ninku
negu paprastai gali iššerti. To
dėl jau dabar kai kurie ūki
ninkai stinga tinkamų pašarų. 
Pašarų kaina kiek pakilusi.

žiemai daugumas 
paliko daugiau gyvulių,

Sudaryta miško sindikato 
su Sov. Rusijos miškų preky
bos bendrove sutartimi, netru
kus bus gauti pirmieji miško 
transportai vietos lentpiuvėms. 
Apie 60,000 kietmeterių bus 
atgabenti geležinkeliais ir apie 
90,000 kietmeterių, vandens 
keliais. Tokiu budu vėl visos 
lentpiuvės 
dirbti, 
piuvės 
dabar 
laukia

netrukus pradės 
Tuo tarpu kelios lent- 
s to vėjo be darbo. Jos 

naujai atremontuotos ir 
naujų darbų.

Garsinkites “N-nose’

GALIMA IŠLOŠTI
$100,000 OLD GOLD

KONTESTE ,

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų-1-8O Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

m

DAILY BUSINESS D1RECTORY
ALFABETO TVARKOJEKASDIENINIS BIZNIO ŠA’tAŠtS

5zs skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaityto jam* susirasti kai galima nusipirkt* 
įvairių paprastų ir /iepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

® ANGLYS—COAL
JUOZAPAS

BUDRIK, Ine
‘ x ■ ■ f ■ 1

JOS. F.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne stu» 
dentai, teikia patarnavimą.

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikalč ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gvdymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYfcTTE 8980

Oksps Express 4405 S. Fąirfield Aye.7---  - - -

S332 Sp. LONG Avė
TKL. MKPUZMC - MO1

Laidotuvių Direktoriai CONRAD

REPublic 8340
• LIGONINES— 

HOSPITALS
• TAVERNOS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

Happy Hour Tavem 
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beep 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynąi. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Nusitarkite tuoj pat įstotiv į šį 
kontestą ir laimėkite prizą

r-   — / .

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
{>rogą jums laimėti viso amžiaus 
aynę. Šis kontestas susidaro iš 

Paveiksluotų Mįslių sprendimų. Nu
eikite pas savo cigarų dylerį ir pa
prašykite oficialių OLD GOLD Pa
veiksluotų' Mįslių DYKAI kartu su 
tą kontestą liečiančiomis, taisyklė
mis. Yra 1,000 piniginių, laimėji
mų sumoje $200,000. Nėra čia jo
kių triksų nė gaudymų. Tikai jūsų 
gabumas laimės. Kontestas tik 
prasideda. Labiau—Sušvelnintas

Old Golds duoda jums progą pasi
daryti turtingais visam amžiui. Seki
te instrukcijas atidžiai. Skaitykite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų.

Sk.

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

___ • SVETAINES___
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

BUDRIĮCO RADIO PROGRAMAS: 
WCFL, Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

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

i . .. ................................................................    Į |' ................. I

............... .

Kasdien; skaitydami r 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yrą vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis Žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Šaluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St.

Tel. WelUngton 1932
OAKDALE TAVERN

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

—Degtinė.
CITIZENS BEER.

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTlNft—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS 

6511 So. Kedzie Avė.. Chicago. III

• RĘSTA URANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670,

BILL’S 
Mr. & Mrs. 

(Chicagos Lietuvių Dr-ios nariai) 
KEELEY BEER

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

IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

TAVERN 
W ii Ii a m Nainis
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Plieno Pramonė Rengiasi Kelti 
Algas, Trumpinti Valandas

n

Sutinka derėtis su darbininkų atstovais
Chicagos plieno distrikte ir Algos busiančios pakeltos 

kituose plieno centruose eina 10%, o darbo valandos suma- 
kalbos, kad bendrovės rengia-žintos iki 40 valandų savaitei, 
si pakelti darbininkų algas ir Tarp plieno darbininkų ene- 
sutrumpinti darbo valandas, rgingai dirba C. I. O. — Ko-

Kai kurios bendroves gavomitetas Industriniam Organi- 
darbininkų reikalavimus ir žuvimui, Nicholas Fontebchio, 
yra pasirengusios susitikti de-C. L O. organizatorius Cbica- 
rybose su jų atstovais arba gos distrikte sako, kad 53% 
tiesiog reikalavimus išpildyti, darbininkų vietos dirbtuvėse

Tari) bendrovių, kurios ža-. ... . .. m\ i . .. j i. . i . jau priklauso prųe-unijų. Tos da patenkinti darbininkų rei-J
kalavimus yra, Carnegie-Illi- dirbŲivės yra Gary mieste, 
nois Steel Bęthlehem Steel Sol|(h chi Qj ir Eiwood> 
Corp., National Steel Ųorp. ir
U. S. Steel. Indianoje.

Jauna Lenkų Daini 
ninkė Pateko Į 

Operą
Jauna lenkų dainininkė, Va- 

Įerie Glowacki, šeštadienį va
kare padarė debiutų Chicagos 
operoje, kuri dabar pildo po
puliarių kainų sezoną.

