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Paskelbė Streiką
Chrysler Dirbtuvėse

—--------- —---- -------------- ----- y.:.

Unija paskelbė streiką didesnėse Chrysler 
ir kitose automobilių dirbtuvėse, kompa

nijoms nenoriai tarianties su unija  ' ■■ r' c-a .

Algas pakėlė ir niekurios ge^ 
ležies rudos kasyklos, taipjau 
refinerijos ir geležies Jiejiklos, 
kurios ikišiol nebuvo prisidė
jusios prie visuotino algų kė
limo geležies pramonėje.

---------------------------- į

Anglija veda preky
bos derybas su Ispa

nijos sukilėliais

KRAUSTYSIS VISAS MIESTAS-
• I ' Bado mirtis gręsia 

2,000,000 chiniečiiĮ
Išbadėję gyventojai pardavinė

ja mergaites, arba žudo vai
kus.

Sukilėliai pradėjo 
smarkų ofensyvą 

prie Madrido

dirbtuvės loka-' 
Doll paskelbė, 
streikieriai 3 

apleis Hudson

SHANGIIAI, kovo 8. — Mi- 
sionieriai, kurie gerai pažystą 
visą Chiniją, sako, kad mažiam 
šia 2,000,000 chiniečių mirs 
badu badą kenčiančiose srity
se. Kaip paprastai, pirmiausia 
nukentės moterys ir vaikai.

šimtai tūkstančių šeimynų 
siūlo parduoti savo mergaites 
už bile kainą. Niekuriose apie- 
linkese tėvai žudo savo vai
kus, kad išgelbėti juos nuo ba
do mirties.

Szechuan provincijoj badau
ja apie 9,000,000 žmonių. Day 
blogesnė padėtis yra
provincijoj, kur badauja 4,- 
500,000 žmonių. ' t

Misionieriai mano, kad skait 
linės yra 
pripažysta, 
vincijose 
trukumas, 
lei

Bando veržtis f šiaurvakarius 
nuo Madrido, bet 
greitai prasidės ir 
ofensyvas.

spejama, 
visuotinas

8. — Su-

Hanan

LONDONAS, kovo 8. — Pa
tirta, kad Anglijos valdžia yra 
užvedusi prekybos derybas su 
Ispanijos sukilėlių valdžia.

Anglijos prekybos tarybos,, 
valdžios įstaigos, atstovai da
bar yra sukilėlių sostinėj Bur- 
gos ir laiko “neformalius pasi
tarimus”' prekybos dalykais, 
taipjau apie Anglijos invest- 
nientus Ispanijoje.

Šnipų agentūros ge
rai pelnosi iš nesuti

kimų pramonėje

I. -

LEAVENAVORTII, INDIANA 
stytis” iš žemo slėnio į aukštesnes 
kranto. Nepraeina nei metai, kad 
sibodo kovoti su vandenimis.

Darbininkai ir ūki
ninkai remia teis
mo reformavimą

AS, KURIS NETRUKUS PRADĖS “KRAŲ- 
. Jis stovi žemame slėnyje, prie Ohio upės 
tojai nepergyventų potvynio. Jiems jau nu- 

Naujieiių-Acine Photo

vaiKai sudegti

DETROIT, Mich., kovo 8.— 
Richard T. Frankensteen, au
tomobilių darbininkų unijos 
organizavimo direktorįus De
troito distrikte, pranešė, .kad 
streikai liko paskelbti visose 

n.! didesnėse Chrysler automobi- 
-■ lių dirbtuvėse Detroito apygai- 

: Y doj.
Streikai palietė Plymouth, 

Dodge, DeSoto ir Chrysler 
dirbtuves.

Viso Chrysier kompanijai 
dirba apie 67,000 darbininkų, 
bet streikan liko pašaukta tik 
dalis darbininkų. Bet jiems 
sustreikavus vistiek turės ap
sistoti automobilių gamyba.

Streikas Chrysler dirbtuvė
se liko paskelbtas dėl negalė
jimo susitarti su kompanija 
dėl unijos pripažinimo darbi
ninkų atstove dabartinėse de
rybose. -į^
Streikas Hudson ir Packard 

dirbtuvėse.
Dėl tos pačios priežasties, 

t.y. dėl nenorėjimo pripažinti 
unijos, liko paskelbtas sėdėji
mo streikas ii* Hudson ftjotor 
Car Co. dirbtuvėse^ '

Bet .Hudson
lo prezidentas 
kad sėdintieji 
vai. po piet
dirbtuves. Pasiliks- tik svar* 
besni darbininkai, kurie laikys 
dirbtuvę iki bus susitaikinta 
su kompanija.

Streikas taipjau 
ir Packard Motor Car 
btuvėj.

> Tebesitęsia . streikai 
-automobilių reikmenų 
vėse Detroite, bet jau 
dėtos derybos apie jų baigi
mą.

Taipjau keli streikai užbaig
ti, kurių didžiausi buvo Tim- 
ken Axle Co. ir Allied Pro
ducts Co. Baigėsi jie darbinin
kų laimėjimu ir kompanijų ne 
tik pakėlimu algų, bet ir su
tikimu tartis su unija.

Streikai buvo ,kilę Chevrolet 
dirbtuvėse Flint, Mich., bet 
jie liko sutaikinti. Streikai ki- 

’ lo dėl naujų nesusipratimų su 
1 ‘ dirbtuvės vadovybe, kuriuos 

’ dabar bandoma išlyginti.
Streikai Woolworth sankro

vose Detroite užsibaigė, pakė
lus darbininkams algas.

• Daugelis kompanijų vjsoje 
šalyje ar tai geruoju, ar per 
streikus kelia darbininkų al
gas. Bet vistiek .daugely vie
tų tęsiasi streikai. Veik visur 
darbininkai rtei.kalf»uja (pakėli
mo algų, dėlei su kiekviena 
diena vis labiau kilančio pra- 

i gyvenimo./ *

prasidėjo 
* Co. dir-

keliose 
dirbtn- 

yra prą-

įd R R

kad jo agen- 
jokio biznio, 
pelno atneša

WASHINGTON, ’ kovo 8.
W. Sherman Burns, iždininkas 
Burns Detective Ągency, sena- 

koihįtetui jpar.eišK& Md. šni-. 
pų agentūros gerai pelnosi iš 
pramppeą iki virčių su • darbinin
kais,'“kaip daktarai pelnosi iš

O i) t

' Jis prisipažino, 
turą .nesišalina 
bet daugiausia
šnipinėjimas dirbtuvėse ir pa- 
rupinimas dirbtuvėms mušei
kų.

Tečiaus pati kompanija ne
sirūpinanti sukelti ' kivirčius 
pramonėje.

Agentūra 1935 m. turėjusi 
,$505,025 pajamų, iš kurių $85,- 
000 buvo už šnipinėjimą ir pa- 
rupinimą mušeikų -dirbtuvėms. 
Pernai už tą darbą* surinkta 
$129,194.

Už parupinimą tnušeikų dėl 
T60 triobėsių Nėw Yorke lai
ke prižiūrėtojų streiko, agen
tūra gavo $93,491. Apie pusė 
tų pinigų buvo . grynas pelnas, 
Už parupinimą mušeikų laike 
Remington-Rand, Ine., streiko 
pernai gauta $28,327. i

Italija nepaliauja 
siuntusi kareivius 

Ispanijon

TT

fes
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prą- 
našauja:

Giedra; tiek pat Šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 36°.
Saulė teka 6:13, leidžiasi 

5:48.

WASHINGTON, kovo 8. — 
600 darbininkų vadų susirinki
mas, kuriame tarp kitų kalbė
jo ir senatorius La Follette, 
vienbalsiai nutarė remti pre
zidento Rogseyėlto pasiūlytą 
reformavimą teismo.

* Už teismo reformavimą pa
sisakė ir visi žymiausi ūkinin
kų vadai.

ORANGE, Vt., kovo 8. — 
Trys iš keturių Farnham vaL 
kų žuvo gaisre, kuris sunaiki
no - j ų keturių kambarėlių na^- 
mą. Tėvas tuo laiku dirbo miš
ke, o motipk buvo išėjusi, pas 
kaimynus w trys vaikai buvo 
vieni paliktį namuose./. Spėja
ma, k a d gai sras kilo iš v u v e- 
rių atnešto savo į guštą namų 
rynose degtuko.

Ispanijos pakraščių 
blokada prasidės 

šeštadieny

Nežinomi puolikai 
pašovė Los Angeles 

prokurorą Fitts
LOS ANGELES, Cal., ,kovo 

8. — Nežinomi trys puolikai 
vakar peršovė ir lengvai sužei
dė sėdėjusį automobily ’ prie 
savo tėvo namų Los _ Angeles 
distrikto prokurorą Buron 
Fitts, paskubusį įvairiais va
jais ir pastaruoju laiku smar
kiai puolusį streikuojančius 
Douglas lėktuvų darbininkus, 
kuriu 345 apkaltino už krimi
nalius nusižengimus — užėmi
mą svetimos nuosavybės.

Daktaras, motina 
kūdikis mirė 

, kartu
kovo

Audra užmušė 2 
žmones ant laivo

. LONDONAS, kovo 8. — Is
panijos .neutraliteto subkomi- 
tetas priėjo prie susitarimo 
apie patruliavimą Ispanijos pa
kraščių, tikslu nepraleisti tei- 
ikiWĮ ./ažMęlbps. nė .vienai. ka-< 
riaujapČiai Ispanijos pusei. Ti- 
kimąsi, kad ši planą patvirtins 
pilnas neutraliteto komiteto 
susirinkimas ir Ispanijos pa
kraščių blokada prasidės atei
nantį šeštadienį. ■

perdėtos, bet visgi 
kad abiejose pro- 

yra didelis maisto 
dėlei sausros ir d£-

spekuliatorių supirkimo 
grudų ir laikymo jų laukiant 
augštesnių kainų.

Hanan provincijoj kilo nau
jos ryšių riaušės, kur išbadė
ję nuomininkai puolė dvari
ninkų grudų svirnus. Keturi 
žmonės liko užmušti Chun Min, 
2,000 baduolių susirėmime su 
kareiviais, kurie' yra • dvarinin
kų pasamdyti saugoti jų svir
nus. , ,'

MADRIDAS, kovo 
kileliai pradėjo smarkų ofen
syvą, kurio tikslas yra apsup
ti Madridą. Pirmosios masines 
atakos prasidėjo prie Alma- 
drones, arti Guadalajana, 25 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Madrido. Lojalistai daro griež
tą pasipriešinimą sukilėliams. 
' Manoma, kad šio sukilėlių 

ofensyvo tikslas yra atkirsti 
kelią iš Guadalajara į Cuenca, 
į pietvakarius linkui pajūrio.

Lojalistų komanduotojas gen. 
Miaja sako, kad dabar galimą 
tikėtis visuotino sukilėlių ofen
syvo visuose Madrido frontuos 
Sė. Sukilėliai atsigabeno daug 
kareivių iš Malagos ir Baskų 
fronfo ir suburė prie Madrido 
visas savo jėgas didžiausiam 
puolimui sostinės. Ikišiol su
kilėliai negalėjo pradėti ofen
syvo dėlei nepalankaus oro. 
Bet orui gerėjant, neišvengti- 
nai turės prasidėti ir sukilc- 
liQ ofensyvas.

Lojalistai tikis, 
puolime sukilėliai 
nuodingas dujas,
tams yra dalinamos dujų kau
kės ir jie yra mokinami kaip 
tas kaukes naudoti.

Sukilėliai yra taip pilnai pri- 
sfruošę ofensyvai, kad už įęon- 

j .to. tu i atsigabenę 20,000 to
nų maisto maitinti Madrido ci
vilius gyventojus, kada 
ims Madridą.

Betgi 
laukiama 
čia savo 
sutraukę

kad šiame 
panaudos ir 
todėl lojalis-

IŠ .LIETUVOS

Nauja lietuviška 
opera “Radvila 

Perkūnas”

MADRIDAS, kovo 8. — Ap
sigynimo junta paskelbė, kad 
jos gautomis žiniomis, ištisą 
Italijos kareivių diviziją iš 7,- 
000 ar 8,000 kareivių . šiomis 
dienomis atvyko į Ispaniją su
stiprinti sukilėlius Madrido 
fronte.
i šie Italijos kareiviai atvyko 
per Portugaliją.

WASpiNGTON, Ind
8. ~ Dr. Long iš Shoals bu- 
yo pašauktas patarnauti prie 
gjihdyhiof Jis pasišauki pagel- 
bon Dr. Charles F. Rope.

Jiems besidarbuojant apie 
motiną, Dr. Rope buvo suim
tas širdies ligos ir vietoj pasi
mirė. Veik tuo pačiu laiku nuo 
širdies ligos mirė ii1 ligonė Mrš. 
Boyd, 18 metų. Motinai mirus, 
mirė ir pirmas jos gimdomas 
kūdikis.

GEORGETOWN, Britų Gui- 
ąna, kovo 7. — Negras 100 m. 
atstume esančiose džiunglesė 
radp 93 ^karatų deimantą. Iš 
tos priežasties prasidėjo visuo
tinas bėgimas į džiungles ieš
koti deimantų. Gal keli ir rsa 
turtą, bet daugelis praras ir 
gyvastį.

GE'NOA, Italijoj, kovo. 8. — 
Du žmonės liko užmušti ir 64 
sužeisti ant italų didžiojo iri 
greitojo laivo Rex laike aud-Į 
ros. Laivas išplaukė iš New 
Yorko vasario 27 d.

Laivo viršininkai ir policija 
slepia visas žinias, bet iš’ pa
šalinių šaltinių patirta, kad 
vienas užmuštųjų yra gryštan- 
tis iš Amerikos italas, o ki
tas yra. laivo darbininkas. A t- 
lantiko audra pažeidė ir patį 
laivą, bet jis vistiek atplaukė 
į savo ubstą.

Augščiausias teis
mas vėl neišnešė 

nuosprendžių

16

jie už-

musių 
upę. Į

f...

Chinija kovosianti 
už savo teises

SRANGiHAI, kovo 8. — Nau
jasis užsienio reikalų ministe- 
ris Dr. Wang ChUng-hui pa
skelbęs, kad .Chinijos užsienio 
politika bus paremta ant išlai
kymo čielybęs ir neliečiamybės 
Chinijos. teritorijos ir jos tei
sių ir pataisymo /sutarčių.

Dr. Wang liko parinktas mi- 
nisteriu dėlto, kad/ jis buvo 
priimtinas y,eik visoms politi
nėms partijoms.

1 SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 8i — San Fijancisco apie- 
linkėję buvo jaučiamas gana 
smarkus žemės drebėjimas, ku
ris nepadarė mątomų nuosto
lių, bet galėjo pakenkti, nau
jiems tiltams.

WHITEHALL, Wi“s., 'kovo 8? 
— ~Peter Zwicki iš Dodge pri-* 
igerė,, (lūžus ledui. Jo kūnas 
dar nesurastas.

NEW YORK, kovo 8.—Su- 
rinktomis žinio'mią, Amerikos 
šeimininkės grpseriams pernai 
išleįdo virš $10,000,000,000, ar
ba 7.5 niioš. daugiau, negu bu
vo išleista užpernai.

NEW YORK, kovo 8'.'— I'e- 
dęraliniai agęntąį ant vieno 
nedidelio plaukiojusio į C1 lini
ją laivo suėmė šešis žmones ir 
rado $500,000 vertės opiumo, 
kurį buvo bandomą įšmuge- 
liųoti i šią šalį., 1 >

WA'SiHINGTON, kovo 8. — 
Atėjo pirmadienio 1 vidurdienis, 
vėl susirinko augščiausias tei
smas, bet vėl nepaskelbė jokių 
svarbesnių nuosprendžių. Ypač 
jis vilkina sii senai laukiamais 
nuosprendžiais /. dėl Wagnerio 
darbo santykių biliaus ir Wa- 
shingtono valstijos minimam 
algų įstatymų.

- O už savaitės teismas, ku
ris posėdžiauja tik kartą į sa
vaitę, išsiskirstys dviejų savai
čių atostogoms.

smarkiausių 
palei Jarama 
geriausias jėgas yra 
ir lojalistai.

Baskų įlankoj bom 
bardavo ir uždegė 

anglų laivą
Balio Sruogos

palankiai atsi-

KAUNAS. — Vasario 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktuves, 
Kaune buvo pirmą kartą pa
statyta nauja Jurgio Karna vi- 
čiau's lietuviška opera “Rądyi- 
la Perkūnas”, 
tekstu.

Muzikai labai
liepia apie naująją operą.

Tai jau antra Karnavičiaus 
lietuviška opera. Pirmiau jis 
yra pąrąšęs operą “Gražina”. 
Karnavičius yra rusas, bet dir
ba Lietuvos operai ir į sayę 
kurinius įpina . daug lietuvių 
liaudies motyvų.

ko
to r- 
keli

BORDĘAUX, Francijoj, 
vo 8. — Keturi Anglijos 
pediniai laivai, taipjau 
fnaneuzų žvejų laivai plaukia
gelbėti degantį ir skęstantį Ba
skų įlankoj anglų prekių lai
vą.

Kaip pats laivas per radio 
pranešė, jį bombardavo ir už
degė nežinomos tautybės karo 
laivas.

Darbininkai susi 
, rūpino

Turkija neatsilieka 
didinime ginkla- 

vimos
ANKARA, kovo 8. — Patiek

tas seimui biudžetas parodo, 
kad Turkija šiais ir ateinan
čiais metais padidinimui gink- 
lavimos mano ' išleisti $&0,000,- 
000. Už tuos pinigus bus ple
čiamos oro jėgos, statomos 
įvairios ginklų dirbtuves, mo- 
dernižuojąma ąr/nija ir stipri
namas laivynas.

