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General Motors Susi
taikė Su Unija

Bet sutarties pasirašymas laukia pačių 
darbininkų atstovų užgyrimo

DETROIT, Mich., kovo 12. 
— šiandie užsibaigė automo
bilių darbininkų unijos dery
bos su General Motors ir pri
eita prie susitaikymo visais 
ginčijamais klausimais.

Bet pasirašymas ’ sutarties 
liko atidėtas iki šį susitarimą 
patvirtins darbininkų atstovai, 
kurie suvažiuos Detroite atei
nantį sekmadienį.

Pačios unijos viršininkai 
pripažysta, kad sutartis nėra 
tokia, kokios ji pageidavo, bet 
jie rekomenduosią darbininkų 
atstovams ją priimti.

Sulig sutarties, unija galės 
atstovauti tik savo 
to unija prisižada 
streikų atskirose 
pirmiau nebandžiusi 
kiu 
dėl 
rėš 
mis
galima bus susitaikinti, bus tiems automobiliams.

narius. Be 
neskelbti 

dirbtuvėse 
ginčų tai-

Derybosbudu išspręsti.
algų ir darbo sąlygų tu- 
buti vedamos su atskiro- 
dirbtuvėmis ir tik kur ne-

atsikreipiama į pačius korpo
racijos viršininkus.

Ši sutartis Veiks iki birželio 
11 d. Po to ji galės būti nu
traukta bile kurios phsės, da
vus raštišką 60 dienų prane
šimą.
Streikas Chrysler ir Hudson 

dirbtuvėse tebesitęsia.
Tuo tarpu streikas Chrysler 

ir Hudson automobliių dirbtu
vėse tebesitęsia, kompanijoms 
vis nesutinkant pripažinti uni
ją darbininkų atstove.

Iš Lansing į Detroitą atvyk
sta gubernatorius Murphy 
bandyti sutaikinti naujuosius 
streikus automobilių pramonė
je-

Dėl streikų šiose automobi
lių dirbtuvėse buvo priverstos 
užsidaryti ir daugelis tų dirb
tuvių, kurios gamino dalis

Sužeistas Amerikos 
savanorių Ispanijo
je vadasJderiman

kovo 12.—tto- 
iš Californijos, 
amerikiečių sa- 

Lincoln”

Italai apgavystėmis 
vylioja savanorius 

Į Ispaniją
j■ » . X )

' ■ ..t .4" ' ' Lv
Įrašo neva kolonistais į Ethio

piją, o paskui išsiunčia j Is
paniją.

NEBESTREIKUOJA — Dalis 400] darbininkų Chicagos prekių tuneliuose, kurie 
buvo paskelbę streiką reikalaudami įielių pašalintų darbininkų sugrąžinimo daf- • 

■ ban ir geresnių darbo sąlygų. Streikais bu vo likviduotas. Dabar Chicago j e, .kaip ir 
Detroite, siaučia streikų banga. Vėliausias streikas kilo De Mctz valgyklose. (Žiū
rėk žinią). V x Naiijienų-Triįnine Photo

William Green skel
bia kovą industri

nėms unijoms
Įsakė Darbo Federacijai paša

linti visas iųdustrines uni
jas, o savo organizatoriams 
liepia sukrusti .organizuoti 
darbininkus.

»WASHINGTON, kovo 12. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green as
meniškai išsiuntinėjo visiems 
Ęederacij os v organizatoriams 
sukrusti ir pradėti smarkiau 
orgąnizayimo vajų. Taipjau 
įsakėi. visppis prie Federacijos 

joms — miestų, valstijų ir 
centralinių, —. pašalinti indus
trines unijas, kurios priklauso

■' ' .-M', ' . .p ;įl *>' ‘ *

Suėmė fašistų ban- 18 angliakasių žuvo
dą Madride

MADRIDAS, kovo 12. — Po
licija susekė ir išblaškė , fašis
tinę organizaciją pačiame Ma
dride, kuri, ^aikčsi pagrobti lo
jalistų vadą- gen. Miają, sukel
ti sumišimas Madride ir tuo 
palengvinti j sukilėliams paimti
sostinę./ ;

šių fašistu “penktos kolųm- 
nos” / vadaą buvo Exeperio 
Munoz Gon^alez. Daugiau kaip 
30 bandos ūarių areštuota./

Amerikos ambasa- 
dfirius-iteikeVokie- 

tijai protestą ,

eksplozijoj ka
sykloje

'  ' '. . ... '  ,
**--------- I- ■ ..... —.. ......f l>

' ” . ' Ilavonų jau išimta iš kasy13 
klos. Bet numanoma, kad ir 
kiti yra žuvę.

Co. pri- 
kasykloj, 
nuo Lo-

yra pa- 
Vidurže- 
Jis pir- 
karo li- 
Edward

VALENCIA, 
bert Meriman 
komanduotojas 
vanorių “Abraham
brigados, liko sunkiai sužeis
tas Madrido fronte ir 
guldytas Marčia, prie 
mio juros, ligoninėj, 
miau buvo gydomas 
goninėj, vedamoj Dr.
Barsky iš New Yorko.

Amerikiečių brigada yra da
lyvavusi smarkiuose mūšiuose 
Jarama fronte ir daugelis jos 
narių liko sužeisti. Bet Ame
rikos ambasada • sužeistųjų 
vardų nežino. Sužeistieji es'ą 
išsklaidyti keliose ligoninėse 
už fronto. Du nariai jau pra
šę juos grąžinti Amerikon. Jų 
vardų neskelbiama. ••

Robert Meriman yra buvęs 
instruktorius Californijos uni
versitete. Pastaruosius du me
tus gyveno Europoj, toliau 
lankydamas įvairius universi
tetus.

SOUTH BEND, Ind., kovoj' 
11. —; Kadangi norėdamas pri- 
snusti Paul Vandevere ne vi
sai nuvažiavo nuo kelio ir vis- 
tiek vienas jo automobilio 
tas pasiliko ant cementinio 
lio, tai ji^ dabar turės eiti 
lėjiman nuo 1 iki 1(T metų, 
ry jį rado kaltą dėl užmušė- 
jistės, nes į jo stovintį be švie^ 
sų automobilį įvažiavo Miss 
Louise Jmel, kuri nelaimėj li
ko užmušta.

MADRIDAS, kovo 12. — Ko
respondentams leista pasikal
bėti su niekuriais Guadalajara 
fronte suimtais italais belais-/ 
yiais. ? >■
i

Suimtieji daugumoj yra ki
lę iš Sardinijos ir visi jie'pri
sipažino, kad jie prigavingai 
buvo atvežti į Ispaniją. Jie vi
si užsirašę vykti kolonistais į 
Ethiopiją, nes Italijoj labai 
sunku gauti darbą. .Užsirašius 
kolonistais, ( jiems buvo, išduo
ti ginklai su paaiškinimu, kad 
jiems, kaipo kolonistams, gaL 
būt teks nugalėti paskutinius 
kovojančių ethiopų likučius. Jie 
išplaukė iš Gaeta, bet vieton 
vežti į Ethiopiją, juos atvežė 
į Ispaniją ir pasiuntė kariau
ti prie Madrido.

Suimtieji keturi karininkai, 
jų tarpe majoras d’Inįno, liko 
išvežti j Valenciją. Jie taipjau 
padarę įdomių prisipažinimų.

ra- 
ke- 
ka-

PER .

-NAUJIENAS
' GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

• '

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 

, telefonuokit NAUJIENOMS

Sukilėliai Prie Madri
do Vėl Sulaikyti

Sukilėliai Guadalajara fronte sulaikyti. 
Ispanija protestuos; prieš Italijos 

laužymą neutraliteto.
• ‘ ■ .‘f ' • ' *

MADRIDAS, kovo 12^PeV 
kelis pastarąsias t dienas ėję 
labai smarkus mūšiai- Guąda- 

’lająra fronte pradeda aptilt: 
patiems sukilėliams pavargus 
nuo nulatinių atakų. Sukilė
liai, padedami desetkų tūk
stančių vokiečių ir italų ir bū
dami daug geriau apginkluoti 
už lojalistus, neįstengė sulau
žyti lojalistų linijų. Lojalistai 
vietomis buvo priversti pasi
traukti, bet frontas niekur ne
buvo sulaužytas ir dabar nau
jasis mūšiais lojalistai bando, 
frontą išlyginti.

1 1 !” i .

eina sukilėlių kariuomenes per 
kilnojimas.

Sukilėliai yra geriau apgin 
šluoti ir turi geriau išlavintu 
kariuomenę. Pav., vien Jaram? 
fronte jie turi penkis sykiu? 
daugiau kulkosvaidžių, negi 
jų turi lojalistai, bet vistieli 
neįstengia 
pasiryžimo 
nę.

Ispanija

sulaužyti lojalistt 
apginti savo sosti-

buvo 18

Bet tai dar nereiškia, kad 
sukilėliai liko nugalėti. Loja
listai parodė didelę apsigyni
mo jėgą, bet sukilėlių dar ne
įstengė nugalėti. Nėra abejo
nės, kad sukilėliai bandys nau
jus'puolimus galbūt kituose
Madrido frontuose. Jau dabar jos valdžiai.

protsetuos prieš 
Italiją.

VALENCIA, kovo 12. — Is 
panijos valdžia ruošiasi ap 
skųsti Italijos valdžią neutra 
liteto komitetui už Italijos JaU 
žymą Ispanijos neutraliteto ii 
siuntimą Italijos kareivių į Ts 
paniją padėti sukilėliams ko 
voti Ispanijos valdžią.

Įrodymai Italijos laužynai 
neutraliteto jau įteikti Angli

Japonijos militaris- 
tai nenori taikos 

su Chinija

Nepaprastas senos 
moteries suvai-
- kejimas

; LOGAN, W. Va., kovo 12. 
— Vakar vakare ištiko eksplo
zija Hutchinson Coal 
klausančio  j MadBeth. 
kuri randasi 8 mylių 
gan. x

Kasykloj tuo laiku
angliakasių. Eksplozija ištiko 
pačiame kasyklos centre. Už

db tris lavonus: sekcijos b'6so 
Fields, motortnano Fry ir 
brakemano McCoy. Abiejų pa
starųjų lavonai buvo nusvies
ti 100 pėdų nuo vagonėlių, ku- 
yių tuščią virtinę 
kasyklos gilumą.

Šiandie kasykloj 
dešimt lavonų.

Nemanoma, kad

61 metų mdteris laipsniškai 
‘ pavirto į kūdikį ir mirė.

... . BERLYNAS, kovo - 12. —
'prie Industrinio Organizavimo i jUngt Valstijų aipbasadoriUs
Komiteto. (Pirmiau > buvo duo- v/illiam EJ Dodd šiandie, ge-;

rokai išlaukęs įsteigė įteikti 
užsienio reikalų ministeriui
von Neurath protestą prieš Vo
kietijos nacių laikraščių šlykš
čius šmeižimus. Jungt. Valsti- . , . . ,r
jų ir žodžiu paaiškinti minis- gyvi ir likusieji penki anglia-

tas jolhs tik “patarimas” tas 
unijas pašalinti, o ne įsaky
mas), .

Tai yra atviras Wm. Green 
paskelbimas karo industrinėms 
unijoms. Organizatoriams isa- 
^koina organizuoti ne tik ama- 
tines unijas? bet net ir indus
trines unijas, žinoma, kurios 
butų Am. Darbo Federacijos 
kontrolėje.

■ ,? >

Spėjama, kad Green galbūt 
bandys reorganizuoti visą Dar
bo Fedeięaciją ir galbūt šauks 
nepaprastą Federacijos kon
venciją pašalinti; industrines 
unijas, kurios dabar yra tik 
suspenduotos.

Townsend nuteistas 
kalėjiman ir užsimo

kėti pabaudą

jie vežė į

surasta cĮar

teriui, kad tokis Vokietijos 
spaudos elgėšis “drumščia Vo
kietijos Amerikos santykius”.

Amerika nereikalavo forma- 
lio atsiprašyjno ir paliko '“pa
čiai Vokietijos valdžiai padary
ti sayo išvadas”.

kasiai, nes kasykla sparčiai pil
dosi nuodingomis dujomis, ku
rių neturintys jokios apsaugos 
angliakąsiai negali pergyven
ti? : :

Ribbentrop panau
jins Vokietijos rei
kalavimą kolonijų

Liberališki advoka
tai pritaria teismo 

reformavimui

SPRINGFIELD, III., kovo 12 
i— Automobilio nelaimėj neto- 
•li Springfieldo liko sunkiai su
žeistas- valstijos senatorius 
O. Williams iš Clinton, gub. 
Hornerio vadas valstijos senu
tė ir didelis priešininkas sena
torių laikymui greta senatory- 

zstėš ir kitų valdiškų vietų. 
Lenkiant kitą automobilį jis 
susidūrė su trokii.

------------------------------------------------ -s ■ . (

NASiHVILLE, Tenn., koto 
12. —7 Pasmerktas mirčiai ne
gras Frank Haynie liko sargų 
nušautas kalėjime pos to‘, kai 
jis mirtinai subadė kitą sar
gą Sims.

KATONAH, N. Y., kovo 12. 
— Trys ginkluoti plėšikai api
plėšė Northern Westchester 
ibanką ir pastvėrė $15,000. 
Tas bankas dar tik nesenai 
buvo apiplėštas, bet 'tada 
{šikai buvo pagauti. .

plė-

WASHINGTON, kovo 12.— 
Dr. Francis E. To>wnsend, ku
ris sugalvojo $200 į mėnesi se
natvės pensijas, liko nuteistas 
vienam mėnesiui kalėjiman ir 
užsimokėti $100 pabaudos už 
paniekinimą atstovų buto.

Paniekinimą jis papilde pe
reitą vasarą stąjgiai užsėdėda
mas kepurę' ir išeidamas iš jį 
kvotusib atstovų buto komite
to posėdžio.

Du r jo padėjėjai,Z John B, 
Kięfer iš Chicago ir Clinton B. 
Wunder iš New Yorko, prisi
pažino ^prie kaltės, bet baus
mė Jiems liko' suspenduota, ka
da jie atsiprašė atstovų buto.

Abu jie Townsend byloje 
buvo svarbiausiais liudytojais 
ir patvirtino, kad išėjimas iš 
posėdžio buvo iškalno supla
nuotas.

Townsend veikiausia * ape
liuos į augštesnį teismą.

LONDONAS, kovo 12.—Vo
kietijos ambasadorius Anglijo
je, Joachim < von Ribbentrop 
šiandie vėl apsilankys pas už
sienio reikalų ministerį Eden 
panaujinti* Vokietijos reikala
vimą grąžinti jos puvusias ko
lonijas. ; v

CHICAGO. Nelaimėj su 
automobiliu ties -Nęw Canaan, 
Conn., liko užmuštas Augus
tus Phelps Dunhąm, 28 m. iš 
’New Yorko, sunūs Robert J. 
Dunham, prezidento Chicagos 
parkų distrikto.

Chicagai ir apięlinkei fedę- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja: X \

Apsiniaukę, tarpais gali bū
ti sniego; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po pįet tempe
ratūra Chicago j e buvo 33°.

Saulė teka
:53.

6:07, leidžiasi

WASHINGTON, kovo 12.— 
Tuo pačiu laiku kai American 
Bar Assn. paskelbė, kad 16,- 
132 jos narių pasisakė prieš 
augŠčiausio teismo reformavi
mą ir tik 2,563 nariai pritarė 
prezidento Roosevelto pasiūly
toms- reformoms ir/ kad 14,401 
balsų prięfr 4>049 stoja ir prieš 
pasiūlytą papildymą kitų fede- 
ralinių teismų, naujai su- 
sikurusi i liberališkų7 advokatų 
National Lawyęrs Gulld per 
savo prezidentą John P. De- 
vaney, buvusį Minnesota augŠ
čiausio teismo pirmininką, pra- 
*nešė senato teisminiam komi
tetui savo pilną pritarimą pre
zidento pasiūlytoms teismo re
formoms. • 

■. • -
Reformavimui teismo prita

rė ir senatorius Norris, kuris 
taipjau piulė pravesti kartu ir 
konstitucinę pataisąs nes jeigu 
teismas- nebus suvaldytas ir 
sutvarkytas, tai turės būti su- 
IsiaUrintos teismo galios ir bus 
atimta iš teismo galia\ skelbti 
kongreso aktus nekonstituci- 
niais. r ■ > ■" -

“Dabartinė nepakenčiama 
dėtis negali ilgiau, tęstis”, 
reiškė šen. Norris.

RICHMOND, Va., kovo 12. 
—- Dr. Tucker paskelbė raštą 
apie nepaprastą, laipsnišką vai- 
kėjimą 61 metų moteries, ku
ri kas keli mėnesiai suvaikė- 
davo metais ar daugiau laiko 
iki ji atėjo iki naujagimio kū
dikio laipsnio ir tada mirė.

Laipsniškas vaikėjimas pra
sidėjo .minis jos vyrui. Ji tu
rėjo tris vaikus.

Kada ją atvežta į ligoninę, 
moteris protiniai ir visais sa
vo poelgiais buvo 6 ar 7 me
tų vaikąs, nors ji buvo 61 me
tų amžiauš. Ji mėgo dėvėti 
trumpas, 'sukneles, suptis kė
dėje ir skaityti lengvins daly
kėlius, be't skaitė sunkiai, kaip 
dar sunkiai skaito to amžiaus 
vaikai. Ji reikalavo priežiūros; 
kartais ji jubkdavoS, o kartais 
ir verkdavo.

TOKIO, kovo 12. — Konfe 
rencija, kurioj dalyvavo kart 
ministeris gen.- Sugiyama, vice 
ministeris gen. Umezu ir žy
mus armijos vadai, griežta: 
pasmerkė naujojo Japonijos 
užsienio • reikalų ministeric 
Naotake Šato politiką linkui 
'Chinijės, kuri siekiasi ne nau
jų užkariavimų, bet didesnk 
ekonominio susiartinimo si 
Chinija ir Manchukuo. Milita A 
ristai tokią politiką vadina ne
praktiška svajone.

MIAMI, Fla., kovo 12. ,— 
Miami Daily News spaustuvėj 
kilo unijos neautorisuotas rai
džių rinkėjų streikas dėl algi: 
ir laikraštis negalėjo išeiti.

Už kelių mėnesių ji atvir
to į 3 ar 4 metų amžiaus vai
ką.. Ji paliovė skaityti ir jos 
kalba pasidarė nebeaiški; ji 
mėgo žaisti su šaukštu ir bu
tų ’šliaužiojusi grindimis, jei 
tik slaugės butų leidusios.

Dar už kelių mėnesių virto 
visai mažu kūdikiu, kuris gu
lėdavo ir žaisdavo kojomis ir 
rankomis, kaip daro visi ma
ži kūdikiai. Jos kalbos nebe
galima buvo suprasti ir tik 
tankiai buvo kartojamas žodis 
“mama”. 1 .

Vėliaus jai tegalima buvo! 
duoti tik skystą valgį ir ji tik j

WASHIN’GTON, kovo 12. - 
Turtuolis1 Harry K. Thaw, ku 
ris 30 metų atgal buvo teistas 
ųž užmušimą Stanford White 
bet išsigelbėjo kalėjimo pasi
duodamas beprotnamin, dabai 
turės užsimokėti $2,200 už su
mušimą Shoreham hotelio pa
tarnautojo Paul Jaeck. Tha\\ 
•sumušė Jaeck neva už paduo 
tą netikusį vyną.

pa- 
pa-

tiek, pažindavo gimines, kad 
kūdikiškai nusišypsodavo, ka
da jiė ją atlankydavo.

Kada ją išrašė iš ligoninės, 
ji7 buvo tik kaip 4 mėnesių kū
dikis; Neužilgo ji pasiekė nau
jagimio laipsnį, kada vien ne
sijudindama gulėdavo ir leng
vai kvėpuodavo. Atgal eigos 
procesas tada baigėsi ir ji mi
rė.

pildomi:
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

e
Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedelioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

1
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ODOS UAUkAŽiNiMAl

pavojingų priemonių.

lt *
gEį:-K
B

je. /tiesa, kad žmogaus 
organizmas reikalauja tyro oro

-- —- -r-,   X-  rO .- 
hus bdą: ant šAtilės žmogds gali 
gauti nė tik iWą, bet ir mirtį.

Ispanija liepsnose
Kad pilnai suprasti kokia 

šiandien padėtis Ispanijoj ile? 
gana perskaityti laikraštį ar 
knygą, reikia ir pamatyti. Ten 
žiatirųs ir neaprašomi įvykiai. 
Ten liejasi kūdikių, moterų ne
kaltas kraujas, ten maurai žu
do geriausius tautos vybuš?iKkb- 
vojančius už geresnį rytojų 
sab ir savo vaikams. Ten rud- 
marškihiai ir juodmatškihiai 
siaučia ir naikina* 'puikiausius 
krašto turtus. Ten t^nolės kas
dieninė muzika’, ugnies liėfcšna 
naikina šalį. 7

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Wegtern 
Avė., 2nd floor 

Hčhilock 9262 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a c - 
ment ir magne- 
tic blankets ir H. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

bENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

' susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Viso Gyvenimo Proga!
v ji '

Vėl siakome, pirk .šau kąrą tiesiog iš U. S. Auto Fihance 
Compahy, didžUttšibš dtifeigoj -hulOmobiliiį fin-ahsavimo 
bėh<įrdvČš šututipyk dauįįW kaip -pušfc.

kiekvienas kaitas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, ' už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevalioti, atimti iš automobilių dylerių^ Jturie negalė
jo atsilygiiiti savo dirbtuvėmis.

Vdts gražidusls ir didžiAusis vėliausių automobilių mo- I 
dėlių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką hėraąi iiiėkiir višbšė Suv. Valstijoše.

Šį parėiškihią mes pilnai garantuojame
’ . i 'j'1

HiiiiištiiManite U^Umbkiiiuš ir ant I
tiikštdhČių patfenkinti koštuineriai yta jūsų pasitenkinimo 

I!)'}?’l^erraplancs, 1986-1^7 hiličkš, 1936 ČhevrOlets, 
1936 LdrUšU W lĖS-MStdŠ; 193fe FfthiUte, 1936 
fW6iilhfe, 1934 tŠraMiiiš, 1936 La-.
Fayeitės ; .1936 lludsons 19Š6 Oldsmobiles — už 
piis| i&iftbš kai kUri^inažiaii Mig

Buicks, į 
Chcvrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, | 
Piackards — kokie tik
yra daromi inodeliai virš 200 kary išviso už taip 
pigiai ftaiy i^&d. ■ Y
Užtiki:ih'a:mę, kad Sutaupysite Mažiausiai

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galifė mokėti Itidžais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
■ meitu. ■

Visi karai su tnusųį bęšąbginia 90 dienį garantija ir 10 
diėiių bahdyitib Važiavimu.