Apie lietuvius dainininkus 
operoje per kurį laiką nieko 
negirdėti.

Jauna Lietuvaite Mi
rė Nuo Smegenų Plė

vės Uždegimo
Atėjusi dar gyvą ligohę aplan

kyti, susirgo ir jos sesuo

MARQUETTE PARK.-r Tra
gedija palietė lietuvių, Palekų 
šeimyną.

Vakar rytą mirė jų 16 metų 
duktė, Aldona G. Palekiutė. 
Antra duktė, Josephine Pale- 
ka^Sudeikienė sunki^T sergama 

fiačia kurį nuskynė jos se-
ers* gyvybę/ ' * < ; *

. Aldona mirė apskričio ligoni
nėje, kur guli Josephine. Apie 
savaitę laiko ji susirgo sme
genų plėvės uždegimu. Tai yra 
baisi ir pavojingą liga — žino
ma vardu “meningitis”.

Dįeną-kitą po susirgimo ji

Atstovaus Korporaciją Derybose

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 3 d.„ J. 
Grigaičio svetainėj, 3804 W. Armitąge avė., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite pribūti. Tie, kurių duoklės užsiliko malonėkite 
užsimokėti, kad liktumėte narystės gerame stovy  j ę.

Užr. Rašt. Bęn Aluząs.
SLA 109 kuopa laikys mėnesini susirinkimą trečiadienį, kovo 

3 d. 7:30 vai. vak. W. Neffo sveL, 2435 S. Leąvitt st. Bū
tinai atsilankykite ir atsiveskite naujų narių. —Valdyba.

CHRYSLER KORPORACIJOS 
legalis patarėjas, ir Herman L. Wcckler, Dcsoto bendrovės 
viršininkas, kurie atstovaus korporacijų derybose su dar
bininkų unija, United Automobile Workers. Derybos pra

sidės ateinantį trečiadienį. - NaujieiiU’Ącme Photo

LESTER L. CELBERT,

_______________________ ___________ L______  

gulėjo namie adresu 5844 So. 
Mozart street. Ten jų atėjo ap
lankyti sesuo Josephine, kuri 
ištekėjusi už Stanley Sudeikį, 
gyveno ties 6600 S. Morgan St.

Laike vizito ji užsikrėtė liga 
nuo Aldonos iF netrukus kartu 
su ja atsidūrė apskričio ligoni
nėje. . /

Velionė tesirgo apie savaitę 
laiko.

Jos kūnas yra pašarvotas ap
skričio ligoninės koplyčioje, ties 
1828 W. Polk street.

Laidotuvės ivyks rytoj rytą. 
Kūnas bus pakastas šv. Kazi
miero kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinasi I. J. Zolp. —R.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Allebunienė; Pagelbininkė—Jose
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—J>d. >^agąlbįyinkąffc-
Edward Blurnaš; KasleriųsT-J^- 
tin Yuškenas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz
minas; Maršalka—F. Žukauskas.

t

JAUNŲ" LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., * 3427.S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut.

..... ................................ .'-r-1 .----  
raštininkas, 3220 So. Union Avė;; 
F. Kasparas-- fin. jraštininkas,
3584 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
W>est 33rd St.; J: Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J1r 
Malinauskąs —y Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku- 
nevičia —1 Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas menes; 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. RaceviČe 
—vice-pirm., 3326 So. Union Avę- 
nue; Adolph Kaulakis—nūt. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So.' Halsted St.; 
Z. Grigonis—-kontrolės rast., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius —. maršalka, . S. Narkis . — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
'dieną.

21-MO WARD0 AMERIKOS * LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tąry, 1904 Canalport Avenue; M. 
Balkevičius—treasurer.

... BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin Česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZENS CLUB, POLITICAL aitl BE- 
NEFICIAL of 12'WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas -r- 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut.

, raštininkas—Paul . J. '' ^Petraitis,

BOLESLOVAS 
BUTKIEWICZE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 27 d., 3:00 valandą ry*- 
to, 1937 m., ^sulaukęs .45 metų

^atnž;, t gįmggs $I^$*g|$" W§kt-, 
Kaltinėnų parap»; Kęsčiij km. ;

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Pussesere Teklę ir švogerį An
taną Vaitekus ir jų šeimyną ir 
gimines, Ųietuvoj—-dvi seseris: 
Feliciją ir Juzefą; brolį Vladis
lovą ir pusbrolius.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Kovo 2 d., 8:00 vai. ryto iš J. 
F. Eudeikio kopi. į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi Ą. A. Boleslovo Butkie- 
vvieziaus giminės, draugai ir 
nažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jąm paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nubudę liekame,
Pusseserė, švogerig ir gipiines.

PaFarnauia laid. dir. J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKUS ROSHUS ' 
i / ’

. Persiskyrė su i-nUO pasauliu 
Vasario 26 d., 5:40 vai. rytą, 
1937 m., sulaukęs 43 m. am
žiaus, gimęs liąsenių apškr., 
šViekšnių miestely ir parap.