ANTALIEPTĖ, Zarasų aps. 
— Sužinoję, kad. šią vasarą vy
riausybė nebeleis į Latviją va
žiuoti darbininkų, labai nusi
minė šios apylinkės tie darbi
ninkai, kurie važiuodavo į Lat
viją uždarbiauti. Nors litui nu
kritus ir Latvijoje jų uždarbis 
žymiai sumažėjo, bet vis dėl 
to ten jie geriau uždirba.

Nuplakė mokykloj, 
reikalauja atly

ginimo
ĄLEDQ» III., kovo 8. — El- 

wood Workman tėvai patrau
kė teisman high school princi- 
pąlą Gleize, reikalaudami $10,- 
000 atlyginimo už du sykius 
nuplakimą jų vaiko mokyklo
je.

i. :« į r.- Ii...... ...”1... ..i ——.

Senas tėvas

kovoBROOKSVILLE, IHa., 
į. j — Ambrose; Dougląs, bu- 
vęs vergas negras, 91 m. se
nis, susilaukė jau- 38-tp sū
naus, kurį jam pagimdė Min- 
nie, jo trylikta žmona. Vyriau
sias sūnūs yra 66 m. amžiaus.

VARTOJO NETEISINGAS 
, ?-.T SVARSTYKLES

rašo,KAUNAS
kad fin. min. linų kontrolie
rius atėmęs leidinių pirkti li
nus ir uždaręs linų pirkimo 
agentūras Vabalninke ir Ku
piškyje. Vienas buvęs “Lietū
kio” agentas, o du privatus 
pįrkliąt. Už netikras svarstyk
les ir neleistiną konkurenciją 
jiems esąnti iškelta baudž. by
la. Be to, esą nubausti linų 
pirkliai Panevėžy, Telšiuos, 
Gįriškabudyje ir šakiuose.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si.

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

j’iliL*



NAUJIENOS, Chicago, Hl. Antradienis, kovo 9, 1937

Juokai
du žmones, kurių

jie tokie?

ADVOKATAI

Kiti Lietuviai Daktarai

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Cicero

Reikalaukite DEGTINES

Phone Monroe 3377

(koplyčios visose 
jChicagos dalyse

Visose 
Vaistines©

Ambulance 
Patarnavi- 
jnas Dieną 

ir Naktį

>YKAI
I« Si., Chkago, III

Chicagiečių Įplaukos 
Pernai Beveik Dvi

gubai Didesnės

NATHAN KANTER

chicagiečiai turėjo pajamų be
veik dvigubai daugiau negu 
1935 metais.

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

v ik. Nedelioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 

Namų TeL: Prospect 1930

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
PMarnatijū $rie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
etectric t re at
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

L. M NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 :
Pritaiko Akinius 

F Kreivas, Akis 
ištaiso

Akinių Dirbtuve

Pereitos savaites pabaigoje, 
iš namų pabėgo 15 metų mer
gaitė, Ann&bell Thompson, ir 
apsivedė su 22 metų jaųhuo- 
liu, Sherman Rhodes iš Belle- 
ville, Illinois. Mergaitė gyvena 
Rockforde.

Kviečia stoti į Žaga 
liečiu kliubą

1.000 Piniginių Laimėjimų bus 
išdalinta laimėtojams

15 Metų Mergaitė 
Pabėgo Iš Namų 

Ir Ištekėjo

TURIME 
Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. Montvid, M. D.
West Town $tatė Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telet»hone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re$. 6515 So. Roukwell Et.
Telephone: JRepųblic 9723

ant stogo, šuo pa 
“skaadžion ne
laisvėn"

kainomis. pri- 
įstaigas. Vi 

pas NORKŲ kurios krautuvės '^tri&jai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gayę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

„ Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigarętų stO- 
kėS, laikykite- pilną jų išteklių.

STOKITE I OLD 
GOLD KONTESTA 

$200.000 LAIMĖ
JIMAMS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ofiso Tel. Virginla 0086 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M. 
^ledėlioj pagal sutarti

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE .0727

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Ayenue * Phone Boulevard 4139

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje mėnesinis s įtrinkimas 
įvyks i šį vakarų, kovo 6 d., p. 
Shameto. svetainėje, 1500 So. 
49th avenue.

Nariai bukite susirinkime vi
si laiku ir atsiveskite naujų 
narių įrašyti į kuopų. Susirin
kime turėsime daug svarbių

s. M.SKUDAS
718 West IStli Street

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

Mergina: Ąr tu toks turtin- 
■ I . . ' '

gas, kad gali nupirkti man tiek
daug gėlių ?

Vaikinas: Policininko,arti ne- 
mačiau, tai galėjau pasiimti 
kiek norėjau.

DENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vai. vakaro. TreČ ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Vards 1138

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NIEKAMS PRANEŠIMAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ftio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
irmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip virina 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Vaikinas: Kokio amžiaus esi?
Mergina: šešiolikos.

i
Vaikinas: Aš nenortu žinoti, 

kokios mieros čeverykus nešio
ji, bet noriu žihoti, kiek metų 
turi.

—Yra
hemėgiu

—Kas
-—Nesakysiu, ba turėčiau, ta

ve paminėti.

, i J. LIULEVIČIUS
4348" So. Califdrnia A Vende Phone Lafąyette 3572

- --------------PRASYK SAMI 
Trlnet*. Bittėr Wlnc Co. JV 
PriniTjsk man B&mpolį dykai

t . .

Vardas —------ -----------------------

Kaip pagyvenęs žmogus, ma
tęs praeity visokių trubelių, aš 
ir duodu klausimų: ar apsimo
ka visuomet b joti, o jeigu pa
gauna, tai pusėtinai primokėti 
už nelegalaus munšaino parda
vinėjimą? Ar ne geriau varyti 
biznį tiesia linija, kaip Dievas 
ir įstatymai leidžia?

LACHAWICZ IR SŪNUS .
2314 West 2 3 r d Place Phone . Canal > 2515
SKYRIUS: 42-44 feast 108th Street. Tel. Pullman 1270

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

artimesnės musų įsitikinimams. 
O kadangi Chiėagoj Žagariečių 
kliubas yra kultūros ir apšvie
tei nešėjas višai lietuvių - tau- 
tai,.z ir kadangi patys &agarie- 
čiai yra darbštus ir draugiški 
žmonės, tai ne tik aš, bet ir 
mano žmona įstojome .į žaga- 
riečių kliubą. Kviečiame taipgi 
kitus lietuvius į Žagariečių 
kliubą įstoti. Kviečiame ; remti 
kliūbo parengimui, balius iv ge
gužines, nes jis yra to užsitar
navęs. žagariečių kliubas rėmė 
ir remia naudingus lietuvių rei
kalus, gausiai aukauja < Lietu
vos kovotojams už demokrati
ją, ir laisvę. - <

Praėjusiame susirihkimė, Va
sario 28 dieną, Holly\vood sve
tainėje surinkta aukų net 
$25.50 nukentėjusiems Lietuvo
je nuo Smetonos šiaurios dik
tatūros. —M. Karčauskas.

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE"

7 • V .'i • ■ <■ - - • ; • •

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOąN BANK 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI. 8 V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVING ASSOCIATION •

i 1739 SOUTH HALSTED STREET

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 V. vak. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
( Tol. Lafayette 8016

Kovo 15 d.y t 
sumokėti valdžiai 1936 metų 

pajamų mokesčius.

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:09 
vai. vakaro iš VV.H.F.C. stoties (1420 IG)—Pranešėjas P. šaltirtiicras.

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

Mes, nors ir turime “legalų” 
alų ir viskę, tačiau kaip sako
ma, mums uždraustas vaisius 
gardesnis. Tai o t ir cinkuojame 
kai kurie, kartu su legaliu alu
mi ir viske, dar nelegalį mun- 
šainy

Dėl ko kyla kartais bėdos. 
Pavyzdžiui, šiomis dienomis vie- 
nas saliunčikas pakliuvo ryšy 
su mnnšainu i valdžios nagus; 
Kalbos eina, kad jam pusėtinai 
kaštavo iki jis išsigelbėjo iš bė-

iTiim (Whohsb 
stato į alines. ir kitas 
suomei 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
n a v imą.

.2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Clement J. Svilow
Advokatas - 

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

Marque^te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— -8 vak. Šeštadieniais nuo 3 iki G

vai, vakare ir nagai sutartį.

Kr-,r’ ►.‘ 'CA*/‘f-.•:

Jėigu juhlš stėkUųfži'OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonų, f

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu s paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išankšto nuspėti kiek

Biuras paremia tą tvirtini
mą pereitų metų pajamų mo
kesčių įplaukomis.

Iš 56,480 privatiškų asmenų 
ir firmų biuras šįmet jau su
rinko suvirs $20 milionus; per 
nai per tą patį laiką, iš 54,300 
asmenų ir įstaigų biuras tesu
rinko $11 ir pusę milionų.

Kovo 15 d., pasibaigia lai
kas sumokėjimui 1936 metų 
pajamų mokesčių. Privalo 
mokėti sekami asmenys: pa
vieniai, kurie uždirba $1,000 
ar daugiau, ir vedę, kurie už
dirba $2,500 ar daugiau. $400. 
Pavyzdžiui, šeimyna su vienu 
viaku privalo mokėti pajamų 
mokesčius jeigu uždirba su- 
virš $2,900.

Yra tam tikros išimtys, ku
riomis mokesčių mokėtojai ga
li pasinaudoti. Tos išimtys 
yra sužymėtos ant blankų, 
kurias mokesčius mokant rei
kia išpildyti.

Gavusi ?inią apie “vestu
ves”, policija suėmė mergaitę 
ir sugrąžino ją motinos globai. 
Rhodes suėmė tardymui.

Telefonas Yards 9994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Re?. Telephone PLAZA 2409

Tel. Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Prano Dzimidošuo 
pusę” Sontsidęs.” 

minios, policija kau
kiantį sutvėrimą gelbėti iš 
“skaudžios nelaisvės”, į kurią 
jis papuolė, įsitikinęs, kard 
“žolė ‘ anoj pusėj r tvorųs ”yra’ 
žalesnė.”

Pranas Dzimidas, 5935 So. 
Ashland avė., vakar užvarė 
savo šunį “Skip” ant stogo. 
Besijodinėdamas, ir bebandy- 
damas nušokti ant gretimojo 
namo stogo, “Skip” įkrito į 
šiurkštų dygliuotą geležinį tin
klą, kuris’buvo ištiestas tarp 
vieno namo ir kito.

Pakliuvęs į bėdą, “Skip” 
ėmė taip garsiai kaukti ir 
verkti, kad subėgo žmonių 
minios, suvažiavo policija 
žiūrėtų kas atsitiko. Su jų pa
galba Dzimidas pagaliau iš- 
liuosavo “Skip” iš “nelaisvės”. 
Nerizikuos į ją papulti antru 
kartu. • ' ' - NARIAI į 

Chicagos, v 
. Cicero į, 
Lietuviyt 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

c^rai lietuviams žinomas per 31 
metus kąipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akuŠėris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodns X-Ray ir kitokiūs 
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:

Superior 9454 ar Central 7464

Chiėagd, I1L—“Aš vartoju Trinėrio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekOmęnduoti visiems.—Mirs.. Susanna PaVlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosUotojais. Imkite Triherio 
Bittėrlb Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
. DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

“Naujienose” kovo 3 dieną 
tilpo gražus aprašymas žaga
riečių kliubo. Draugas R. šiliu
kas tame aprašyme mini ir ma
no vąrdą sakydamas, kad aš 
esu panevėžietis. Turiu betgi 
pastebėti; kad aš esu ne pane
vėžietis, o . kėdainiškis, iš šąu- 
kuto. parapijos, Valatkiškių kai
mo. • ■ ■;

r <Gal būt Čia nėra' tiek svarbu, 
iš kojtios parapijos Urba iš ko
kio apskričio mes paeiname, 
nes šičia, Chicagoje, rųeš esa
me gyventojai ir piliečiai Ir čia 
rašomes į kliubus ir draugijas. 
Rašomas į tas, kurios atrodo

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Miclilgan AVę. Tel. Pullman 5703.
' ■ .1.1 Iii I.   16 ■■...■H II,. I. M* , ■l*.l».lll. IIHI..I. I. ,   i . J. ■■  —.1 H. II*M. , .MM.. I 1.1.1. ■■■■■ — II ■II.I... . ■ ■> l.ljĮįįn,.. .1.1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 0 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. Central 4490

DR. G. SERNER
LIETUVIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE

Štai • kon^estas, kurio jus senai 
laukiate. < Tai kontestas per kurį 
jos galite išlošti la;me ir praturtėti 
v:‘-am amžiui. Yra 1.000 piniginių 
laimėjimu sumo’e 8200,000. Jus 
galite išlošti vieną iš jų. Old Gold, 
or! būt. išleimes jums la’rr.ę. Įsto
kite tuoj, (fabar. Kontestas tik da- 
bnr nrasidedn ir nusideda iš Pa
veiksluotų Mjsfų snrendimų. .Nuei
kite naJ? cignretu dykrį ir nanra- 
šykite oficialiu Old Gold Paveiks- 
luoGi Mįslių. DYKAI, krrtu su tai- 
svklėm:s ir detalėmis. Sekite in- 
s*rnkriias etvdž’ai. švarumas ne
siskaito. či” nėra nė triksų nė 
gaudymu. Tik j”sų irabuma* Ihi- 
mės. Sksrftvk?M Naujienas dėl to
limesnių pranešimų.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
' DEGTINE.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nUo 1—3 lt 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų bfisas—8323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais, ir Sekmadieniais — 

' pagal sutartį.

Skelbimai Naujienose 
liuoda naudą dėlto . 
„kad pačios Naujienų?,

Dėl Dzimido Šunies 
Sujudo Pusė South- 

sidės

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

t N AU JIENO
1739 So. Halsted St.

? ' .'Telefonas CANAL 8500

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

I iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija y
’ 3335 So. Halsted St.

rM.CHJCAGO, ILL. ... 4
—• tp—Ir.-lpJ-'.-f "L1:,T?- n .'.J;

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos; 1—3; 7—8:80 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus sėredą. 

Sekmadienį susitarus

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

. CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ’ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai, 

DR. V. A. ŠIMKUS valandai dieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I Phone MIDWAY 2880

Valandos nu^ 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nerišliomis p-gal sutartį 
Rez. 4910 80. MICH1GAN BLVD. 

Tel. K«nwo®d 5107

reikalų svarstyti. Tie klausi
mai liečia taip musų kuopą, 
kaip ir visą Susivienijimą.

Kam teko girdėti praėjusį 
antradienį per radio iš WGES 
stoties p. Varkalos kalbą apie 
'Susivienijimą, apie organizaci- 

pasibaigia laikas jOs pernykščių metų apyvartą, 
tas galėjo įsitikinti, jogei mu
sų organizacija gyvuoja gerai, 
o ir ateitis jai yra šviesi. Tad 
be baimės stokite į Susivieni
jimą Lietuvių .Amerikoje.

— K. JP. Deveikis.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

GERKIT TIK GERA ALUI

Afisfts ir
756 Wešt 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

LIETUVIAI

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUŪR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DTSTRIBUTORIUS ? ‘

Visi geria ir mėgsta aMBBOSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rūšies pro- 
ihikių. s S i
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KUNIGYSTE IR MOTERYSTĖ
E Marųuettę Park

f
•IR t........ -r
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Į Smerkia besituokiančius už tai 
kad jie išanksto svarsto savo 
ateities mėdžiag'nius re ka us 
Juk iš tikrųjų taip ir turi būti.

----------- . t - - į Jie butų be •atsakomybės jaus 
Iš katekizmo visi žinome, kia banknotais, ukiu< bekonais...’mo> jej žengtų moteryštėn be 

kad yra septyni sakramentai, i visur, kur tik banknotai, ūkis, užtikrinimo rytojaus. Juk susi- 
žinome taipgi, kad kunigystė prekyba, laikinės aistros nugali tuokusiems jaunuoliams 
ir moterystė iš eilės yra pas- [meilę, moterystės ryšį, mote- prirengti namai kaip kuni
kutiniai sakramentai. Mes, ku- rystė esti jau iš pirmos dienos 
rie skaitome katalikiškus laik- savo pagrinduose užnuodijama 
raščius, apie kunigystę ir mo
terystę dažnai ten randame 
straipsnių, o apie kitus sakra
mentus tai labai retai. Tame 
nieko nėra nei stebėtino, nei 
keista, nei peiktino. Mat, pir
mieji penki sakramentai yra 
grynai bažnytiniai dalykai, o du 
paskutinieji ankštai rišasi su 
visuomeniškais, ekonomiškais, 
valstybiniais ir kitokiais Veika
lais. O tokių reikalų svarstymas 
spaudoje yra neišvengtinas.

Kad 'turėti pilną naudą ir pa
mokymą iš skaitymo katalikiš
kuose laikraščiuose apie kuni
gystę ir moterystę, tai neužten
ka skyrium pasiskaityti apie 
vieną dalyką, o paskui kada 
nors apie kitą. Abu dalykai 
mums nušvis tada, kada straip
snius abejais kląusimais sugre
tinsime ir palyginsime.

Mes visi pripažįstame, kad 
taip kunigystėje, taip ir mote
rystėje yra blogybių. Apie abe
jas blogybes kunigai ir rašo. 
Aš nesakau, kad kunigai prisi
pažįsta prie savo luomo blogy
bių, o sakau, kad jie apie jas 
rašo. Tai va kodėl sakau, kad 
turime kunigų raštus apie ku
nigystę ir moterystę sugretin
ti, jei norime iš savo skaitymo 
turėti naudą ir pamokymą.