Atdara kas vąkąLą įskaitant £>e'kinądieniuR iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co..
1340 B 63rd St, kampas komis

Nesvarbu kur gyventum* .vmėą . špmokėsiine jūsų keliones išlaidas, 
bad pamatyti šiuos inidsthbius bargenps.

’ohilš prietikis page- veikmėj

c $įįfnažas skaičius esdma tar- ir šaules, bet pęrdhųgšudėgū 
I&,'iffųsų, kum turi' nędiškų ar- * ‘ ‘ i

įa fe t. "if f klhidiftgą supratimą 
apie šffi&iihą plaukų huo gaL 
voš.

. ,t.. , - .■* «. - ....... ■. *

, Kaikurie plikagatviai kaitina 
gaivas an<t saules iki apsvaigs
ta. O kiti eina plika galva ir 
žiemą, kada termometras nu
puola net iki zero, manydami, 
kad tas pagelbės. Kaip tik prie-

— perkaitinimas arba 
peršaldymas galvos gali pakenk
ti be tik plaukam, bet ir sme
genim. Jėiįu kaitihimas galvos 
ant saulės gelbėtų,( tai nematy- 
tumei nei vieno maudynių sar-

. go huplikušia g&lvA. Ogi mes 

. matome jų ne vieną, bet dau
gelį šėdiht ant rėklių su plika’ 
gaiva kaip barabanas, o dar ne
seni vyrai.

Nuplikimas gaivos y ta maž
daug prigimta tėiidėHėija; arba 
paveldėjimas, žinoma, užlai- 
kattt galvos plauktiš sulyg hir 
gifehbs tvarkos, pagelbės sifai- 
kyti slinkimą plaukti.

Patartina vaitoti lengvesnes 
priemohes sulaikymui plaukų 
slinkimo, negii degihkht arba 
šaldant galvą. Geriausia, kad 
žftibfetri neperdeda Bite kokioje

t>a net ir klaidingų supratimą

Phbriė Cinai 6122

Rašo Dr. T. Dundulis
Norint turėti sveiką ir gra

žią odą, pirthbj vietoj reikia 
turėti šveifeą Muhą ir jo Orga
nus. Kad palaikyti bendrą svei
katingumą, žmogus privalo tu- 
lėt už ten kainai miego ir mankš
tintis arba bile kuo užsiimti ant 
tyro oro. Turi valgyti mišru, 
vienoda kokybė ir kiekybe Val
gį ir palaikyti normalę ėiimi- 
naciją — liuosavimąsį.

Yra’ labai svarbu turėti pe
riodinį sveikatos patikrinimą, 
kad kuo anksčiausia patėinijUš 
atskirų organų pakitėjihną.

Čia reikia pabrėžti, kad daž
nai odos netvarkihgUmaš pri
klauso nuo atskirų organų pa
kitėjimo.

Bėda tame, kad pagražini- 
mai-kosmetikai yra dažnai var
to jami dėl to, kad apdengus ar
ba paslėpus odos netvarkingu
mą arba nugrubimą. Tokis žy
gis neatatinka abelham sveika
tingumui, bet priešingai—duo
da progos ligai įsisenėti.

Turint odos blogą padėtį, rei
kia pirmiausiai bandyti praša
linti ją Irgienos ir gydymo bu-j 
dais, o kada oda jau yra svei
ka, galima pavartoti ir kosme- , 
tikus, sulyg ypatos puošnumo 
skonio. Z,

Kosmetikai gali būti vartoja
mi dėl papuošimo išžiuros, bet 
negalima ant jų atsidėti turint 
prašią išžiūrą nuo menkos arba’ 
blogos sveikatos. Pirmiausiai 
reikia susidomėti sveikata, kas 
yra pagrindas žmogaus geros 
išžiūrės. *

Kaip jau pradžioje min^atf, 
kad odos netvarka gAli^p^tJ? 
nuo atskirų organų, taigi, čia 
paminėsiu keletą pavyzdžių.

Labai satisa oda gali būti 
nuo pakitimo kaklo liaukos— 
goiterio, arba thyroid. Nenor
malus paraudonavimas veido 
gah Luti iš priežasties pakri
kusio skilvio arba skrandžio, 
ar dėl bendre- vidurių nevėikiu- 
.mo. Ūmus išbėrimas spuogais 
arba black-heads (juodi spuo
gai) dažnai paeina nuo nėvėik- 
lumo ovarų. Perdaug aliejubta 
oda neretai paeina nuo netvar
kingos veikmės tam tikrų liau
kų. Vartojant nuolatos vidurių 
liuosuoto.jus, kuriuose randasi 
phenolphthaleino, neretai pasi
reiškia plėtmai ant veido. Kai 
kurias ypatas išverčia pUČkaiš 
nuo bromo druskos imaht sii 
setzeriu. ' ’ -

Matote, liek dau* yra odos 
netvarkingumo- priežasčių. Bus 
pravartu paminėti ir tą, kad 
kai kurių ypatų oda yra taip 
jautri, kad paprastų pagražini
mų negalima visai vartoti. Ge
riausias būdas kosmetikas vAr? 
loti pritaikant juos sulyg odos 
jautrumo ir patyrus nuo ko 
paeina pats odos netvarkingu
mas, kaip tai, išbėrimas arbal 
apgrubimas. Dedant pagražini
mus ant odos ronų ga’ima gaUti 
užsinuodijimą, kas gali sužalo
ti edos audinčlius, vėliau palie
kant žymius randus ant odos.

Chemiški preparatai neata
tinka' tikslui, ir kai kada prie
šingai žalingi. Šile kokis che
miškas preparatas, kuris išnai
kina plaukų šaknis taipgi kėh- 
kia ir odos au lineliams. Viena 
iš geriausių metodų panaikinti« 
plaukus nuo odos yra' elektra. Į 
Bet čia jau reikal nga gydyto- j 
jaus rankos. Iš šiame klausime 1 
reikia tą pati pasakyti, kad per 
didelis plaukų augimas ant o- 
dos, t iipgi priklaUso nuo tAin 
tikrų, viduj nių liaukų. Ttirint 
perdaug plaukų ant veido, arba 
ant rankų, reikia patirti, ar nė
ra vidujinės liaukos perdaug 
aktyve*. Suradus jeigu yra’ taip, 
tai jų ektyviŠkumą gaHma su- 
rcgu’iuoti gyduolėmis, ir tokiu

■

ADVOKATAI
K.P. GUG1S

7 ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-14 84—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22ftd Street

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

Telefonas Republic 7858

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

įvykius šiandien aprašoma, bet 
viską perduoti gal ir nėra gali
ma. JodSi ČiA ir. atelhh paįal- 
bdii tėatrai. Tdd, kam leidžiat 
laikas ir išga’ės, tegu nepa
miršta a^il^nkyti i ŠoHptbnė 
Teątią, Pradedant penktadieniu, 
kovo 19 dienos, perstatoma pa- • 
veikšlai šiuo pavadinimu “Spain 
In Flameš”. Puikus žada būti 
paveikslai. —Rep. x-y.

L/-?
I— IIIJ •■!■■■

pirmutine pavasarine naujienų
EKSKURSIJA

LIETUVON
Geg'užės 12 d. 193 7

CŪNARD V.’III’IE STAR LAIVU
"Alįl’ITAMA"

Skubinkitės su dokumehtais ir tuojaus ūžsi- 
sisakykite vietą ant laivo.

lą New Yorko į CherbOnrgą per 6 dįėrias, 
' 6 iš ten pėi 27 valaiidą į Klaipėdą.

J^ainalyštte Paryžių, B&rliną ir, kitus {niestus be
i... ■. į ■ , Oį

220 švarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus į- 
reikės primokėti po 4c už svairą. į

Laivakortes iš New Yorko į Kldijpėdą trečia klcsa j vie
na pusę $107.50—į abu pušes $192.00, , /

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS;
1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieniais nub 9 ryto, iki 1 vai. po pietų, f 1.

■į.... . nu 5, • r. u,.,. ;yJ,
į—-y,- •■■■», ,r-_

■ ■■ ■■■■■

■ii i

SENIAUSIA' IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
i

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOkATAS

Telephone: Boulevard 280h 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Roukvvell St
Telephone: Republic 9723

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

v ik. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowė Avė. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room ^37

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Rėsidence Tek BEVERLY 82U 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'' 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—-10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartj

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- tos lubos Tel, CENtral 1840 ~

Marque4te Park Ofisas: 
6322 ŠOUTH VVESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 .
Antradieniais’ ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 (j 

vąl. vakare it nagai sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartj

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI,,’l
■i..li'iiiiiiii.m.Įti-i

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE

ŠI 8PULKA yfcA NARYS FEtiERAL ttOME LOaN BANK. 
prisirašyti Galima kasdieną ^uo 8 v. ryto iki 8 v. v.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AM) SAVING ASSOCiation 
1739 South rtALSTEb Street

mį uit ii Mteii

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
'Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
/ik) 8:30 v.-Nedėk nuo 10 iki 12 am

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas - ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
P1JYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienj susitarus

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejinjo, 
svaigimo., akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skauaanią akių karštį, atitaiso 
trurtĮparęgystę ir toliregystę. Prircn- 
jgia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėcialč atyda atkreipiama į .mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somus. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną. ( 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

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.
Tek Lafayette 8016

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

4

arsinkiteš “N-ndše

GYDYTOJAI IK DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
* . ♦ ,x t

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso ,

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartj.

A. Mohtvid, M. D.
West Town Statę Bank.Bldg. 

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

LaidBtUVių Direktoriai į

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 south Ashland avė.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diedą, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone PLAZA 2409

A. PETKUS
1410 Sojųth 49th/Gourt Cicero Phone Cicero 2109

Reikalaukite DEGTINES
Ton Taylor 

18 mėnesių 
senumo

STKAIGIIT 
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE, i 

9°°
GALIMA GAUTI VlSOsfe
' TAVERNOSE NATHAN KANTEJR

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRlM/TORIUS

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

------ . .į--;......... - - . •------- ---- -------- -
I. J. ZOLP

1640 Wcsl 46 į h Šiyeeį, ■ < Phones Bouleyatd 5203

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LAibOTtJVIŲ ‘ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 1
Diena ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1712 į® 
■, ■. '•» ■ -.>.*■ ' .. > ...... -i. . ; k A

1605-07 So. Hermitag’e Avė.
4447 South Fairfiėld Avenue

Tel. LAFAVETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyje

Klausykite mtisq Lietiivkkų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:0a 
vai. vakaro iš W.H«F«C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas D. Šaltimieras.

. .........>»■■■■■■ I-Į ...... F-> I. • I---------------------- į |i......... ........ . -------------------- .... ............. .....................  
. '.r -' ....... ------------------ -------------------------:■ r—.....................—-----------------------........ ; —          —i

NARIAI
Chicagos,

Cicero. ’ 
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

—-

, 10734 S. Michigah Avė.

Ambulance 
Patainavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME.
KOPLYČIAS 

VISOSĖ MIESTO

EŽERSKIS Ife SŪNŪS
Tel. Pullhian 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel. Pullman 1270

Phone Vards 1138

J. LIULĖVIČIUS
4348 So. California Avenue phone ^aia^ette 3572

a.Masalskiš . .: .
3307 Lituanica Avenue Phohė Boulcvatd 4J39

II.,, v,   1..^ Jį> į, II. inm'^u 11^1, .r į-1   y, .„į   iii'iĮ ii b »į, ii,i,.,i,iiį ..i i,įiI'. ui. i

< ' SJI. SKUBĄS". .
Pilone Morirbe 3377

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevat’d 1401

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

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis p;:ąal sutartį 
Rez. IfllO SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. K<»nwood 5107

DR. IIERZMAN
Iš RUSIJOS

ę>erai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.



■■■■■■

KELIONES Į LIETUVA
tais ip išteisinti

Tsb

Halsted St

indusų

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III

Dabar skelbia didį
PRIEŠ VELYKINĮ

PONTIACM™

■Ar. vz.

M

DAILY BUSINESS DIRECTORY

sjes

3358 South Halsted
Laidotuvių Direktoriai• ANGLYS—COAL

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

MARTINKAUS

puikaus Monotone Materiolo, 
gražiu vilko odos kalnrerium

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ryto] 
(nedėlioj), 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

Visose 
Vaistinėse

3 'šmotų
SIUTAS

'ĮzMtėiiii

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SIŪLOMA GRAŽIAUSIOS PREKĖS 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!

Indijoje Šri Ramakrišnos pager 
bimui.

ir naubąu-sti 
tų sunkiųjų 
ir antras 
darbų kalėjimo

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

v tik už 
kautą.

Eik Lewi»J,Madų Keliais, . 
LEWIS KREDITU APŠč.. --- ---------.-------- - ... T 4

•fįįį • •

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

Naujienose” ir 
Kainuoja nuo 

(SP)

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų 
Su pirkiniu gaunat dovanų laimėjimo kuponą.

i ir šaknų—80 Proof 
TIK PAS MŪS GALITE GAŪTI

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

gausit progos nuvažiuoti Indi
jon ir susipažinti su »to krašto 
žingeidžiais papročiais. Bilietus 
galima gauti 
pas V. Beliajų 
55 centų iki 83 centų

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Kovo mėnesį užsibaigs šimto 
metų' sukaktuvės nuo Šri Ra- 
makrišnos gimimo.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Te). Victory 9670.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT < < 
Sąlygos __ Į SAVAITĘ * I

DR. O’CONNELL

LIETUVOJE SMAR 
KIAI NUBAUSTI 

ŠNIPAI?

Del Jaunavedžių—Del Gražesnių Namų 
Mylėtojų—Dovanos Dykai

Kovo 21, Chicago Women’s 
Club teatre, 72 E. 11 th street, 
įvyks įdomus parengimas. To
kio parengimo veikiausia dar 
nebuvo šioje krašto dalyje.

Budriko Programas 
WCFL

MARTINKAUS 
VYRIŠKŲ RŪBŲ

KRAUTUVĖ PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ 
DIDESNĘ VIETĄ. 

ANTRAŠU

Z1L—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo Jr galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanną Pavįus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuošuotojais. Imkite Triperio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jrbdęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

gsmais ir 
tai bus 
programas 
Budriko radių ir rakandų krau
tuvės, 3417-211 S. Halsted $t 
Chicagoje. .

Beje, Aprimintina, kad įšlaL 
mojimas ABC plaunamos ma
rinos. įvyks Budriko krautuve 
je kovo 26. Jus galite irgi iš
laimėt!, tik reikia parašyti ląiį 
kelį Budnikui ir gauti tikietą.

Mes užlaikome garsiausių 
firmų išdirbystės prekes. Pas 
mus rasite ftVilson firmos 
marškinių, Mąllory ir Rortis 
Bros, skrybėlių, sveterįų, 
kaklaraįkščių, kojinių, pirš
tinių, diržų, kelnių, kepurių 
ir daugybę visokių smuL 
kesnių papuošalų.

Musų kainos žymiai papi
gintos dėl greitesnio susipa
žinimo naujoje vietoje. Už- 
kviečiame visus mušu senus 
ir naujus kostumerius atei
ti ir pamatyti musų naują 
vyriškų rūbų krautuvę nau
joje vietoje.

tor ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

DoubteTested!'Doub/eAcfionf

BAK.ING 
HVPOWDER

Šame Price Todayas 45 tearsAqo 
) 25 ounces for 254 <

Fu 11 Pack No Slack Fillin^

ŠVEDU
. UNIJA

NAUJI LEWIS PA 
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

760 Madlson St. 
13234 Maditon St. 
4002 Madiaon St. 
2567 M ilwauke« Ar, 
4002 Irviną Perk

evesItl-----

3-jų dalių šios gražios mo- 
dern mados lovos —■ pilnas 
įrengimas: Lova, .Springsai 
ir Springsinis Matrasas —

*18-95

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois
J.z KALEDINSKAS, Vedėjas

Vasario inėn. vidupyje Lie
tuvos kariuomenes teismas 
nagrinėjo kelių vipųos kaimy^ 
nįnės valstybės šnipų bylą. 
Du kaltinamieji — Evaldas 
Kbenigas ir Justinas Lė
kis pripažinti kaltais 

: pirmasis 15 me- 
darbų kalėjimo 

10 metų sunkiųjų 
Trvs kalti-

Dabar jau galite gauti didžiausį 
pasirinkimą visokių pavasarinių 
vyriškų aprėdalų pasipuošimui Ve
lykoms.

PROGRESS
KRAUTUVE

Dabar ir Chicagoje bus. už
baigtos tos apeigos, kurios bu
vo pradėtos pernai/ Iškilmių 
užbaigimui, Kovo 21 d., rengia
mas įdomusis vakaras..

Didžiausia dalis darbo iškil
mėse teks Vytautui Beliajui, 
kuris yra gerai susipažinęs su 
indusų šokiais ir papročiais. Iš
kilmėms jis parašė vaizdelį, ku
ris bus sušoktas, šokėjus su- 
mokino V. Beliajus. Tarp,, jų 
yra šešios lietuvaitės. Bus as
tuoni artistai, kurie gros indu
sų instrumentus.

Pirmu kartu Chicagoje bus 
rodomos indusų “Ugnies Apei
gos"’, kuriose gėlės ir ryžiai 
bus deginami garbei dievaitės 
Siva, bus dainuojamos indusų 
žinyčių giesmės ir šokami šo
kiai.

Lietuviai kviečiami atsian- 
kyti j iškilmes. Gal niekad ne-

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda 

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iŠ New Yorko

GRIPSHOLM .................. Kovo 18
DROTTNINGHOLM ....... Kovo 20
DROTTNINGHOLM ........... BaL 17
GRIPSHOLM .......   Gegužės 1
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky-

Rengiamos pagerbimui 
didvyrio Šri Ramakrišna

Šri Ramakrišna yra pagarsė
jęs visam pasaulyje. Jis yra 
indusas. Romain Rolland ir 
daugelis kitų rašė apie jo dar
bus Indijos liaudžiai, apie jo 
dvasios prakilnumą. Lindber- 
gha’s, kuris dabar su žmona 
skrenda per pasaulį, aplankė iš
kilmes, kurios buvo rengiamos

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Centęr, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detrėit, Mich., 107 Clifford Street

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

$48.00 aržuolo medžio 5-kių 
dalių gražus Ęreakfast Se
tai, kaip ant paveikslo, la- 

numažinta kaina — 
tik už

*27.95

Vyriškų Rūbų Krautuvė
3358 South Halsted St. Tel. Boulevard 3210

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų 

7 PIRKIT NUO LIETUVIO—'____________MARTINKAUS
i ' 'Į * > v •. ' f '■ k ' I.

Vyriškų Rūbų Krautuvė
3358 SOUTH HALSTED STREET

---------------------- PRASYK SAMTELIO DYKAI  —1 
Triner’e Bltter Wlne Co. 8. WėH« rChieago, 
Prisiųsk man sampolį dykai L . 1 r . . .

Vardan ' ------------------------- --------------,—.— ----------------------

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
LIGOMIS

: Jei jus kankinatės džiovos, du
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir Slogomis, ar kitomis plaučių li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykite Dr. F. J. Simanovskio im
portuotą šventojo Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
ir giria šią nepaprastą švento 
Kalno Arbatą, kuri daug žmonių 
išgydė.

Jo šventenybė Popiežius Leonas 
XIII apdovanojo šv. Petro Orde- 
nu šios gydančios šventojo Kalno 
Arbatos išradėją.

Pakelis jos tekaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama Į namus. 6 pakeiįai 
$6.00. Rašykite ir reikalaukite:

E. G. HĘRB CO., Dpt. L7.
784 Senęca Avė., Brooklyn, Nfc Y.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piąno arba 
• štoro. Pristatoni anglis ir vežam daiktus j (kitus miestus ir farmas.

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

YARDS 3408 \ HEMLOCK 5040

Kovo 21 d. Įdomios 
Indusų Iškilmės 

Chicagoj

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentrški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilusi Ekzaminudja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL .
1900 South Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

6320 Oottay* Grw» 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Ar. 

___  6350 N. Clark St. 
ILL 9—ČLOSED SUNDAY

rūpesčiais. Bendrai namteji buvo pripažinti nekal 
tikrai šaunus radio 
, kurį leidžia Juozo

šis Modern išdirbystės naujausios mados Parlor Setas 
$90.00 vertės, parsiduoda už ......... ....... .

šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pasirinkti u^
numažintas kainas nuo .............. ...............  ^2^) ^5^0

iki $195.00
Lengvais Išmokėjimais

International Wine & Liquor Co
' Y FRANK VIZGARD, Savininkas

■ 4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
' MES PARDUODAME TIK l TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.

TAVERNAMS J KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Kam nėra malonios lietuviš
kos dainos ir muzika? Visi, 
kurie megiate dainas ir muzi
ką, ryt vakare tą malonumą 
turėsite klausydamies J. F. 
Budriko radio programo iš sto
ties WCFL, 970 kil., nuo 7 iki 
8 vai. vakaro. Programe daly
vaus ^didžiulė Budriko radio 
orkestrą su naujais kuriniais, 
o daug gražių dainų padainuos 
garsv/s moterų choras Jš Ro
žių žemės ir dainininkas Sta
sys Rimkus. Bus ir Makalų šei
myna su savo gyvenimo džiau-

, Chemical Co.
Salutaro BĮ tena yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl'vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 

Garsinkitės “N-nose’Canal <

Milda Auto Sales
' .r. - ■ - . ., • _ -■ ! ..«•> ‘.v i. ' • r • ' • »'

■ T ■ -• .1 ? -.•■ ■■ . . ■ '-i/*- • •••*•.•■ i♦.f't

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ
GENERAL MOTORS AGENTŪRA '

BRIDGEPORTE ' •
806 W. 31st Street

DOMININKAS KURAITIS
■ ■ SAVININKAS

■. ‘ j : • . .<»<•.. .< . v.v ■ • t

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai

• TAVERNOS___
BILUS TAVERN

Mr. & MrS. WilĮjam Nainis 
(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 

KEELEY BEER 
558tWest 37th Street 

(N. E. corner) 
IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago,. Illinois.

~ • RESTAŪRANTAI-

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS

> KAINOMIS
FOCAUONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:
'■ BLACK BAND ................ : $8.60

ILLINOIS LUMP .................. $6.40
FĖANKLIN WAŠH NUT .... $5.75 

ir Raking KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYETTE 8980 

OJcsas Ėxpress 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.