Amerikoj -išgyveno 24 rpętųs
Paliko dideliame nubudime 

moterį Petronėlę po tėvais 
Tvirijonaitę, dukterį Eleną Lu
kas, žentą Antaną, supu Fran- 
ciškų, švogerį ir švogerką An
taną ir, Pauliną Tvirijonus 
dėdę ir dėdienę Jokūbą ir Zo
fiją Loveikius ir jų šeimyną ir 
giYnines, o Lietuvoje 2 seseris, 
Emiliją ir Oną ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje.
’ Kūnas pašarvotas randasi 
4436 So. Califorpia Avė. ;

.Laidotuvės įvyks utarninke, 
Kovo 2 dieną, 8:00 vai. ryto, 
iŠ namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės \Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos • 
pamaldos už 'velionio sielą, o 

. iš tęn bus nulydėtas į Šv. Ka- 
zimįero kapines. ;

Visi A. A. Frąncįškaus Ro- 
shus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jaip paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. 1 %

Nuliūdę liekame,
• Moteris, duktė, sūnūs ir kitos 

gipiinės. ■ >
Patarnauja laid. -dir. S. Pi Mą* 
žeika, Tel. Yards 1138,

422a Sp. Wells St, Triangle 7675; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; kontroles raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.;..........

uš- 
43rd St, Lafayette

Kasos globėjas-^-J. Jesiunas, 2< 
West 39th $t.; Kasierius—J.nYi 
ka, 2417 W. 43rd St., I " . 
5424; Dr,-kvot5jąs—Dr. Ą. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 8051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčįtis. Su
sirinkimai ątsibuna tretį (3) sek- 

. madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 4Šrd St. Kliuban gali įs
toti .vyrai ir moterys ligi (45) 
pietų amžiaus.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pinų, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medaliu; 
skas; Kpnt. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
na$; .Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka— A. Kaziunas; 
Dąktaras-kvO(tėjas —Dr. Ąl. Mar- 
geris. Susirinkimai .laikomi kas 
antrą nedSldien; Lawler Hali, 3929 
W. Madison , .Street.

-Dr. Ąl. Mar-

MORNING StAR KLIUBO VAL
DYBA 193T METAMS: Pirm.—An

tanas, Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. -— Tgrias Ambrulevič, 
2006 Cųncord Place; Užrašų rašt: 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Špaulding 7903; Fin. rkšt. 
-—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzįe 
Blvd., Tel. Špaulding 3186; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
|516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas LungeVič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3^84; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čią. 2750 N. Neva Avė.; Kasįerius 
—Jonas Raila, 4839 Wipnemąc 
Avė. Susirinkimus, laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitąge Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

ALDONA G. PALEKAS
• ; ■' .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 28 dieną, 7:00 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukus 16 m. 
amž.. gimys, balandžio 13,1920.

Paliko didbliąme nubudime 
motiną Barjerą, patėvį Kas- 
tant. Gaspar, 2 seseris: Jose
phine Sudeiklš ir švogerį Stan
ley, Birutę, ciocę Chernauskie- ■ 
nę ir gimines,! Namų tel. Pro
spect 4265.Kūnas pašarvotas

■ County Morgui), 1828 Wėst 
Kūnas pašarvotus 1828 W.

Polk St. Laidotuvės įvyks ant
radienį, Kovo1 2 d., 9:00 vai. 
ryto iš County Morgue į Ne
kalto Prašių., ,Pan. Šv. parap. 
bažnyčią, kilnoję atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės. Į 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aldonos G. Pale- 
kąs .giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
teikti jai paskutinį patarnati- , 
mą ir atsiseikijiimą.

Nubudę liekame,
Motina, patėvis, seserys, šVo- 

geris, ciocė ir giminės.
Patarnauja laid. dir. L J. Zolp, 
Tel. Boulevard 5203.

ANTANAS
MAŽEIKIS

persiskyrė su šiuo pasauliu 
‘Vasario 27 d., 8:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs LietųVbj.

Paliko dideliame nuliudimė 
draugus ir; pažįstamus.

Kūnas pašąr\zotas (randasi 
Balke-Lamb koplyčioj, 712 W. 
31st ■ .Street. .'/ " -

Laidotuvės J* jvyks’ Trečiadie
nį, Kovo 3 d4 ,9:00 vai. ryto iš 
koplyčios . į ŠV- Dovido, 32nd.. 
ir Emerald Avė., parapijos baž 
riyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Vigi Ą. A. Antano Mažei
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir pažjstami.

'■ i. • '
Patarnauja „laid. dir. Balke- 

Laąrb. Tel. Victory 1158.