Skaitykite 'toliau ir įsi tikin
kite.

Kunigai apie moterystę
Lietuvos Marijonų laikraštis 

“Šaltinis” šių metų 16 d. sau
sio mėnesio laidoje rašo apie 
moterystę ir be kitko 'štai ką 
pasako: “Moterystės šventovės 
pamatai netvirti ir nepastovus, 
nes dažniausiai tuokiamasi dėl 
tūkstančių, ūkio,- kraičio, aist
rų... besituokią gražiausiai kal
basi apie kilnų bendrą sugyve
nimą, o tuo tarpu žodžiai dvo-

ii

ir į moterystės šventovę įši- 
briauja pirkliai, begėdiški šven
tų dalykų išnaudotojai...”

Kaip matome, čia teologas, 
kaip sakoma’, drožia iš peties. 
Dievobaimingas žmogelis toki 
raŠ'tą perskaitęs, pasakys: “Va, 

[kodėl Dievas pasaulį dabar taip 
baudžia. Depresija, sausros, po
tvyniai, komunizmas — tai vis 
Dievo rykštė už žmonių pasilei
dimą.” Bet koks nors šiaudinis 
katalikas ar laisvamanis čia pri
dės savo grašį ir pasakys, kad 
ir kunigų luome ne viskas tvar
koje. Į šitokį priekaištą kunigai 
duoda paaiškinimą ir pareiškia, 
kad čia šiaudinis katalikas ir 
laisvamanis klysta. Bostono 
“Darbininke” (1936 m. 24 d. 
kovo mėnesio) tilpo pasikalbėji
mas laisvamanio su kunigu. 
Laisvamanis kunigui primena, 
kad kunigų tarpe yra daug ne
gerų. Kunigas į tai šitaip atsa
ko: “Labai daug? Irgi per drą
sus tvirtinimas! Verčiau saky
kime: kai kurie. O ir ,tie kai 
kurie gal prieš Dievą netiek 
bus prasikaltę, kiek mes juos 
kaltiname, kadangi daugumas iš 
jų paveldėjo iš savo teveliu 
kartais labai blogus palinkimus, 
kurie pamažu išsivystė ir apė
mė jauno kunigo širdį; kartais 
negavo jaunas būdamas gero 
išauklėjimo; kartais vėl tėvai 
išvarė į kunigus, užgrąsindami 
net nevadinti savo sunumi, jei
gu pames seminariją; kantais ir 
patys įlenda į kunigystę be pa
šaukimo, o pamatę, kad jo ne
turi, jaU sarmatijasi apleisti se
minariją.”

Tai mat kaip lengvai kunigai 
duoda išrišimą kunigams,. Nei 
pakiltos heūžčhibdČ PašautiėČių 
kaltes išpučia ir be saiko per
deda’, o kunigų blogybes išbal
tina. Kaip matėme, teologas

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Groži
Paakstinti
Naudok

NIDA PUDRĄ

kuris

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

NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDĄ LIPSTICK, 
spalvos pastovumu ii’ švelnumu vargu turi sau lygaus.

Žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti ir 
NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintą kainą. Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progą su NIDA 
produktais susipažinti.

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

į reikalu, bet Western ir Kedzie avės, gat- 
dažniausia tiktai išgirdo parei- vėkarių transporto ei j a yra taip 
škimą: “Wc had this prbject nusidėvėjus, kad nuo 71 gat- 
inemind. We \yill take care oi* vės ima valandą ir 15 minutų 
you”. Tačiau vietinės organi-'atsibaladot į .miestą. jeigu 
zacijos rankų nenuleido. Jos kurią dieną truputį lija ar 
reikalavo, kad šis svarbiausia1 sniegą, tai tada jau valandą 
tarnyba, t. y. transportacijajir pusę reikia išstovėt gatvė- 
butų kAip nors pagerinta.

13to wardo aldermanas John 
Egan dabar pradėjo rūpintis 
transportacijos klausimu. Jis 
yra pavedęs Archer ga£ve bu
sų linija; 55-ta gatve kitą li- 
niją ir 67th bulvaru trecią bu- . . oo . , ... .\. .. , v. , . užimt, kaip 38 minutas. šitoksų liniją. Vienok šie busai ne- 
užtektinai pagelbsti visai- kolo-' 
nij'2'i ir aldermanas Egan deda 
pastangas susisiekimo tarnybą 

igerinti. Jis yra atsišaukęs į 
1 j įvairias organizacijas, kad pa

teiktų jam praktiškus planirs, 
o tada jis galėtų pateikti tuos 

sartų įvairios delegacijos bu- planus miesto transportacijos' 
70' siunčiamos pas vyriausybę skyriui. C

reikalai
/ ?■>

Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEW1S KREDITŲ APSČIAI

kolonija.
Augimas, 

nuo • vieno

Marųuette Parko, 
gų n, (s^nark i ai a ijga. 
abelnai, priklauso 
ar antro pagrindinio veiksnio.

Ši kolonija užima didelį plo
tą žemės, kur ■> keliolika tūk
stančių gyventojų noriai apsi
gyventų, kadangi viskas yrą 
prirengta pagal moderniškus 
planus, išskiriant vieną ir svar
biausią dalyką, būtent TRAN- 
SPORTACIJĄ! '•

‘ v. /.

Vietinės organizacijos jau 
įer eilę metų transportacijoi 
klausimą ' yra kėlusios, bet jų 
.-eikalavimas iki šiol pasilieka 
.įeišpįldytas, kadangi ir tran- 
^portacijos klausimas priklau
so nuo politinių bosų. Daug

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl
• La Pels

DYKAI
PRIE KOŽNO

SIUTO.

LEWIS ŠILKO 
BLIUZĖS
M.95
iki $3.95

NAUJI LEWIS PA
VASARIO SIUTAI 

. I

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

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

Stst
žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT J "f
Sąlygos I SAVAITĘ ■

DR. O’CČNNELL

nėra 
prirengti namai,. kaip kunigam1: 
klebonijos.' Jiems žmones nene 
ša pinigų, kaip kunigams. Q te
ologų žvilgsniu medžiaginių rei
kalų apsvarstymas prieš jung 
tuves yra moterystei nuodai ii 
tokie besituokiantieji yra bėgė

• t-

diški šventų dalykų išnaudoto
jai.

Iš kitos pusės kas nežino, 
kad kunigyste kur kas labiau 
dvokia’ banknotais ir bizniu, ne 
g u moteryste. Ar banknotai nė 
nuodija kunigystės, ar jie ne- 
griauja jos pačiuose pagrinduo
se* ar į kunigystę nėra įsibrio 
vę pirkliai ir begėdiški šventų 
dalykų išnaudotojai? Kunigai 
tą viską pateisina’.' Kaltais pri
pažįsta tik iškrypėlius — Maco 
kus, Olišauskus, ir panašius, 
bet ir tada jie sako, kad tame 
kalti ne jie patys, o jų gimdy
tojai, iš kurių jie paveldėjo la
bai blogus palinkimus.

Ryšy su moteryste teologai 
kerta’į-akį ir daktarams.* Vys
kupas Bučys sako: “Ne be kal
tės patys medicinos atstovai. 
Didelis jų nuošimtis, užuot tar
navę gyvybei, tarnauja m’rčiai, 
nuodydami užsimezgusias gyvy
bes.” šį pareiškimą galima tru
putį pakeisti ir tada jis skam
bėtų šitaip: “Ne be kaltės pa
tys tikybos atstovai. Didel s jų 
nuošimtis užuot Dievui tarna
vę, tarnauja mamonai.”’ ' Kas 
nepripažins, kad šis tvirtinimas 
yra teisingesnis, negu origina- 
lis teologo tvirtinimas? Bet te
ologai nesako, kad daktarai* ir 
kiti pasauliečiai ga’.ėjo pavel
dėti iš tėvų blogus pal likimus 
Blogų palinkimų paveldėjimas, 
tai tik kunigų nelaimė. Kitais 
žodžiais tariant, kunigas kaip ir 
Anglijos karalius, — “can do> 
no wrong.”
A^Dair vienas fąk4$s,Pt‘k jau ne 
iš laikraščių arba knygų, o iš, 
patikimo žmogaus pasakojimo. 
Kartą atvyko iš provincijos j 
Kauną vienas' klebonas ir ūžė 
jo į seminariją. Mat, ten bu ve 
jo parapijos vienas klerikas. 
Klebonas iš seminarijos vyriau
sybės gavo leidimą vestis kle- 
riką į miestą. Klebonas kleriką 
nusivedė į kino teatrą. O kleri- 
kams draudžiama eiti į tokias 
vietas. Minėtas klerikas logiškai 
mąstė ir mane, kad nelaužys 
disciplinos, jei eis ten, kur jo 
klebonas jį vesis. Klerikas vie 
nok skaudžiai apsiriko. Jis bu-' 
vo iš seminarijos išvytas. Kle
rikas išvytas kiaulių ganyti, o 
klebonas, baisaus prasižengimo 
kaltininkas, liko teisus.

šiaip jau sveiko proto žmo
gui aišku, kad ne klerikas tu
rėjo būti baustas, o jo klebo
nas. • čia atsiminkime ką Kris
tus sako apie papiktintojus. Sa
ko, papiktinto jas vertas, kad 
jam girnų akmuo butų užner
tas ant kaklo ir nuskandintas 
juros gilumoje. Teologai, tą 
Kristaus įspėjimą aiškina taip, 
kad jei papik tinto jas yra kuni
gas, tai jis nekaltas, o kaltas 
tik papiktintasis, ir jis yra'ver
tas nuskandinimo juros gilumo
je-

Taigi, galų gale darant bend
rą išvadą iš citatų, parinktų iš 
kunigų raštų, matome, kad ku
nigai pasauliečius žmones kalti
na ir ten, kur kaltės nėra, o sa
ve visada rodo nekaltais. Jei 
ko paslėpti negali, tai sako, kad 
kaltai žmonės, kalti gimdytojai, 
kalti pirmieji tėvai Adomas ir 
Jieva, kaltas žaltys, žmonėms 
tokie pateisinimai netaikomi. 
Kunigai daro taip, kaip farizė- 
jai, apie kuriuos Kristus pasa
kė: “Jus esate, kurie patys sa
ve statote teisingais žmonių .a- 
ky vaizdo j e.” Todėl, kaip farize-: 
jai Kristaus laikais, buvo dva
siški ir doriški bankrotai, tai 
dabar tokie yra musų dienų 
Ęomos katalikų kunigai.

Laikraščių Skaitytojas

kary. Aldermanas John Egan 
mano, kad visus Western ir 

i Kedzie Avė. gatvekarius rei- 
U<ėtų mest laukan, o padaryt 
vien busų linijas -—z kad bi/
sąi nuvežtų tiesiog Į vidurmie- 

| stį ir kad tai neturėtų daugiau 
is 

projektas yra paduotas Mar- 
ųuette Parko apielinkės gyven
tojams.

Kiekvienas Marųuette Parko 
gyventojas pritaria aldermano 
Egano projektui.

Korespondentas.

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNABD «HITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisąkykite vietą ant laivo. ,

Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą.

Pamalųsite Panjziii, Berliną ir kitus, miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
reikės primokėti po 4c už svarą.

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
na pusę $107,50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

Atdarą kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekinadienįąis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

’ ' •‘"•'r ' fP. N » f • ,

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

PRAŠALINA VISUS 
KŪNO SKAUSMUI

Naikinantis kūną skausmas 
sustabdomas greitai kada 
vartojama Johnson’s Red 

x Cross Plasteris. Jis pagelb
sti prašalindamas nešvaru
mus. šildo, masažuoja, gydo 
giliai skaudamus raumenis. 
Todėl milionai vartoja ja's 
kožną metą. Todėl ir jus 
taipgi vartokit Johnson’s 
Red Cross Plasterj.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant 'Plasterio kada pirksit

RED CROSS
PLASTER

Padarytos Johnson $ Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

232 SOUTH STATE'ST.
760 Madiaon St.

13234 Maditon St.
14002 Madiaon St.
2567 Milvaukea Av.
4002 Irviną Pąrk

6320 Cottafe Grova
6240 S. Hahted 
4610 Broa4way 
Si 36 Lincoln Ar.
6360 N. Clark St.

SIUSKnPEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

. A .M »> ’_> A

'r ■ r i, ; lįii.^.ąiaUii.

Radionas

neramus

išbudinta
stotis.visas

Nemiego naktys
nervingas — išsiblaškęs — natū
ralu, kad jus negalit atsigauti.

U - - ’L? . .

Vienintelis Radio, kuris pagauna gerai
Budriko krautuvė vienintele, viąta įsigyti ar išmainyti sa
vo sena Radio ant 1937 metų tobulo Radio—RADIONA.seną Radio ant 1937 metų tobulo Radio—RADIONA. 

ų Budriko krautuvė pripildyta visais naujais

PIIILCA, ZENITU, RCA VICTOR, 
GEN. ELECTRIC RADIOMIS

Duodama didelė nuolaida už seną Radio

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

T

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo’ jūsų taraičių, piano arba 
štoro. Pristatom anglis ir vežam daiktus j 'kitus miestus ir farmas.

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

YAKDS 3408 HEMLOCK 5040

F <1B ' ’ W

Tokia padėtis dažnai duoda pradžią — ir kartais būna ta 
rimtos sistemos betvarkės pasekmė, kuri greit palieka neiš
dildomas žymes, nekuriu uždarbės pajėgose.
Dabar, gerbiamieji, jei sergate, tai nueikite pas gydytoją. 
Parodykite jei patinka, jam šį skelbimą ir paklauskite ar 
yra kokios nors ligos, kuri butų reikalinga jo priežiūros, 
ar tik taip jus reikalingi tokio maistingo, sveikatą paaksti- 
nančio maisto gėralo., kokį jums — Malvaz užtikrina. Virš 
2,600 gydytojų Malvaz mėgina ir noriai paliekame mes 
jiems savo rekomendacijas jų patvirtinimui.
Kada reikalinga jums “budavotojo” — daugiau jėgos — gy
vumo — svorio arba kai žmogus yra nusilpęs, gydytojai 
dažnai pataria jiems per nekurį laiką pavartoti Malvaz. štai 
čia jums pastiprinantis maisto gėralas padarytas iš pui
kiausių, salyklos — ryžių — mielių — vien stiprinančių 
maistų, padarytas prie tiksliausios temperatūros. Tai mais
to gėralas, kurį tūkstančiai priėmė.

Įsigykit 24 butelių kar
toną šiandien—pašau
kit Canal 6500-
Jei išgėrus keletą bu
telių jus nebūtumėt 
tikrai patenkinti, mes 
pasiimsime siuntinį ir 
grąžinsime jūsų įmo
kėtus pinigus.

MALVAZ DARO 
MONARCH BEER 

' ALUDARIAI.
r

BUDRIKO RADIO PROGRAMAS:
WCFL, 970 kil. Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

* WAAF,. 920 kil. Petnyčiomis ir Subatomis nuo 3:30 po p. 
WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai, vakare.

KAINOS:
24 bonkų dėže

?2.75
Nuolaida , 50c už 

grąžintas tuščias 
bonkas.

12 bonkų dčžč $J|.4O 
25c nuolaidos už 

grąžintas tuščias 
bonkas.

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

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

Varsos: □ Flesh; □ įvorėj □ Peach; □ Bruąette; □ Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK ............   50 centų vertės
Varsos: □ Orange; □Ęaspberry; □ Strawberry; ęjVivid.

Viso ...........    $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už ................ ....................-..... . 750
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Pinigų nesiyskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais cen
tais už persiuntimų, —kai gausite užsakytus kosmetikos).

lį VARDAS

| ADRESAS 
j MIESTAS 
Im mm'

VALSTIJA

Budrik’s Furniture Mari
3347 So. Halsted SI.
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Amerika Genevoje
Nors Jungtinės Valstijos atsisakė dėtis prie Tautų 

Sąjungos, bet Dėdės Šamo atstovas šiandie dalyvaują 
su kitų 14 valstybių delegatais konferenęijoje, kurią su
šaukė Tautų Sąjunga. Konferencijos tikslas yra ap
svarstyti, kaip turėtų būt aprūpintos reikalingomis me
džiagomis įvairių kraštų pramonės.

Vieni .pramonės kraštai turi daug gamtos turtų na
mie arba valdo kolonijas, kurios yra gausingos tais tur
tais. O kitiems kraštams tenka pirktis visokias medžia
gas užsieniuose. Kai kurie pramoningieji kraštai neturi 
pakankamai namie net maisto savo gyventojams. ...

Medžiagų ir maisto produktų trukumas yra viena 
svarbiausiųjų karo priežasčių.* Valstybės, kurių pramo
nė yra didelė, bet gamtos turtų šaltiniai menki, sten
giasi paimti savo “įtakon” silpnesnes žemdirbių šalis 
arba įsigyti ekonominiai atsilikusiose žemės dalyse ko
lonijų. Kai kelios valstybės ima skverbtis į tas pačias 
vietas, tai jos susivaidija ir, galų gale, susipeša.