232 SOUTH STATE'ST

MIULIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT ,

RECOMMENDED 
ų, P0R40YEARSJ’1' OUICKLY r:

TIRED 
i.REDDENED., 
/ EYES
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Y

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

PabHahed Daily ibtcept Snnday by 
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

Subncriptlon Rates:
$8.00 per yęar in Canada
$5.00 per year outšlde of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy. /

Entered as šecond Chss Matter 
March 7th 1914 M the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March Brd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

i, ' ■ . .
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Šeštadienis, kovo 13, 1937

Naujienos eina kasdienJlskirtant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1738 S. Halsted St.. Chicago, 
Dl. Telefonas Caual 8508.

Užsakymo kalbat
Chicagoje—paštu:

Metams
Pusei motų
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ...........;.................... 2.75
Trims mėnesiams • ate •»••¥•••• iM ••• •• 1.50
Dviems menesiams ................ 1.O0
Vienam mėnesiui .... ........ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Nacių šnipai Amerikoje
Amerikoje yra daug Hitlerio agentų, šnipų ir net 

“armijos” organizatorių!
Kongresmanaš Dickstein, kuris yra atstovų buto 

imigracijos komiteto pirmininkas, pareiškė, kad jisai 
galįs įvardinti 100 užsienio šnipų, veikiančių Jungtinėse 
Valstijose ir agituojančių už fašistiškos valdžios įstei
gimą Amerikoje.

Jisai turįs dokumentų, įrodančių, kad Fordo kom
panijos chemikas Fritz Kuhn yra įgaliotas Hitlerio val
džios atstovas šioje šalyje.

Jisai gavęs žinių apie slaptą susirinkimą New 
Yorke, kuriame dalyvavę 800 žmonių, prisiekusių būti 
ištikimiems naciškai valdžios formai.

“Jie organizuoja armiją musų krašte”, pasakė kon- 
gresmanas Dickstein, ir reikalavo, kad kongresas nuo
dugniai ištirtų šitą neteisėtą hitleriško gaivalo veikimą.. 
Jisai nurodė, kad jau du šimtu tūkstančių vyrų esą su
mobilizuota į slaptą nacių armiją Amerikoje ir, jei val
džia nesiims priemonių, tai ikį galo šių metų busią mi- 
lionas! ' . 5 f \ r t,. ų’b į t ‘ir į t į ? _ i H -lt , , , ‘ • . ' . ? I H- '

Jeigu'šitokiė dalykai dedasi Amerikoje, tai jau per 
toli nuėjo tie rudojo barbarizmo apaštalai, pasinaudo
dami Dėdės Šamo vaišingumu. Valdžia turėtų tam ju
dėjimui padaryti galą. Jos pareiga yra saugoti nuo prie
šų demokratinę krašto santvarką.

TIKRA KIAULYSTĖ - 
LENKAMS .

, X t- l
■ i >i Ii e** n i*** ■ir’ii,

Lenkijos valdžia, sako, esąnti 
labai nepatenkinta tuo, ’ kad 
Lietuva ne tik nesutinką taiky
tis su Leiikija, bet da" Ir dera
si su rusais dėl sudarymo ka
ro sutarties. Anot vieno Ame
rikos laikraščio korespondento, 
sovietų valdžia siūlosi Lietuvai 
padėti apsiginkluoti Ir perorga
nizuoti savo armiją, jeigu Lie
tuva apsiima svarstyti bendrą 
gynittibsi planą atsitikime ka
ro tarpe Sovietų ir Vokietijos.

Varšuvai, girdi, darąsi ne
jauku, matant, kad Maskva ir 
Kaunas kalbasi apie tokią su
tartį, nes jeį^u ji butų Išdary
ta', tai nueitų niekais visos len
kų svajones apie suorganizavi
mą po savo sparnu Pabaltijo 
valstybių bloko.

O kas dar aršiau, tai — kad 
rusai jau ir dabar, pristatinėja 
ginklus Lietuvai. Paminetas-ko- 
respondentas sako:

\ “Lietuva jau gavo apsčia! 
iš sovietą Rusijos įvairią ka
ro medžiagą, ypatingai leng
vųjų tankų, už kuriuos mo
kama dalinai kiaulių ir ūkio 
produktų eksportu.”
Už sovietą ginklus Lietuva 

moka kiaulėmis. Lenką akimis 
žiūrint, tai tikra “kiaulystė”. !

^*mW***«S^w*i

■■ v j ■ , y. • . . • , ■ I- . • ’ . ». .

jokių gudraVojimų ją išreikšti, 
miisą komunistai dar neturi 
moralinės jėgos.

■\ ■ ■ ■ . •.
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DŽIAUGIASI, KAD NEBUVO 
SUBOMBARDUOTI

Pereitą sekmadienį įvyko 
Brooklyne opozicionierią laik
raščio “Naujosios Gadynės” 
dalininką suvažiavimas ir vaka
rienė. Laikraštis džiaugiasi, kad 
viskas gerai p'avykę.

Rrieš pat suvažiavimą buvę 
gandų, kad ‘centro biuras’ 
ome mobilizuoti opozicijos ‘ek- 
suš’ naujai atakai” prieš dabar
tinius laikraščio vedė j us. Kai 
kurie iš tų ,‘eksų” (truseiką,. 
Kuodis) atkreipė didžiąsias ka-, 
nuoles prieš “sklokos” vadus,. 
skelbdami spaudoje ilgus a)tsi-( 
šaukimus. Bet iš tų atakų nieko 
neišėjo, šerininkų suvažiavime, < 
girdi, pasirodė iŠ Šimto su vir
šum dalyvių tik kokie penki, 
“ščyros dvasios”. Visi kiti pa
rėmė dabartinę opozicionierią' 
vadovybę.

Taigi viena to “pilietinio ka-; 
ro” fazė, matyt, pasibaigė.

Visi kiti pa1

Fašistų siautimas Etiopijoje
Atėjo dar daugiau žinių apie tų baisią skerdynę, 

kurią surejige Etiopijos okupantai italai po to, kai bu*’ 
vo mesta1 bomba i maršalą Grazianį.

jChicagos “Daily News” korespondentas Londone, 
William H. Stoneman, praneša, kad jisai patyrė iš ab
soliučiai tikrų šaltinių, jogei italai ne tik šaudė Addis 
Ababa gyventojus, bet ir užmušinėjo juos vėzdais, su
rišę jiems rankas ir kojas! I \ |

Tuoj aus, kai tik įvyko pasikėsinimas, italų policija 
ir kariuomenė apsiautė tris ar keturis šimtus etiopų, 
kurie buvo susirinkę prie buv. imperatoriaus rūmų, ir 
visus sušaudė mašininėmis kanuolėmis. Paskui okupan
tų vyriausybė apginklavo 20,000 italų kareivių ir visus; 
baltaveidžius miesto gyventojus granatomis, šautuvais; 
ir kitokiais ginklais ir užsiundė juos ant Etiopijos sosti-, 
nės. j

Jie šaudė, skerdė ir trobas degino. Kai etiopų ap
gyventuose kvartaluose ėmė liepsnoti namai ir žmonės; 
pulkais pasipylė į gatves, tai ginkluotos fašistų gaujos 
juos gaudė, virvėmis ęurišinėjo jiems kojas ir rankas ir' 
lazdomis skaldė galvas.

“Daug žmonių buvo šitaip užmušta Ras Mako- 
nne gatvėje, svarbiausioje Addis Ababa gatvėje” 
sako William H. Stoneman. “ Tarpe skerdynės au
kų buvo kokie 120 jaunų etiopų, labiausia apšviesta 
dalis tarpe Etiopijos gyventojų, ėję mokslus Euro
poje buvusiojo imperatoriaus lėšomis.”

* • • I
, L , ‘

Tai šitaip sodina “krikščionišką civilizaciją” Etio
pijos okupantai tame nelaimingame Afrikoš krašte.

Anglijos ir Francijos imperialistai išdavė jį fašistų 
gaujoms. Romos papa tas gaujas laimino, kai jos ėjo 
plėšti Etiopiją. .

Ar Sąžinė jų negraužia, kada jie girdi apie šitokias 
baisenybes? i

Nežinia, kaip su anglais ir francuzais, bet “šventa-, 
sis tėvas”, atrodo, yra visai patenkintas “krikščionybės 
pergale” etiopų žemėje. Aną dieną jisai, susišaukęs sa
vo kardinolus, svarstė planą padalinti Etiopiją i pen
kias bažnytines provincijas ir pasiųsti tenai misionie
rius iš Italijos katalikybei platinti!

Popiežius tikisi ateityje “grašių” iš Etiopijos šv. 
Petro sostui
grašių ? Gal būt, tatai, paaiškins tie musų spaudos orga
nai, kurie nuolatos verkia apie “katalikų skriaudas” 
Meksikoje ir Ispanijoje.

VIS SU “PADAILINIMAIS” ; 
*

Tiesa musų * ’' komunistartiš, ■ 
kažin kodėl, yra taip karti, kad, 
jie, jei negali jos ignoruoti, tai; 
stengiasi ją bent pasaldinti,: 
pirma negu nuryja.

Rašydamas apie “Naujienų”; 
redaktoriaus paskaitą Maskvos; 
bylų klausimu, vienas komunis
tas surado, kad ‘ •Grigaičio pra
kalba buvo defensyvė”. “Defen- 
syvė” prakalba pasidarė iš to, 
kad prelegentas pažymėjo, jo
gei jam nerupi atakuoti Sovie
tų Sąjungą afba užtarti Trockį 
ir trockistus (prieš kuriuos ji
sai visuomet buvo nusistatęs), 
bet tiktai išaiškinti ir apginti 
tam tikrus principus —- politi
nės prieglaudos teisę, teisingu
mo garantijas ir t. t., kurie 
yra' brangus kiekvienam demo-i 
kratybes šalininkui!

Toliaus tas komunistas, pasa
koja', kad prelegentas pripažino; 
“fakitą, kad Sovietų Sąjunga 

i šiandien yra tvirčiausia demo
kratijos gynėja’V ,ii> girdi, “pa
tvirtino, kad jos konstitucija 
yra demokratiškiausia, kokia 
tik buvo parašyta.”

Bet tai yra gryna fikciją. 
Prelegentas pažymėjo tą faktą, 
kad Sovietų Sąjunga, kuri per 
ilgus metus atkakliai kovojo 
prieš demokratijas kitose šalyse 
ir tuo budu padėjo Hitleriui 
įsigalėti Vokietijoje, dab&r jau 
yra pakeitusi savo frontą ir pa-' 
deda demokratinėms ; valsty
bėms kovoti į>rie§ fašizmą. Tai; 
ir viskas. ® .

Taip pat, žinoma, yra absur
das, kad SSRS, konstitucija 
esanti “dėmokratiškiaušia”. 
Prelegentas paminėjo, kad toje 
konstitucijoje yra prirašyta 
“labai gražių dalykų” (tai juk 
nereiškia, kad nėra negražių), 
bet ir gražiausi dalykai neturi' 
jokios vertės, jeigu jie pasilieka 
tiktai popieroje. Ir prejegeri'tas

Ar galima sutaikyti
• » ' . ’

klausę: Ar galima sutaikyti 
tas Maskyoą bylas ir mirties!

” iš Etiopijos šv. 
tik klausimas, p'ėtragtūšių ar judosia-

nuosprendžius Stalino bponen-; 
tams su žodžio laisve, spaudos 
laisve irki tomis piliečių teisė
mis, kurios yra paskelbtos kon- 
stitucijoje?

Nebūtų dąlykų tas komunis
tas, nepatingėjo pripasakoti, bet 
apie svarbiausiąją paskaitos da
lį — apie prelegento iškeltus 
faktus, kurie aiškiausiai rodo, 
kad kaitinamąjį) “išpažintys” 
buvo melagingos, jisai nesitei
kė nė vienu žodeliu užsiminti.

Tiesai pažvelgti j akis ir be

f , i r 7'/S ■
P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS
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IšVertė K. AUGURAS
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(Tęsinys)
Baisu* yra išbusti tarp nepa 

Žįstamą žmonių!- AŠ nežinojau," 
ar galiu pakelti galvą.

•—Nesišypsokite: tai nėra
tpks jau paprastas dalykas!

Bet jau žiurėjo į mane ke
lios akių poros. Jus nusistebė
site, jei aš jums pasakysiu, kad 
tie Žvilgsniai buvo kupini užuo
jautos. To reiškime aš dar ir 
šiandien legaliu suprasti. Pats 
žmogus gali būti spąstuose, 
bet jeigu patenka kitas » » .j 
atrodytų, jog dviem lengviau? 
Bet visada pirmasis gailisi an
trojo. Paliksime šalyje psicho-, 
logiją! . 1

Mane privertė atsikelti bal
sas: j

—A-a, naujokas! ‘
Nepaprastai skubėdamas 

rengėsi jurininkas. Paskui mes 
susipažinome. Jo pavardė*-bu-i 
vo KrupaČevas.

Kalėjimo baisumas pasireiš
kia ne tuo, kad jus verčia da
ryti svetimą jums darbą, bet 
tuo, kad jus esate priversti 
nieko neveikti. Kalėjimo sie
nose siela pradeda stingti, gy
venimas pasidaro beprasmis. 
Labai sunkus yra gyvenimas, 
kada žmogus ne gyvena, bet 
merdėja. Jauti, kad už kalėji
mo sieną yra tikrasis gyveni
mas, ktfris beldžiasi . . . bel
džiasi » . . ir kviečia gyventi, 
štai skambąs balsai kieme . . . 
tai čekistų vaikai žaidžia! Aš 
statau sau klausimą:

—Kodėl “čekistų”? Tiesiog 
vaikai!

Bet kažkoks vidujinis bal
sas atsako:

>—Ne, čekistų! . ' . •
—Nužudy tumei ?
—Taip ... Ne!
Paskui vel:x
-—Nužudytumei? . . Ne! Ne! 

Vaikai nežudomi.
—O čekistų žmonos?
—Ne: moterys nėra žudo-, 

mos. k

—O Marija Diaman? Ar pa*; 
dabar?

balsas piktai

: !)&$ dabar, khi ji taip tra-i 
giškai ir misteriškai žuvo, aš 
sakau saif ir jums:

—Ne, prieš tą moterį aš ne
pakelčiau rankos.

Pagaliau, netrukus jąs su
prasite, kad aš pasielgiau jos 
atžvilgiu teisingai.

Jums įdomu patirti smulk
menos? Prašau!

Kitą, aieną pas mus atvedė 
dar du. Galima sakyti, visą 
firmą. Jie įėjo į kamerą ir nu
silenkė. Tuuj krito i ^kis rū
pestingas* plaukų sušukavimas, 
nauji angliški kostiumą’ ir pa
sitikėjimas, savimi. T eks pasi
tikėjimas tėra pas tuos žmo
nes, kurie yra įgudę didelius 
darbus dirbti ir spręsti dau
gelio žmonių likimu 
broliai Nobeliai. Ti

Vyriausias valstybės 
teisinas turi būti 

reformuotas
• , 1.................. ■

Rašytojas Joseps McCabe, 
kurį aš tiek daug kartų esu ci
tavęs savo straipsniuose, pen-, 
kioliką, melą, atgal pasakė :

“Mes pritaikome mokslą 
kareivio metalams ir chemi-, 
ka'lams; pritaikome jį net ge
nerolo protui tirti. Bet kada 
ateina reikalas tirti priežas
tis,. dėlei kurią karai kyla,' 
mes pavedame,tą darbą atlik-; 
ti būreliui nemoksliškų vals
tybės vyrą ir diplomatų, ku
rie sprendžia šimtus klausi-; 
mų, bet neliečia' svarbiausių
jų. Mes pritaikome mokslą 
pramonei, ir :,tas mokslas iš
randa ir pritaiko jai mašinas, 
kurios yra daug geresnes ir1 

.tobulesnės už bet kurį babi
loniečiams ir atėniečiams ži
nomą mechanizmą; bet mes 
nepritaikome mokslo didžia’u-i 
sioms ir svarbiausioms pra
monėj problemoms spręsti — 
ar galima didžiausiąją Žmo
nijos dalį laikyti skurde ir 
tamsybėj?” ? ;

‘Keliais sakiniais. pasakyta’ 
daug. Nors šioji mintis buvo, 
pasakyta apie penkioliką metų 
atgal, bet ji pilnai tinka šių 
dienų , gyvenimui. Paimkime 
kad'ir šios Šalies Aukščiausiojo 
Teismo reformavimo klausimą. 
Mes renkame atstovus į kbh-' 
gresą įstatymams leisti, mes 
renkame krašto vyriausybę. Ta 
vyriausybė paskiria visam am-i 
žiui Aukščiausiojo Teismo tei
sėjus. žmonių atstovai kongre
se posėdžiauja,, dirba, ginčijasi, 
įstatymus rašė, kaip /geriau 
valstybes reikalus tvarkyti, vy-1 
riaiisybė tuos įstatymus patvir
tina ir ima gyveniman vykinti. 
Tuo tarpu Aukščiausias Teis
mas (“devyni seniai”) pasako, 
kad įstatymas yra nekonstitu- 
cinis ir visas triūsas numetama 
j gurbą!

šis kraštas, rodos, yra pasie
kęs aukštą išvystymo laipsnį 
pramonėje, moksle, susislėki
me, dailėje, muzikoje, literatu* 
roję ir t. t., bet valstybės rei-; 
kalų tvarkyme mes matome 
lyg kokį tvaiką žaislą.’• Valstybės t 
piliečiai Tiems “devyniems se
niams” algomis per metus iš-’ 
moka $180,000, het kuomet pas V1U lupiIų n
tuos senius ateina valstybėj pi- | taisyklėmis ir patvarkymais. Ątid- 
i- -i' u i i- • • i i„. , žiai sekite instrukcijas ir tuosyk iš*liečiu būklės pagerinimo klau-d^^jf. jr j kontestą. Jeigu krautuvi- 
simas, tai toks įstatymai jiems; įlinkas negalėtų jums duoti mįslių, 
įTrndn pasiųskite savo pageidavimą Naujie/įsiodo neKonsotuains . . <^ortls čia }ųs gausite skubiausi oa-;

Dabar atėjo laikau krašto pi-, tarnavimą.

Tai buvoi 
kiuosi, ta 

pavardė yra žnoma ir jums?' 
Taip, žinoma! Aš galėčiau tuos 
mandagius ir tylius žmones ir 
Visai neminti, tačiau kaip tik 
ryšium su jais yra susijęs vie
nas nuostabus atsiminimas.

Trepsėjimas, triukšmas, bil
dėjimas ir balsai staiga pasi
girdo iš kalėjimo kiemo. Neži
nia kodėl, bet mes visi paju
tome, kad vyksta jaudinantis/ 
Įspūdingas ir nepaprastas ak
tas.

Atsivėrė ‘‘akis.”
Tylusis sargybinis pareiškė:
—Darbininkai protestuoja... 

Reikalauja Nobelių.
Aš žvilgterėjau j brolius. Vie

nas linkęs j nutukimą, o kitas 
liesas. Jie laukiamoje pozoje sė
dėjo lovose. Jie buvo ramus. Iš 
'jų veidų nebuvo galima' patirti, 
ką jie jaučia.

įėjo komendantas.
Sušuko: s
—Nobeliai, į laisvę!
Tik du žodžiai, bet kokie jie 

reikšmingi! Jie ir šiandien dar 
tebeskamba mano ausyse.

—“Iš laisvės.” Ir dar: “į lais
vę.”

Tik uždarytas į kalėjimą, pa
tekęs už grotų, pradedi suprasti 
tą didį, puikų ir stebėtiną žo
dį: laisvė! Viskas pranyksta, 
siela nieko nebetrokšta, jėgos 
dingsta, bet laisvės troškimas 
žmoguje gyvena iki pat mirties.

Kas dar buvo kameroje? Ak, 
tai, lenkų žurnalistas Leonas 
Plečko. Labai ironiškas žmo
gus! Visą laiką kalbėjo, juokė
si iš sovietų valdžios ir drąsi
nosi... Bet jį greit ir paleido... 
Taip, taip, su barzdele!

Atsiminkite: bendra kamera 
-—tai labai ypatingas pasaulis. 
Tur būt, tik nelaimėn patekęs 
žmogus pasidaro labai jautrus 
kito, nelaimei. Ir tas naujas iš
siauklėjimas pasireiškė tuo, kad 
nė .vienas musų nė kartą nepra
sitarė apie mylimą ir artimą 
moterį. Mes niekada nenorėjo
me ir negalėjome kalbėti apie 
tai, kas mus kankino.

Bus daugiau

išrodo “nėkonstituchiis”.' I I

sigailctum jos
Ir vidujinis 

kartoja:
—Ji išdavė

Ar nužudytumei ją? 
, —Ne!

Leontjevą . .

yiai, kaipo šios valstybės pilie
čių dalis, šiame darbe galime 
daug padėti. Atgaleivius sena
torius reikia apiberti protesto 
laiškais ir rezoliucijomis. Musų 
prezidentas Rooseveltas privalo 
būti sveikinamas ir akstinamaS 
Vyriausiąjį Teismą reformuoti.

> J. Lapaitis.

IŠLOŠKIT $100,000 
PRADĖKIT TUOJ 

PAT
mėnesi Naujienose buvoPraeitą 

paskelbtas ganą jaudinantis kon- 
testas šu $200,000 Piniginiu Prizą. 
Tą kontestą leidžia Labiau-SušveL 
nintų Old Gold Cigaretų gamintojai. 
Nuo pat paskelbimo pradžios tas 
kontestas patraukė Amerikos Visuo
menę .ir sukūrė toki kaime-ir mieste 
žingeidumą, kad dabar įstojimo for*. 
mos plaukte plaukia iš kaimų Ir 
miestų kontestantų. Kiekvienas nori 
išlošti $100,000 prizą. Ir, fcaip tai 
matome iš vis pasikartojančių raši
nių, Old Gold Cigaretų gamintojai 
nepamiršo įskaityti į Šį kontestą ir; 
savo draugų lietuvių.

Dauguma Naujienų skaitytojų jau 
įstojo 'i šj kontestą. Jie jau smar
kiai prakaituoja, spręsdami tas mj$-; 
les. Visi stengiasi laimėti. Jei jųši 
dar neįstojote, nėra pervėlu ir da-; 
bar. Nueikite i artimiausią cigaretų; 
krautuvę ir paprašykite oficialių’ 
Old Cold Mįslių Paveikslų kartu su!

i

’ " . " t»
Atsiminkite dar tai, kąd pame-j 

p;inę pirmą Labiau-Susvelnintų Okl' 
Go]d cigaretų pakeli ir jei nepra-

L~’
Laimin.iju

(Sk.)f

lięčiams įtempti visaš savo j c-i 
gas ir padėti prėzidento Roose- 
velto pastangoms Vyriausiąjį džįugsite. tai Jus Atgausite Savo Pi

. .> į* • ■T./ . ingus Įgubai atgal. LaimingiTeismą reformuoti. Mes, lietu- jums paSekv
'i
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Atvažiuoja iš 
Lietuvos

■m

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad laivu Drott- 
ningholm, kuris išplaukė iš 
Gothėnburgo kovo 6 d., atva
žiuoja Veronika Veselis ijr dar 
viena moteris sii kūdikiu. Lai
vakorčių pirkėjus pfašome pra
nešti šdvo telefonus arba nau
jus antrašus, kad reikalui pri
siėjus galėtumėm susižinoti.