Visi Namą Savininkai Prisirašykite Prie' 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BUREAU ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago

'■■"2 J'

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI JIM O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jąkubąuskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Ėatutis, 2627
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičius, 628 
W. 18th St. lietinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

PADĖKAVONĖ 
ELZBIETA žOLYNIENė

kuri mirė 18 d. vasario, 1937 
m. ir palaidota tapo Vasario 
22 d., o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa-' 
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prašišalipimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame grabo riui Lachavi- 
čiui ir Sunams, kurie savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amži- 
nastį, o mums pąlengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame dukterims Onai 
Stanienei ir Marijonai Nezga- 
dienei, broliui Pranui Giliui ir 
jo žmonai j brolienei Onai Gi- 
liėnei, Jonui , Kuzinui, ' kurie 
atvyko iš Pitišburgho, dukte
riai Magdalenai iš Missouri 
ir, pagalios, dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimą motinėle sako: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Brolis Jonas, žolynas.

ir gimines. Lietuvoj 
ir seserį,{} -■

KAZIMIERAS STRUMILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 26 d., 10 valandą vak. 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Vad
žgirio parąpijoj..

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

žmoną Jadvigą, po tėvais Sa- 
kavičaitę, 3 sūnūs: Leoną, An
taną ir Joną; anūką Jurgūtį 
-—Kazimierą, seserį Malviną 
Stulginskienę ir' švogerį Joną, 
broli Joną Strumilą su šeima 

brolį 
seserpd n ■ . , i
Kūnas pašarvotas 10834 So. 

Michigan Avė. (koplyčioj).
Laidotuvės įvyks trečiadie

nį, kovo 3 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios į Visų šventų, Ro- 
selande, parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
m.ąldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Stru
milos gimines, draugai ir pa
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvė«/e ir 
suteikti jam paskutini />alar- 
navima ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame: 
žmona, sūnus ir giminiu 

Patarnauja laid. dir. A. P\*tkua, 
k Telefonas Cicero 2109.

Urba Flower Shoppej 
| Gėlės Mylintiems—Vestuvėms-—!

Bąnkietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue į
Phone LAPAYĘTTE 5800

LDVEIKIS ’™"“esIhV ■ Sm1111” Visas Pasaulio 
.............................. Dalis.

kvietkįniNkas 
Gėles Vestuvėms, Bąnkietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
. .................. ......... ....... '..... ...».......... .

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

’ Tel. Republic 8841 
pidelįs pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesąle kainomis.

I CLASSIFIED ADS. į 
1L J — -r -   1 , - - - !■! —I ——T~Wl ~ W—e—M n MBįMMMHBBBT

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4965
SFurnlture & Fixtures

Rakandai-Italsai

$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 parlpr

setą! .......... ...... ............... $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 FŲRNITURE 
5746 So. Ashland Avė. z

Pinančiai
Finansai-Paskolog

bilos—grei-

/ KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randois—notos—algos—skolos—G<ro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

CREDIT

State 5922.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1600.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuanian ‘ Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

r*
Help Wanted—J^emale

Darbininkių reikia

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

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

140 So. Dearborn St., Room 1131

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

Real Art Flower Corp.
218 So. Wabash Avė.

REIKIA PATYRUSIOS PRESO 
merginos dry cleaning įstaigai.

2807 Montrose Avenue.

REIKIA PATYRUSIOS VEITER
KOS ir moters virtuvėje, padėti.

VVEINŠTEIN,
605 W. Rooseyelt Road.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
DARBUI, vaikas, mažas apartmen- 
tas, būti. 1252 So. Karlov, Lawndale 
6673.

MERGINA 21—35 NAMŲ DAR-, 
BUI, virti, savas išsiskalbimas, eiti. 
Suaugę, $10 savaitėj. Tel. Šiandien 
Rogers Park 9720.

Vartoti Automobiliai

1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 
radio ir šildytuvais $495.00.

NEWBERRY MOTOR SALES
1025 North Clark.

Mezgimu Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
/A W SVETERIŲ KRAU-

TUVĖ ATDARA KAS 
\ DIENĄ — IR VAKA-
\ v 1 RAIS IR SEKMA-4 DIENIAIS.
Ak "A Telefonas

VICTORY 3486. 
504 WEST 33-rd STREET

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

prisitaikant prie valdžios 
' reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 S«. Halsted St.
Phone CALI1MET 7358

Teikia informacijas ir užveda 
systemas

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

PIRKIT SU PASITI
KĖJIMU

6424 S. Western Avė.
•

1929 Buick Sėdau ...........    $65.00 j
1981 Vmiys 4 df. tr,.......... . $145.00
1931 Aųburn Sedan side-

moųnts .........    $125.00
Į Visi labai geram stoyyj, J$ąip nauji.
Į 50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ!

Įmokėjimas eina žemyn iki $5.00 
Išmokėjimas sulyg paties nustatymo.

Atsineškit šį skelbimą! Gausi $5 
kredito ant bile pirkimo.

Tel. Rep. 3205 •
ASHgN MOTOR SALES 

6424 So. Western Av6.

GARANTUOTOS ANGLYS UŽ MA
ŽIAUS PINIGŲ.