Taigi ši Genevos konferencija svarsto vieną opiau
siųjų dabartinės gadynės klausimų. Gerai, kad ir Ame
rika sutiko joje dalyvauti. Jungtines Valstijas atsto
vauja Henry F. Grady, buvęs prekybos sutarčių virši
ninkas valstybės departamente. ? '>

Karalius ar diktatorius?
.Italija turi dvi valstybes galvas: karalių 

Emanueli ir diktatorių Benito Mussolini.
Karalius yra laikomas aukštesniu ponu už

Viktorą

diktato
rių. Pagal konstituciją, karalius • galėtų “duoti saktį” 
Mussoliriiui, o Mussolini-atstatyti karalių negalia‘Bet 
praktikoje Mussolini yra pilnas gaspadorius Italijoje. 
Jeigu Viktoras Emanueb’s drįstų jam pasipriešinti, tai 
jisai, gal būt, ir sosto netektų. z

Tačiau kai kada atsitinka taip, kad karalius nega
li pasirodyti žemesnis už diktatorių. Tam tikruose san
tykiuose su svetimomis valstybėmis karaliui tenka vai
dinti “valdovo”, o ne diktatoriaus pastumdėlio rolę.

Štai Anglija rengiasi vainikuoti savo Jurgį VI. Į 
karūnacijos iškilmes yra pakviesti visų šalių karaliai 
— jų tarpe ir Etiopijos imperatorius Haile Selassie. 
Pastarasis kvietimą jau priėmė. Bet kai apie tai patyrė 
Italijos fašistai, tai jie pakėlė didelį triukšmą^ Jie sako, 
kad Etiopija, jau “priklauso” Italijai i/ kviesti Etiopijos 
imperatorių į karūnacijos iškilmes tai, esą, didžiausias 
įžeidimas Italijai.

Fašistai grūmoja, kad karalius Viktoras Emanue
lis nesiųs savo įgaliotinio i Jurgio VI vainikavimo iš
kilmes, jeigu tenai dalyvaus Haile Selassie.

Bet toks karūnacijos boikotavimas iš Italijos kara
liaus pusės butų įžeidimas ir Anglijai ir karaliui Jur
giui.

Antra vertus, Anglijos valdžia jau nebegali atšauk
ti kvietimo Etiopijos imperatoriui, nes jisai tą kvietimą 
jau yra priėmęs. - -,

Dabar karalius Viktoras Emanuelis turės su savo 
“ii duče” persiimti, kad paaiškėtų, kuris jų turi paau
koti savo ambiciją.

KRIKŠČIONIŠKAS KOMU
NIZMAS

katali- 
laiku 

šalyse

<* '
Popiežiaus paskatinti, 

kų kunigai pastaruoju 
pradėjo vesti visose 
smarkią kampaniją “prieš ko
munizmą.” Bet, smerkdami ko
munizmą, jie kartkartėmis pa
sigiria,' kad ir katalikų bažny
čia skelbianti komunistiškas 
idėjas.

Štai Bostono. “Darbininke” 
(kunigų kontroliuojamam laik
raštyje) vienas jo bendradarbis 
rašo:

n—......... i
“Nuo pat pradžios Katalikų 

Bažnyčios atsiradimo betur
čiai ir pavargėliai buvo jos 
didžiausias rupesnis. Istoriją 
apsako, kad pirmieji krikščio-' 
nys išrinko diakonu#, kurie, 
rūpinosi pavargėlių šelpimu. 
‘Visi tikintieji laikėsi drauge 
ir turėjo visą bendrą. Lobi ir 
turtus jie parduodavo ir iš 
to dalijo visiems, kai kiekvie
nam buvo privalu..; Ją tarpe 
nebuvo nė vieno stokuojan- 
čio; kas tik turėjo dirvą ar 
namą, tie parduodavo, pini
gus už parduotąjį turią at

-' ;■• • v* '^" < • ■'?■'*■ .-<•-v.' ' • ' <'. ’ • y-' .-'.."/M/’ ■'" 1 .' • ' '" '• ' '■• « ■■•■■..■. # ',’»" •
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NiWnEFWS/CM<agĄ»
nessaavo ir aeaavo prie apaš
talų kojų, kad butų išdalina
ma neturčiams...’ Nestebėti
na, kad Romos pagonys,; pa
matę kai krikščionys rūpino
si pavargėliais, * sakydavo : 
‘Žiūrėkite kaip jie mylisi vie
ni kitus’.”

■ ' • , ■ ■ *

Tai tikra tiesa. Pirmieji krik
ščionys, iš tiesų, rūpindavosi pa
vargėliais. Pamatinė krikščiony
bės idėja tikrumoje buvo be
turčių išganymo idėja. v

Krikščionys ne tik šelpdavo 
beturčius, bet. praktikuodavo 
gyvenime tokią ekonomišką san
tvarką, kurioje, jų; nuomone, 
neturtas turėjo visai išnikti. 
Kaip tame “D-ko” straipsnyje 
sakoma, visi tikintieji laikėsi 
drauge ir turėjo visą bendrą.

Tokia, ekonominė santvarka 
yra komunizmas.

Bet šitas krikščionių komu
nizmas gyvenime neprigijo. Vi
soje, visuomenėje jį įvesti nebu
vo galima, kadangi jisai apėmė 
tiktai turto paskirstymą ir su? 
vartojimą, bet neturėjo pagrin
do turto gamyboje.

“Lobį ir turtus jie parduoda
vo ir iš to dalijo visiems”: .kas 
turėjo dirvą arba namą, tie par
duodavo ir pinigus už parduo
tus turtus atnešdavo apašta
lams... Įsivaizduokime, kad im
tų šitaip elgtis visi pasiturin
tieji žmonės. Kas gi jų dirvas, 
namus ir kitokius turtus pirk
tų — jeigu visi kas ką turi 
stengtųsi parduoti?

Antra, jeigu laukai, nąmaj ir 
kiti turtai butų išparduoti ir 
pinigaį, gauti už tai, butų išda
linti, tai iš ko gyventų tie, ku
rie savo turtus išpardavė, ir tie, 
kuriems buvo išdalinti pinigais? 
po to, kai -tie pinigai tapo iš
leisti?' ė'.į

, Aišku, kad tas visas pirmųjų 
krikščionių komunizmo planas 
galėjo būti praktiškas tiktai tol, 
kol krikščionys sudarė nedidelę 
mažumą visuomenėje. Kol kri
kščionių kuopelės buvo mažos, 
jų turtingieji nariai galėjo sa
vo lobius pardąyįpėtį pagonims 
(nekrikščionirps) ir gaunamus 
pinigus suvartoti savo beturčių 
narių šelpimui. Bet. krikščionių 
skaičiui didėjant, darėsi vią 
sunkiau surasti pirkikų tiems 
turtams, ir pardavinėjimas /tu
rėjo, galų gale, sustoti. "

Tuomet turtingieji krikščio
nių kuopų nariai ėmė tenkintįs 
tuo, kad jie aukodavo dalį iŠ 
savo lobių, ir tos aukos buvo 
suvartojamos labdarybei, be
turčių šelpimui. ■ *

Aiškus dalykas, kad tarpe 
turtuolio, kuris beturčių naudai 
duoda auką (nors ir dar taip 
gausingą), ir pavargėlio, kuri# 
yra priverstas iš labdarių ma
lonės gyventi, yra milžiniškas 
ekonominis skritumas.

Tokiu budu krikščionybė, lai
kui bėgant, visai nusitolino nuo 
savo pirmųjų komunistiškų ide
alų. Ne tik išnyko ekonominė 
lygybė, kurią skelbė pirmieji 
krikščionys, bet turtingoji kla
sė su labdarybės pagelba dar 
labiau sustiprino savo valdžią 
ant beturtčių. >

Pati katalikų bažnyčia mokė
jo panaudoti labdarybę susikro
vimui milžiniškų turtų. Jos vir
šininkai pasidarė daugelyje ša
lių stambiausi beturčių išnau
dotojai (pav. Ispanijoje).

Todėl pasakoti, kad katalikų 
bažnyčia šiandien vadovaujasi 
pirmų j ų krikščionių •» komuniz
mu, yra gryniausia nesąmonė.

DAR. APIE DARBININKŲ 
VIENYBĘ FRANCtZiJOJE
Prieš kiek laiko “Naujienose” 

buvo paduota žinia apie ta£ 
kad Francuzijoje eina agitacija 
už darbininkų judėjimo suvie- 
nymą, komunistams likviduo
jant savo partiją ir įstojant į 
socialistų partiją. Prie tos pro
gos mes buvome pastebėję, kad 
šitoks darbininkų sųvienymas 
butų labai pageidaujamas daly
kas, bet kad jisai gali įvykti 
piktai demokratihio socializmo 
pagrindiu.

Pasirodo, kad ta žinia' buvo
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ne be pamato. Komunistuojan
tis savaitraštis “New Masses” 
(New Yorke) idėjo pasikalbėji
mą su franeuzu Andrė Malra'uz, 
kuris neseniai atvyko į Ameri
ką Ispanijos reikalais (jisai pats 
kurį laiką kovojo Ispanijoje, 
padėdamas loya'listams). Už
klaustas apie Francuzijos val
džią, kuri susideda iš kairiųjų 
partijų bloko, jisai pareiškė, 
kad Fratlcuzijoje dabar eina 
“stiprus judėjimas” už suvie- 
nymą vienoje politinėje partijo
je socialistų, komunistų “ir ki
tų tikrai progresyvių jėgų.”

“Manau,” tarei Malrax, “kiad 
ši organinė vienybė bus pa
siekta per tris mėnesius.” 
Tai skamba net pe'rdaug op

timistiškai.
Tačiau, nors Mainau matyt, 

yra komunistų simpatizatorius, 
ir iš jo žodlių galima numanyti, 
kacį ta vienybė, jeigu ir bus į- 
'vykinta, tai bus įvykinta tokiu 
pagrindų, kaip kad sakė “Nau
jienos” — demokratinio socia
lizmo pagrindu. Nes Prancūzi
jos socialistų partija, kuri yra 
bent du kartu stipresnė už ko
munistų partiją^ juk savo prin
cipų neatsižadės **del vienybės/*

Be to, į tą naują darbinin
kišką partiją norima įtraukti 
“ir kitas tikrai progresyvias jė
gas,” t. y. dešinesnius' elemen
tus, negu tie, kurie yra susi
spietę socialistų partijoje. Na, 
o šitie", “pręgresyviai elemen
tai” tikrai nenorės; pritarti bol
ševikiškai ‘/proletariato dikta^ 
turai” arbk „sovietinei valdžios 
formai.”

FRANCUZIJOS KOMUNISTAI 
SILPNI

Francuzijos komunistai labai 
mėgsta girtis savo “dideliais at- 
siekimais” nuo to laikę, kai jie 
prisidėjo prie “liaudies fronto.” 
Bet faktai rodo ką kitą.

Šį sekmadienį įvyko rinkimai 
j apskričio tarybą Loire depar
tamente. šituose rinkimuose ko* 
munislla’i gavo tiktai 7 nuošim
čius visų paduotų balsų.

PERNAI LIETUVOJE 
PRIAUGO 27,006 GY

VENTOJAI
1936 metais visoje Lietuvoje 

buvo; 18,43 jungtuvės, gimė 
60,446 kūdikiai ir mirė 33,440? 
asmenų. i ToĮkiu budu 'pernai 
metais Lietuvoje priaugo 27,- 
0006 gyventojai. 1935 metais 
priaugo 23,375 gyventojai ir 
1934 metais priaugo 24,891 gy
ventojas. Kaip matome, Lie
tuvos gyventojų skaičius nuo
latos didėjo. Tsb.

KAUNAS LAUKTA 
PAVASARIO POT

VYNIO
Kiekvienų metų pavasarį 

Kauną ir jo priemiesčius ištin
ka didesni ar mažesni Nemu
no potvyniai. Ypatingai dide
lis potvynis,j Kauno gyvento
jams įvarąs nemaža baimės ir 
pridaręs daug nuostolių, buvo 
pernai pavasarį. Tuojau po 
šio potvynio buvo imtasi prie
monių apsaugoti žemesniųjų 
Kauno vietų gyventojus nuo 
šios gamtos rykštes. Nemuno 
ir Neries krantuose buvo pra
dėję pilti pylimai. Tačiau 
per vienus metus juos supilti 
buvo negalima. Dėl to šiais 
metais pylimai Kauno nuo pa
vasario potvynių dar negalės 
apsaugoti. Tai matydama, 
Kauno miesto savivaldybė jau 
pradėjo ruoštis galimiems pot
vyniams. Ji įspėjo žemesnių^ 
jų.vietų gyventojus pasiruošti 
galimiems netikėtumams, o 
pati savivaldybė, • susitarusi 
su kitomis įstaigomis, 
darys viską, kad potvynis butų 
kuomažiau pavojingas ir nuo
stolingas. Tiesa, šiais me
tais ypatingai didelio potvynio 
nenumatoma, nes Nemuno le
das yra nestoras, visame kraš
te snięgo beveik nėra, nes, žie
ma buvo šilta ii’ be sniego.

Tsb.

Išvertė R. AUGUMASP. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

aš? Spėjo? Paga-

(Tęsinys)
Ji pasitraukė nuo manęs:
— Palik mane! Eik! Aš no

riu* pasilikti viena... Viešpatis 
su tavim!../

Ir ji lėtai paėjo j šalį. Aš 
nieko nesupratau. .

— Ar sužinojo jinai tai, kad 
žudeika
liau, koks jai reikalas sielotis 
dėl Vartaševskio, dėl 1 jo pa
slaptingos mirties? Bet jeigu 
jai pasakė — aš žinau, kas, tai 
padarė. \

Aš nuvykau į Kirilą. Buvo 
5 valandą po pietų. Slegiančios, 
pilkos sutemos laipsniškai per
ėjo į neramų vakarą. Kirilas 
mane pasitiko, tarsi jis žinojo, 
kad aš ateisiu.

— Na, ką, užkasėte? — pa
klausė jis visai šaltai, s

— Galvos linktelėjimu aš at
sakiau teigiamai. Jis su pasi
gailėjimu pažiurėjo į mane:

—r Nervai neduoda »ramy
bės?

Aš tylėjau.
— Na,tu čia daryk, kas tau 

patinka, o man reikia eiti į 
darbą...

— Kur ? z
— Vienas reikaliukas reikės 

atlikti. Reikės nuvežti, o svar
biausia — paskui pabėgti.

Vargu butų galima pasaky
ti, kad aš domėjausi tuo, ką 
man pasakojo Kirilas. Ir vis 
dėlto slaptas, paslėptas, pusiau 
apmiręs smalsumas privertė 
mane paklausti:

-r Nejaugi mūsiškiai 
pradėjo?,

— Aiškus dalykas!..
Trofimovąs davė įsakymą... O 
tasai juokų nekrečia.

Kirilas išvažiavo. Aš pasili
kau vięnąs;

, KęlkąSį.ją^;. -neturėjau jokio 
paskyrimo. Nebuvo nei reika
lo, nei noro su bet kuo susi
tikti. Aš gulėjau, miegojau, iš
budęs vakščiojau po kambarį, 
o paskui ir vėl guliau į lovą. 
Apie ką aš galvojau tą visą 
dieną? Nežinau*. Kažką prisi
miniau, kažką sprendžiau. Vis
kas buvo neaišku!

jau

Pats

Prasidėjo apatija. Jaučiau 
kažkokią tuštumą.

Kirilas grįžo vėlai. Nė vie
nų žodžiu neapsimainėmę, — 
tiek jis buvo nuvargęs. O tuo 
tarpu aš jokių klausimų netu
rėjau. .

Pusiau miegodamas 
paklausiau:

— Tai tu, Kirilai?
— Aš.
Anksti ryto metą jis vėl iš

važiavo, o apie pietus grįžo. 
Buvo susijaudinęs, neramus. 
Vos spėjo į kambarį įžengti ir 
pradėjo nervišku, trūkčiojan
čiu balsu pasakoti. Per visą tą 
laiką jis rijo seiles ir painio
josi.

— Baisu. Tu negali sau įsi
vaizduoti... Reikia tuoj pagal
voti !

Aš pašokau.
— Apie ką? Kas atsitiko?
Tąsyk, visas kažkaip keistai 

sujudėjęs, jis trinktelėjo koja 
į grindis ir sušuko:

— Leontjevas areštuotas!

aš tik

gi-

— Štai tau ir ‘ką-ą-ą”.
— Kur?
— štabe.
— Iš kur tu žinai.
— Nejaugi tu tik dabar

mei? Suprantama, iš Lučkovo. 
Iš Lučkovo mes patyrėme, kad 
Urickis tardė Leontjevą ir vis 
klausė, ar tu į Suomiją pa
sprukai, ar vis čia tebesi, žino
ma, Leontjevas atsakė: “neži
nau”. Tąsyk Urickis paklausė: 
“O ką, Brikinas, ar negalėtų 
reikalingų informacijų suteik
ti?” Leontjevas ir vėl: “Neži
nau”.

Mes pradėjome vaikščioti p< 
kambarį. Pagaliau, aš sušu 
kau:

— Reikia viską daryti, ka< 
Leontjevą butų galima išgelbė 
ti — prieš nieką nesustosime.

Mes pradėjome galvoti.
•Kirilas drąsus ir ryžtinga 

žmogus, bet labai blogas pata 
rėjas; Jo planai buvo labai drą 
sus ir labai juokingi. Kažkokii 
vaikišku romantiškumu dvelk 
nuo jo pasiūlymų.

— Pulti čeką!,. Pasiųsti de 
legacij ą L. Pareikšti protestą!. 
Nužudyti Urickį.

— Ne, Kirilai. Tu turi 
dėlę jr drąsią širdį, bet kas lie 
čia šitą — aš sudaviau per ka 
ktą — ten maža turto.

— Na, tai pats bandyk k; 
sugalvoti.