N-nų Laivakorčių Skyrius,
1739 S. Baluted St.

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. .Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su Šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wbolesale kainomis.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V ^stuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800
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COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIĖS ANGLIS

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

......  ................  $5.75 TON.
EGG .............................. $6.00 TON.
NŲT ...........................  $6.00 TON.
SCREENINGS ............ $4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIĖMlEŠČItJOSĖ

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

CLASSiFIEDADS

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTSj
Help VVanted—Female

Darbininkių reikia

REIKIA MERGINOS lengvam na
mų. darbui be virimo ir skalbimo. 
$5.00 savaitei FritzshaŲ 4916 North 
Karlow Avenue.

Tel. Avenue 6487.

STOGPENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbtine blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą.

BRIDGRPORT ROOFJNG CO. 
3216 So. kalstėd Streąt 

Tel. Victory 4965

For Reni

Miscellaneous
Įvairus

......■■i.i.—,.<„■.■■^.1—i .i • j <r

Real Estate For Sale
PARSIDUODA KEMPINIMO Įren

gimas, Įskaitant tarpaulins, lovas, 
aliejaus pečių, lentas, 30 pėdų - gele
žinių freimų. Viskas. 937 East 55th 
St. Store. z

RŲĮKALINGA MOTERIS PRIE 
NAMŲ darbo ir prižiūrėti 7 metų 
vaiką — kambarys, valgis ir mokes
tis. 4053 So. Ąrtesian Avėnue. Atsi
šaukite po 4 po pietų.

RĖNDON AR PARDAVIMUI pil- 
hai Įrengta grdšefnė ir mėsos mar- 
ketas. 2400 St. Charles Rd., Bell- 
wOod ,111, \

Exchange—Mainai

Furnisb^d Rooms

TėL Canal 1376
WlLLIAMį ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
Ž113 SO. UALSTĖD ST.

PADĖKAVONĖ
Help Wanted—Female
\ Darbininkių reikia ,

RENDON KAMBARYS, karštu 
vahdeniu apšildomas, su arba be 

valgio. 3312 So. Union Avė. Tel. 
Yards 2935.

RENDON NEDIDELĖ KRAUTU
VĖ 2660 W. 63rd St. Tinkama bile 
kokiam bizniui. Renda prieinama. 
Savininkas. r

3146 So. Halsted Street.

FARMA—160 AKRŲ, Lake Coun- 
ty, Michigan. Mainys i 4 ar 6 fla- 
tus South sidėj. Farmeris Čia vienai 
savaitei, ateikit ir su juo pasikal
bėsite ir sutaupysite $1,000 commi- 
ssion. 6840 So. Campbell Avė.

Vartoti Automobiliai

Pristato Į Valgyklas Visokios rū
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Draugai ir Pažjštami Prašome 
atsilankyti Į 

B. Z. TAVERN
4213 So. Campbell Avė.

BURLINGTON BEER 
Užkandžiai kasdieną, o Fish Fry 

kiekvieną pėtnyčią.

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius.* Ųirba ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

* PRANCIŠKUS ROSKUS '
kuris mirė Vasario 26, .1937 m? 
ir palaidotas tapo Kovo 2, 
1937. o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėka- 
voti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prašišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, kle
bonui Briszkai, kun. Joneliui, 
kun. Gasiunui. kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui S. 
P. Mažeikai, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu ,gar- 
bingai nulydėjo jį į amžinąstį, 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me šventų mišių ir gėlių au
kautojams, draugijoms grab- 
nešiams. ir pagalios, , dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas vyre ir tėveli 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėj.

Moteris, Duktė, Sūnūs.

REIKIA MOTERS VIRĖJOS res- 
taurantui. Tūri būti patyrusi.

JULIA’S. RESTAURANT
4656 So. Westerii Avė.

REIKIA PRESO MERGINAS pa
tyrusios cleaning Įmonei. Kreipkitės 
5681 West Madison Street.

REIKIA PATYRUSIŲ opereitorių 
prie double needle mašinos su folde- 
riu. Kreiptis pirmadienį 2457 South 
Michigan Ąve., antras aukštas.

TIKRAS PIRKINYS —.2 flatis 
mūrinis 6—6 kambariai, beismentas> 
gesas, elektra. Po 6 v. p. p. tiktai. 

3041 So. Parnęll Avenue. 
antras aukštas.

97 AKRŲ, PRIE UPĖS gera 
žuvauti—vieta randasi Marinette. / Dėl 
smulkmenų rašykite Wm. Nicklaus, 
Roiite 2, Marinette, Wis. . •

• PATYRUSI MERGINA bend
ram namų darbui, \savas kambarys, 
vaikas. Lavvndale 5510/

VIRĖJA — 25 iki 40 METŲ am
žiaus, patyrusi, geri referencai. ge
ra alga, reikia ir kitokių darbininkių.

Telefonas Drexel 5704.

Farms lor Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 245 AKERIŲ FAR
MĄ. Gali pirkti 85 dkėrius SU bu- 
dinkais, arba 165 su budinkais, arba 
visą—70 mylių nuo Chicagos—labai 
ge'ra žeme—miškas—parduosiu la
bai pigiai. Kreipkitės prie, savininko.

JOĘ RUPS1S, R. 3, Box 178. 
La Porte, Indianii.

PARDUODU ARBA MAINAU 
farmą Į Chicagos prapertį. 70 akrų 
La Porte, Iiidiana. Būdinkai, elek
triką, čiinentiniš kelias. Prie Pine 
Lake. Savininkas Matukas, 4039 W* 
Madisoh. Tel. Kedzie 7073, po 6 v. 
vakaro.

40 AKERIŲ FARMA — su bu- 
dihkais, Eelektrikos. šviesa, vanduo 
viduj; 14 mylių hiib Chicagos —prie 
cementinio kelio — parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo. Atsišaukit 
į Crane Coal Co.; 5332 So. Long 
Avenue.
Avenue. Republic 8402.

parduosiu pigiai

3 KAMBARIŲ FLETAS RENDON 
4030 SO. ARTESIAN.

P ur*uttirę & Fixtures
Kc mnidai-Įtaisai ,

$25,000 Narijų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
/ kadrai    $15—$20—$25 
$150 Am,ęr. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .....i..........  $175
Atdara vhk. iki 9—Nedėliok iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
6746 So. Ashland Avė.

, Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA MĖSOS MARKE- 
TAS —i včliausis Įrengimas — ręfri- 
geracija — 2 vyrų krautuvė — pa
šaukite Cedarcrešt 2467.

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
.šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall 8000.

BUICK 1932 STANDARD SEDAN 
Stebėtinos sąlygos. Pirmykštė ma- 
leva. Geri tairai.. Bėga kaip naujas. 
Taipgi STUDEBĄKER SEDAN įren
gtas su 6 naujais tairais. Side 
mpunts. Trunko rack. Garantuotas 
mechaniškas tobulumas. Paaukuos 
už $150. Sutvarkoma išmokėjimais.

3138 Clybourn Avenue.

Financial
Finansai-Paskoloe

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.90.

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

Hėip VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

JUOZAPAS STULGA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo' 12 d, 1:00 v. po piet, 
1937 m., sulaukęs 49 m. amž., 
gimęs Tauragės apskr., Kvė
darnos parap., Vizdžaugų km.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Mąrijoną Bačanskienę, 
švogerį Joną it šeimyną, 2 
pusseseres: Amiliją Vaiteku- 
nienę, Veroniką Mitchęll ir jų 
šeimynos, pusbrolį Vincentą 
šerpatauskj ir gimines, o Lie-II 1111111 , v lulC" 

tuvoje Motiną, 3 seseris, brolį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 S. Litu- 
anica Avenue.

Laidotuvės įvyks Panedėlį, 
kovo 15 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rap, bažnyčią kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines. _ 
, Visi A. A. Juozapo Stulgos 
giminės, draugai ir nažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarhavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame:
Sesuo, švogeris ir kitos 
giminės.

Patarnauja laid. dir, S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 
Marijona Bačanskienė ir Fran- 
ces Zartimba.

LENA STRIKOL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 11 dieną, 8:30 valandą 
ryto, 1937 m.K sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Raseinių apsk.

Ariierikoj išgyveno 25 metus.-
Paliko dideliame nuliudinie 

vyrą Andrejų, dukterį Gene- 
vieve, 3 podukras ir gimines.

Prikjausė prie Keistučio Pa- 
šalpinio Kliubo, Ūkininkų 
ŪrDaugijOs ir Susivienijimo 
Lietuvivj Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
Čiaus koplyčioje, 2314 West’ 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Kovo 15 d., 1:30 vai. po pietų 

’ iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Lena Striko] gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutiųį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, duktė, podukros ir 
kitos gimines.

Patarnauja laid. dir. La'cha- 
wicz, ir Sunai, .Tel. Canal 2515.

95.00
45.00
95.00

95.00

VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ BARGENAI 

’31 Buick, Victoria coupe $95.00 
’31 Chevrolet, Coach .... 
’29 Ford, 4 dr. Sedan .... 
’30 Dodge, Coach ....<......
’29 Hupmobile DeLuxe,

S e dRii  J JžiJux. ... ...1
’30 Dainiont T, 1 trtno penai 

trokas, kaip naujas..... 39500 
’34 Tlodge DeLuxė, Sedan, 

taip pat. .
’35 FordyDeLuxe, Tudor 325.00 
’36 Ford Tudor, Badio,

Hęater, Spotlite ........ 475.00 
’28 Pontiac, Coach ....... 45.00

Tiktai $5.00 įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. <

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. , 

Tel. Virginia 1515

bAKSlMkllES “MUJlENOSr

SUSIRINKIMAI

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
' SECŪRITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimų

J. P. Varkala
* Z ‘ • > < * V

Valstijos Registruotas -''Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALŪMĖT 7358
Teikia informacijas ir užveda 

. šystemas
...........  i.n -i iii ....................m ■*ii............. .......................

VA. La-.’ i Ali. ■»'

, PARMOS 40 iki 160 AKRŲ— 80 
akrų ant kampo U. S. 31, General 
Store budinkas if penki farmos bu- 
dinkai, septyni akrai miško, gera 
žemė, vidutinė kaina. v t

Pasirinkimas iš dviejų, 160 akrų 
farmd, geri būdinkai, silas, gėras 
kelias, arti mokykla ir bažnyčios. 
Mažas įmokėjimas. Likusi ant ilgų iš
mokėjimų. Lietuvių kolonija.

Freesoil, Masęn; Čounty, Michigan. 
Phone 9 F 4. H, L. Darr, Realtor.

PARSIDUODA TAVERNA, šokių 
salė, pilnai Įrengta. Kaina už Įren
gimą $500. Stakas ant inventoriaus. 
Renda $50.00 mėnesiui. 2402 St. 
Charles Rd., Bellwood, UI. <

TAVERNA — Pilnai Įrengta r— 
vyriausias Įėjimas Į Stock Yards. 
£800.00; išdirbtas biznis. Wm Crot, 
12Ž2 So, Ashland. Tel. ' Botilevard 
1330.

REIKALINGA^ APYSENIS žmo
gus dirbti ant Vištų farmos. Atsi
šaukite tarp 9, ir 12 Antradienio ry
te. 5734 So. Talmąn Avenue.

. » ■  i i——* ) .!.»|L»,W—— I'—■ II   ■■■

DVI 40 AkKŪV bARMŪS ‘greti
mai, moderniški ; būdinkai. 35 akrai 
ariamos, gera žemė, be akmenų ir 
balų, būdinkai pHmos klasės sąlygo
se. Išmokėjimai-. $3500 už viską: sta- 
ką ir mašineriją.j ,Turi parduoti dėl 
senatvės ir nesveikatos;

Nic Jordt, Glidden, Wišconsin.

PATYRUSI PRESO MERGINA 
prie krūtinių, liemenų, rankogalių, 
kalhierių, geras mokestis, 5 dienos 
savaitėje. Hollywood Laundry, 725 
North Cicero Avenue.

u; ,r, f ..... —;———
LENKŲ ŠEIMA TURI 80 akru 

8 kambarių namą—furriace — bar- 
nes — šilą ir kitus bbdinkus — 
’3,600.00. Tik $1190 cash. Del smulk

menų kreipkitės.- H.; H. FIKĘ, Hills- 
dale County, Litchiield, Mieli.

PARSIDUODA GROSERNĖ, labai 
pigiai, biznis geras ir geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventa. Kambariai 
gyvenimui ant vietos. Pigi renda.

3631 So. Union Avenųe.

< PARSipUOpA TAVERNA su šo
kių sale ir 2 flatis budinkas — nėra 
leaso ant tavernos, — naujos dirb
tuvės — pinigų dirbėjas dėl atsa
kančio asmens. Naujienos, Box 584, 
1739 So. Halsted St.

PIRMOS KLASĖS TAVERNA.
56 pėdų baras — daro puikų biznį. 
Nesutinka partneriai. Viskas yra 
mikiose sąlygose. Turi būti parduo
da tiiojau. Kreiptis. 3147 So. Halsted 
St artį. Lietuvių Auditorijos. t

PARTNERSHIP VVANTED
y -j. Partnery sies1 ^Įteikia

. VYRAS, NEVEDĘS, 48 metų ima 
pusę intfefb,sų į Road House, farmą, 
ar ką-turit. Jei prieinamai renduo- 
siu. Noriu taipgi dirbti už algą. Ra-

Teisybės Mylėtojų draugystė turės mėnesinį Susirinkimą Sek
madienį, kovo 14 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. 12 vai. dienų. Visi kviečiami dalyvauki.

Kaulakis,tašt.
, . / . r * * • J . • ■

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpihio Kliubo mė
nesinis susirinkimas Įvyks sekmadienį, kovo 14 d., Law- 
let Hali, 3S29 W. Madison St., 1 p. m. —Rašt.

Kovo mėn. 14 dieną 3 vai. po pietų Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., Lietuvos Jaunimo Neprigulmingas Ratelis tu
rės savo mėnesinį valdybos susirinkimą. Narius prašau 
pribūti. —Alfredas J. Butkus.

PARENGIMAI
Moterų Piliečių Lyga rengia “Bunco” antradien;, kovo 16 d. 

Sandaros svet., 814 W. 33rd St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug įvairių prizų, laimėjimų taipgi bus. Įžangos pri- 

Visi ir visos 
keletą valandą, prašoma ’atsi-

zai (tfodr brizes), įžanga 25'c ir užkandis, 
mylintys smagiai praleisti 
lauky ti. —Komisija.

ANTANAS ANTANAITIS . 
Rėršisk^rė su šitip pasauliu 

kovo 11 dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukus pusės 
amžiaus,, gimęs Panevėžio aps
krity, Naujamiesčio Paraų., 
Gūstonių kaime.
f Paliko dideliame nuliudime 
moterį Karoliną po pirmu Vyru 
Kąminskięnę, p° tėvais Runę- 
liukę, 2 podukras, Stėlla Buff 
ir žentą William, Ahna Waši- 
luš it Žentą Frank, į)6suhį Le
onardą Kaminską, , 1 anūką, 
brolį Jurgį, seserį Barborą 
Klevecką ir daug kitų giminių.

PrikląUsė prie Jaunų Lietu
vių Arnerikos Tautiško Kliubo. 

Kūnas pašarvotas 5518 So. 
Wihchestcr Avė., Tel. Hemlock 
4183. . ,<

Laidotuvės įvyks Pirmadienį; 
Kovo 15 dieną, 2 vai. po pietų, 
iš ndmų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. (

Visi A. A. Antano Antanai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi, dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna- 
vima įr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, podukros, posūnis, 

anūkas, brolis, sesuo il
gi minės.

Patarnauja laid^dir. S. P. Ma-

... ..

KAMPINIS BIZNIAVAS MURO 
NAMAS, 2 štorai—4 pagyvenimai, 2 
po 5 —2 po 4 kambarius.. $115 
rendos Į mėnesį. Pečiais Šildomas. 
Randasi South Sidėj ant gero biznio 
streeto. Kaina, tai net» j*u sąrmatĮ- 
riames viešai skelbti, šita vieta ypač 
yra gera dėl drugštoriaus.

MŪRINIS NAMAS, 2 augštų be
veik naujas. Didelis tavėmaš, virtu
vė it kambarys prie tavern. Ant Atit- 
ro augšto dideli gražus 6 kamba
riai. Geras beismantas/ karštu Van
deniu apšildomas. Yra nedidelis mor- 
gičius, bet didelis, bargėnas. Randasi 
South East geroj vietoj. Kas mAno- 

eiti Į tavern biznį pasimatykite 
mumis ir Šituo namų.

A* Z. MICHULIS, 
2502 W. 69th Street, 

Prospect 1844.

REIKALINGA INSURANCE sa- 
lesmonų 2400 W. Madison Street, 
kambarys 332. ,

REIKALINGAS SIUVĖJAS ant 
vyriškų ir moteriškų drabužių. Turi 
būti patyręs ant prosinamos maši
nos. 4300 So. Kedzie.

Automobilis

te 
šu

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

Kreipkitės laišku,
1739 So. Halsted Street.

Box 571. „

BĖDON PATEKĘS patelefonuok 
Belmont 1531

AUTO REPAIRING 
Kainos vidutinės — darbas 

garantuotas.
Mes automobilius malevojame. 

ROXEE /GARAGE, 
3417-25 Diversey Avė. 

Milwaukee and Diversey.
PeterĮ and : Ga/ Oksas^ Sąvinipkąij

Help VVanted—Male-Female
 Pat bininkųReikia >

REIKALINGAS PORTERIS ir 2 
VEITERKOS.
MRS. STELLA MALINAUSKAS, 

Blue Goose Tavern.
Archer Avė. — 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avenue., Willow Springs.

Tel. Willow Springs 56.__

Faritis For Rent

1 ......... ........... ............... •...... . ...... ................... ........

PARDAVIMUI MŪRINIS 2 pfe- 
gyvenimų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu Apšildomas-, 8 metų senu
mo—parduosiu pigiai—priežastį pa
tirsite ant vietos. 3243 South Etne- 
rald Avenue. / ;

PARSIDUODA FARMA 4o akrų, 
nauja stuba ir garažas, gera didelė 
barne, geros tvoros, 9 akeriai miš
ko. Parduosiu už prieinamą kainą.

TONY BERNOTAS.
R. No. 2, įtart, Michigan.

V-

Juozapas Dobilas

BRUNSWICK 9528.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu kovo 10 dieną, 10 vai. ryto, 1937 m., 
sulaukęs 44 metų amžiaus, girnas Vasiliaučiškių kaime, Plutiškių pa
rapijoj, MariampolŠs apskrity. , ,

Amerikoje išgyveno 24 metus. z .
Paliko didėliame nuliudime 3 seseris: Rozaliją ir švogerį Jurgi

Belavičių, Kastanciją ir ŠvogerĮ Antaną Rypkęvičių, Elžbietą ir švo- 
gerį Joną BaČiuną, gimines ir pažįstamus, o Lietuvoje — 2 brolius: 
Jurgi it Mykolą Dobilus, 3 seseris: Magdaleną Kairaitienę, Marę 
Latvienę ir Oną Jurkšienę ir giinines.

Kunaš pašarvotas randasi koplyčioje, 2246 W. North Avė., Chi
cago, 111.

LhiriritUvės įvyks šeštadienį, kovo 13 dieną, 2 vai. po pietų, iŠ 
koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapinės.

Visi A. A. Juozapo Dobilo gimines, draugai ir pažįstami esat nųo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: ( .
Seserys, Švogeriai, Gimines ir PažĮstami.

LUidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius i. Liulevičius, Tėl 
LAFAYETTE 3572.

Laidotiivemis rūpinasi seserys. Tel.
. -4 .v . . . ■; ... .

GEDIMINAS 
BUILDING AND LOAN AŠSOCIATION

4425 So. Fairfiėld Avė. Chicago
Kaipo Savininkai sekančių nuosavybių: 

241 W. 46th Street—2 fjetų medinis namas 4 ir 4 kambarių. 
2934 W, 39th Place—2 f lėtų ineuįnis namas 4 ir 4 kambarių. 
4554 So. Rockvvell St.—2 lietų medinis bizniąvas namas.

štoras' su dvieip kambariam ir 5 kambariai antrame aukšte. 
4625 So. SL Loųis Avė.—2 fietų mūrinis namas 5 ir 5 kambarių.

Siūlo jas pardaviihui sa’Vo Šėrininkams arba kitieiūš už geriausius 
pasiulymūs—Už pinigus arba užsibaigusius serus • musų Bendrovės.

. Pasiūlymai užsidaro Kovo 31-mą dieną, 1937. 
LEONAR0 A. GRIETIS, Sec’y. , Tel. LAFAYETTE 6618.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, būti, mėgti vaikus, $10, lie
tuvė. Butterfield 8333.

5 KAMBARIŲ MURO BUNGAL- 
OW, 5625 So. Francisco Avė. Kaina 
$5,150.00. Išmokėjimai. Atdara nuo 
1 iki 5 v. p. pietų.

PARDAVIMUI 94 akrų farma, 50 
išdirbtos,Jr 44 geros ganyklos. Geri 
budinkaų apie 500.00. vertės maši
nos, 3 mulai, karvė, parduosiu už 
$5000.00 arba mainysiu ant nedide
lės propertės. Farma randasi Tamah, 
Wisconšin. Atsišaukite R. Stasiūnas, 

2909 West 64th Street.

STATYKITE!
Tegul jušų reridų kvitas nupeirka 

jums namą. Mes pastatysime Urit 
jūsų loto mūrinį namą taip pigiai, 
kaip 3950.00 arba didelę murinę 
fchglish type rezidenciją, kuri' bus 
pilųai įrengta dėl 2 Šeimynų, taip 
uigiai, kaip >$5675.00. Šiam name 
turėsite sau gražų flatą, o antras
flatas, pridedant kelis dolerius, ap
mokės visus mėnesinius mokėjimui, 
-^iškaitant taksus, šilumą ir kitas 
išlaidas. Mes parūpinant F. H. A. 
paskolas ant 10-15 ar 20 metų.

Statome visokios rųšies naujus
namus ir taisome senus. Viską da
rome ant lengvų išmokėjimų. Padri. 
rome planus, duodam išrokavimus ir 
kitus patarimus veltui.'