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

Popahontas 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 Stpker .....— $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas .....  7Uc

Greitas pristatymas visur.
SUPER COAL COMPANY 

Tel. DEArbom 0264.

Business Chances
Pardavimui Blaniai

PARSIDUODA
Krautuvė su flatu užpakaly su 

didele auka prie Archer Avenue ar
ti 55-tos. Rašykit 1739 So. Halsted 
St., Box 577.

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

DELICATESSEN ir GOCEKY 
STORE PARSIDUODA. Pilnai įren
gta. Pardavimo priežastis —’ mirtis 
šęimynoj. 4523 SO. Honorę St._ .. ,,,, i, ■ ■- ■. i. ■ ■ i ■■ Ii..—ii.

Real Estate For Sale
PARSIDUODA;’ 2 “COTTAGES” 

4—3 kambariai su visais parhnku- 
mais. Randasi Chicago Lawn. Kaina 
žema — greitam pardavimui.

4743 So. Mapletfjopd Avė.

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

KETURIŲ PAGYVENIMŲ MŪ
RINIS NAMAS, 9-nių metų senu
mo, netoli Marųuette Parko $8,500.

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

EXTRA BARGENAS RANDASI 
SOUTH SIDĘ >

PARSIDUODA už cash arba mai
no į Bungalovv 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; 
greitas patarnavimas.

PAUL M. SMITH
4631 So. Ashland

’ • Tel. Boulevard 
Ofisas 2-rps lubos su

teisingas ir

and GO. 
Avenųė. 
2800 - r. 
J. J. Grish.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mąr- 

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

Z. S. MICKEVICE and CO; 
6816 So. Western Avenue,.

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insuranco 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inŠiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui-už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
jok i tos

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

ANQLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ____ _____ $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

................................  $5.7$ tON.
EGG ..............................t -$6.00 TON.
NUT .............................$6.00 TON.
SCREENINGS ...........  $4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

DABAR
Pag arsin t

—PARDUOT
—MĄINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainoj

Nęatideliokit

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

lt

MUS TUtMAM

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaifioa 
priMnaųios. Už pakartoji- 
ptus duodant ‘

bl L" .2-..

jarsmkites ‘ Tl-nosė
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Trečiadienį Laidojamas
Kazimieras Stato

Buvo mirtinai sužeistas, kai traukinys su
daužė jo automobilį z

ROSELAND. -— Trečiadieni 
rytą rose’andiečiai iškilmingai 
palaidos savo kolonijos pionie
rių, Kazimierą Strumilą. J t

Velionis mirė apie 11 vai. va 
karo, pereitą penktadienį, va
sario 26 d., Little Company of 
Mary ligoninėje, 95th ir Cali- 
fomia avė.

Jis buvo mirtinai sužeistas 
automobilio ir traukinio nelai
mėje, kuri įvyko ties 103rd 
Place ir Pennsylvauia gelžke ių 
linijos kryžkele, netoli lx>ng- 
wcod Drive, Beverly Hi.ls apie- 
linkėję.

Tai buvo ap^e 9 valandą nak
tį, sausio 25 d. Greitasis pre
kinis traukinys užkabino auto
mobilį, kuriuo velionis važiavo 
ir jį sudaužė. Kruvinas ir su
lamdytas Strumilas buvo tuo
jau nugabentas ligoninėn, kur 
netrukus užmerkė akis amži
nai.

Velionis buvo vienas iš se
niausių Roselando lietuvių biz
nierių ir tos kolonijos pionie
rių. Vienu laiku jis lošė įtakin
gą rolę politikoje ir 'vietos vi
suomeniniame gyvenime. Jis 
įsteigė ir pirmą lietuvių sve
tainę, kuri iki šios dienos, vadi
nama Slrumil’s Hali (Salė, ku
ri randasi prie 107th ir India
na gatvių, laikinai paversta i 
sandėlį.) . „

Per jo tarpininkavimą 
ge’is roselandiečių isigjo 
savybes vietos kolonijoje, 
giausia Edbrooke 
linkėję.

Pradžioje buvo 
katalikams ir su 
nėmis-socialistais 
daug bendro,, bet 
po šiek-tiek į kairę.

Velionis paliko žmoną, Jadvy
gą Sakavičaitę-Strumilienę ir

dau- 
nuo- 
dau- 
apie-avenue

labai artima?, 
laisvais -žmo- 

neturčifA^o 
vėliau pakry-

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio 11x8% colių ir

• 100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba čeki.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

■R!

Nušovė Divorsuotą Žmoną..Kalėjimai Hž Si)ini.iti»inčjiii

APLEIDŽIA DIRBTUVĘ — Paveikslas parodo 
pirmuosius streikierius, kurie apleido Fansteel dirb
tuvę, North Chicagoje, po ašarinių dujų puolimo ant / 
dirbtuvės, pereitą savaitę.