Pas mane subrendo planas. 
Jis buvo paprastas ir, kaip ma 
atrodė, visai logiškas. Maža to 
nebuvo nė pavojaus.

— Aš manau štai kaip pa 
sielgti... Iš pradžių pasikalbč 
siu su Urickiu. žinoma, telefe 
nu. Iš pasikalbėjimo paaiškės 
kiek rimtas yra reikalas s 
Leontjevu... O paskui pažiūri 
sime.

Kirilo akys sužibėjo:
•— O juk ir teisingai! šat 

nūs gi tu vyras!
Aš apsirengiau ir išėjai 

Pirmoji mintis buvo:
— Iš kur kalbėti telefonu 

Nei iš aptiekų, nei iš krauti 
vių, nei iš privatiškų butų n< 
buvo galima: pirmiausia, m 
girs, o antra, kuriems galam 
statyti pavojun visai nekaltu 
žmones! Tad iš kur?

> Aš atsiminiau.
Kadaise man tekdavo tel< 

fonuoti iš Pasažo, kur budav 
visuomeniškas telefonas. Gera 
jeigu jis dar išliko!

Aš pasamdžiau vežiką.
Bus Daugiau

Po Eilute Kasdien
J:< x3

(ISkirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

ŠIEMET LIETUVOS 
DARBININKU Į LAT

VIJĄ NELEIS
Prieš kelerius metus pava

sariais nemažas skaičius Lie- 
t

tuvos laukų darbininkų zvasa- 
ros darbams išvažiuodavo i 
Latviją. Ten jie dirbdavo pas 
ūkininkus. ■ Tačiau toks dar
bininkų išvažiavimas Lietuvai 
yra nuostolingas, nes vasaro-j 
mis pačiu darbymečiu ūkinin
kai niekur negalėdavo gauti 
darbininkų pasisamdyti. Dėl 
tb Lietuvs Žemės Ūkio Rūmai 
ir kitos įstaigos pradėjo rūpin
tis, kad laukų darbininkai į 
Latviją nebūtų leidžiami, šiai 
minčiai pritarė ir valdžios 
įstaigos. Dabar jau' yra pa
aiškėję/kad šiais metais laukų 
darbininkai į užsienius tikrai 
nebus leidžiami.) Bet šiuo už
draudimu laukų darbininkų 
klausimas dar nebūtų išspręs
tas. Jam tinkamai sutvarkyti 
j:au dabar daromi reikalingi žy
giai. Pirmoje eilėje rūpina
masi, kad ųkininkai, bent
stambesnieji, rūpintųsi savo
laukų darbininkams įrengti 
kokias nors trobas ir skirti 
nors po mažą žemės sklypelį. 
Turėdami užtikrintą .pastogę 
laukų darbininkai.mieliau pri
sirištų prie vietos ir rūpestin
giau atliktų darbus. Jų pas* I 
tovesnis gyvenimas dar svar
bus ir tuo, kad darbininkai 
kurtų šeimas, didintų tautos 
'prieauglį ir mažiau veržtųsi į 
‘miestus, kuriuose , jie skursta, I 
į didina bedarbių skaičių ir tuo j 
pačiu apsunkina 
gyventojus.

*
*

(Tęsinis iš vakr. num.)
Kiek tenai žvaigždelių, 
Kiek ten jų mirguoja! 
Vien’ kitai nekliuva, 
Kelią atrokuoja.
Didį tą pasaulį 
Kas gali apsakyti! 
Maža kiek apmatom, 
Galima išmanyti.

Pagal svaro mąstą,
Laiko sutaisytą 
Ranka visagalis, 
Gudriai surėdytą;
Pildo jis aukščiatisią

Svieto paliepimą, 
Pildo su žemybe 
Kožną nutarimą.

Mes tiktai vargdieniai, 
Mums sunku sutikti, 
Mums reik susiklįuti 
Mums reik susipykti.
Mes savų neklausom, 
Daug kart užsivydim 
Ir pikčiausiais budais 
Vienas kitą lydim.

Užmirštam pirm laiko 
Dulkėsna pavirsim, 
Godulystės pilni 
Užmirštam, kad mirsim.

‘ Stella Judvaitis, 
Chicago, III.

SVARBI PRELEKCIJĄ 
APIE TROCKININKŲ BYLAS IR 

SUŠAUDYMUS MASKVOJE
Skaitys

Dr. P. GRIGAITIS
■ Naujienų Redaktorius

TREČIADIEN Y J,

Kovo-March 10, ’37
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vak, Įžanga asmeniui—15c

visus miestų
V.. L

Dr. P. Grigaitis išaiškins prelekcijoje visus 
bylų faktus,, nurodydamas ar yra pagrindo 
įvairiems gandams, kurie dabar paplitę 
spaudoje ir tarp žmonių.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir iš

girsti žingeidžią ir svarbią prelekciją.
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MUSU KONKURSANTŲ KVOTA CHICAGO HEIGHTS, 
ILLINOIS

Chicago , .
Heights, III.:

Chicago Heights Narių Kvota .....
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. įraše

100
71

Pagal Triumfo Konkurso ve
dėjo apskaičiavimą, šiame kon
kurse turi būt įrašyta trys tūk
stančiai narių. Konkurso vedė
jas nustatė kvotą kiekvienam 
konkursantui, kiek turėtų įra
šyti naujų narių Chicagos Lie
tuvių Draugijom Jeigu kiekvie
nas konkursai! las bus aktyvus, 
skiriamą kvotą užpildys, tai 
konkurse bus įrašyta ne trys 
tūkstančiai narių, bet kur kas 
daugiau, būtent — 3,550, na, o 
pavieniai Draugijos nariai, ne 
konkursantai, be abejo, įrašys 
tarpe 4-5 šimtų, tai tikroji 
skaitlinė konkurse įrašytų na
rių suktųsi arti keturių tūks
tančių. '

Daleiskime, kad konkurso ve
dėjo nustatyta kvota kai ku
riems konkursantams yra per 
didelė, — negalės jos užpildyti, 
bet tas nesudaro jokio sunkumo 
užpildyti aplamą kvotą, kad bu
tų galima gauti 3,000 narių, 
kadangi musų rezerve atlieka 
tūkstantis narių. Pas kuriuos 
draugijos konkursantus susida
rys kvotuose spragos, tai tuks
iantis pĄrių^ Rezerve, J^aip’ sa
kant, darbas pavienių narių* ir 
aktyvių kitų konkursantų išly- 
gins kitų konkursantų truku
mus kvotose.
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Kvotai trūksta ........
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Cicero, IlLi

mc-
Lie-

sve- De Kalb, III:

/ Cicero Narių Kvota .. ...............
Konkurso pradžioj narių buvo .
Kon. p-nia Marion Aseilla įrašė .
n KaZi Jokubka įrašė

Antanas Vesbaras Įrašė* f..._

Kvotai trūksta A... ?...........
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KONKURSANTAI . Numatoma 
kvota narių:

Vincent B. Ambrose . 
Alex Ambrazevičia .. 
Jonas Ascilla ................
Marion Ascilla .............
Joseph Ascilla..............
Louis Antanavičius •. . 
Joseph Augaitis ............
Frank Bulaw .... ...........
Antanas Butkus .. .... 
Antanas Baltakis.......
Adolph Butkus........  ....
Vincent Briedis t...........
Jonas* Cinikas .......... z.

Kastas čepulevičius .... 
Juozas čiapas .. ......
Helen šepuliutė............
Vincas černauskas .... .. 
Jonas Didžgalvis .........
Pius Dubickas .............
Suzana L. Gabriutė .... 
John A. Grakey .........
Peter Giniotis .............
John Gotowtis ............
Kazimieras Jokubka .... 
Jurgis Izbickas ... 
James Jonikas .............
Pranas Klikna.............
Antoinette KaceviČiutė 
Adolph Kaulakis ........
Jonas Kuolas ........... .
John A. Kulins...........
Anna Karėta ....... .......
Antanas Krušinis ...... .
Joseph Laurenas .......
Jennie Laurel..............
Julia Luketis ..............
Petras Martinkaitis .... 
Kazimieras Matekonis 
Oną Mittskus.............
Josephine Miller ........
Petronėlė Markauskas .... 
Zigmas S. Mickevičia .... 
Aldona Miller ..............
Lucija Matekonis ........
Stanley Mockus..............
Joseph Meškauskas .... 29
John Maslauskas ......... 20
Elzbieta Norgaila ..........  75
Walter Neffas .... 15
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50

.. 15

... 20
. 300
.... 20
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. 24
. 25

15
... 50

12
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... 12

62
12
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. 20

50
... 65
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. 50

12
15
69

.. 10

. . 58
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15
66

. 25

.. 300
.... 35

20
24
25
20
15

Andrius Naikelis .. ... 
Chaster Prakurotas ... 

Peter Rozgus .............
Stasys J. Petrauskas 

Joseph J. Poder .........
Peter Rapševičius .. 
Kazys Steponavičius . 
Jonas šliužas-.............
James Sholteman .......
Antanas Skrabalis .... 
Thomas Šalkauskas .. 
Joseph Stravinskas —- 
John Sedowski ........ .
Jonas Sanauskas ........
Zenon Sinkus .... ........
Stanley Stakevich .. .. 
Antanas Stankus .. .. 
John Sinkus ..............
Walter Tumer............
Antanas Steponaitis.. 
Benediktas Vaitekūnas 
Antanas Vesbaras ......
Teresė Viltrakis .........
John V. Ziokus........ ..
Visų čia sužymėtų konkur- 

santų prašome pradėti darbuo
tis įrašyme naujų narių, veltui 
praleistas laikas negrįš, geriau 
imtis darbo tuoj, lengviau bus 
kvota užpildyti. Meskite papro
tį sakuti, kad dar įyra gana lai
to', suspėsiu kvotą užpildyti. Ėe- 
sirengiant, kiti jūsų prospektus 
išgaudys.. Dirbdami įsigysite 
naujų pažinčių, gausite rėmėjų, 
darbas eis sklandžiau, kvota ne
bus nė kiek sunki užpildyti. Jei
gu vien bėduosite, kad kvota 
per aukšta, o į darbą savo jėgų 
nedėsite, tai, žinoma,, kvota pa
ti per save neužsipildys.

Pirma negu kvota buvo kon
kursantui nustatyta, konkurso 
vedėjas žinodamas konkursanto 
gyvenimo sąlygas, aplinkybes, 
analizuodamas tą viską atsar
giai priėjo išvadą, kad čia pažy
mėtą kvotą kiekvienam kon
kursantui yra lengvai galima 
užpildyti, žinoma, jeigu pats 
konkursantas stengsis savo dar
bą apvainikuoti pasisekimu.

Tiesa, kai kuriems konkur
santams yra nustatytos kvotos 
po kelis šimtus narių, bet apie 
tai konkurso vedėjas kaip tik 
mažiausia rūpinasi, — jie be
veik visi savo kvotas lengvai 
užpildys — yra įpratę konkurso 
darbe, o svarbiausia didesnę da
lį savo dienos darbo pašvęs or
ganizacijos labui.

Konkurso vedėjas lygiai įkai
nuoja pastangas kiekvieno kon
kursanto, ar jo narių kvota yra 
aukšta^ ar žema, bet svarbiau
sia, kad konkursantas rūpintųsi 
jam uždėtas pareigas tiksliai 
vykdinti į gyvenimą. Todėl, 
draugai konkursantai— jūsų 
pareigos kaipo konkursantų yra 
stoti į šį kilnų darbą, eiti prie 
užpildymo kvotos. Laukiam.

Julius Mickevičius, 
Triumfo Konkurso ved.

Šį sekmadienį, kovo 14 d., Iš
vyksta' Chicago Heights Lietu
vių Kultūros Draugijos susirin
kimas, J. Kazlausko svetainėje, 
284 E. 14th St. Pradžia 1 vai. 
popiet. Visi nariai kviečiami dar- 
lyvauti — turime daug reikalų 
•aptarti, taipgi užsimokėsite 
nesines duokles Chicagos 
tuvių Draugijom

• . ' ' x’X-
• Kovo 18 d. J. Kazlausko
tainėj'e, 284 E. 14th St., Chica
go Heights Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia “pinaklio” pa- 
rę. Tikslas šios parės padaryti 
Draugijai šiek tiek “cash,” nau
jos Draugijos iždas tuščias, šio 
vakaro rengimu daugiausia rū
pinasi jaunieji nariai. Dirba, 
taip saka’nt, išsijuosę. Kiek įte
ko nugirsti, iš anksto tikietų 
gana daug išparduota. Mes visi 
senieji nariai turim jaunie
siems padėti, kad jų rengiamas 
vakaras butų sėkmingas/ o tas 
jų vakaro sėkmingumas po
draug bus naudingas musų Vi
sų bendram iždui. Kovo 18 d. 
visi kaip vienas marš į Chįcagos 
Heights Liet. Kultūros Draugi
jos “pinaklio parę!”

Bejė^daV noriu "priminti^ kad 
po Velykų Lietuvių Kultūros 
Draugija *žada rengti vakarą su 
platesniu programų, bet apie 
tai pasitarsime šį susirinkimą.

•—. Albauskas,
Sekretorius-iždin.

Musų Konkursantai
(Tęsinys)*

JOSEPH LAURINAS
Visa p’ati Aurora žino ir pa

vysta musų konkursantų p-ną 
Joseph Lauriną, • — jis rimtas 
dr gero budo žmogus. Kaip jam 
seksis įrašyti naujus narius. į 
Draugijų, tai sunku įspėti, bet 
kaip ten nebūtų, penkioliką na
rių įrašys. Tiesa, Aurorai rei
kia gauti 66 narius, tai pusėti
nai didelis darbas; bet kai ne
būtų, čia reikia prisiįrti būti
nai šimtą narių. Pastaruoju lai
ku keliolika narių gauta, da-< 
bar, tur būt, bereikės įrašyti 
tiktai 60 narių. Jeigu' neįrašys 
vietiniai konkursantai, tą dar
bų turės atlikti iš svetur, bet 
Aurora šimtą narių turės susi
laukti. Laurinai, didelis dar
bas, dirbk išsijuosęs,* parodyk 
savo galybę konkurso darbe. 
Lauksime.

Šiandien Chicagos Lie 
tuvių Draugijos susi-

' rinkimas

Aurora, III

•T

Gary, Ind

Harvey, III.

i >R(j

ROCKFORD, ILL.

De Kialb Narių Kvota ....... 
Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon.įrašė........ ............................

Kvotai trūksta ..„
,, ............■.......... , ......................................................................... i,,., —...................................

Auroros Narių Kvota :.........
Konkurso pradžioje narių buvo
Kon įrašė ........ r...... ....... ............

Kvotai trūksta
L. __........................................... ..... --------- r......................... —.--------------

Gary Narių Kvota .......................
Konkurso pradžioje narių buvo .... 
Kon. Antanas Steponaitis įrašė ....

Kvotai trūksta .... ................ .
-----------------——-- ----------------- -------------------

Harvey Narių, Kvota . ...........
Konkurso pradžioje narių buvo ...
Kon. įrašė I............................... :.

Kvotai trūksta .....
—— ---------- ——-r-.--: ■ ‘i—

~ Kenpsha Narių Kvota ........
T7- t ' Konkurso pradžioje narių buvo
Kenosha, Wis.: Kon 'jrošė ........ ........ .... .y ...

Kvotai truks lan

Indiana 
Harbor, Ind.

Indiana Harbor Narių Kvota
Konkurso pradžioje narių buvo
Kph. J

Kvitai trūksta'.L. .... ... 
. ———*•—--i...,    —;

Melrose Park Nąrių Kvota ... 
Konkurso pradžioje narių buvo 
K!on. ;raše .... ««. .... ...
• v1 *

Kvotai triiksta .... .... .... ..
■ .iiUii-i„ .--7 1 . . i i  —i .••-r--i   —   »—■—t..,;.  

Racine Nari^t Kvotą .
Racine Wis.: Konkurso pradžioje narių bdvo

Kon. įrašė........ .. .......... .............

Melrose 
Park, III.

■ - v f; -ir. 7;r y ■' C '

Kvotai trūksta .......—........
• yį.v y

* Roekfiord Narių. Kvota < .. ..'
n Konkurso pradžioje narių buvo

Rockford, III.: RODi įrašė ...

Kvotai rtuksta

St. Charles Narių Kvota ......
< th Konkurso pradžioje narių buvo 

st. Charles, I1L: Kon. jraSe _____............
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100
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smagų laišką iš musų konkur- reiškė: “AšJau per senas rašy- 
santo p. S. J. Petrausko. Jis 
pilnas optimizmo, pasiryžimo 
jame matosi su kaupu, jo ge
rais norais visas Rockfordas 
grįstafe; Tiktai pas tokius kon
kursantus, kilnaus pasiryžimo 
žmones, visuomet dygsta jų 
datbui energija, turi gražias pa
sekmes. Musų kon. S. J. Pet
rauskas, turi įrašyti Draugijon 
net 121 narį, tai didelis darbas, 
ypačiai žmogui, kuris jo dienos 
užimtos kitu darbu, iš kurio 
daro gyvenimą. Bet jis nusita
ręs, plyš laikys, savo kvotą 
šimtą nuošimčių užpildyti. To
kiam energiškam ir kilnų no
rų žmogui visi Chicagos Lietu
vių Draugijos nariai bei nariai 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

i Draugijos turėtų nuoširdžiai pa
dėti, kad jis nesukluptų dvasio
je nerasdamas saviškiuose pa
ramos.