, Reikale teįęfonuokite, rašykite Ar
ba atvažiuokite. Klauskite J. PAKEt 
(PAKALNIS), ofisas atdaras 
dien iki 9 vakaro, nedėlioj iki 
pietų.’
GENERAL CONSTRUcflON 

REAL ESTATE CO.
6551 Šo. Kedzie Avė., 

Tėl. GroVehill 0306.

kas-
4 po

AND

I Aliril/IA Siunčiam GėlesLOVtIKIS
I lt n.-r.T,, Dalis.

KVIETKININKAS
:r ... .G./5, .

Gėlės VestūVčms, Bankictains 
ir Pa grabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULĖVAKD 7314

—" " - r, , , į i
PARSIDUODA MARQUETTE. PA&-

KE SEKANTI FORKLOSERIAI:
6 fletis kampinis namas $19,500
4 fletis naujas ............. $10,900

fletis ...........  $9,0b0
2 fletis 5 ir 6 kamb........ $6,500
2 fletis arti gatvekarių .... $5,500
Visi mūriniai.
Cottage ....... $2,600, kita-^2,950 •

Apšildoma. Kita .......   $1,650
2 fletis po 4 kambarius .... $2,800 
Mediniai.

BRIGHTON PARKE.
fletis, kampinis ..........  $9,000
fletis, 2 boileriai karštu vanile- 
Bungalow stogas) .......... $5,800

$4,obo

4
2 

niu,
2 fletis 50 pėdų lotas po 6 kąmb. 

garažas ......................... .
Visi mūriniai. *•’
2 fletis po 4 kambarius, garažas 

Tiktai už ................................. $2,850
Namelis su štoruku ir 5 kamba

riais .... .................................... $1,350
Namas su 5 akfais žemės prie

miestyje ......     $6,000
Kitas namukas, priemiestyje, pik

tus lotas .................   $1,250
Bizniava farma, Summer Resort, 

J < Road House, arti Chicagos 
daro gerą biznį. Priežastis— mirtis 
$10,000.

Lotas ant 63-Čios ir netoli Red- 
zie. Buvo 5000. Dabar už ....... $1,350

Per mane nusipirksite sau namą 
oigiau ir aš atliksiu viską atsargiai 
ir teisingai. Taipgi ačiū už padėkos 
laiškus Tamstoms, kuriuos ąplaikiau 
nuo Tamstų, kurie dabartiniu laiku 
pirkotfe nuo manęs natrius.

Kreipkitės asmeniškai arba laišku.
CHARLES URNICH (Urnikas) 

4708 So. Westem Avė.

TIKRI BARGĖNAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ąuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namaš su dideliu 
lotu ir turime kitu bargeną.

Z. S. MICKĖVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

PAUL M» SMIT-H and
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULĘVARD 2800 •
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšid- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkitcs • . • * ■ •

4631 SO. ASA^AND AVĖ. , 
Ofisas 2-fds lubos su J- X Grish

i»EfeUAM, PARbUODAM, MAI
NOM NAMUS, farmas, totus mot- 
gičius, visokius biznius Apierikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti Ar
ba norite pigiai pirkti, kreipkitės 
ypatiškai įtjaiškn pas:

C. P. sUROMŠKIS Ahd 00., . 
0551 So. Kedzie Avęhue

Tol. Grovehill 0306.

NUOSAVYBES
RENDOS KILA

Dabar geras laikas 
pagdbsIHli savo 
BARGENUS.

Pavasary! Žmones. . 
PEttKA Ik 
NAMUS.
* ■ , ■

NAUilENŲ ■ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoju 
mus duodame gert nuo
laidą,

4b
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500 TARNAUTOJŲ DE MET’S VALGYKLOJ “Sėdi” Baloje [Atėmė $178 Nuo Bri-
SUSTREIKAVO

tf.- f

‘ Taxi viršininkai sutinka derėtis 
su streikieriais

Vakar Chicagoje kilo keli kuoja nuo seniau sekamų 
nauji “sėdėjimo” streikai. | mų darbininkai: 
Stambiausias streikas įvyko De . . __ „ ,
Met’s valgyklose, miesto cent
re. 500 tarnautojų, virėjų, etc. 
atsisakė dirbti, tol kol jiems 
nebus pakcdtos algos. ■ ’*• <

Didžiuma tarnautojų yra mo
terys ir merginos. Jos ikišiol 
gaudavo nuo 9 iki 12 į savaitę.! 
Tos, kurios gauna $9, reikalai!-1

fir-

220| l?annic-May Candy Co 
Wcst Madison st.

Chicago Mail Oordcr Housc, 
511 So. Paulina st.

Midland Tailors, Ine 
W. Van Buren st.

Chicago Law Printing 
ull N. Wacker dr.

Wizard Mop Co., 65i 
ja $12, o tos, kurios gauna $12,; and • Long avenue. 
reikalauja $15. 1 '

Einant į spaudų gaųla žinia, 
kad firma sutiko pakelti ai-. 
ga< 25 nuošimčius. %

Vakar federaliai arbitrato-. ; t . 
riai paskelbė, kad taxi-kebų f Litzpatrick Bj ęs 
bendrovės . sutinka derėtis su 
streikieriais, bet’ su ta sųlyga,! 
kad jų atstovai ateis konferen- 
cijon be advokato. Vakar . įvy
ko 25 streikierių ir “skebų” 
areštai. Keli taxi automobiliai 
buvo apgadinti, o keli “skebai” i 3032 Clybourn avė. 
ir streikieriai buvo sužeisti. Arrow Mill Co., 4420 
Vakar sustreikavo arba strei- street.

307

Co

Chicago Flexible Sbaft Co., 
Central avė. and 12th st.

Midwest Chemical Co., 5235 
West 63rd s t.

Aiirora Colton Mills, Aurora 
>., soap ma- 

nufacturcrs, 3256 Fox str.
Acme Metai Products Co., 

1845 W.. 47th .st.
Continental Cushion Spring 

Co., 4925 S. Halsted St.
Ludlovv Typographical A)

26th

Iš Lietuvos Jaunimo Jaunas Lietuvis Po
Neprigulmingo Ra
telio Šokiu Vakaro Teismo Prežiura 

Metams Laiko
1

dgeportieČo J. 
Kazmirskio

, kiiris_ yra įklimpęs brjDGEPORT Nežino- 
ša vej. . is cn se- mas gjn]tįaptas plėšikas nak-

- ' ' s ncPataisys ties laiku atčmC $178 nuo^brid- 
į geportįeČio, Joseph Kazmirski, 
'929 Westv31sl Flace. Apiplėši
mas įvyko ties 1658 Wcst 33rd

s ■

Jolietc vyksta keistas vieno 
žmogaus “sėdėjimo” streikas., v 
Frank Peterlin, 35 metų vietos 
gyventojas “sėdi” savo auto 
niobilyje, 
dumblėtoj gatvėj. Jis tėn 
dės” kol mieslhs 
kelio.

Rytoj Laidojamas 
Lietuvis Policistas 
Walter Viscount

šįryt įyyks Jaidotuvgs lietu-* 
vio policisto, Waįtcr Mato Vis- 
counto, kuris mirė antradienį 
sunkiai susižeidęs Hyde Park 
policijos nuovadoje.

' * * 1Laidotuvės prasidės iš Eu- 
deikio koplyčios, 4605 So. Her- 
mitage avenue, kur kūnas yra 
pašarvotas. Velionis bus pa
kastas šv. Kryžiaus kapinėse-

Western Electric Pa 
kėlė Algas 12,000

Darbininkų
Mokės apie 16% dirbantiems 

nuo valandų

Bendrove 
darbininkų 
dirbtuvėje.

Street.

Užsimušė Įvažiavęs 
Į Tilto Stulpą

Vakar anksti - rylų į tilto 
stulpų įvažiavo ir vietoj užsi
mušė John J. O’Brien.’ Nelai
mė įvyko prie 99rtois ir Ave^. 
nue “L” kryžkelės. O’Brien 
buvo Notre Dainė universiteto 
sporto iris truktpj’įus.

’.f --j-—- -rr---- t

Moterų Piliečių Ly
gos Bunco Party

(Jeneral Motors 
radio koncertai

------
t

Joseph Hoffmann, beveik vi
si žinovai sutinka', šiandie esųs 
didžiausias pianistai, kurs pa
sirodo publikai. Ir jis ateinan
tį sekmadienį, kovo 14 diena, 
skambins pianų General Motors 
radio programe, kurs bus tran
sliuojamas nuo 10 iki 11 va
landos 'vakare (rytinių Valstijų 
laiku) NBC-WEAF stočių' tink
lu. General Motors simfoninei 
orkestrai susidedančiai iš 70 
instrumentų vadovaus jos nuo
latinis vedėjas Erno Rapee. •' ' ' t-

Dienas ir naktis oro bango
mis Amerikoj siunčiama radio 
programai. Tik maža dalis jų 
yra augštos kokybės. Įr šioje 
mažoje dalyje General Motors 
programai, muzikalumo, atžvil
giu, užima pirmaeilę vietų. Ver
ta todėl klausytis jų.

Dar nekelia kainų

šeštadienį, kovo mėn. 6 die
nų, Hollyvvood svetainėj Lietu
vos Jaunimo Neprigulmingas 
Ratelis turėjo šokių ir žaidimų 
vakarų.

Atsilankė 'didžiulė minia, 
žmonių prisirinko pilna svetai
nė ir, kaip man teko matyti, 
buvo daugelis žmonių atėję, 
kurie manė tų musų naujai įsi
kūrusį ratelį pakritikuoti. Ta
čiau ir patys nustebo, kai pa
matė, kad naujai įsikūrę^ ra
telis taip gerai suorganįz uolas 
ir gražiai veikia. »

Draugas Ant. Pavilionis pa
sakė Trumpų , prakalbų apibu
dindamas musų ratelio įsikūri
mų, veikimų ir taip toliau. Po 
prakalbos šokis ėjo visu sma- 

. gurnu ir tęsėsi iki 2 valandos 
sekmadienio ryto.

Tai taip ir praleido žmonės 
linksmai laikų, o kada ėjo na
mo, tai buvo girdėti, kaip dau
gelis žmonių gėrėjosi Lietuvos 
Jaunimo Neprigulmingo Ratelio 
vakaru ir žadėjo atvažiuoti sek- 
madienf, kovo .14 dienų į Mildos 
svetainę, 3142 So. Halsted 
kur' ratelis turės savo valdybos 
mėnesinį susirinkimų.

Alfred’as J. Butkus.

va-Teisėjas J. M. Braųde 
kar nuteisė 17 metų jaunuolį, 
Domininkų Slankų teismo 
priežiūrai per metus laiko. 
Jaunuolis buvo suimtas kartu 
su keliais draugais už apiplė
šinėjimus Chicago Lawn dist- 
rikte. Gyvena adresu, 2956 W. 
63rd street.

♦ Western Electric 
pakėlė algas 12,000 
Cicero-Hawlhorne 
Firma mokės apie 10% daugiau
darbininkams, kurie dirba nuo 

| valandų.
Bendrovė sako, kad ji dabar 

išmokės, apie $1,800,000 dau
giau algomis,, negu pirmiau.

Algos buvo pakeltos po kon
ferencijos tarp bendrovės vir
šininkų ir darbininkų atstovų. 
Unijos Western Electric dirb
tuvėje nėra.

Lietuvių Motery Piliečių Ly
ga rengia smagų Bunco vaka
rėlį ir kortų lošimų antradienį, 
kovo 16 d. Bus labai gražių do
vanėlių laimingiems ir labai 
gražių prizų prie'įžangos (door 
prizes), Kęmisija darbuojasi 
prirengdama .fjoyanas ir vaišes. 
Ji susideda, iš darbščiųjų lygie- 
čių: J. Andrulienės, A. Dailido- 
nienės, P. Reinienės, R. Maze- 
liauskiėnės ir M. Zolpienės. 
Moterų Piliečių Lyga darbuoja
si įvairiais visuomenės reika
lais.

Vakarėlis įvyks antradienį, 
kovo 16 d., Sandaros Klube, 814 
W. 33rd street. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 25c ypatai.

M. Žalpienė, pirm.

A

Lietuvis P. Wiltrakis 
Nuteistas 30 Dienų 

Kalėjimo

Miesto teismas vakar nutei
sė Harvey, III., aludininkų 
Petrų Wiltrakį į kalėjimų 30 
dienų. Jis buvo nubaustas už 
sužeidimų vieno Christian Zei- 
her, 6351 So. Fairfield avė., 
sausio 30 d. Užgavęs žmogų 
prie 43-čios ir Wesfern ave
nue, AViltrakis jį paėmė į au
tomobilį, gabenimui į ligoninę, 
bet vėliau jį išmetė prie 61-os 
ir Kedzie.

Trys Į Kalėjimų Už 
Balintų Mainymą

Du nuteisti metams, vienas 
dviems.

1-mp 
teise-

, Teisėjas Jarecki vakar nu
teisė tris balsavimo stočių tei
sėjus už klastavimų balintų 
pereituose rinkimuose, 
vardo, 33-čio precinkto
jai, Salvatore Montesano, 2843 
Wentworth avenue, ir Antho- 
ny Gottone, 2837 Wentworth 
avenue, gavo po metus ir du 
metu kalėjimo. Jie yra demo
kratai.

Negras, republikonas Gla- 
rcnce Davis, 133 W. 27'th st., 
gavo metus kalėjimo irgi už 
panašų prasižengimų.

Garnys aplanke pp.
Ant. Butkius

5<. / j. <

Ketvirtadienį; kovo 11 dienų, 
garnys aplankčppfh. Bųtkius pa
dovanodamas* jiems du po pen- 
kiūs svarus berniukus. Motina, 
Mrs. Butkus, buvo labai silpna, 
bet labar jati Oa geryn.

Greito pasveikimo ir sugrįži
mo namo tau, Mrs. Butkus.

< Alfredu J. Butkus.

Kviečia į Unijos 
susirinkimą

5, Cloak Makers Local No. 
turės rinkimus biznio agento 
ateinanti trečiadienį, kovo ’7 d. 
Unijos svetainėj^. Visi lietuviai 
nariai yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

‘ Budriko krautuvės nutarė 
dar kainų nepakelti, ba jos iš 
anksto pripirko milžiniškų ga
lybę prekių, kada kainos buvo 
žemos. Budriko krautuvėse yra 
daug radio tavoro visų žymių 
išdirbysčių: Radionas, Philėo, 
Zenith, General Electric, RCA 
Victor, Stromber-Carlson ir ki
tų. Čia rasite radių nuo $5.00 
iki $350.00.

Kodėl Budrikas tiek daug jų 
parduoda? Todėl, kad Budrikas 
duoda gerų patarnavimų, užlai
ko patyrusius radio mekanikus, 
kiekvienas radio yra rūpestin
gai pataikytas.

šaldytuvų-refrigeratorių se
zonas: Budriko krautuvėje ra
site refregeratorius visų išdir
bysčių: General Electric,, Kelvi- 
nator, Westinghouse, Norge, 
Shelvadbt ir • kitų. < Pirkėjai da
bar gali sutaupyti iki 50 dole
rių ant refrigeratorio. Rakan
dų'skyriuje galima gauti viską, 
kas tik 5yra reikalinga namams. 
Vėliausios ir gražiausios mados, 
o kainos jiio žemiausios.

Kadangi Budriko prekybai 
šiębųętį sueina 25 metai, tai 
kiękvięnas pirkėjas atminčiai 
gaųų dovanų. Patartina visiems 
lankyti Budrįkd krautuves. Bu
drikas aštuoni metai atgal pra- 
dėjo ^pirmas ląistį radio pro-- 
grandus iš didelės stoties su ge
rai^ talentais ir iki šiol jis pri
silaiko tos nuomonės, kad visi 
lietuviai darytų prekybų su lie
tuviais, todėl Budriko progra- 
mudšė nesiranda svctimka'lbių 
garsinimų, —žvalgas.

Pritruko “I n c o me 
Tax” Blankų

Chicagoje
Žmones šįmet moka dvigubai 

daugiau, negu pernai

Šįmet Chicagoje “incomc 
Tax” mokesčius moka toks 
-didelis skaičius žmonių, kad 
mieste pritruko blankų. Mo
kesčių departamentas turėjo 
telegrafuoti į Washingtonų, 
kad skubiai prisiųstų daugiau 
blankų.

šįmet žmonės moka dvigu
bai daugiau mokesčių, negu 
pernai. Nors paskutinė diena 
yra pirmadienis, vienok jau 
suplaukė mokesčių už suviršs 
26 milionų. Pernai apie šį lai
kų buvo surinkta '13 suvirš 
milionu.J

Bridgeportas
Draugija šv. Petronėlės laikė 

susirinkimų nedėlioję, kovo 7 d., 
1 vai. po pietų parapijos sve
tainėj. Narių susirinko gana 
skaitlingas. Apsvarsčius dr-jos 
reįkalus kalbėta apie ligonius, 
išduota raportai.

Taipgi raportai buvo apie 
įvykusį balių vasario 6 d. Lie
tuvių Auditorijoj. Pelno liko 
gražaus. Komisijai, A. Nestec- 
kienei, A. Sabaliauskienei ir B. 
Pipirienei, ištarta padėkos žo
dis už jų pasidarbavimų.

Dabar prieina bunco parė 
nedėlioj, kovo 14 d., 2 vai. po 
pietų parapijos svetainėj. Ko
misija dėl bunco: A. Vaičikau
skienė, E. Juciene, M. Ukonie- 
nė. Pagerbti reikės musų na
res, išbuvusias draugijoj 10 ir 
20 metų ir neėmusias ligos pa
šalpos. Jų tarpe yra Antanina 
Grinienė, išbuvus dr-joj 20 me
tų; taipgi jos dvi dukterys, 
Stella ir Mary, priklauso, kartu 
su savo motina šiai dr-jai.

Šios narės yra išbuvusios 10

metų: O. KazmauskienČ, S. Mi- 
niauskienė, S. Tubelienė, O. Po
cienė, V. Gaubienč, M. Bružie
nė, O. Gumboralienė, A. Sodei- 
kienė, B. Pipirienė. Iš viso 14 
narių galis dovanas, išbuvusių 
dr-joj 10 ir 20 metų ir nereika
lavusių pašalpos.

Mes, valdyba, džiaugiamės ir 
didžiuojamės savo dr-jos Šv. 
Petronėlės geromis narėmis ir 
darbuojamės visos iš vieno.

Petronėlė.

Areštavo Už Parda
vinėjimą Cigaretų 

Mokiniams
Krautuvininkai darė didelį biz
nį parduodamascic/iiretus po 

centrą už vienų

Vakar buvo išimtas varantas 
prieš krautuvininkų, Martin 
De Mar, 25, 3764 Shefffeld 
avenue, kuris darė djdęlį biz
nį pardavinėdamas cigaretus 
mokiniams, po centų už ciga
retų.

Jo krautuvė randasi jyriešais 
Horacc Grceley highschool.

Kilo triukšmas, kai tėvai su
žinojo, kad jų vaikai leido pi
nigus ne “tunčiams”, bet rū
kymui.

Panašus dalykai vyksta ir 
prie kitų mokyklų.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

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

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

SAMDYTOJAI! 
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekvienų samdomų darbininkų. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

N«s<s / iouthsidėj-Ispanija “Kariauna” Su Italija
................ 1 ..................... , ,,, ■............................................. —..... . , „  ■   ■■ I—  —

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ SOUTHSIDĖJE — Visi Southsidės policija ieško žiau
raus piktadario, kuris užvakar naktį nušovė Mary Irwin, 5725 South Troy street.

*
Moteriškei grįžtant namo su 13 metų dukrele, prišoko nežinomas, maskuotas aukš- 
tas^yyras ir pareikalavo pinigų. Nedavęs progos moteriškei atsakyti, piktadaris jų 
nušovė. Tai įvyko prie pat Irwinų namų.

\ x • i" .

• SUDEGĖ — 2 metų kūdi
kis, Betty Jean Celiįni, kuri 
mirtinai laike gaisro Chica
go Heights/ I1L, priemiesty
je. Kartu su Betty Jeąn su
degė ir kitas kūdikis. Tėvai 
buvo palikę kūdikius tetos 
globoje. ,

“KARAS SU ITALIJA”— 
Gen. Jose Maya, lojalistų 
vadas, kuris pareiškė, kad 
Ispanija kovoja ne su suki
lėliais, bet su Italija. Italija 
prigabeno labai daug karei
vių sukilėlių talkon.

KVIEČIAMAS J UNI- 
versiteto Pirmininkus — 
Clarence A. Dykstra, Cin- 
cinnati, Ohio, miesto me- 
nadžeris, kurį Wisconsin 
Universiteto regentų tary
ba kviečia į universiteto 
pirmininkus. Pirmesnis pir
mininkas Dr. Glen Frank 
buvo pašalintas. Dykstra 
yra politiškų mokslų žino
vas, profesoriavęs Chica
goje.

Naujienų-Acme Photo

STREIKAS AKRONE' — 
Streikas vyksta Firestone 
Tire and Rubber Company 
dirbtuvėje, Akron, Ohio. 
Darbininkai pikietuoja 
dirbtuvę. Bet pikietininkam 
taip šalta, kad jie turėjo 
susivynioti į kaldras- (žiū
rėk žinias apie streikus pir
mam puslapyje ir Chicagos 
žiniose). ;......

Naujienų-Acme Photo
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MENO ŽINIOS
SOVIETŲ MARŠALAS JEGOROVAS KAUNE

Veda MIKAS ŠILEIKIS

Kaip Įsiktire mokslo akademijos

Lietuvoje Pabrango Pragyvenimas
(Mūšų specialaus korespondento Lietuvoje)

1705 metais buvo įkurta 
Austrijos Tapybos Akademija 
Viennoje.

1733 metais kunigaikštis

Pirmosios pasaulyj mokslo 
akademijos šaknis randame se
novės graikų kultūros periode 
348 m, prieš Kristų.

Netoli Atėnų, apie porą J<i- rpegg-nag įp-U|.g Švedijos Dai- 
lometrų Smures-vakanj PUSeJ®.1 liojo Men0 Akademija stokhol. 
buvo nedidelis kaimelis, vardui 
“Akadame”, kur gyveno Pla
tonas. šitame kaimely j Plato
nas mokiniams dėstė filosofi
jos mokslą po ciprisų, med
žiais aukštom sienom 
tam sode. Net ir po 
mirties, jo studentai 
žmonės Platono ratelį 
“Akademija”. 