NUŠOVĖ BUVUSIĄ žmo
ną— Chicagietis Dr. Frank 
J. Furch, kuris nušovė di- 
vorsuotą žmoną, kai toji at
sisakė sugrįžti pas jį. (žiū
rėk žinią). Bandė pats nu
sišauti* _  

f

tris sūnūs, Leoną, Antaną ir 
Joną ir anūką Kazimierą.

Kūnas yra Deyoung koply
čioje, ties 10834 S. Michigan 
avenue. Laidotuves tvarkys lai
dotuvių d rektorius Antanas 
Petkus, iš Cicero.

j 7 • •
9 valandą ryto, trečiadienį, 

vietos lietuvių parapijoje įvyks 
gedulingos pamaldos* Kūnas 
bus pakastas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Paliuošavo Tėvą, 
Kuris Nužudė 

Sūnų
' Koroneris pateisino tėvo 

pasielgimą.

CALUMET CITY — Korone-1 
rio džiury šeštadieni paliuosa- j 
vo Joseph Brazlowitz, Sr., ku
ris trunjpą laiką atgal nužudė 
savo sūnų.

Koroneris pateisino tėvo el
gesį, aiškindamas, kad jis 
gynėsi, kai nužudytasai sūnūs

Brazio witz gyvena adresu, 
942 Wentworth avenue.

Šivakar Bartkų Šei-
W ' c- .

myna Per Radio
Šįvakar, 10:15 valandą va

kare, iš stoties W.H.F.C. (1420 
kc.,) bus transliuojamas ant
ras epizodas iš “Bartkų” šei
mynos gyvenimo.

Programą 
ard Federal 
Association, 
street. Tos 
ku yra p. 
čius.

Programų vedėju yra P. šal- 
timieras. • (Sp)

finansuoja Stand- 
Savings and Loan 
2324 So. Leavitt 
įstaigos pirminiu- 
Justinas Mackevi-

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

kadGavome pranešimą, 
William Gaucius, kuriam lai
vakortė buvo pirkta “Naujie
nose” yra užregistruotas iš
plaukti iš Bremeno ant laivo 
“Europa” balandžio 3 d. Lai
vas pribus į New Yorką ba
landžio 9 d.
Nauj’ienų Laivakorčių Skyrius.
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Automobilio Suvažb 
notas Numirė Tadas 

Stalmokas
r. / >

Išgulėjo lovoje apie du me
nesiuslaiką.

BRIGHTON PAHK — Išgu- 
Įėjęs lovoje apie dtį mėnesius 
laiko, šeštadienį vakare nu
mirė Tadas Stalmoftas, . 4533 
So. Trov avenue.

Jis buvo sunkiai j sužeistas 
automobilio nelaimėjo, gruod- 

s 1žio 30 dieną. j
Ties 4342 Archer avenue jį 

suvažinėjo trokas, kurį valdė 
Vienas George Art,Į 24 metų 
jaunuolis, nuo 3560 Archer 
avenue.

te '• ■Po nelaimės Stalhiokas bu-• . I ' ■ #vo paguldytas St. Anthony li
goninėje, bet vėliau buvo per
keltas namo.

Universitetas Įstei
gė Kabaretą Stu

dentams’' 1

Slipriausias gėrimas 
“džindžerėlas’’

Northwestęrn universitetas' 
Evanstone 'įsteigė kabaretą 
studentams, kad juos.sulaikyti 
nuo girtuokliavimo privatiš- 
kose įstaigose. 7

« 'e '' ■ •

Universiteto kabaretas turi 
ir šokėjų, ir dainininkų, ir 
komikų. Turi viską ką geras 
kabaretas privalo turėti išsky
rus — stiprius, alkoholinius 
gėrimus. Stipriausias gėrimas 
tame studentų kabarete yra 
“džindžerelas.”

Atsilankius i Old Abbey 
Alaus Pravarą

“Old Abbey” vardas reiškia 
senovės klioštorių, kur alus 
pirmiausiai buv. pradėtas iš
dirbti. Dabar Chicagoje tokiu 
vardu vra bravafas. Northsi- 
dėje, kuris išdirba alų tokiu 
pat receptu kaip senovės mi- 
nykai klioštoriuose. Pastebė
tina yra tas, kad šis bravaras 
turi didžiausias medines sen- 
dinimo bačkas visoje Chica
goje. Tos bačkos yra padary
tos iš Louisiana Valstijos Cy- 
press medžio.

“Old Abbey” alus yra pila
mas tik į medines bačkas. 
Pats bravaras, namas ir visi 
įrengimai yra nauji. Įstaigos 
vedėju yra. p. Otto Faehnle, 
plačiai žinomas Brėw Master 
tarpe bravarninkų. Old Abbey 
Bravaras randasi antrašu, 
4539 Armitage Avc.

—VBA.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Kovo 10 d. skaitys paskaitą Chicagos
' , e . ... ......

; . ■ - y,/.,- . ..
Kovo 10 d. Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje j didžiojoj' salėj, 
“Naujienų” redaktorius, P. Gri
gaitis skaitys paskąitą apie 
“Trcckininkų’*! bylas Maskvoje.