Dar pravartu priminti, kad 
visi Rockford Lietuvių Kultū
ros Draugijos nariai, kurie pa
dės jam įrašyti naują narį, gaus 
tikietą nemokamai į puotą, ku
rią surengs Chicagos Lietuvių 
Draugija Rockforde kaip tik 

} kvota narių įrašyme bus baig
ta. Gaus tikietus į minėtą puo
tą ir naujieji nariai. Metas vi
siems Rockfordo Lietuvių Kul
tūros Draugijos nariams teikti 
draugišką paramą konkursantui 
p. S. J. Petrauskui narių kvo
tą užpildyti.

Julius Mickevičius, 
i Triumfo Konkurso ved.

tis į jūsų Draugiją, bet atvyk 
pas mane, tai mano sūnūs Juo
zukas tikrai įsirašys.”

Kada tokia kilni užuojauta! 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Darugijai bei Chicagos Lietuvių 
Draugijai reiškiasi pas ms, tai 
aš nusitaręs sunkiai dirbti, bet 
tikslą pasiekti.

Draugiškai,
Stasys J. Petrauskas.

Keturi nauji piliečiai
Konkursantė p-lė Suzana E. 

Gabris prisiųsdama keturis 
: naujus narius j Chicagos Liet. 
Draugiją konkurso vedėjui ra
šo : “Siunčiu keturias aplikacijas 
ir reikiamą sumą pinigų už Įs
tojimą ir mėnesines. Įrašiau la
bai gerus narius. Įrašiau tris 
narius pp. Zoromskų šeimynos: 
p-nus Zoromskus ir jų sūnų. 
P-nai Zoromskai turi gazolino 
stot;, Route 31, prie Green Bay 
Road, važiuojant į Mihvaukee, 
linksmi, malonaus budo žmo
nės, o jų sūnūs Stanley yra bai
gęs aukštesnę mokyklą ir “bu- 
siness college.” • Interesuojasi 
chemija, bet koikas dirba dirb
tuvėje, Waukegane. Taipgi įra
šiau p-lę Eleanro Zukley, yra' 
graži, darbšti jaunuolė 
myli 'šokti. Mansu per 
laiką prisiųsiu didesnį 
narių.

Su pagalba,
Suzana L.

ir labai 
trumpą 
skaičių

65.
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Rockford, III. Kovo 4, 1937 
Juliui Mickevičiui, 
Triumfo Konkurso Vedėjui.

Gerbiamas Drauge:
Su pradžia šio mėnesio nu

sitariau pradėti darbuotis įra
šyme naujų narių j Chicagos 

!Lietuvių Draugiją bei į Rock
fordo Lietuvių Kultūros Drau
giją. Atrodo, kad paramą rasiu 
vietos lietuviuose, taip kad 
kvotų 121 narį tikrai įrašysiu. 
Dabar sijoju prospektus, žiu-1 
riu, kur mano laimikis kvepia, 
na', o jau mane pradeda j pa
šones badyti, kad greičiau im- 
čiaus darbo įrašyme narių 
'Draugijom štai ve, anądien pa
sitikau prietelį Bronių Vasylių, 
jis man sako: “‘Duok man pen
kias aplikacijas, turiu būrį 
draugų, noriu tau pagelbėti 
juos įrašyti Draugijom” P-nas 
p. Vasylius yra vienas iš tų 
žmonių, kurie mažai kalba, o 
daug pasako. Kitą dieną vėl pa
sitinku p-nią Pranę Petronienę, 
ji vėl mane bara, kad neužeinu 
įrašyti jos sūnų Arnestų į Drau
gijų. Pats p. Albinas Petronis 
4‘š pat organizacijos įsikūrimo 
Įsirašė nariu, o dabar ir jo vi
sa nuoširdi šeima ruošias įsi
rašyti Draugijom Tai puikus 
pavyzdžiai, ar ne?

Dar ne viskas, štai kitą die-

Gabris.

HARVEY, ILL.
Harvey Liet. Kultūros Drau

gijos (Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyriaus) susirinkimas j- 
vyks penktadienio vakare, ko
vo 12 d., Dudeko svetainėje, 
15639 So. Halsted St. Pradž’a 
7:30 vakaro. Turim daug svar
bių reikalų, taipgi galėsite už
simokėti mėnesines duokles Chi
cagos Lietuvių Draugijom Bu
kite visi.

A. L. Skirmontas,
Sekretorius-iždin.

Kon. V. B. Ambrose įra
šyti nariai

Jaunuoliai:
Povilas Ridikas, laidotuvių 

direktorius., ' .
Joseph Mikalajūnas, 
Tillie J. Charaske, 
Sophie Shapoga, 
Emily Makusha, 
Antanas Turkus, 
Geo. Kaskys, 
Wm. Artimo, 
Edward Gerces.

Senesnio amžiaus:
K. Vaičiūnas,
J. Gaigel
P. Matuliauskas,
D. Poškienė,
M. Lubert,
J. Steponaitis,

. J. Baskis.
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Šiandien, 7 :30 vakaro^ įvyks

ta šios Draugijos susirinkimas 
N.orthwest Masonic Temple, 
1547 No. Leavitt St; Dėl kai ku
rių priežasčių šiame susirinki
me programo nebus.

Vincas Maukus, 
' ‘Sekretorius.

,v / _______ '• -i

Roosevelt Furniture Co.
. Jei Chicagos Lietuvių Draur 
gijos nariui reikalinga’ namų 
rakandų, radio ir t.t., patartina 
kreiptis į Roosevelt FUrniture 
Co., jos savininkai aktyvus šios

%
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Waukegmt Narių Kvota ..................... 200
r ™ Konkurso pradžioje narių* buvo .......

; Wuuk6gran, UI.: Kpn. p-iė Suzana fc. Gabris Įrašė ....
” p*-W Jennie Laurel įra^ė ....i....:.....
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J. S. Petrauskas. Draugijos nariai. 2,838

7,000
4,009

153

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks penktadienio vakarą, 
kovo 12 d., 8 vai. vak., Monta- 
gue House, 604 Wall St. Nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti šia
me subrinkime, turime daug 
reikalų.

Aplamai narių kvota 
Konkurso pradžioje narių buvo*
Konkurse įrašyta.’.r.

Kvotai trūksta

J

LENGVI

126 I

IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELT FURNITURE GO.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav. INC.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
CHICAGO, ILLINOIS PHONE SEELEY 8760
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NAUJIENOS, Chicago, EL Antradienis, kovo 9, 1937

Lietuviai
Kiekviename Warde 
Kiekviename
Precinkte

Peržiurėjus Chicagos balsuo
tojų sąrašus, pasirodo, kad nė
ra mieste tokio wardo, nčrh 
nei precinkte, kuriame negy
vena lietuviai. Atskiros šeimy
nos yra išsimėčiusios po visą 
plačią Chicago.

Kai kur tenka užtikti net iš
tisas kolonijas, kurios laikraš
čiuose niekuomet, arba tik 
retkarčiais tefiguruoja. Kad 
duoti skaitytojams supratimą 
apie tai, kiek yra didesnių ir 
mažesnių lietuvių centrų ir 
cen trelių Chicago j e, žemiau 
paduodame jų sąrašą:

1. Bridgeport
2. Brighton Park
3. Town of Lake (New City)
4. Westside
5. Marquette Park (Chicago 

Lawn)
6. Roseland
7. Pullman ir West Pullman
8. Burnside
9. 18 Apielinkė (Near West 

Sade)
10. Atlantic
11. 22nd ir State (Armour 

Sųuare)
12. Englewood
13. Clearing
14. Garfield Park (West Gar- 

field Park ir East, Garfield 
Park)

15. Archer Heights
16. Gage Park
17. McKinley Park
18. Humboldt Park
19. Lawndale (North Lawn- 

dale ir South Lawndale)
20. Washington Park
21. Seuth Chicago
22. Calumet Heights
23. South Deering 
2< Garfield Ridge
25. yyest Elsdon
26. West Lawn
27. Washington Heights
28. Mount Greenwood
29. Auburn Gresham (Brai- 

nerd)
30. East Side
31. Hegewisch
Daugelis šių kolonijų yra 

“gyvos”, gerai žinomos, bet 
kai kurių lietuviai gyvena “už
miršti pasaulio”.

Jie nepalaiko jokių ryšių su 
didžiųjų lietuvių kolonijų gy
ventojais; neturi jokių organi
zacijų, neskaito jokių lietuviš
kų laikraščių (kai kurie net 
nežino, kad Cbicagoje eina lie
tuviški laikraščiai); bet iš ki
tos pusės, jie nėra suameriko- 
nėję; jie kalba grynai “seno
viška” lietuvių kalba ir gyve
na labai primityviai.

Tokių kolonijų yra keletas. 
Jos labai įdomios.

Ateinantį pirmadienį, šiame 
skyriuje prasidės visų paduo
tų kolonijų aprašymai: apie jų 
praeitį, apie gyventojus, apie 
pramones, o, svarbiausiai, apie 
lietuvius ir jų gyvenimą.

(Aukščiau paduotas sąrašas 
ir medžiaga aprašymams pa
imta iš Chicagos universiteto 
padaryto cenzo, W.P.A. cenzo 
ir jūsų reporterio surinktų ŽL 
nių.)

(Bus daugiau)
■ ' >■ ■■■■ ■ ■ ■■-■■■yru,

Negera enciklopedija
— Tėveli, šita enciklopedija, 

kurią man nupirkai, negera'.
—- Kodėl gi negera?
— šį rytą aš norėjau spžir 

noti, kodėl kregždės ant žįe-* 
moą išskrenda.

— Tu sakai, negalėjai su
rasti. Ęur tu žiurėjai?

— Aš žiurėjau po raide K» 
bet negalėjau surasti žodžio 
“kodėl”.

Trys Kazimierai vie
name name ir vienoj 

šeimynoj
Jeigu kas paskelbtų Kazi

mierų kontestą, tai man rodo
si, kad Chicagos lietuvių tar
pe jį laimėtų pp. Matikonių 
šeimyna.

Pats šeimynos galva yra pla
čiai žinomas chieagiečiams 
Kazimieras Matikonis. Jo žmo
na yra Kazimiera Matikonie- 
nė. Judviejų sūnūs nešioja taip
gi Kazimiero vardą.

' Matote, viename name, vie
noj šeimynoj net trys Kazi
mierai! Štai pp. Kazimierus 
Matįkonius, Kazimierų dienos 
proga, turėjo malonumo atlan
kyti šios šeimynos: pp. Lau- 
ciskai, Praimonai, Kelotai, Bū
tėnai, Stanioniai, Svagždžiai, 
Mockai, Valdigos, Krisikėnaį 
ir Daubarai.

O Kazimierai vaišino sve
čius ir viešnias skaniais gėri
mais ir skania vakariene. Vi
si smagiai linksminosi iki pir
mos valandos nakties ir skir
stėsi maloniai nusiteikę.

— • Povilas.

R ABI O
Peoples Radio programas link

smins klausytojus

Kaip kas antradienis, taip ir 
šibjncĮien pastangomis PeŲples 
Bendrovės krautuvių bus tran
sliuojamas įdomus ir gražus 
radio programas 7tą valandą 
vakare iš stoties WGES. šios 
dienos programo išpildyme da
lyvaus grupė žyrpių daininin
kų, kurie po vadovyste Jurgio 
Steponavičiaus padainuos daug 
gražių kompozicijų ir liaudies 
dainelių. Be to, bus gražios mu
zikos visokių įvairenybių bei 
svarbių pranešimų.

Taigi nepamirškite -pasiklau
syti.

— Rep. XXX

S.L.A. programas

Šiandien, antradieny, kovo 
9 dieną bus transliuojamas per 
radio Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 109 kuopos progra
mas. Kalbės adv. J. BagdžiU- 
nas, Antanas Kundrotas. Gru
pė Naujosios Gadynės daini
ninkų, vadovaujamų J. Stepo
navičiaus, padainuos gražių 
dainelių. Programas bus tran
sliuojamas iš stoties WGES ir 
prasidės 7 valandą vakare.. Ne
pamirškite pasiklausyti.

1 1 ■ r

Iš 21-os Wardos Liet. 
Pil. Sąjungos Dar

buotės
Susirinkimai ir vakaras.

Vokietijos armija marguoja žuvusiu garbei

, BERLYNE NESENIAI ĮVYKO IŠKILMĖS PAGER- 
birnui karuose ’žuvusių kareivių. Įvyko kariškos de
monstracijos. Hitleris rodė pasauliui savo jėgą. Hitle
ris ir grupe generolų stovi kairėj.

SPECIALUS
BARGENAS!

'/

NAUJUTĖLIS

FEDELCO
VACUUM VALYKLIS

TIKTAI

1 arsinkites "N-nosey

Ateinantį trečiadieni įvyk
sta Liet. Pil. Sąjungos regulia- 
ris susirinkimas 7:30 vai. vak. 
Apveizdos Dievo parapijos sve
tainėje, prie 18 ir Union gat
vių. Visi nariai privalo, daly-? 
vauti, nes pagal naują patvar
kymą reguliarus susirinkimai 
įyyks tiktai kas trys mėne
siai. Po šio susirinkimo kito 
susirinkimo nebus iki birželio 
9 dienos. Prašome atvykti vi
sus ir savo duokles užsimokė
ti-

Mu'sų vakaras-koncertas ir 
vodevilis — dalyvaujant Sta
siui Rimkui, Aghatai Oželis ir 
kitiems artistams, įvyks balan
džio 18 dieną. Jau yra pakvie
sti ir apsiėmę programą pildy
ti daug / gerai žinomų musų 
plačiai Chicagai artistinių spė
kų. Daugelis bus dar tik pir
mą kartą 18 kolionijoje. Bus 
milžiniška programa. Vieta — 
■Dievo par. svetainėje. Prašy- 
tumem vietinės ir West Sidės 
draugijas tą vakarą nerengti 
nieko. Ačiū. Už komitetą ir 
valdybą.

— J. K., koresp.

Naujosios Gadynės 
choras vaidins “Du

nojaus Rožę”
MUSŲ SKAITYTOJAI

.. —r—r'TT*— ’

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
GAL BŪT, KAS NORS ATSAKYS 
I ŠIUOS KLAUSIMUS.

BRIDGEPORTAS. — Kovo 
14 dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Street, Nau
josios Gadynės choras stato 
scenoje dviejų aktų operetę 
“Dunojaus Rože”.

Kiek teko nugirsti, “Duno
jaus Rože” yra gan gyvas vei
kalas, ir Naujosios Gadynės 
choras kviečia visus Chicagos 
ir apielinkės lietuvius, kuriems 
laikas leis, atsilankyti, į šį pa
rengimą sekmadieny, kovo 14 
dieną.

Pradžia 4:39 valandą po
piet; ’ įžanga 75 centai asme
niui.

— Senas Petras.
\ -z

Naujas viršininkas 
unijai

■ ■ 11 > 7 •

Dairy Employes unijos loka- 
lo 754 susirinkime, z laikytame 
mašinistų salėje, 113 South 
Ashland bodevard, Augųst 
Burnier, buvęs lokalo vice-pre- 
zidentas, tapo įvesdintas į to 
lokalo prezidentus. Lokalo se
kretorius iždininkas Frank J. 
Gillespie atliko įvesdinimo ce
remonijas. August Burnier bu
vo išrinktas kalbamo lokalo 
prezidentu mirus Benjaminui 
W. Milleriui.

Susirinkime, Kuriame Bur
nier tapo įvesdintas, dalyvavo 
apie 409 lokalo narių Jr jų 
draugų. Lokalo biznį atlikus, 
įvyko vaišės, kurių laiku visi 
reiškė Burnierd pasisekimo 
prezidento pareigoms eiti ir 
darbininkų judėjimui tarnau
ti.

GERB. REDAKCIJA:
Negalėdamas tinkamai atsakyti j 

gautus iš Lietuvos klausimus, krei
piuos j Jus su šiuo reikalu:

1) Ar yra koksai tikras būdas su
rasti — atspėti tinkamą vietą dėl 
šulinio, pirma pradėsiant jj kasti ar 
gręžti ?

2) Ar gyvenimas namas pastaty
tas iŠ plytų — pusantros plytos su 
tarpu oro storumo —‘bus užtektinai 
šiltas ir sveikas gyventi?

8) Ar cementinės dokalkos stogui 
dengti bus tiek pat geros ir tvirtos 
kaip, kad ir raudonosios, degtosios 
dokalkos?

Už visas žinias ir patarimus aug- 
ščiau minėtais klausimais tariu iš- 
anksto nuoširdų ačiū.

L. A.

MOTERYS KAIPO
VISUOMENIETĖS.

rolę, kurią atvaizdino skulptorius 
Rimša: “Senoji Močiutė anūką mo
kina — su šipuliu veda raides! ir 
tt.” — Kas iš tikrų sūnų Lietuvos 
nežino Fel. Bortkevičienės, Mortos 
Zauniutės, tetulės Žemaitės, D-rės 
Joh’a Baltrušaitienės, Šliūpienės 
(žalčių karalienės) ir desėtkais kitų 
Čia Me j vardytų moterų. Mes turim 
net čia arti pačioj Chicagoj Norą 
Gugienę, Vandą Byanskienę, M. Jur- 
gelionienę, Bručienę, Miščiukaitienę, 
Jonikienę ir daugel .kitų moterų, be 
kurių pagalbos kultūrinis darbas pas 
chicagiečius butų neįmanomas.

Todėl Amerikos moterys turėtų 
daugiau viešai pasirodyti kaipo vi- 
suomenietes, ne tik būti patenkinta 
savo šeimos pareigų ėjimu. — Dr. G.

POVILAS STEBISI IR DUODA 
PATARIMŲ PADAUŽOMS.