. r
šita Platono filosofijos mo

kykla gyvavo net iki 529 m. 
po Kristaus, kol Justinianas ją 
uždarė kaipo pagonišką įstai
gą. Bet žmonių ir mokslinin
kų susidomėjimas ta garsia 
mokslo įstaiga, nesumažėjo. 
773 metais Charlemagne leido 
atgaivinti prieš porą šimtų me
tų uždarytą akademiją, kuri 
buvo žinoma kaipo “pagoniš
ko mokslo” įstaiga. 9-tam am
žiuj akademija praplėtė moks
lo sritis. Nuo to laiko litera
tūros ir mokslo akademijos 
pradėjo kurtis ir vakarinėje 
Europoje.

1380 metais pirmą Architek
tūros Akademiją įsteigė Vis- 
conti Milano mieste.

Pirmoji pasaulyj dailiojo 
meno prancūzų akademija bu
vo įkurta Paryžiuje prig, Liud- 
viko XIV 1648 metais, apie 
kurią susispietė ^daflinirikai, 
skulptoriai, architektai ir gra
viruotojai.

apsup- 
Platono 
ir kiti 
vadino

Londono Karališką Dailiojo 
Meno Akademiją įkūrė kara
lius Jurgis III, 1768 m. su 36 
originaliais akademikais..

1816 metais karalienė Elž
bieta įkūrė rusų Karališką 
Meno Akademiją Peterburge 
(dabar 'Leningradas). Tuo pa
čiu laiku Ispanijos karalius Pi- 
lipas V, Madride įkūrė Acade- 
mia de Bellas Artės. Jis dar 
įkūrė keletą akademijų Pieti
nėj Amerikoje, tarp kurių gar
sią Rio de JaYieiro akademiją 
(1816 m.)

Amerikos Nacionalę Dailio
jo Meno Akademiją įkūrė Sa
muelis Morse, portretų tapy
tojas ir * telegrafo išradėjas, 
1826 metais, Philadelphijoj.

šita akademija dabar turi 
403 narius, įskaitant 105 tapy
tojus; 34 skulptorius; 5 archi
tektus, ir 113 bendradarbiau
jančių akademikų.

Čia suminėjau tik svarbes
nes mutsų istorijoj akademijas 
ir toli gražus ne visas, pirmon 
vieton imdamas akademijos at
siradimo pradžią.

Visam pasaulyj dabar yra 
daug įvairaus, mokslo akade
mijų ir institutų.

riuomenės ir organizacijų paradą per’ Nepriklausomybės šventės minėjimą Kaune.
‘ •• į ■ TSR Photo.

krosnyje. Per šitą spalvų Škė
mą jis prieina prie rytų mis
ticizmo, kuris tiesiog įsisiurbia 
j žiūrėtojo mintis ir kažkaip 
tave verčia pajusti orientaliz- 
riio dvasių, jo kultūrą, kažko
kia tai realybe.

1 " ' 1 . ą -R....—-...m. , ■

Italų stįilptorius mirė 
pradėdamas dirbti prez. 

Rooseyelto biustą.

Dėl pragyvenimo pabrangimo kilo streikas

Pushmanas savo kūrybai 
paprastai ieško medžiagos

Menas ir Politika 
Europoje

valstybių, kuomet dvi priešin
gos idėjos — kolektivizinas ir 
individualizmas — eina viena 
prieš kitą.

Mussolinis, sako Dr. Ncu- 
meyer, labiau skiriasi nuo Hit
lerio ir Stalino tuo atžvilgiu, 
kad jis pats norįs menininkus 
mokinti meno. Jis mėgstąs 
šiurkštų, abstraktišką moder
nizmą, ypatingai naujoj archi
tektūroje ir tapyboje. Ypatin
ga dar esą tas, kad visi dik
tatoriai daugiau ar mažiau 
yra saumyliai. Jeigu kas ne
sutinka su jų nuomone, tam 
nėra pasigailėjimo. Jis tada 
nieko negali savistoriai kurti, 
O jeigu to negalima daryti,

Dr. Alfred Neumeyer, direk
torius Californijos Mills Col- 
lege Art Gallery, lankęsis Eu
ropoje, o dabar skaito paskai
tas tema “Europos Moderniš
kas Menas” Dr. Neumeyer tarp 
kitko nurodo, kad Rusijoj, Vo
kietijoj ir Italijoj vienos par
tijos politinis slogutis spaud-. 
žia ne tik liaudį, bet ir meną. 
Ten, girdi, nė mokslas, a nė 
spauda, nė menas negalįs sa- 
vystoviai gyventi nė protauti. 
Visokia kultūrinė veikla yra 
akylai sekama. Diktatūra, ar 
ji butų rusiška, vokiška ar ita-Į tai tavo idėjos ir dvasinis gy- 
lijoniška, yra diktatūra ant 
viso krašto žmonių. Tik tokie 
žmonės ten turi vardą, kurie 
pataikauja ir šiaip sutinka su 
valdžia.

Prelegentas mano> jog inte
lektuale tendencija meno sri
tyje baigia savo dienhs. Rusi
jai ir Vokietijai intelektualiz
mas išrodo deformuotu ir pra
gaištingu dalyku.

šitos trys, diktatorių valdo
mos valstybės, nepriĮlhžįsta to 
fakto, kad menas turįs būti

Tik jis temoka tinkamai su
virškinti rytų civilizacijos pa
pročius ir duoti mums apie 
juos daugiau žinių. Štai kad 
ir šitie šeši jo kuriniai, kurie 
yra be galo įdomus tekstu, 
stilium, spalvų darnumu ir 
savo reikšme: “Vasaros Prie
tema”, “Prisikėlimas”, “šven
tas Kiniečių žirgas,” “Mano 
Turtai”, “Praeities Džiaugs
mai”, “Geroji Dievaitė”. Taip
gi dar vienas jo įdomus pa
veikslas, pavadintas “Pražu
vę ^Viltys”, sukaupia kinie- 
tiŠkų ‘v ktlkltiBią ii* poeziją. 
Žmogaus viltis, svajonės auga 
ir žydi, kaip pavasario žiedai, 
o žųsta—kaip rudens* lapai 
krisdami į purvyną. Kiekviė- 
nas Pushmano paveikslas ką 
nors apie save pasako, nekal
bant jau apie jų technišką 
gražumą.

Reikia pasakyti, kad PuslP' 
manas savo paveikslams rė
mus perka iš senų bažnyčių. 
Vienas toks rėmas, į kurį yra 
įdėtas “Žuvę Viltys” paveik
slas, yra 13-to amžiaus se
niena. Sako, vien- tik rėmų 
vertė sienkianti $27,000.

Vasario 6 > d. Washingtone 
staiga mirė] garsus, italų skulp
torius, Francis La Moriaca.

• v ■ _•

Jis atvyko Amerikon pada
ryti 12 žirnių amerikiečių 
biustų, tarp kurių ir preziden
to Rooseyejtb biustą. Vos tik 
atsisėdus r^ooseveltui pozuoti, 
skulptorius : staiga krito negy
vas. Jis bųyp 49 metų amžiaus.

Pridš atvyksiant Amerikon 
La Monaca Romoje padarė 
popiežiaus Pijaus XI biustą ir 
kitas šešias figūras.

ness Men’s Art Club. Prie ši
to kliubo priklauso: biznieriai, 
kunigai,\ daktarai, mokytojai, 
advokatai, chemikai, inžinie
riai ir kitokie., Kliubo studijos 
ir patalpos randasi adresu 63 
E. Adams St. Ten jie turi kle- 
sas, mokytojus ir viskas. ko 
reikia, kad mokintis dailės.

Dabartiniu laiku minėtas 
kliubas turi savo narių dailės 
parodą Maudei Bros, krautu
vėje 9-am aukšte, ten, ku‘r per
nai buvo 
da.-

Paroda 
gan gerų

lietuvių dailūs paro-

gan marga. Yra 
daiktelių.

Businčios Parodos

ir

venimas būna sugriautas. Dū
liai ko gali būti ir visai tautai 
nuostolis.

Nepaprasta paroda, 
kurią verta pama

tyti
Ką tik atsidarė reta ir įdomi 

Hovsep Pushmah tapybos pa
roda Andersono meno salone, 
adresu 530 So. Michigan avė.

Paroda susideda tik iš 20-s 
menui, ir kad menininko dar- eksponatų-payeikslų. Bet jo 
bas yra maždaug jo asmeniš
kas dalykas. Tačiaus diktato
riai jiems diktuoja ką jie turį 
dirbti. Paprastai yra reikalau
jama, kad menas Interpretuo
tų apielinkės arba komunos 
idėjas ir veiklą. Talentingi ir 
didelių gabumų menininkai, 
kūrėjai naujų ir dar nežinomų 
epochų, vargiai be tiktų iš an
ksto parašytam ir, dažnai siau
ram, apielinkės ar komunos 
receptui. Yra žinomas daly
kas, kad menas visuomet yra 
pastovesnis daiktas, kaip bet 
kuri vienos partijos valdžia. ’ 

Anot prelegento, esą tragiš
ka padėtis kai kurių Europos

Paskaita apie Austrijos 
pieną.

. . .“7 ,
i 45 vaL- vakaro,

Ateinantį; ketvirtadienį, ko 
Vo 18 dv 
Art Instituto’ Fullerton Hali 
salėje bus įdomi paskaita te
moje “Austrija Seniau ir Da
bar’’. Bus rodomi stereoptiniai 
paveikslai. Prelegentė p-lė He- 
len Parker, "aiškins Austrijos 
monarchijos > laikais dailę ir 
pokarinės architektūros, iki 
šių laikų, pažangą. Be to pa
veiksluose parodys įdomius 
Austrijos miestus ir kaimus.

Įžanga dykai. ,v
' Šilas paskaitas finansuoja 
p-nia Bartlett, kooperuojant 
Art Instituto švietimo departa
mentui. ' *

Čikagos Švedų Kliubas, ba
landžio 3 d., atidarys savo 
metinę dailės ir skulptūros pa
rodą kliubo galerijose, adresu 
1258 N. La Šalie Street. Pa- 
roda tęsis- tik - vieną • sąvaitę. 
Įžanga dykai.

• 16-ta tarptautinė akvareles 
dailės darbų paroda atsidarys 
kovo 17 d. Art Institute ir 
tęsis iki gegužės 16 d. šitoj 
parodoj dalyvauja ne tik A- 
merikos, bet ir Europos daili
ninkai. 

t

Pushmanas seniau buvo či- 
kagietis. Dabar nuolatinė jo 
gyvenimo vieta yra Paryžiuje.

Paroda užsidarys kovo 20 d.
įžanga dykai. —š.

Atsidarė The Municipal 
Art League dailės 

/ paroda.

Goodmano teatre stato 
Shakespeare’o veikalą 

“Winter’s Tale”

Čikagos .Lietuvių Menininkų 
Kliubo dailės darbų paroda, 
praeito sekmadienio kliubo su
sirinkime, buvo atidėta iki 
ateinančio rudens. Šį pavasari 
surengti parodą nebuvo gali

ama, peš kliubas neturi pini
gų-

paveikslų gražumas, spalvų 
žavingumas z ir rytų grafikos 
įtaka bei reprezentacija, pri
klauso tik augštai vertinamo 
meno klasei. Kiekvienam savo 
subjektui jis duoda ypatingą 
spalvų intonaciją ir interpre
taciją. Jis, kai koksmagikas, 
žiūrėk ir nepastebėsi, kaip iš 
melancholiško impulso staiga 
pereina j linksmą šviesią nuo
taiką. Mėgiamiausi Hovsep 
Pushmano pigmento trejukė 
(triad) yra šarliotai, sukombi
nuoti su svaiginančiai žaliai- 
mėlynais tonais, kas primena 
lyg ugnies, tamsiai raudonų 
žarijų rusenimą prigesusioj

Praeitą tfečiadiehį atsidarė, 
The Municipal Art League 
dailės paroda,, adresu the 
Union League Club, 65 West 
Jackson Blvd<

Eksponatų yra apie 40. Visi 
šitie paveikslai yra didelės 
vertes. Viršminėta draugija 
per trysdešiųit ketverius me
tus supirkinėjo paveikslus iš 
Art Instituto Čikagos daili
ninkų dailės darbų , parodų, 
kurie buvo apdovanoti premi
jomis?

(The Municipal Art League 
draugijos tikslas yra rinkti 
dailės darbus, kurie vaizduoja 
Čikagos miesto ąrba jo žmo
nių gyvenimą. (

■ ■

Draugijos nariais, yra meno 
mėgėjai ir šiaip turtingi žmo
nės. . .

• /

Paroda tęsis apie metus lai
ko. Įžanga dykai.

Nuo kovo f5 d. Goodmano 
teatras vakarais pradės vaidin
ti Shakespeare’o veikalą “Win- 
ter’s Tale”. Vaidinimas tęsis 
iki kovo 22 d. Kovo 18 d. bus 
vaidinama ir po piet.

Vaidintojų sąstatas —- Good
mano teatro artistai.

Įžanga prieinama.

Art Institutas įvedė ‘ąir 
condition’ ir šviesą 

įtaisymus.

Universiteto studentai 
remia Ispanijos 

liaudį
TORONTO, ONT. — Toronto 

universiteto studentai sudarė 
Ispanijos liaudžiai šelpti komi
tetą ir tas komitetas pagamino 
tam tikrus ženklelius su užra
šu: “I give for Dr. Bathune” ir 
juos platina tarpe torontiečių. 
šio komiteto tikslas, pagelbėti 
Dr. Bathune’s keliaunamai li
goninei, kuri dabartiniu laiku 
ratidasi Madride ir patarnauja 
sužeistiesiems laike civilio karo.

—Rep. XX.

•Vos porą dienų kaip rašiau 
jums laišką, o štai jau ir vėl 
naują drožiu. Mat, norisi 
jums nedelsus pranešti, kad 
Kaune kilęs netikėtas streikas, 
taip lygiai, kaip netikėtai ji
sai kilo ir taip pat jisai neti
kėtai baigėsi. Tiesa, gyveni
me mažiausiai būva bet kokių 
netikėtinumų. Visur galima 
rasti ryšis ir priekastis.

Jau seniau rašiau, kad Lie
tuvoje staiga pradėjo kilti 
maisto produktų kainos, o už
darbiai pasiliko ti.e patys. Tai 
darbininkai turėjo griebtis tų 
seniai išmėgintų kovos būdų, 
kad savo medžiaginę būklę 
kiek pastiprinus.

Ar streiką laimėjo, tuoj pa
klausit? Darbininkų laimė
jimai visuomet yra labai są
lyginis supratimas. Ką reiš
kia šiuo atsitikimu kelių pro
centų, kad ir ne keliolikos lai
mėjimas. Patys darbininkams 
reikalingiausioj i maisto pro
duktai apytikriai, vidutiniai 
imant, pakilo 40—50%, na, o 
darbininkai, šiuo atsitikimu 
“laimėjo” algos pakėlimo aukš
čiausiai iki 20% ir mažiausiai 
10%. .

Tai išvada butų ta, kad me
džiaginiai veik nieko nelaimė
jo, bet moraliai, žinoma, turim 
didelių laimėjimų. Viena, 
kad toje kovoje išmėgino sa
vo jėgas, o antra gimė dides
nis solidarumas ir pąsitikėji- 
mas savimi.

Jei Lietuvoje darbininkui 
medžiaginė būklė pereitais ( 
metais žymiai yra sumenkėjų- .■ 
si, tai šiaip jau Lietuvos ūkiš
kas gyvenimas yra žymiaf šit- 
stiprėjęs. .

Lietuvos ūkiškojo gyvenimo 
žinovai tvirtina, kad pereitais 
metais Lietuvos prekybos apy
varta padidėjo bent 15%. Tie
sa, Lietuvos ypač smulkioji 
prekyba, to verslo žmonėms 
didelių pelnų neduoda. Vidu
tiniai imant, smulkmenų pre
kyba verčiasi iš 12%, tai yra 
prie urmo kainų parduoda- 
mąjai kainai prideda 12%. 
Jei turėsime galvoje,, kad tok
sai detalistas prekybininkas 
iš tų dvylikos procentų turi iš
laikyti tarnautojus, sumokėti 
valstybės ir savivaldybės mo
kesčius ir, be to, pats turi išsi
laikyti, tai, žinoma, čia daug 
neuždirbsi. Bent tiems preky
boje geriau sekasi, kurie ver
čiasi be samdomų darbininkų. 
Urmo prekyba turi didesnius 
pelnus, bet ir čia daug pri
klauso kokiomis prekėmis ver
čiasi. Yra tokių net plataus 
vartojimo prekių, kurios ir ur
mu perkamos tik iš kelerių 
procentų. Bendrai sumetus 
tiek urmo, tiek detalė preky
ba Lietuvoje nėra labai pel
ninga šaka.

Bent paskutiniais metais 
daug didesni uždarbiai yra 
pramonės srityje, ypač teksti
lėje, spiritų varyklose, tabako

bramže ir kitur. Kai kuriuose 
šiuose branžuose daugiau kaip 
litas ant lito uždirbama.

Šiuose branžuose darbinin
kų uždarbiai labai yra maži. 
Bet gi jie žymiai vis dėlto ge
resni, kaip prekyboj e.y Preky
boj e tarnautojų tarnyba laiko 
žvilgsniu visai > nenormuoja
ma, Čia ‘ dešimties valandų 
darbo diena tai visai norma
lus reiškinys; dirbama, net po 
dvyliką ir keturioliką valandų. 
Tuo metu kaip pramonėje ir 
apiatuose yra įsigalėjusi as
tuonių valandų darbo diena; 
jei Čia daugiau dirbama, kaip 
aštuonias valandas, tai darbi
ninkai gauna viršvalandžius.

Veik visose tekstilės ir spau
dos dirbtuvėse dirbo pereitais 
mętais trimis pakaitomis, ki
taip tarus, visa parą be per
traukos ėjo darbas. Žinoma, 
taip buvo ne kasdien, bet 
sezoniniu metu. Vasaros lai
ku visur darbai žymiai suma
žėja, todėl tuomet ir dirbama 
dažniausia tik viena pakaita. 
Bet už tai medžio apdirbimo 
pramonės šaka, kaip tik vasa
ros metu labiausiai pagyvėja.

Pereitais metais atidarytos 
Lietuvoje aštuonios naujos į- 
monės, į kurias investuota 
ketvirtis milijonų litų.

Visose pramonės šakose pe
reitais metais dirbo dvide
šimt keturi tūkstančiai darbi
ninkų, o tuo metu kaip 1935 
metais jų buvo tik 19,000.

Štai kokios gamybos šakos 
palyginus jas su 1925 metais 
pereitais metais žymiai padi
dėjo: alaus — 38%, spirito—

raus
vaisvynio — 21%, cuk-
— 32%, maisto produktų 

popierių, poligrafijos 
—15%, medžio — 3%, elektros

imant, maistas pakilo 15 pun
ktų arba, kitaip tarus, maisto 
produktų kaina pakilo 23%, o 
tuo metu darbininku uždar
bis palyginus jį su 1935 me
tais pasiliko tas pats, tai štai 
dėlko prasidėjo streikai.

— Jūsų Keistas.

$953,000,000.00 išmo 
keta didžiojo karo 

veteranams
Galo mokėjimui dar nesimato

Art Instituto (Čikagoje) de- 
koratyvio meno galerijos Hut- 
chinsono skyriuje ir rytų me
no salėse, dabar padaryta, di
delių permainų. Panaikinta 
naturalė šviesa ir įvesta dirb
tina pastovi iluminacija. Pa^ 
gerinta Ventiliacija įvedant air 
conditioning sistemą. Balius
trada ir kreivi laiptai iš Gun- 
saulus salės į Hutchinsono 
sparną, permainyta, plačiais 
laiptais vietoje buvusios ma- 
sonieriškos baliustrados.

____  i 
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Įvairių profesijų žmo 
nių meno paroda

Čikagoje yra susiorganiza- 
‘vęs taip vadinamas the Busi-

LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS INž. K. ŠAKE
NIS uždeda vainiką, ant Nežinomojo Kareivio kapo Ka
ro Muziejaus sodnelyje per Nepriklausomybės šventės

Nepriklausomybės Iškilmės Kaune
4, • k' » • s

TORONTO, ONT. — Kalbė
damas militarinio instituto su
sirinkime, Hon. C. G. Power pa
reiškė: “laike aštuoniolikos me
tų Kanados valdžia jau išmokė
jo $953,000,000.00 didžiojo ka
ro veteranams ir dar galo nesi
mato tam mokėjimui.”.

čia dar ne viskas. Praeitas 
karas Kanadai kainavo milionai 
dolerių ir tūkstančiai jaunų vy
rų žuvo Franci jos laukuose; 
tūkstančiai jaunų 'vyrų grįžo 
amžinais invalidais, kurie jau
čiasi nelaimingais ir nuskriaus
tais šiame pasaulyje.

šiandien Kanadoje yra vienas 
buvusio karo « kareivis, kuris 
ant kūno neturi odos ir per aš- 
tuonioliką metų jis yra laiko
mas tam tikrame įtaise ir tam 
tikroje alyvoje, kuri apsaugoja 
jo kūną nuo puvimo ir žaizdų.

Šiaip tas kareivis yra sveikas, 
tik tas blogiausia, kad ant jo 
kųno negali užsidėti normali 
oda, kurią jis prarado laike di 
džiojo karo, nuo nuodingų dujų 
vokiečių panaudotas savo prieše 
sunaikinimui.

Praeito karo skolos dar neat
mokėtos. Kareivių žaizdos dai 
neužgijo, o jau ruošiamasi prie 
antro k£ro, prie antrų žmonų 
žudynių ir dar baisesnių žudy
nių, kokios buvo praeitame ka 
re. —Rep XX
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NAUJIENOS, Chicago, III.

RYTOJ “NAUJOS GADYNES” OPERETE 
“DUNOJAUS ROŽE”

Gražus veikalas bus pastatytas Chicag’os Lietuvių Auditorijoje
Operetės akcija vyksta “Du“Nąųjos Gadynės” ęhoras ry- Operetės akcija vyksta “Du- 

toj po pįet^ stĄty. pakr^įųoąę, >l^p ja-

^pjąuą BpŠė-” Pidžiųma opere
tes muzike^ yra paremta gar- 
'ąiįjų“ valcų kompozitorių strau
sų7 melodijomis ir yra graži. 
*■ Iš "operetės turinio pasirodo, 
kad Dunojaus šalies karalius

žią dviejų aktų operetę, “Duno-filmą 'sjėJ iš pavad.nimo, “Du- 
jaus Rožę.” >

Pastatymas įvyks Chicagos
Lietuvių Auditęrijoje, 3133 So. 
Halsted street, kuri nesenai 
buvo grąžai atremontuota ir 
padidinta.

Programas prasidės 4:30 vą-įisedt ant sosto, bet tas sostas' 
landą po pietų. Bilietai yra po 'labai nctvi-ka's. Prisidirbęs ge-

<*.*■*’. " * ■•.»!< - .k ' ‘ • A- k • . «

65 centus iŠ anksto, p 75 cen
tus prie durų. Bilietus daę ga- 
Įima gautf p^s etiopo, narius,o 
rytoj — prie dųp£.