Viena tokių’ bylų įvyko pe
reitą vasarą, .i BĮiyo pasmerkti 
mirčiai ir sušaudytą 16 žmonių, 
tarp kurių : buvo įpagąrsėję ko
munistų vadli Zinovjevas, 
Kamėnevas i^ Smirnovas.

šių motų sausio menesį so
vietų teismas Maskvoje vėl pa
smerkė , 13 žmonių mirčiai, o 
keturis ilgų m'etų kalėjimui.

P. Grigaitis ^išdėstys paskai
toje visus byl^ faktus, parody
damas ar 1' yįą; pamato įvai
riems gandaiįįš, kurie dabar pa
plitę spaudoje ir tarp žmonių.

Ryšy su ta paskaita’ Šioje vie
toje paduodame sušaudytų ar 
kalėj iman pasmerktų “trocki- 
ninkų” trumpas biografijas. 
Penktadienį buvo apie Fiatako- 
vą, šeštadienį apie Kar.Olį Rade- 
ką. šiandien apie

’ .. . Mura’ovą
Kartu su Piątąkovu sušaudy

tas Muralovas tūrėjo 59 metus 
amž. Senas revoliucionierius, 
“tvirtai-akmeninis” bolševikas, 
Lenino “kardas”. Mūra'lovas bu- j mirti

Komplikuotą Šeimy
ninio Gyvenimo Įvy

kiu Traginga

Išrišo komplikacijas revolveriu 
: i J 1(5 J • >

n r > ■■
Ąugus taną ligoninėje guli 

lovoje kojų lij^ų specialistas, 
Dr. Frank J. Furch, Jr., kuris 
revolverio pagalba bandė “su
tvarkyti” sa^j^|pąl<rikiisį gy
venimą. » . * * t

Jis į bandę 'fnopasekmingai 
nusišauti, pirm to nužudęs sa- 
-... I ---- *—k------------ —

PEp

NAUJIENAS
galit pasiųst

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

' . i

Ratos prieinąjnos “
Del informacijų rašykite ar 
telefonpokit; NAUJIENOMS

' . .........•••— -
•. •• •- ■

ELGINE STREIKAS TEBEINA — Illinois Watch Case Company dirbtuvė, 
EĮgine, Įll., apsupta streikuojančių darbininkų pikietos. Pikietos taip budrios, 
kad tik per didelį vargą į dirbtuvę Įsigavo pats •prezidentas Eppenstein.

v / Naujienų-Tribune Photo

pasižymėjo 
perversme, 
organizato- 

riųs. Po perversmo buvo pa

vo puskarininkas, 
1917. metų spalių 
kaip jo “technikos”

skirtas Maskvos karo apygar
dos viršininku. Jam buvo pa
verta saugoti Maskvą ir “socia
listinės pasaulio revoliucijos 
centrą” — Kiemelį, kur gyveno 
Leninas.’ i

Sudaręs Maskvos įgulą iš lat
vių šaulių batalijonų, Muralo- 
vas žiauriemis priemonėmis, nu
malšino priešsovietišką judėji
mą. »

gabiausiai Muralova’s pasižy
mėjo, malšindamas 1918 m. ka
rininkų sukilimą Jaroslavly ir 
kairiųjų socialistų revoliucio
nierių sukilimą Masvoje.

Muralovas buvo Trockio vie
nintelis draugas. Jis aktyviai 
dalyvavo savo šefo kovoje su 
Stalinu. Kova buvo pralaimėta. 
Trockis turėjo kraustytis iš< 
SSSR, o Muralovas buvo išmes
tas iš partijos, “evakuotas” į 
Sibirą, kur gyvendamas ir su
silaukė suėmimo.

Iš Sibiro Muralovas buvo at
vežtas į Maskyą ir čia kartu su 
kitais trockininkais nuteistas 

vo buvusią žmoną, Mrs. Nor- 
ina Schmidt. Tragedija įvyko 
adresu, 317 Belden avenue.

Pirm negu tragediją bus 
galima suprasti, reikia atpa
sakoti sekamą ilgą ir keistą 
istoriją:

1935- metais, Dr. Furch įsi
mylėjo į vieno turtingo pra
monininko, »• J. C. Schmidt’o, 
žmoną. Kaioiiieilė iškilo aikš
tėn, pirmoji žpipna paėmė di- 
vorsą nuo D r. Furch, o Schmi- 
dtienė atsiskyrė nuo savo vy
ro. Netrukus po to Furch ir 
Schmidtienė apsivedė. Bet jų 
laimė neilgai truko. Nei me
tams neprabėgus. Schmidtienė 
atsiskyrė nuo Furch ir sugrįžo 
pas savo pirmąjį vyrą.

Kadangi jos pirmasis vyras 
buvo vedęs antru kartu, tai jis 
pasiėmė divorsą, kad vėl ga
lėtų su ja apsivesti. Dr. Fiirčh 
sugrįžo pas savo pirmąją 
žmoną.