GERB. REDAKCIJA:

“Naujienos” užima pirmą veitą 
tarp Amerikos lietuvių visuomenės, 
toli pralenkia visus Amerikos laik
raščius su vėliausiomis žiniomis, su 
Įvairiais skyriais. Skaitai žmogus 
ir stebėsi. Turi “Naujiehos” didelę 
armiją visoj plačioj Amerikoje.

Skyrius “Padaužų” urmo formoj, 
kur daugiausiai teisybės pasako, būt 
gerai, kad padidintų savo ministeri
ją ir pasakytų daugiau apie kasdie
ninius radio garsinimus. Vienas 
mano pažįstamas tiek buvo Įtikintas 
garsinama arbata, kad užgėręs vos 
kojas neištempė. Povilas.

GERB. REDAKCIJA:

Praeitame “Moterų Skyriuje” dien
raščio “Naujienos” pastebėta labai 
sveika mintis apie gydytojų ir den- 
tistų žmonas, kad būtinas reikalas 
verčia tapti netik geromis ir paviz- 
dingomis žmonomis ir motinomis? 
bet liekamu laiku ir visuomeniečių 
vietas užimti.

Šis kilnus, garbingas darbas turi 
paliesti ne tik gydytojų ir dentistų. 
žmonas; bet lyginai vaistininkų, ad
vokatų ir visų kitų profesijos, meno 
ir biznierių žmonas.

Man rodos, kad iki šiol mažai 
kreipta į tai domės, o dar mažiau 
reikalauta nuo • moterų visuomeninio 
darbo. Gyvenimo praktika aiškiai 
Įrodo, kad nuo moters priguli ger
būvis visos žmonijos, netik tam 
tikro luomo.—Musų lietuvių tautos 
laikotarpyj’ moteris sulošė svarbiausią

ĮJRINE,
RECOMMENDED 
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Fedelco VacuumExtra!

$|g85
Su Priedų Setu Dykai

■ t '

These attachmenti FSfiĘ with 
each'Fedelco Vacuum Cleaner

kitų išlaidų skaitoma kiek aukštesnę 
kainą už Valyklius parduodamus išsimokėtinai

©

Valyklis — ne. perdirbtas ar 
antrarankis, bet naujutėlis 
modelis ... už vos tik $19.85. 

, Ir dar gausite pilną priedų 
setą be extra primokesnio. 
Ne atidėliokite! Išteklius ap- 
rubežiuotas!

TIKTAI
ĮMOKĖTI

Likusią dalj su savo 
mėnesine elektros 

bila.

Padengimui palūkanų ir

K'i' ,,
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COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC P SHOPS
DOWNTOWN-*-72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST.

Telephone RANdolph 1200, Local 66

4834 S. Ashland Avė. 42R W. Madlson St.
2733 Milwaukee Avė. " 2950 E. 92nd St.
4562 Broadway 4833 Irvlng Park Blvd

11116 S. MIchigan Av».
3460 S. Statą St.
852 W. 63rd St.

C O U P O -N S B I V B N

*
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Pirkite savo apielink&# 
krautuvėse

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—89 Proof

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

International Wine & Liąuor Co 
FRANK VIZGARD, Savininkas ■

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME'TIK J TAVERNVS. TEN IR REIKALAUKITE.
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIBECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir Aepcpraslu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ięškot, pašaukite Naujienas, Canal 8599, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—ČOAL Laidotuvių Direktoriai

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ąr daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sg._LONG Avr
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PONTIAC
j

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

SVEIKATOS KLINIKAS

Milda Aulo Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA
BRIDGEPORTE

Tel. Victory 1696806 W< 31st Street
DOMININKAS KURAITIS

SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

ANGLYS!'ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• 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.

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William N ainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEY BEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

• RESTAURANTAI

“N-nose’

Kompetęntiški gydytojai, o ne stu
dentai, teikia patarnavimą.

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Wwit. 81 st Street 
A A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Virtom 9670
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Antradienis, kovo 9, 1937

A. Antanaičio Gyvy 
be Pavojuj; Sunkiai

Adašiunas ir Eilina Bružas, 
skambino pianų. Kai kuriems

NAUJIENOS, CMcagO, HL
e

Po automobiliu žuvo L. Kra- 
tuivich, South Chicago 

darbininkas.

buvo' Southtown ligoninėje 
paguldytas 60 metų lietuvis, 
Antanas Antanaitis, kurį aui 
tomobilis suvažinėjo pereitą 
sekmadieni. Jis buvo sunkiai 
sužeistas ir jo gyvybė yra pa
vojuj.

Antanaitis dirbo už elevci- 
terių operuotoją Vienoj mies
to krautuvėje. Jis gyvena ad
resu, 5518 So. Winchester avė.

Vakar po automobilio ra
tais žuvo South Ghicago dar
bininkas, Louis Kranavich, 48 
metų, 10800 Buffalo avenue. 
Jį suvažinėjo vienas John Fi- 
scheriš Hammond, Ind.

kalbėti 
dalykas 
nejaugi 

nei tru-

Tarp Kazimierų 
biznierių

vieversiai neskrido

Vietoj vieversių 
atlankė jų geri

Kovo keltvirta diena yra žino- 
’ ma kaipo karalaičio Kazimiero 

diena ir dar kaipo diena, kurią 
perskrenda vieversis.

Amerikoj
į Kazimierų namus arba į jų 
bizniavietes.
Kazimierus 
draugai. Štai Seno Petro geri
draugai, kurių namus ir biznio 
vietas aplankė gražus būreliai 
artimų draugų:

Kazimierą Kasiliauską, 3364 
So. Halsted street, aplankė 
daug gerų draugų, net buvo iš 
Aurora, III., pp. Pociai. P-no 
Kasiliausko tavernoj matėsi du 
bukietai gražių gėlių.

Kazimierą Ūkelį, 3436 So. 
Lituanica avenue, aplanke gra
žus būrelis draugų; jo tavernoj 
matėsi du gražus bukietai gė
lių ant baro. ,

Kazimierą Mikutskį, 671 W. 
18 strėet, aplankė '■ pražils bū
rys svečių. P-no Mikutękių ta
vernoj visi smagiai ir gražiai 
laiką praleido.

Kazimierą Radvilą, 6108 So. 
State street, bličernės ir gro- 
sernės savininką, aplankė gra
žus būrys artimų draugų.

* P-ią Kazimierą Mikelionienę, 
120 West 111 street, kuri su 
drauge p-ia Lucy Matukonis, 
užlaiko tarvern biznį, aplankė 
daug draugų ir draugių. Sve
čiai ir viešnios gražiai laiką 
praleido prie skabių užkandžių 
ir gėrimų. —S^nas Petras.

Brighton Park
Brighton Prako Jaunuolių 
Draugijėlės vakaras pavyko

Vasario 28 dieną Hollyvvood 
svetainėje įvyko Brighton' Par
ko Jaunuolių Draugijėlės pa
rengimas. Patys jaunuoliai pil
dė programą, vadovaujant mo^ 
kytojai A. Zabukienei. Choras 
sudainavo keletą dainų. Pašoko 
klasiškus šokius Nina Mileriu- 
te, Elvira Zabukaitė ir Kristi
na Mikriutė. Prie praho buvo 
E Veli n Vajunas.

Dainavo dvigubas duetas — 
Aldona Rimkiutė, Kristina Tar- 
vidaitė, Jonas Mileris ir Kazys 
Mileris. Skambino gitarą ir dai
navo Juozas Valiukas. Jis turi 
gan stiprų balsą. Duetas Elvira 
Zabukaitė ir Ernestas Miščikai- 
<tis, skambino pianą. Duetą dai
navo Elvira Zabukaitė ir.Kris
tina Mileriutė; žodžius tarė,gra
žiai, aiškiai, ir dainuoti jau 
yra prasilavinę. Duetas, Violet

įdo
miausias. Vaikučiai mokinasi 

1 skaityti lietuviškai, ir kiekvie
nas turėjo išmokti atmintinai 
po trumpą deklamaciją. Visi iš
moko ir deklamavo. Tokiu bu
ri u vaikai prasilavina 
lietuviškai. Tik vienasv tenka apgailestauti: 
daugeliui tėvų Vaikai
pūtį neateina, nejaugi jiems 
nerupi ką jų vaikai veikia, kur 
jie būna? \

Ateina į kiekvieną vakarei 
iš tėvų p. Misevičius, pp. Mile- 
riai, pp. Bruzguliai, P. Kriukas, 
Karolis Sitavičius ir dar gal 
vienas kitas, o 'vaikučių pri
klauso draugijėlei apie 40.

Padėką tenka' išreikšti p. 
Yuškai už svetainę repetici
joms. Svetainę jis duoda vel
tui, o tai suteikia galimybės 
lengviau palaikyti draugijėlę. 
Ačiū Peoples rakandų krautu
vėms už garsinimą. Reiškiame 
padėką tiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu prisidėjo ptie 
surengimo šio vakarėlio. Minei 
žemaičiutei, Z. Puniškienei ir 
kitiems varde Brighton Parko 
Jaunuolių Draugijėlės aciuoju,-

A. MišČikaitienė. z

Užpuolė Subadė Biz
nierių Town of Lake

T0WN OF LAKE. — Trys 
nežinomi jauni piktadariai nak
tį iš Sekmadienio į pirmadienį 
subadė Otto Randa, 48 metų 
biznierius. Jis užlaiko geležinių 
daiktų krautuvę adresu 3043 
West 51 street.

Jaunuoliai padarė užpuolimą, 
kai Randa' ėjo, iš salės, ties 
4753 S. Honore strėtet. Jie dū
rė

Cicero
Atsakymas “Draugo 

korespondentui.

Mergaitė Nenori 
Grižti Namo

Pamotė ją muša mediniais 
šaukštais.

Prieš dvi dienas iš namų

Wilhelmina Strahammer.
Vakar policija ją suėmė.
Mergaitė šaukė nenorinti 

grįžti namo, nes pamotė ją 
kankina ir muša. “Ji man į 
pečius duoda mediniais šaukš- 
tais. Du tokius šaukštus ji jau 
sulaužė.^. Dar vienas, yra na-

Mergaitės namai randasi ad
resu, 3243 LakeWood aventte.

■ f . - ■: . - a A~~ &. š i

Dunojaus Rožė
1 •av- 5 - ■■■ —-i-,'

4.

Pereitą sekmadienį a teko iš- 
gražių daineliųgirstf keletą 

per Progress Krautuvės Radio 
valandą.

Tos gražios dainelės, buvo su
dainuotos Naujos Gadynės Cho
ro ir solistų iš operetės “Du
nojaus Rožė”. Jeigu taip sėk
mingai pasiseks sudainuoti .at
einantį sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoj, tai galima su ge
ru upu laukti tos . progos ir iš« 
girsti “Dunojaus Rožę” nuo es
trados. —VBA.

Mokinosi į Kunigus, 
Išėjo į Vagis

Policija suėmė Stasį švejnį

Vakar policijos areštuotas, 
Stąsys švelnis, 19 metų jau
nuolis aiškino, kad jis neturi 
nei darbo, nei pinigą. Tik dėt1 
to jis pasiėmė, nepaklausęs, $17 
nuo Edwardo Wiora, 5436 Nor- 
dica avenue.

švelnis buvo areštuotas' už 
pavogimą tų pinigų.'; .

Kvočiamas, jis liudijo, kad 
trumpą laiką atgal jis lankė 
seminariją ir rengėsi būti ku
nigu. ' ;

švelnis gyvena adresu 541'6 
No. Hinglem avė. ; >

■ ■ ■■ ... - 1 . .... —

Garsinkitės “N-nose”

Piktadaris Joseph Schuster Pasmerktas 
Mirti

MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ BALANDŽIO 16 D.

Urba Flower 'Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

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

CLASSIFIEDADS

Vasario 27 dieną “Drau‘ge” 
tilpo š. A. Parapijono straip
snis apie įvykius vasario 7 die
ną parapijos svetainėje, kur 
mane žvėriškai sumušė. Tarp 
kitko š. A. Parapijonas sako:

‘^Kadangi tą vakarą buvo la
bai slidu, S. Bakutis, besiar
tindamas prie svetainės sienos 
parpuolė. Priežastis parpuoli
mo dar neištirta: dėl slidumo 
parpuolė, ar dėl kęjų ‘silpnu
mo’. Sunku čia pasakyti.”

Jei š. A. Parapijonas negali 
pasakyti, tai tur būt jis nema
tė. Todėl aš pasakysiu kodėl 
parpuoliau. Aš parpuoliau ne 
dėl slidumo, ne dėl kojų silp
numo, ai e dėl kumščios klebo
no kun. Vaičuno, kurs man 
smogė į krutinę visu smarku
mu. štai kodėl aš parpuoliau 
ir pavojingai susižeidžiau. Tai
gi dabar š. A. Parapijonui tu
ri būti aišku* tkodėl aš parpuo
liau.

Toliau š. A. Parapijonas kal
ba:

“Po to įvykio Chicagos ciėi- 
listų popiera prirašė, primalia- 

butų ir nebūtų

peiliu tris sykius.

• COAL

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis. • A ' .

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS 

•

BIG LUMP . ........... $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

....................   $5.75 TON.
$6.00 TON.
$6.00
$4.75M

J'V j 
, j •. W

nuteisė

Joseph Schuster
Teisėjas Lupę, kriminaliame teisme, vakar 

piktadarį Joseph Schuster mirčiai.
Schuster bus nužudytas elektros kėdėj balandžio 16 d.
Jis buvo teisiamas už nušovimą policisto, Arthur Sul- 

livan, sausio 14 di, prie 21-mos , ir Kedzie avenue- Jis 
ten pat vos nenušovė lietuvį vaistininką, K. Kulį, kurį 
jis apiplėšė trumpą laiką prieš tai. Laimei, Schusterio 
revolveris užsikirto, ir Kulis išliko gyvas.

atlankyti ją adresu 5603 Ada bar, žiemos laiku, atostogauja, 
Street.

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR 

Išvalo, prosija ir tąiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siutus. 
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St

VICTORY 2031-2

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

BR1DGEPORT ROOFJNG CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4365

Financial 
F inansai-P&fikolos

KOLEKTAVIMAS VISUR.
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Bandos—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

bilos—grel-

CREDIT

State 5922.

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

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

Vartoti Automobiliai
1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 

radio ir šildytuvais |495.00.
NEWBERRY MOTOR SALES 

1025 North Clark.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN ir GROCERY 
‘ j STORE PARSIDUODA. Pilnai įren- 

gta. Pardavimo priežastis —- mirtis 
šeimynoje. 4523 So. Honore St.

PARSIDUODA taverna — 4 bow- 
ling alleys — Šokių salė. Vidutinė 
randa. Belhvood 7533.

TON.
TON.

IR

EGG ...............
NUT .................
SCREENINGS /.

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ,
Tel. KEDZIE 3882

ATYDA! PARSIDUODA GRO- 
SERNĖ, Kendžių ir Icecream biznio 
vieta seniai išdirbta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Šaukite Victory 5206.

Miscellaneous
_____ Įvairus

vojo apie tai 
d-aiktų”, ir tt,

Aš gi turiu 
stra^psiiy apie 

tįlpusiame
juos ^Naujienose”, ^ęp^eris 
ne iškr ai pė hi bk (f: k a i p ' as jam 
išpašakbjau, taip viekas buvo 
teisingai surašyta. -Y S. Baku- 

So. 50th Avė., Cicero.

pasakyti, kad 
mano „surnušL 

vasario, 48 die-

tis, 1406

Cicero
Adeline Iviarkūnaitė,P-lė

Dr-o. Yorke žmonos sesuo, 5603 
So. Ada street, staibiai susir
go ir buvo išvežta į Mėrcy 
Hospital. Ligoninėje p-lei Mar- 
kunaitei padaryta apendecito 
operacija. Ligonė jaučiasi ge
riau ir neužilgo^ tikimasi, ji 
bus namie. Draugės-gai galės

‘ Jau netoli x6 ridena balandžio, 
kai bus renkaim kai kurie mie
sto valdininkai. Kandidatas į 
Justice pf the Peace yra ir lie
tuvis advokatas . E- W. Kizas.

\ o—
Rmas Miliauskas S-rašo iš 

I^lpHdos: “čia visu‘r gėlės žy
di, šilta,.' malo^iŽ Kartą atlan
kęs šią šalį gahfii ligą ir turi 
lankytis: kas metas.” i ;

Malonu .girdėtfejogei atbsto- 
gimnkai smagiai jaučiasi, kad 
yra sveiki ir * pilni energijps. 
Jiepgrįž Į Cicero tur būt Vely
koms. O gal parveš velykaičių 

lauksima. ,,4.:.,/
Floridoj šiuo lAiku randasi 

ir p-lė Rašinskaitė. Advokato 
K. P. Gugio raštine1 labai jos 
pasigenda. .P-lę"Jftašinskaitė da-

fale tur būt teks jai vasaro lai
ku prakaituoti darbe.

— “N.” Rašė jas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltų,' 
kad palios Naujienos 
.yra naudine-os 

o1','.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IK KITUR.
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CLASSIFIEDADSi

PARSIDUODA GERAS PLAYER 
PIANAS, pigiai su rolėmis. 3358 So. 
Ųalsted Si. 2-ros lubos iš fronto.

bituation Wanted 
Darbo Ieško

tieip vvanled—beinate 
Darbininkių reikia,

REIKIA ŠVARIOS MERGINOS 
bendram namų darbui — lengvas 
skalbimas—paprastas virimas — su
augę — $7.00. Pašaukti vakarais.

Sųnnyside 9167.