“Dunojaus Rožėj” dalyvauja 
visa eile žymių “Naujps Gady
nės” chpjęd ąoji^tų: Florence 
Balsiutč, Ant >ine.tte Mąnkevi-

nice la^iąskaiįą, Jįęatrice Moę- 
kus, Ą. Dainienę, Stanley 
ccbs, f. Ąlvikas ix lęiti.

Sostus sįiunokino. Q. Stepo
navičius, choro vedėjas. Jis ves 
orkestrą ir. chorą laike pas maty
mo.

nėr olų, jis nepajėgia jų suval
dyti. Gėnerel^l daV° honspira- 
ęijas prieš savo, valdovą.

■ ' Ąkęijdje figūruoją ir kelios 
gi’ažuolęs, kurios duodą pradž’ą 
roųąansąms. Bet nei romjahsai 
nebūtų gaRM.ą revoliucijų sulai
kyti, jeigu kaip tik į laiką ne
būtų atvažiavę? būrys smarkių 
amerikiečių, kurią pradėję sa
votiškai šeimininkauti, taip dą- 
lykųą sutvarkė, kad vargu Du
nojaus šalyje atsiras galimybė 
naujai revoliucijai.

“tunojaus Rožę” sulietuvino 
gabus vertėjaš, F. Mockapetris.

Jj’o, yaįdinLmo sa ej.e. įvyks ša
kiai, kuriems gros geras orkes- 
tras. (Sp.)

“Natalka l’oltavka”

Gęažių tįaįmj, muzikos ir svar
bių pranešimų programas

M; 5-3V *
VAIZDAS Iš FILMO “NATALKA POLTAVKA”, 

hųri.s yra rodomas Sonofone teatre, prie Van Buren ir 
WąbĄSh gatvių. ;

FĮlmas yra gražus ir gerai pastatytas. Jį gamino Va
ši! Ayremepko Produ.ętions, ukrainiečių grupė.

“Natalka Poltavka” bus rodoma įki atęihąnčio ket-
virtadienio.

*
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Aplikacijų blankas galima 
gauti pas d.istrikto direktorių 
naujame pašte trobesy Chicago. 
Aplikacijas reikią išpildyti ir 
priduoti ne vėliau, kaip kovo 29 
dieną

šeštadienis, kovo 1’3, 1937 
aA. ttji m u si Rusi j a”

Marąuette Park
Marąuette Park Lietuvių Pi

liečių Kdubo mėnesinis susirin
kimas Įvyko sekmadieni, vasa
rio 28 d., parapijos svetainėje.

Tarpe svarbesnių įvykių buvo 
sekanti r prisirašę 8 nauji na
riai, A. Malinsk’o papurtas Iraus 
porta'cijps klausim u iš pietva
karinės miesto dalies komisijos, 

. ; »« t « • • o ■ »' » ‘ • *

darbas varomas pirmyn dęl pa
gerinimo susis ekimo su vidur- 
miėsčiu. Skaitytas- laiškas A.
Kūm^kio, Marųuette Farkų (Ji-1, 
rektoriaus; 'tai buvo užkvjeti- !

, mylių į vaiandą OSth ir 71st 
gatvėmis, (arpe Western ir Ca- 
Kfornia avė., ir tai trurppu lai
ku bus pažymėta tam tikromis 
iškabomis. Už tai valdyba tapo 
įgalintą pasiųsti aĮdęrmanui pa
dėkos laišką.

*' Užbaigus kliubo reikalus, se
kė viešas programas. Kalbėjo 
teisėjas J. T; Zuriš. Išreiškė pa
dėką už jam suteiktą paramą 
laike rinkimų ir progą kalbėti 
šiame susirinkime. Tarp kitko 
pareiškė, kad visuomet stengsis 

Į lietuviams pagelbėti ir drauge 
su jais darbuotis.

Po to kalbėjo adv. J. Grish

ves, kljubąs, prgąųi^ą-
cijas ir spausti juos be atleidi
mo. O. svarbiausia — laikę rin- 

’ • » -i ' < • • # * ' , < 2

kimų repiįi ne partijas, bet są
žiningus ir tinkamus žmones i 
valdiškas viętas. i X Ąt ■» . ‘(.S

Miesto saugumo komisijos 
narys įdomia kalba aiškino apie 
išvengimą nelaimių su automo
biliais ir rodė judamus paveiks-' 
lūs.

Svetainė >buvo pi’na žmonių.

Kvotimai valdžios 
darbams

mas čalyvaųti atidaryme viešos p0 to kalbėjo adv. J. Grish 
patalpą (Field Ho.ųsę.) kovo 15Į ir' Cook Coųnty Civic Council 

atstovas. Nelson apie augštus 
kad taksus. Ka'bų išvada ta, kad 
^nLpaįitĮkieriai. - yra "gerai crgani< 

- a •^jžubti „ tai iri tjjcsų mokėtojams'] 
žįayimo greitumą ne daugiai: 25 Teikia' ^organizuotis j bepąrty-

d., laiškas priimtas.
Pranešimas Beacham’o, 

13-to wardo aide rm anas J. 
gavo patvarkymą, nu., ta ta r

JEI
Nori Būti Graži

• 5 -r * /« ' ♦/» • . Y* f ’

Nori Savo Groži

Nąudok \

l^Į)A PbDRĄ
■lis palaiko veido odos ųą(ur^.lj švelnunią... 

apsaugo nuo prakaito s k y I d i u užsikimšiĘno... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie
tuviu NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponią ir papęlė, NIDĄ PUDRĄ pąb^ų^k.

NIDA DABOHATORI.JOS išdirba NIDA LIPSTIGK, kuris 
spalvos pąstpv.ųmų ir švelnumu vąrgu turi sau lygaus.

Žemiau tęlpa kupopąs,. lęųrį pųpaudoJųs? galima gauti ir 
NIDA pudrą ir NIDĄ lips tieką (dį ,n ųniąžįn tą kainą. ,Kaipa 
laikinai numažintą tam, kad čiupti materįD^s pręgą sų NIDĄ 
produktais susipažinti. ’ > ‘

r * *. • ; . «

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponą šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių norile- ijf ppsįųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui kai jis jųins pristatytas Nida pU(lrą ir lypstik’ą.

NIDA LABORATORIES,
A. G. KARTANAS, Sav.. . '.. .
2555 West 6.9,1b Slreet, ,
Chięągo> HHuoįs. /. -

Vrašuu ątsiysĮj man NIDĄ Ppvvdęr)
; wuty vect.es

Varsąs: □ Fiesh; □ Ivory; DPeachj □ ųnęljtė;.

į 6 Raspbėrry;

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

♦ kuponu, tik už ..... $5$
(Pažymėkite kryžiuku varsas,

(Pinigų nesiųskit, sumokėkite
tais už persiuątimią,

VARDAS   ........čF..... .. .....

ADRESAS ..................t..... č
MIESTAS ..... ............... ......7.....

ir NIDĄ LfPSJFICK 
Varsos: O Orange;

1% ♦
U-.v

.Uk kariu su keliais 
kytus kinietikus).

VALSTIJA
1* i ‘ V 1

Kongresit.anas A. J. Sabąth 
praneša apie ąękąųiųs civilės 
tarnybos kvotimus valdžios dar-

1 bams : k 7'/ ? :■ .
Junior Fohes'ėr $2,000 .lie

tinė alga, f ’7
Junior Range EKaminei* —Į 

$2,000 metams^ " f X .
Užba' gųs programą girdėjosi Mechanical firigįiįeer (Diesel 
pageiįavųn.ų, kad kliubas pa- DeSign) — $3,800 metams. ■ 
įtiektų daugiau tokių pramogų. ' Associate ■ Mechanical Engin- 

eer (Diesel Design) š3,200 m.
Assistant Mechanical Engin- 

eer (Diesel Design)! $3,200 m.
Navy Department: '
G.i.-aduatę N-ųr^ę — $-1,8,00 m., 
Jfuniox Qradųatė Nurse $1,6^0 
Public Health Nurse $2,000. 
Graduate N^rsę. (tįęneral 

Staff D.ų.ty.) — $,i?3P0 metams. 
! Nurse Technicįąn (Ba'cterio- 

ivyko kovo 7 Aogy and Rbęntgemdogy Com- 
i. Pro-'bined) .... $.l,$6o metarps.

g iin Indian -Field Service( inc'ud- 
V Jing Alaska). Department of 

Interior.

F. A-n s, Kliubo koressp.

Roseland
Laisva manių vakaras gerai 

,-x pavyko.y

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 1 kuo
pos parengimas i 
dieną ir pilnai pasisekę, 
gramas buvo įvairus ii 
sėkmingai išpildyląs.

Kalbėjo’--Dr. M^F^ęris, lais
vamanių dzūkas pasakė mono
logą, o trys mergaitės šokėjos 
irgi''atliko savo užduotį vyku
siai. Naujosios Gadynės cho
ras šį kartą nešikštavo nė du
etu, ne kvartetu, ir visas cho- 
ras net dviem atvejais padai
navo labai gražiai.

Todėl laisvamanių kuopa ta
ria ačiti visiems programo da
lyviams, kaip tai Dr-tii Mar- 
gcrįuį, trims mergaitėms, Nau
josios (radynės chorui ir jo ve
dėjui J. Steponavičiui. * Ačiū j 
taipgi Naujienoms už vakaro1 
pagarsinimus.

Kovo 9 dieną įvyko mėnesi-1 
nis Laisvamanių kuopos susi
rinkimas. Čia visieins1 buvo' 
jįdomu, ką pasakys vakaro' 
rengimo komitetas. Kadangi 
ti'kietai buvo iš anksto na
riams išdalinti pardavimui, 1/eti 
dar nesugrąžinti, tai komitetas i 
negalėjo pilną raportą išduoti, r 

■ Vienok praneąė, kad viskas iš
ėjo gerai, pelno busią apie 
tp.uskąpį dolerių, nes atsilaų- 
kiusięji nesigailėjo bąliavoti. 
■Na, o kas nepažįsta Kazio Gi
lto,s — jis kur pasisuka, tai ne 
įsaųsaį!

Šis susirinkimas ėjo gana 
greitai. O jeigu susirinkimą,! 
greitai užbaigiama ir dar yra 
■laiko, tai dienotvarkėj pažy-j 
meta, kad bus diskusijos arba 
prakalbos, jei yra kam kąb- 

i. šia proga teko Jukeliai 
Jis agi- 

ži-

i ■ . . .

| heli. f"
’?[!() minučių kalbėti.
Vtąvo už “b.endrĄ
Į norta, p;o prakalbęs kas nori,

pastąbąs da- 
Mazįliauskas'la proga Mazųiauskas

| Įr p.asįnąųdojo- Ksųp, ' jgirdį,} j 
l'galima eiti į bendrą frontų su

\ ‘ tokiais ąsmeųųns, kaip Šol6m-
» ska.s, k urs s sekmadieny, kovo
1’7 dieųą,, Darbininkų svetainė-1

- - je prakalbą sakydamas slykš-j 
. ' čiaįUšiais žodžiais- iškeikęs

| “Naują Gadynę”, ir jos vedė^

torius ir kitus jSm nepatinka-
I ųms žmones., L
I - ' - -^ Stepukas.

1 čiąusiaiscąn

. . .. | “Naujienų” rędak-

Primiųtina radio klausyto
jam, kad rytpj, ned.ėldieny, li
tą valandą priešpiet iš stoties 
VV.G.E.S. transliuojama regu- 
lįąris nędęldienio radio pro- 
'į^ąmas leįdžįĄųias pastango- 
mis Progress Bendrovės Krau
tuvės, 3.224 South Hąlsted st. 
Kaip ir visuomet, taip ir ry- 
tpj programo išpildyme daly
vaus grupe žymių dainininkų, 
muziku ir kalbėtojų. Prie jų 

ir rinktinų dainų bei 
'jįniižikoą, klausytojam bus ido- 
rnų girdėti prąnešimus įš Pro- 
!grėss’Krautuvės prekybos, apie 
įdidį priešvelykinį išpardavimą. 
Klausytojai girdės ir turęs pro
gos sužinoti kaip prieinamomis 
išlygomis galima susipirkti vi- 
sokiaš namams reikmenes. Pa
kartina nepamiršti pasiklausy
ti. i Rep. J.

New Jersey Valsti 
jos Įstaiga Ieško 
M. A. Jamison’o

William L. Vanderhoof 
Ągency, Qrange, New Jersey, 
prašo lietuvį, NĮartiną A. Janu- 
son atsiliepti “d.eedo” pasira
šymo reikalų. Reikia kreiptis 
į Miss E. M. Vąnderhoof, 301 
Mąin Street, Orange, New Jer
sey.

Jąnųson pirmiau gyveno ad
resu, 82 Wheeler street, West 
Orange, N. J..

. f.
tvįr • *-v.*?

SCENA Iš FILMO “ATGIMUSI RUSIJA” — “RUS- 
SIA REBORN”, kuris bus rodomas pirmadienį, kovo 
15 d., Chicago Orchestra Hali saloje, prie Adams ir Mi-

Paveikslus traukė Julien Bryan, garsus Amerikos 
fotografas, kuris traukia didžiumą paveikslų “March bf 
Time” filmams. (Sp)

ži-
nau-

Real Estatiiiinkas 
Naujam Biznyj

MARQUETTE PARK. 
Kasper Kraszewski, plačiai 
nomas real-estatininkas,
jai atidarė tavern biznį, adre-: 
su, 7013 South Western a ve. 
‘ Kraszewski malonus, sąžinin
gas žmogus. Užlaiko “famous” i 
Schlitz alų, duoda užkandžius 
veltui. Penktadieniais “free ( 
fish”.

Orchestra Hali 8:15
Tik vieną vakarą 

PIRMADIENI, KOVO 15
JULIEN BRYAN 

asmeniui parodys savo didžius 
paveikslus

RUSSIA REBORN
SOVIETŲ RUSIJA 1936 

Paveikslai padaryti praeitą rudenį 
Dabar $1.50—$1—75c plūs 5 taksų

F. Klikna

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MASTER W1NBOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ąpt Užsakymo
FIRANKQM LAZDAS ... ME§ NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS iR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS.
1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ZENITH(Sp)

S i

KaRclicrt Atidąrą bud 9:00 iki 6:00 p. p. Sekmajieniais nuo 
10:0,0, iki 8:00 po piety.

ąREĮPiną’ęS, RAŠYKIT AR TELEFONUOKIT

ALL STATE BUILDERS
2400 W. Madison St. Tel. HAYmarket 3922

KAMBARYS 402
.......................................... .... k. ; ...

Pirkitę savo apieriakes 
krautuvėse 'J ..

Jei jums reikia kas taisyti 
arba perino d ėlhioti sų vė- 
liausiais pagerinimais — 
•‘•f' V-,. -O: •

t . . • v ' • *4 j. . t ■ * . A

U TELEFONUOKIT

HĄYmąrket 3922
mustį ,-patyręs budavotojaš jus aplankys už tai jums nieko neskai
tant. JUs išaiškins jums kaip jus galite pataisyti arba permode- 
lįoot’ savo naiąą pagal FHĄ lengvą išmokėjimo planą.

. Pagal šUšitArinią, ' Hu-o t iki 3 metu, dirbame, viską kas budinke 
reikalinga. Turime didį blaiiij pasifinkiiąa pastatymui gražią ir 

geriausių vasarnamių' už pigiausias kainas. 
Dabaij, kai tik tikrasis laikas budavoti — 

jneų bųdavojame ųet UŽ 150 mylių nuo 
Chįcagos —- speciaU^ųojaines namų staty
ba pėr visų metą — (inansavimą sutvar
kome nuo 5 iki 20 metų išmokėjimui. 
Dykai planai ir ap^kaįęiąvimąi.

, l •

9:00 iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo

—

n

Lengvai pagąuna ir mažas stętis 
Lengvai pagauna Europos stotis: 
Grąžus, malonus balsas:

, gailių nuo 50 auH^čiaųs.

Jūsų senas Radio priimamas mainais.
Zenith Radijų didžiausias pasirinkimas.

Budriko krautuvėje, nieko nereikia įmokėti, tiktai jūsų 
seną Radio. Kitus lengvais išmokėjimais.

ZenilĮi ir kili visi geriausi Radios yra parduodami 
, ” Budriko krautuvėse.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted Street

Tol. Boulevard 7010

Budriki Furniture Mari
3347 So. Halsted Street

BdrikJewelryKrauluve
. 3343 So. Halsted Street ■.

— I I    •— *   —  ' ■    *■ . ■       ■ ..į*...-.  ' Ii... ; , „ .i : » ■„   .r  „į'“ 

ĮDOMUS IR ŽYMUS BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 970 kil. Nedaliomis nUo 7 iki 8 vai. vakare. 
WAAF, 920 kil. Pėtnyčiojnis ir Sųįatomįs nuo .3:30 po p. 
WHFC, 1420 kil. Ketvefgais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

"T* T'.'j jiu

vect.es


šeštadienis, kovo 13, 1937

DVASIŠKI APDŪMOJIMAI VISIEMS
GRIEŠNINKAMS

Rašo Dvasininkas
......."■................. ‘"'T '

KAIP VELNIAS PASIGAUNA KUNIGUS

Jei tu, mielas griešninke, nu
eitum apžiūrėti peklą^ ten, tarp 
daugybės rezervuotų vietų ras
tumei vieną, dėl savo klebono. 
Ar klebonas ten pateks, tai yra 
kitas klausimas, bet vieta jam 
yra paskirta'. Velnias, yra tiek 
įsitikinęs pagauti jo duš,ą, kad 
jau dabar įtaisė jai patogų ka
tilą, nelaukdamas nė paskutinių 
dienų.'

Tau, be abejonės, norisi žino
ti, kodėl ?

Oi, daug yra priežasčių, mie
las griešninke! Tu pastebėjai 
klebono puikybę.- Matai, kaip jis 
pučiasi, kaip nepakenčia kriti
kos, kaip šventu ir kilniu lai
ko save, kaip aukština savo pa
šaukimą ir visas savo kaltes 
suverčia ant kitų. Tu matai, 
kaip jis godus prie pinigo ir ki
tokių žemiškų turtų. Tu žinai 
kaip jis užvydus ir rustus. Ne 
kartą tu sugavai jį meluojant 
ir sužinai iškreipiant visiems 
žinomą tiesą. Tu matai ir jauti, 
kaip pas jį nėra meilės artimo 
ir tikro pasiryžimo tarnauti 
Dievui. Tu nę kartą girdėjai, 
kaip jis pateisina ir užgiria už
mušimus ir skerdynes žmonių, 
jei tiktai tos skerdynės tarnau
ja jo luomo ar partijos intere
sams. Pagaliau, tu matai, kaip 
jis savo namuose laiko gaspadi- 
nę ir laužo kunigystės sakra
mentą. Tu visą tą matai; o vel
nias ir Dievas dar gėriau fnato.
I -i. -V.. ■ *■ >

Dėl to velnias ir nesigaili 
triūso. Dėl to jis ir įtaisė kati
lą ir jau virina smalą, laukda
mas tos valandos, kurioje galės 
įkimšti ten, tą nelaimingą kle
bono duselę.

Jau esame minėję kaip tave, 
mielas griešninke, velnias pasi
gauna į kilpas. Tu jau žinai, 
kad jis tau nesirodo, nekalba, 
nekursto ir negrasina, kaip ma
rijonams, bet kažkaip pakutena' 
ir tu griešiji. O klebonui jis 
dar labiau kutena. Kitaip ver-y 
tus, jei ir tiek pat kutentų, 
klebonas vistiek sparčiau pajus, 
nes jo dirksniai jautresni—ne
nukamuoti sunkiais darbais ir 
rūpesčiais. Tad velnias ir siau
čia po klebonijas, ir kutena ku
nigėlius į griekus, ir gaudo jų 
dūšeles.

Paimkim, kad ir cnatlyvumą. 
Cnatlyvumas reiškia tokį bažny
čios šventos įstatymą, kuris 
draudžia sakramentą kunigys
tės maišyti su sakramentu mo
terystės. O žiūrėk kas atsitin
ka?

Kaip tik kunigas gauna para
piją, velnias tuoj ir pradeda 
kutenti, kad, girdi, reikia tar
naitės. Kodėl ne tarno? Kodėl 
ne kokio nors šventablyvo žmo
gelio, kuris iš visos dūšios ir 
sylos savo tarnautų klebonui? 
Ne, kutenimas nori tarnaitės! 
Tarnaitė bus geriau, daug ge
riau. Ir klebonas ilgai nemąs- 
tęs pasisamdo tarnaitę. Paga
liau, ko čia ilgai galvoti — juk 
visi klebonai jau nuo neatme
namų laikų turi tarnaites.

Matai, mielas griešninke, kle
bonas, kaijj ir tu, sugrie’šijo be 
jokio gvolto. Skaistybe tapo su
tepta, nemaišomi sakramentai 
sumaišyti. Dvi dūšios su trimis 
dideliais griekais pateko j velnio 
spąstus!

Jei klebonai taip lengvai pa
tenka į nelabojo spąstus, tai 
tau, mielas griešninke, yra dar 
prasčiau. Vienintelis tavo sar
gas liko tik sąžinė. Jei tu klau
sai jos balso, tai ji tave išgel

bės, kitaip, — pekla ir karšta 
smala per amžių amžius.

BARGENAI
Iš katalikiškų laikraščių 

surankiojo 
Juozas Kibeklis

PARSIDUODA švento Juoza
po gyvenimas, labai nupigin
tas; kaina tik 10 centų.

ŠČESLYVAS SMERTIS, gva- 
rantuotas devyniems mėne
siams, ir Saldžiausios širdies 
novena. Dabar yra patogus lai
kas įsigyti tą brangų turtą. A- 
gentams duodame didelę nuolai
da. * \

TAVERNAS, visai arti baž
nyčios ; sienos išpuoštos šven- 
tųjų paveikslais. Tinkama vie
ta dėl parių. '< ■

ŽELAUNOS MIŠIOS šventos, 
už dūšias, po $3.00 kiekviena. 
Perkant tris ant karto tiktai 
$8.00.

NEAIKVOKIT pinigų gėlėms, 
kurios dūšiai nieko nepamačija, 
verčiau pirkit šventas Mišias, 
kurios eina stačiai j Dievo šir
dį. $3.00 už vieną, o perkant 
dangiau tiktai $8.00 už tris.

TIKTĄI IKI VELYKŲ. Kad 
pagreitinus nuodėmių išpirkimo 
darbą, klausome išpažinties die
nomis ir vakarais. Prie Komu
nijos šv. galėsit eiti nedėlioję.