Bet nusprendęs, kad be 
Schmidtienės jisai negali gy
venti, Dr. Furch pradėjo jos 
prašyti Schmidtą pamesti an
tru kartu ir su juo vėl apsi
vesti. Schmidtienė atsisakė.

■ Penktadienį vakare Dr. 
Furch ir Schmidtienė susitiko 
pirmosios Furchienės namuo

>1 Pirmadienis, kovo 1, 1987 .. . Į nnwii»ir.............. .........

se* Tėn Dr. Furch vėl pradėjo 
prašyti, kad Schmidtienė pas 
jį sugrįžtų.

Bet Schmidtienė atsisakė. 
Kai L)r. Furch pradėjo keiti 
triukšmą, tai ji pašaukė poli
ciją. Bet pirm negu policija 
spėjo jį suiimti, Dr. Furch iš
sitraukė iš kišenes revolverį, 
nušovė Sphmįdticnę, o paskui 
paleido kulką ir sau į kruti
nę.

mus, ir ten papildęs prasižen- 
girną. „j •

leškojodeškojo policija, bet 
piktadario taip ir nerado. Vė
liau mergaitė išaiškino moti
nai, o motina išaiškino polici
jai, kad jos duktė prisiskaitė, 
įvairių baisių pasakų žurna
luose ir laikraščiuose. Tos 
pasakos taip paveikė į ją, kad 
mergaitė pradėjo įsivaizduoti, 
jog moronai puolė ir ją.

A

Ligus Žino Savo Dar 
bo; Užmetimų Jis 

Nepriima
Savo garbę pasiryžęs apginti 

kad ir revolveriu.

yra įsi- 
išmano 

ir man-

CICERO — Ilarry Ligus, 50 
metų barzdaskutys, kuris už- 
laiko^savo biznį adresu, 1842 
South Cicero avenue, 
tikinęs, kad jis tiek 
apie savo amatą, kaip 
driausias fryzjeris.

Užmetimų jis nepriima. Jei
gu kas su jo nuomone nesu
tinka, tas. gali susilaukti kul
kos kaktoje.

Tą ant savo kailio vos-vosį 
nepatyrė Leonard McCue, 40 ■ 
metų miesto darbininkas, 
5118 Oakdale avenue. Jis už
protestavo Likui, kam jo 
plaukus per trumpai nukirpo. 
Kilo ginčas. Ligus pasigriebė 
revolverį ir buvo bešaunąs. 
Laimei, gaidukas užsikirto, ir 
McCue nesusilaukė kulkos 

gynimą, Ligus nuteistas atsė
dėti 60 dienų apskričio kalė
jime.

12 Metų Mergaitei 
Baisi Pasaka Vir

to Tikrenybe
Ir policijai apsuko galvą

Rogers Parko policija va
kar skuto po distrikto landy
nes ir užkampius, ieškodama 
“tamsaus, mažo 
kuris užpuolęs ir 
metų mergaitę.

Anot mergaitės 
tasai vyras drąsiai atėjęs į na-*

ūgio vyro”, I 
išgėdinęs 12

pasakojimo,

SAMDYTOJAI! 
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dą apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina 

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halstęd St. Chicago, III

Japonams

ČERB. Naujienų skaityto
jo* ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Lietuvos liaudis Jr jau
nuomene nori šviestis, švie- f 
timo tikslui yra įsteigtas 
ir jau 14-ti metai leidžia
mas rimtas mokslo, litera- 
ros ir visuomenes mėne
sinis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA
•'•sr >•■

“Kultūrą redaguoja garbes* ' 
prof. P. Leonas, bendra- j 
darbiauja Įžymiausieji Lie
tuvos mokslininkai, rašy
tojai, veikėjai, todėl “Kul- ! 
turos” turinys yra rimtas 
įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
—išrašykite savo giminėms 
ir pažjstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalą “Kul
tūrą”,-arba išsirašykite jį 
patys, nes “Kultūroj” ra
site daug raštų, kurie 
jdo/nųs perskaityti ir Ame
rikoj gyvenantiems.

Be to, “Kultūros” žur
nalas 1937 met. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną— dailiai 
iliustruotą jdomų Įžymio
jo anglų rašytojo—

BERNARO SHAW ROMANĄ

“JUODA MERGAITĖ 
IEŠKO DIEVO”.

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai pigi:

Lietuvoj metams tik 16 Ii t.,
Pusmečiui ...................... 8 lit.;
Amerikoj metams ....... 4 dol.^
Pusmečiui ..................    2 dol.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Til|čs g. 153, Lietuva

—*

IŠDA-
Farns-

NUBAUSTAS Už 
vystę — John S. 
worth, J. V. laivyno leite
nantas, nuteistas 12 metų 
kalėti už išdavimą laivyno 
paslapčių japonams.

Naujienų-Acme PhotoNaujienų-Arme Photo