REIKIA . PRESO MERGINOS pa
tyrusios dry cleaning įmonei.

2807 Montrose Avė.

MERGINA BENDRAM .'. NAMŲ 
darbui, savas kambarys, nėra viri
mo, $6.00 pradžioj. Kamenear, 1908 
Chase Avenue, Rogers Park 3353.

MERGINA NAMŲ DARBUI ma
žoj šeimoj, nėra virimo, nė skalbi
mo, Savas kambarys, geri namai, 
$6.00. Independence 7349.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui, savas kambarys, 
vana, geri namai, $8 iki $10.

Rogers Park 7530.

VIDUTINIO AMŽIAUS ŽMOGUS 
ieško darbo kaipo šaučius arba apie 
apie namus ar tavernoj. Taipgi ga
liu dirbti ant farmos. Pradėsiu už 
mažų algą. Blaivus, atsakomingas 
žmogus. Atsišaukite, Naujienos, 
Box 581.

p'arms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

AKERIŲ FAB-PARDUOSIŲ 245
MĄ. Gali pirkti 85 skėrius su bu- 
dinkais, arba 165 su 
visą—70 mylių nuo 
gyfra žeme-—miškas—parduosiu la
bai pigiai. Kreipkitės prie savininko.

JOE RUPSIS, R. 3, Box 178. 
La Porte, Indiana. 

, 1 ~ .......j

Partnere Wanted 
Pusininkų Ręikia

budinkais, arba 
Chicagos—labai

lOVEIKIS S'-TL. U 1 L1111V Visas Pasaulio
■ • ' ............  Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 .

■■■Mm
A'./ -

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks, 
kovo 10 d. 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 
pribūti laiku ir atsiveskite po vieną naują narį 
iki 25 m. —Valdyba.

Malonėkite 
nuo 18 m.

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

. 634 West 59th St.

Real Estate For Sale
2 FLATIS, 5 kambarių; 2 karų 

muro garažas; $8500. ne agentams.
4849 Fletcher St., Ist apartment.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

"T"

PATYRUSI PRESO MERGINA 
cleaning įmonei 4700 Woodlawn, 
Drexel 6100.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui, būti, padėti vir
ti, nėra skalbimo, vaikas, $7—$8.

Sheldrake 1679.

PATYRUSI MERGINA 20-30. na
mų darbui ir virti, 2 'vaikai, būti, 
liudymas, $6.00. Sheldrake 4732.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800.

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

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; grėitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei-

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

REIKIA VEITERKOS su ar be 
patyrimo. Gera alga. 5141^ West 
Cermak Road.

Antanas ir Emilija Disiai 
. (Ji—po pirmu vyru Vasiliauskiene)

Persiskyrė su šiuo pasauliu netikėta; mirtimi kovo 6 dieną, 11 
valandą , vakaro, 1937 m., sulaukę pusės amžiaus. Emilija gimus 
Panevėžio apskr., Subačiaus parap., Pajuodžio kaime, Antanas-r- 
taipgi Panevėžio apskr., Pumpėnų par;ap., Varokiškių kaime,

Amerikoj išgyveno 24 metus. ' ,
Antanas paliko dideliame huliųdime dukterį Aldoną 14 metų, sū

nų Antaną 6 metų, posūnį Albęrtą Vasiliauską 20 mėtų, 2 brolius: 
Petrą Chicagoj ir Mikolą Binghamton, N. Y., seserį Oną it švo- 

‘gerj Juozapą Šukius ir jų šeimą, pusbrolius—Joną Dišių ir jo. 
šeimyną ir Justiną Stasiūną ir moterį Oną, o Lietuvoj 4 seseris.

v Emilija paliko dideliame nuliudime 2 sūnūs: Albertą Vasiliaus
ką ir Antaną Dišių ir podukrą AJdoną, pusseserę Marcelę Ta- 

Ynašauskien^ jr jpš Šeimą, o Lietuvoj seserį Marijoną Vagulienę 
ir šeimą. • ' /

Kūnas paš^i’votas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So. Californįa 
Avė., p gyveno 4454 So. Rockwell St, Tel. 0457.

Laipotuvėši/iįVyks’Ketvirtadienį, kovo 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Paųelės šv., parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus1 'gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten 
bus nulydėto j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ąntąno ir Emilijos Dišių giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jiems paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Sunai, Posūniai ir kitos Gimines.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius J. Liulevlčius. 
Telefonas LABAYEITTE 3572. < c '

REIKIA MERGINOS, savas kam
barys ir vana, mažas apartmentas, 
$6.00 pradžiai. Briargate 4951. x

Furulture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti it Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

JADVĮGA KUDOBĄ, 
, po: tėvais . Sapjiute 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 dieną, 6:35 vai. vakare, 
1937 m., sulaukus 47 metų am
žiaus, gimus Lietuvoje, Vil
niaus gub., Švenčionių apskr., 
Tverečiaus parap., Didėja Bala 

.kaime. ' A. '
Amerikoj išgyveno 25 thėtus. 
Paliko dideliame riLiiluditae 

vyrą Alfonsą, 2 dukteris Apa- 
loniją ir Bernice, 3 pusbrolius 
Petrą 'ir Valentas Krasnickai: 

' ir Petras Snarskas ir Gerįjo- 
tai, Detroite pusbrolį Jurgį 
Saplį ir daug( kitu giminių, o 
Lietuvoje seserį Pauliną.
'Kūnas pašarvotas randašir 

10101 So. La Šalie St. Laido
tuvės įvyks ketverge, kovo 11: 
d., 8:30 vai. rytą iš namų į 
Visų šventųjų parapijos baž- I 
nyčįą, kurioje atsibus gedu-: 
lingos pamaldos už vėliones 
sielą,, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jadvigos Kudo-J 
bienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vytas, dukterys ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. J. F. Ra- | 
džius, Tel, ( Canąl 6174.

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

-■ prisitaikant prie valdžios 
' reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius 
3211 So. Halsted St 

Phone CALUMET 7358 ■ -
Teikia jnfęrmacijas ir užveda 

systemas

Z---- --- . ------- —-- ............... . .
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BfiKHTON PARK LANDLORDS
BUREAU ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, mauager 
12608 West 47th Street Chicago

k
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Bolševikai Terioja Bolševikus
Žodis, kitas dėliai P. Grigaičio paskaitos Lietuviu
A"ditorijoj apie komunistų teismus Maskvoj.

Paskaita rengiama rytoj, kovo 10 dieną.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

RUSIJOS BOLŠEVIKAI IR 
AMERIKOS LIETUVIAI. — 
Dvidešimt metų atgal. Mes, 
pažangioji Amerikos lietuvių 
(kilis, kuone visi socialistai ar
ba socialistų pritarėjai ir pri
tarėjos. Dar jauni vyrai, mote
rys ir merginos. Pilni energi-

Jūsų Vardas ir 
Adresas

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

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS, 

jos, dirbame išsijuosę, ir sma
gu dirbti, nes darbo vaisiai 
matyti. Dešimt ar penkiolikd 
tūkstančių narių musų pagrin
dinėj organizacijos— Socialis
tų Sąjungoje; kiti Literatūros 
draugijoj; mažesni būriai cho
ruose, dramos rateliuose. 
Skaitome, lavinamos, deha- 
tuojame, pratinamos viešai 
kalbeli, neužmirštame ne mo
kyklas lankyti, žodžiu—Lietu
vos sodžius, persikėlęs Ameri
kon, kul t u rėja.

1918-19 metai. — Mes, Ame
rikos lietuviai socialistai, rie
jamės ir piaujamės, tąsome.* 
teismuųsc.' Buvusieji draugai 
virtome j aršiausius priešus. 
Kas atsitiko? Leninas, Stali
nas, Trockis ir kiti, bolševikai 
išvaikė Rusijos steigiamąjį sei
mą, paskelbė “proletariato di
ktatūrą” ir pradėjo “statyti 
prie sienos” kilus revoliucio
nierius — socialdemokratus 

menševikus ir socialistus revo
liucionierius.

-šitvių dundėjimas pasiekė 
ir mus jurų marių, Amerikoj. 
Vieni iš musų pritarė bolševi
kų veiklai, kiti pasirodė prie
šingi. Dėl to ir skilome Socia
listų Sąjungoje. Prasidėjo ko
va,, kuri tęsėsi per 18 metų, 
kuri nepasibaigusi dar ,šian-kuri nepasibaigusi dar 
dien.

Kibirai rašalo išlieta argu
mentams už ir prieš “proleta
riato diktatūrą”, kaip kad ji 
reiškėsi Rusijoj. Vieni iŠ mu
sų kėlė į dausas, į pačią paT.
dangę Leniną, Trockį, Bųčha-i šiandien svarstoma, 
riną, Zinovįevą ir kitus bol- mis kaktos ir krutinės tų 
ševikus vadus; antriems bei- žmonių, kurie buvo Rusijos so- 
ševįkų šeimininkavimas atro- vietų tėvai; ir netik šaudo 
dė žiaurus, barbariškas. Dėliai juos — pirjh’ * sušaudymo jie

ševikus vadus
ir netik' šaudo

Rusijos bolševikų veiklos už
miršome kitas kovas, kitokį 
darbą, arba nebegalėjome jį 
dirbti.

RUSIJOS BOLŠEVIKAI IR 
KITOS ŠALYS. — Nemes vie
ni, Amerikos lietuviai, susi
kirtome. Viso pasaulio darbi
ninkai ėmė skaldytis dėl “pro
letariato diktatūros,” dėl “pa
saulinės revoliucijos,” dėl į- 
kųrimo komunizmo.; Mes, lie
tuviai, galima sakyti, tik 
vome pagauti šiame viso pa
saulio pievinių verpete.

ŠIANDIEN BOLŠE VIKAI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. — šian-

bu-

NAUJIENOS, Chicago, III.

dien, dvidešimčiai metų pras
linkus, bolševikas Stalinas, 
Rusijos diktatorius, stato prie 
sienos Trockį, Buchariną, Ži
no vjevą, Piatakovą, Bykovą ir 
eiles kitų bolševikų, kurie 
“kūrė” sovietus,, pasaulinę re
voliuciją, “proletariato dikta
tūrą”, kurie šaudė sočiai ro- 
voliucionierius ir siuntė išlrė- 
riiiman menščvikus,

Š i a n d i pn k oi n u n i s t a i (buvu
sieji bolševikai) maišo su 
dumblu tuos asmenis, kuriuos 
jie kėlė į augštylies.

kulko- 

moraliai sunaikinąrųa, kad jų 
vardai pasiliktų juoda dėme 
Rusijoj taip, kąip aršiausius 
priešu.-;. .

KAS, ATsįufc<U A Kokie 
pervartai įvj^oįRusįjos gyve
nime per dvįrlešjmtį metų, 
kad broliai tooiiiis— bolševi- 
kai bolševikus — eme terioti 

i teriojamiešto darbininkai 
žiurkes alėjose?

Ateikite trečiadieny į “Nau
jienų” redaktoriaus P. Grigai
čio paskaitą. Tarpe kitų klau
simų tur būt bus paaiškintas 
ir šis klausimas. —V p.

I

Streikai 
Chieagoje
Taxi šoferiai tebestreikuoja; trumpi streikai Thompson 

valgyklų firmoj ir knygų ištaigoj

Vakar kilo keli nauji ' strei
kai* bet, jie buvo tuojau likvi
duoti.

Taxi streikas, kuris prasidė
jo prieš penkias dienas, tebesi
tęsia. Atrodo, kad streikieriai 
rengias i ilgai kovai.

Vakar jie pasiuntė telegra
mą Illinois gubernatoriui pra
šydami pašalpos sau ir savo 
šeimynoms, jei tokios pašalpos 
reikės. Be to, jie pasiuntė ant
rą telegramą Wisconsino sena
toriui, Robert La Follette. Jie 
tvirtina, kad abi taxi bendro
vės, Yellow ir Checker Cab 
samdo mušeikas ir streiklau
žius. La Follette yra' viršinin
kas senato komisijoj, kuri var 
ro tyrinėjimą, keldama faktus 
apie mušeikų ir šnipų naudoji
mą prieš darbininkus.

Vakar “sėdėjimo” streiką pa
skelbė keli Thompson’s- resdau- 
rantų darbininkai. Valgyklose 

ties 2745 N. Clark street, 7 S. 
Wa'bash st., ir kitose vietosze 
jie užsibarikadavo ir iškabino 
languose iškabas: “Šit Down 
Strike. We Want More Wages”.

Bendrovės prezidentas, John 
R. Thompson, J r., netrukus at
silankė j streikuojančias val
gyklas ir prižadėjo darbinin
kams algų pakėlimą ir geres
nes darbo sąlygas. Gavę užtik
rinimą, darbininkai grįžo dar
ban. Kaip vakar vakare*turėjo 
įvykti darbininkų-darbdavių de
rybos.

Antras 
Brothers, 
goję, 732
Sustreikavo 75 vyrai ir 20 mer
ginų. Visi grįžo darban, 
bendrovės

streikas ki’o Spinner 
knygų dengimo įstai- 
S. Sherma'n avenue.

kai 
viršininkai sutiko 

pakelti algas ^2.00 savaitei. 
Pirm streiko jie gaudavo nuo 
$12 iki $14.

Taxi streikas Chieagoje pa-

Antfacjieniš, kovo 9, 1937 
... ...... . *.  ..... ..i. . Hnnnjniijiyjii■ ........ . 
lyginamai ramus. Taxi automo
bilių gatvėse beveik nėra. Ret
karčiais vienas-kitas pasirodo, 
bet neilgam.

Už mažus susirėmimus buvo 
suimti keli streikieriai ir 
streiklaužiai, bet šiaip ramu.

Streikieriai vakar oficialiai 
atidarė uniją, Midvvest Taxicab 
Drivers Union (po C. I. O. glo
ba). Unijos centras bus adre
su 304 S; Halstcd Street.

Žada Atidaryti Fan- 
steel Dirbtuve Šia c c

Savaite
 \

Streikas nelikviduotas

Fansteel Metlurgical Compa- 
ny viršininkai yra pasiryžę šią 
savaitę atidaryti savo plieno 
dirbtuves' North Chieagoje.

Dirbtuvės nedirba apie mė
nesį laiko. Jos buvo uždarytos 
kai darbininkai paskelbė “sėdė
jimo” streiką.

Vasario 28 d. jie buvo išmes
ti iš dirbtuvių su ašarinių du
jų pagalba. Streikas nėra lik
viduotas. Bendrovė atsisako 
pripažinti uniją.

Taxi Streikas Tebevyksta - Žmogžudis
i '■■■■—.................................................................... — 1 ' ■   

Laukia Teismo

K®
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TAXI STREIKAS GIIICAGOJE TEBEVYKSTA — 
Beveik 4,000 taxi šoferių streikas Chieagoje tęsiasi, pen
ktą dieną. Suorganizavę uniją, po C. I. O. globa, jie rei
kalauja didesnio atlyginimo ir “elosed sbop”. Bendro
vės samdo “skebus”, reikalavimų pakol kas nepriima.

Akmjienų-Acme Photo

LIŪDNOS LAIDOTUVĖS — Draugai gaivina Mrs. Lulu Sprouse (kairėj), kuri ap
alpo laike savo nužudytos dukters, Cleo laidotuvių, Charlottesville, Virginia. Dešinėj 
antra duktė, Alice Poole. Mergaitę nužudė dentistas, R. G. Mįller, bebandydamas pa
daryti nelegalę operaciją. Naujienų-Acme Photo

NE KARUI, BET STREI- 
kui — Laike paskutinių 
kelių streikų svarbią rolę 
lošė mušeikos. Juos nau
dojo Conn., Ilk, ir kitų val

stijų darbdaviai. Šis mu
šeika, užsimovęs gaso ma- 
ską, mėtė dujų bombas į 
streikierius.

MUŠEIKOS NESNAUD- 
žia —- Prie Fansteel Dirb
tuvių, North Chieagoje, mu
šeikos tebebudi, kad nepri
sileisti streikieriū.

Na u ji e nu - T r i t) u ne P h oto

RESRIRATION
ST£ADY AS i 

P.APPAPOR.T KEEPS
FAIRLY CALM
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ŽMOGŽUDIS LAUKIA TEISMO — Mrs. Norma D. 
Schmidt, už kurios nužudymą teismo laukia Dr. Frank 
F. Furch, chicagietis kojų daktaras. Jis nušovė mote-’ 
riškę, kad toji atsisakė sugrįžti pas jį. Buvo persiskyrę.

STATO NAUJĄ TUNELĮ — Ne šmėklos iš pasakų, 

bet du darbininkai “welderiai” lieja daiktan metalines . 
dalis naujo tunelio kasamo tarp N. Y. ir N; J., po Hud- 
son upe. Naujienų-Acme Photo

ANGLIJA RENGIASI VAINIKAVIMUI — Visa Angli
ja ir Britų Imperija ruošiasi karaliaus vainikavimui, 
gegužės mėn. Iškilmėms gaminami specialiai rūbai. Ka
ralienė (baltas ženklas) tuos rubus apžiūrinėja.

x Naujienų-Acme Photo

THfS WAVE CAME 
WWEN MURDER. 
GUESTION WAS

Į ASKED
" i.. . ..................

MELAGIU GAUDYTOJAS 
—Chieagoje išrastas apara
tas, kuris naudojamas kri
minologijoje susekimui me
luojančių piktadarių. Jis re- 
kor^uoja (viršuj) žmogaus 
kraujo spaudimą, kvėpavi
mo normalumą, etc. Nely
gus brukščiai parodo, kad 
kvočiamas “susijaudinęs”, 
reiškia, meluoja.