NAUDOKITĖS Dievo malo
nėmis dabar! Labai gražiai pra
šau visų parapijonų pasinaudoti 
Dievo malonėmis dabar, koliai 
yra visiems prieinamos, laike 
šių nepaprastų misijų, kad pas
kui nereiktų gailėtis. Misijos 
atsiprovija kiekvieną vakarą.

Taigi, 'vardan Aukščiausio 
musų Sutvertojo ir Jo Sunaus 
Atpirkėjo, labai gražiai prašau 
jūsų atsilankyti vakarais, at
likti išpažintį ir atsiimti kitas 
Dievo malones. Kurie šią savai
tę atliksit išpažintį, tiems, ne
dėlioję duosiu Komuniją šven
tą. — Jūsų Klebonas.

KRISTAUS ' KARALIAUS 
Laivas, tiktai $2.00.

NEITRALITETAS
Kada plėšikas užpuola plėši

ką, Padaužos neina ratavoti.
Kada vagis vagia' nuo vagies, 

Padaužos nemato jokios skriau
dos.

Kada žudikai žudo žudikus, 
mes triukšmo dėl to irgi neke
liame.

Kada fašistas Smetona paso
dino į turmą fašistą Voldema
rą, mes nėjome jo gelbėti.

Mes neverkėme, kada Aust
rijos fašistą Dolfusą užmušė ki
tas fašistas.

Neąikišome ir į Vokietijos 
reikalus, kada Hitleris čystijo 
nacių partiją ir keliems savo 
draugams nukapojo galvas.

Mat, musų yra patirta, kad 
tuomet vyras muša savo bobą 
arba boba muša savo vyrą, kiš
tis į jų tarpą yra pavojinga.

G*al dabar bus aišku, kodėl 
mes nesikišome ir į Rusijos 
bolševikų vidujinius reikalus. 
Pirma jie šaudė ir j turmą ki
šo socialistus, socialistus-revo-

NAUJIENOS, CMcao;.., UI.

CIIICAGOJE VAKAR IR UŽVAKAR LANKĖSI BŪRYS MERGINŲ, KURIŲ 
profesija-'yra pozavimas komercinėms fotografijoms. Jų atvaizdai dažniausiai tel
pa įvairių firmų garsinimuose ir žurnalų viršeliuose.

Jos vyksta į Hollywoodą, kur vaidins filme. . Naujienų Tribūne Photo.
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Iš Keistučio Kliubo
Susirnkimo

Roseland
Kas veikiama draugijose

liucionierius, liberalus, monar- daro. Mat, kuomet kokis kiau- 
kistus ir kontra-revoliucionie- 
rius. Tuo darbas pasižymėjo ir 
Trockis, ir Zinovjevas, ir Ka- 
menevas, ir Radekas, ir visa ei
lė kitų, kuriuos dabar bolševi
kų teismas ( baudžia. Pirma jie 
baudė kitus, dabar juos bau
džia saviškiai. Mums' išrodo, 
kad taip ir1 reikia.' Kožnas turi 
atkentėti Už savo " griekus.

Ir mums nemalonu, kad Troc
kis negrįžta. į Rusiją ir nepasi
duoda sušaudyti. Kada jis ko- 
mendavo rusišką vais'ką, jo teis
mai ir skvodai nerodė nei žmo
niškumo, nei pasigailėjimo nie
kam. .

Padaužos sykiu su tiesiosios 
linijos komunistais sako: “Tuos 
išsigimėlius, tuos svola'čius jau. 
seniai 'reikėjo išnaikinti.”

lių arba karvių piemuo, kokis 
•tvorų maliorius, banditas ar 
šiaip žymus žųįikas bei pusgal
vis užsirita ant žmonių spran
do, jis žino, kad gyventojai jo 
nenori ir net ’ neapkenčia. Jis 
juos valdo kai gyvulius. Papra
tęs kiaules ir karves botagu 
pliekti, jis ir °šu žmonėmis ap
sieina gyvuliškai. .

Melrose Park, III
Lašiniai ir Dievas

Reikalingas karalius

Iš to galite suprasti, kodėl aš 
nusprendžiau paieškoti karalių 
tiems kraštatds, kuriuos valdo 
tautos vadai.. Mažių Urachas da 
nėra miręs. Jeigu gi jis jau am
žinai ilsis, gal yra kandidatų 
kitur, kurie apsiimtų nerezig
nuoti dėl gyvnašlių ir šiaip mer
gų. Turi bveti pastovus vyrai, 
nes niekas nebandys jų nuvers
ti ir respublikas steigti. Kąd ir 
užmuš kurį už žiaurumą, tuoj 
jo vieton bus'pastatytas kitas.

—Monarchisitas.

Kovo 7 d. Hollywood svet. 
įvyko K. P. Kliubo susirinki
mas.

Valdyba pranešė, kad nuo 
pradžios metų yra mirę keturi. 
Pomirtinė išmokėta t ems, ku
rie pristatė tam tikrus doku
mentus, kaip L. K. P. Kliubo 
konstitucija' reikalauja. Ligo
nių šiuo laiku yra kur kas ma
žiau, negu pernykščių metų va
sario mėnesį buvo.

Vajaus komisija kažin ko 
laukia ir nepradeda didesnės 
agitacijos/ kad gauti naujų na
rių kliubui.

Buvo pranešimas iš tam tik
ro komi tetos, kurs šaukia kon
ferenciją prieš maisto augštas 
kainas. Klausimas plačiai dis- 
kusuotas, bet dėl kai kurių 
kliūčių delegatų nerinkta. Nėra 
abejonės tačiau, kad konferen
cijoj iš Keistučio Kliubo narių 
kas nors dalyvaus.

Pertraukoj kalbėjo Dr. Rut
kauskas apie dabartinę Lietu
vos valstiečių būklę ir Ameri
kos Kongreso tarimus veikti at- 
steigimui demokratijos Lietu
voje. Klausytojai palydėjo Dr. 
Rutkausko kalbą gausiais aplo
dismentais.

Kad daugiausiai jaunimo į 
Keistučio Kliubą įtraukti, val
dyba su vajaus komisija su
šauks veiklesnių jaunuolių susi
rinkimą. Yra numatoma reika
las suorganizuoti sporto skyrių, 
kad jaunimas turėtų kuo Keis
tučio .Kliube pasižymėtų .

Keistučio Kliubas atšaukė sa
vo parengimį gegužės 2 d./ka
dangi tą diehą įvyks 
Lietuvių Kongreso 
skyriaus parengimas.

Kas. myli apšvietą, 
kliubo knygynu
nes yra. 500 įvairių knygų.

J. D. Bendokaitis, koresp.

L. D. Aido choras sekmadie
ny, kovo 14 d., J. Stančiko sve
tainėj, 205 E. 115 St., stato 
scenoje gražią operetę “Pepita”, 
kurią jau seniai mokinasi. Cho
rą mokina Elena Pečiukaitė.

Lošimas prasidės 5 v. Įžanga 
60 centų asmeniui. *

L. D. Aido choro pirmininkas 
šiemet yra' Louis Mikutis, jau
nas ir energingas vyras, kuris 
deda visas spėkas, kad kaip ga- 
lint daugiau jaunimo pritrauk
ti prie choro.

L. D. Aido choras'laiko prak
tikas ketvirtadienio vakarais 
Darbinnikų svet., 10413 Michi- 
gan avė.

Amerikos
Chieagos

tai gali 
pasinaudoti,

įtem-

Penk-
Nagi,

&

Draugystė Brolių, ir Seserų 
laikė mėnesinį susirinkimą pen
ktadienio vakare, kovo 5, Tame 
susirinkime, be kitų" draugijos 
reikalų, buvo svarstoma prisidė
jimas prie Chieagos Lietuvių 
Draugijos. Dalyką plačiai ap
kalbėjus, nutarta prisidėti ir iš
rinkta komisija, kuri turės pa
sitarimą su Chieagos Lietuvių 
Draugijos valdyba dėl informa
cijų, kad galutinai susipažinus 
su draugija ir prisidėjimo tai
syklėmis. Draugystė Brolių ir 
Seserų per depresiją sumažėjo 
nariais, o naujais nėra galimy
bės užpildyti tą spragą, nes 
jaunimas nesirašo prie pašalpi- 
nių draugijų. Draugija daro 
protingai, kad -dedasi prie di
desnės ir ant tvirtesnio pama
to pastatytos organizacijos.

Kadangi Roselande ir taip 
daug gyvena Chieagos Lietuvių 
Draugijos narių, tai gal neužil
go susilauksime tos draugijos 
skyriaus Roselande.

—An.

MOTERYS

Kraštas, kurio reikalus tvar
ko patys gyventojai per savo 
išrinktus įgaliotinius vadinasi 
respublika. Padaužų Respubli
koj visą biznį tvarko tautos va
das ir jo ministeriai. Taip pat 
yra daroma ir netoli visose šių 
laikų respublikose. Kiekviena 
turi vadą, kuris kokiu nors bu1 
du apsišaukė vadu.

Vadas apsirūpina taip, kad 
gyventojai negalėtų jo praša
linti ir jis atima jiems teises 
jį kritikuoti ir kištis j valdžios 
reikalus. Tačiau šalis visgi va
dinama respublika.

Tai yra didžiausia Šiderstva 
sviete. Todėl aš reikalauju, kad 
visuose tuose kraštuose, ku
riuose tautos vadai valdo, butų 
įvesta monarchija. Kada gyven
tojai pripažįsta, jog juos turi. 
valdyti vienas žmogus, jie ne
bando jį nuversti, todėl Jis jų 
nebijo. Ir jeigu jis yra protin
gas žmogus, jis duoda jiems vi-k 
šokių laisvių ir teisių; net pasi
kviečia juos padėti krašto rei
kalus tvarkyti. Taip yra Angli
joj, Švedijoj, Norvegijoj, Dani- 
j o j, Belgi j o j, Olandi j o j ir net 
Japonijoj. Tik Italijos monar
chą Mussblinis j užpečkį nuva
rė. Vokietijos kaizeris jau bu
vo davęs gyvento jalus tiek 
laisvių ir teisių, kiek ir tūlose 
respublikose neturėta. Net Ru
sijos caras buvo pradėjęs lanks
tytis prieš savo valdinius. Tau
tos vadai šitokių nuolaidų ne-

Padaužų pastaba. — šį klau
simą urnai apsvarstysime. Ištik- 
ro, kada visokie rakaliai ima 
valdyti ir komanduoti žmones, 
zneišrodo gerai. Juo labiau, kad 
jie kaip ir karaliai pasidaro am
žini. Padaužų žemėj turės įsi
steigti respublika kaip Čekoslo
vakijoj, kur paltys žmonės šal| 
tvarko, arba , padarysime md- 
narchi j ą, kaip* buvo Etiopi j o j.

Rodosi, ką bendro gali tu
rėti pievas su lašiniais . . . 
Bet paklausykite, o pamatysi
te, kad turi.

Melrose Parke yra didžiulė 
plieno , dirbtuvė. Gavau ten 
darbą. Darbas mano sunkus, 
reikalaująs visos jėgos 
pimo.

Ateina pietų laikas, 
tadienį valgau lašinius.
Dievulėliau, ar-nepastebės ma
ne Rymo katalikai. .

Tu, girdi, su mumis dirbti 
negali valgydamas lašinius 
penktadienį. Dievas tave nu
baus už lašinius.

Tai ot kur ir pasirodo Die
vas prie lašinių. AŠ, žinoma, 
turiu tylėti, bet sau ifiastau: 
kam gi Dievas sutvėrė laši
nius, jeigu ne valgymui?

O katalikai mane varo lauk 
Grąsina.

yra daug 
Aš nudžiu- 
Tačiau ka

iš dirbtuvės.
Melrose Parke 

bedarbių žmonių, 
gąu gavęs darbą,
tulikai sako, kad Dievai ma
ne nori varyti laukan iš darbo 
už lašinius. Sakau darbinin
kui žmogui sunku gyventi ant 
svieto.

— Melrose Parkietis,
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IŠ BROOKLYNO PADANGĖS
KEISTA ŽIEMA. — LIGOS PLINTA. — DARBAI PA 

GERĖJO. — YPATINGAS KLIUBAS. — ŽALGI 
RIŠKA RUGINĖ. — LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBĖS MINĖJIMAS. - 
JA, KITI REGRESUOJA. 
NIAiS NUGARKAULIAIS

VIENI PROGRESUO-
- ŽMONĖS SU GUMI-

šiemet žiema tikrai ypatinga 
if keista. Oras Visą laiką toks 
šiltas ir graŽiis, kaip pavasarį. 
Sniego nė pauostyti. Bet užtai 
gana dažnai lyja.

Nors oras ir visai pavasariš
kas; o žmonės vis dėlto pusėti
nai serga. Sergą influenza ir 
plaučių įdegimu. Prieš kiek lai
ko buvo paskelbtos alarmingos 
žinios apie tai, kad labai rim
tai susirgęs M. Vinikas, S LA 
Cehirb sekretorius. Sirgo arba 
tebeserga dar daug ir kitų. Ir 
šių žodžių rašytojas beveik vi
są mėnesį sirguliavo ir nieko 
negalėje veikti.

Atrodo; jog laikai pusėtinai 
pagerėjo. Apie tai galima spręs
ti iŠ to, kad pūs žmones jau 
baugiau pinigų yra. Dar visai 
heSehiai kiekvienas, kaip sako- 
ftd; biito susispaudęs, atseit, 
skditėši su kiekvienu centu. Ir 
itii- visai suprantama: kada 
Žmogtis neturi atliekamų pini
gų, tai jis tik perka butiniau- 
sitis dalykus.

Dabar jau visai kas kita: 
žttidhes pradėjo daugiau uždirb
ti', todėl jie hfesibijo ir daugiau 
išlėiSti. Be to, noriau jie paren
gimus laiiko, o parengimuose 
daugiau pinigų išleidžia; n

kad“Rįmbas”1 praneša, 
Brooklyrib tautiriinkai rengiasi 
Sutverti tokį klubą, kokio Ame
rikoje dar nėra buvę; Būtent, 
Gyvatėinš galidyti klubą. Kai 
(tik oras atšilš, tai to klubo na
riai pradės po balas medžioti 
gyvates.

Tfeftka pasakyti; jog kai ku
riems tautininkams tikrai tiktų 
gyvates gaudyti...

\
Lietuvių Piliečių Klubas pa

darė tvarką, — dabar jis jau 
hėBėra panašus į gfembleriaVi- 
mo lizdą. Klubas dabar daro vi
sai gerą įspūdį. Jei ką dar ga
liu prikišti klubui, tai štai ką: 
ten yra bbhka tautiškos rugi
nės. Bohitoš etiketė skelbia; jog 
tai “žalgiriška”. Bert; štai že
miau višai panašios į arabę lei
dos paveikslas ir verbliudas. 
Kitas parašas skelbia; jog tai 
Baltimorės viške. r v • ' . '

Tai tau ir “tautiška patro- 
va”! Tysliavai tikrai reikėtų 
protestą paskelbti, prieš tokį 
tautiškumo “išnevOžijlmą”.

. šviesoje kunigus ir tautininkus, 
kurie dabar dedasi didžiausiais 
patriotais. Kalbėtojas pažymė
jo ir tą faktą,, kad karo metu 
Berlyne laikė paskaitą Antanks 
Smetona. Toje savo paskaitoje 
jis pabrėžė miihitį; kad Lietuva 
turėsianti pasilikt; vokiečių glo
boje.

Į parengimą buvo atsilankęs 
iii p. Tysliava' su kėliais savo 
leitenantais;

Pristatoma kalbėti S. Michel- 
sonas, kuris pirmiausiai pažy
mėjo, kad. Mizaros nurodyti 
faktai Lietuvos istorijoje su
darys juodą dėmę. Tų faktų 
šiandien niekas negali užginčy
ti: jie yra žinomi visiems, kas 
tik nori žinoti. Paslėpti jų ne
galima, kadangi tai netolimos 
praeities įvykiai. Pagaliau km 
nigų ir (tautininkų leidžiami 
laikraščiai ir žurnalai visai at
virai kalbėjo apie tai, kad rei
kia amžinais ryšiais susirišti 
su vokiečiais.

Michelsonas daug ir kitų ne
malonių tautimnKams dalykų 
papasakojo. Publika dažnai j6 
Kalbą nutraukė plojimais. Bet 
atsirado ir išimčių: keli Tyslia- 
vds leitenantai pradėjo baubti. 
Bet kalbėtojas nekreipė į tai dė
mesio; Mat; jis jahi yra atšipta-' 
tęs s d baubimais. Prieš 30 mė
tų baubdavo katalikai, kurie 
buvo sufanatizuoti kuriigų^ Il
gainiui padarė tiek progreso, 
jog baubti paliovė. Tąsyk -atsi
rado komunistai, kurie negalėjb 
pakęsti Maskvai priešingos 
nuomones. Tačiau po kelių me
tų ir komunistai padarė pažan
gą: juo tolyn, jtib iiiažiaU jiė 
pradėjo baubti. ...j,

Dabar Užstojo trecias perio
das: baubti pradėjo šiaudiniai 
tautininkai, kurie laukia iš tau
tiškosios valdžios sviestainių ir 
kavalieriškų titulų.

Nieko riepadarysi — yra vi
sokių žmonių: vieni progresuo
ja, o kiti regresuoja. Vadinasi, 
kaip vėžiai aib'uji traukiasi.

Labiausiai šdvb badbirhu pa
sižymėjo Tarnas, kuris zuja pb 
lieltdviškas kolonijas ir perša 
lietuviams fašistišką “Vieny
bę”. Netrukus, kaip tas laik
raštis įjfkiieša, jis vyksiąs į 
Bostono apylinkę. Tad tėgiil 
BoštonO lietuviai žino, su kub 
jiems teks reikalas turėti.

Vienas vienybininkas pareiš
kė nuomonę, kad, girdi, kalbė
toją reikėtų atiduoti Lietuvos 
žvalgybai į rankas.

Vargšas užmiršo, kad čia' nė 
Kaunas, kur žvklgyba visieths 
tautininkų priešams gali užirh- 
ti burnas. 0

Tenka pasakyti, jog

5VILL1AM TAYLOR, GHEGKER GOMPANY SKE- 
baš, kuris skundžiasi, kad strėikieriai nevieil apkūlė jo 
taxi automobilį, bet apmušė ir jį patį. Vakar taki ben
drovės sutiko gėrėtis su streikiėriaiš.

kederulihi arbitratoriai bando streiką likviduoti.
. Naujienų Tribūne Photo.
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Norwood, Mass.
Be melo negali apsieiti. — 

Radio koįiičėrtai; — Pilie
čių Bendroves koncertas. 
— Ličitmis rieprikiauso- 
mybes minėjimas. — Vil
niui .Vaitoti Sąjungos 
vakariene. — įdomus de
batai.

visai gerai. A. Bimba plačiai 
nušvietė klerikalų it kai kurių i 
tautininkų pasidafbavimą Lie- : 
i u vos laisvei ir nepriklausomy
bei. Jis snaite ištraukas iš jų 
rasių ir kainų. ŠKaite ir sociai- 
tiėirioKiacų atsisaukiiiią į liaudį. ' 
.tas atšišaukihias buvo išleistas 
dar 18jo m.

Kaioė'damhs apie socialdemo
kratus, A. Bimba keliais atve
jais vis pakartojo, — “Vėliau 
išvirtusiai į komunistus.” Man 
atrodo, kad čia Bimba Jabai 
klysta. Iš Lietuvos socialdemo
kratų tik visai nedidelė dalis 
nuėjo pas komunistus. Lietu
vos soėiaidėmokraitų partija vi
sada, buto daug stipresnė ne
kaip komuiiistai, kurių įtaka vis 
smuko. Pinkais seimo rinkimais 
komuiiistai Lietuvoje surinko 
00,ubO balsų, antrais rinkimais 
—Š2,000, o paskutiniais tik 16;- 
000. Tie faktai aiškiai roidb, jog 
kalbėti apie Lietuvos socialde
mokratų išvirtimą komuriistais 
yra didžiausia nesąmonė,

& &
v Vasario 17 d. Vilniui Vaduo- 

dėti. Ir jeigu jau miiriis tie ra-j R Sąjungos nariai surengė va- 
dio koncertai nesigirdi, tai juo karieiię. Įžangos buvo iinama 
mažiau juos girdi tolimesnių 5b centų asmeniui. Kaip mato- 
kolohijų lietuviai. te, įžanga buvo visai žema, ir

Patartina Minkui ~ susirasti vis dėlto žmonių vakarienėj u 
; labai mažai tedalyvavo, — 13

ąsabų. Kalbėti buvo pakviestas 
Š. Mockus, SLA iždo globojas 
iš So. Bostono.

l Nesitikėjau, kad p. Mockus 
g&lętų taip prastai nukalbėti. 
Apie Lietuvos nėpriklaušomy- 
atgavimą jis nieko nepasakė. 
Nekalbėjo apie tai gal todėl, 
kad publikos buvo “datig.” Bur
bo jb jis tik, ant “Keleivio” ir 
j dm dirbusio J. Smėlstoriaus. 
Esą, vesti kovą prieš Lietuvos 
valdžią dabar nė laikas:

Tuo jis ir baigė savo mizer
iją kalbą, kad negalima Lietu
vos valdžią smerkti.

'
“Darbininko” redaktbriuš F. 

Kneižys per radio paskelbė, kad 
vasario 21 d. parapijos skiepe 
įvykšia. debatai ir prakalbos. 
Nukiutinati ir aš <tų debatų pa
siklausyti. Publikos susirinko 
apie 200. Ji buvo labai maišyta: 
katalikai, laisvamaniai ir šiaip 
sau .niekur . nepriklausantys 
žmonės. Debatų tema: “Kas ga
lingesnis, — kardas ar spau
da?” ‘ '

Kardo galybę gynė kažkoks 
Kumpa; o spaudos — Kncžys. 
Matyti, kunigai savo parapijo
nus laiko dar visai mažai ap
šviestais "žmonomis, jeigu jiė 
tokius tebatus rengia. Jie buvo 
nepaprastai tušti ir menkbs vėr- 
tėš.

Apie Kumpą neapsimoka nė 
■kalbėti, — jis if pdts nesuprato, 
ką plepėjo. Išeina “Darbinin
ko” redaktorius prakalbos sa
kyti. Pradėjo nežmoniškai 
šmeižti Ispanijos liaudies val
džią, kurią puola generolo 
Franco banditiškos gaujos.

Kneižys be tiiekur nieko pa
reiškė, kad Ispanijos liaudis Su
kilusi prieš despotišką komuriis- 
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tų valdžią. Pasakojo jis, kaip 
Ispanijos komunistai savo opo
nentų galvas nešioja gatvėmis 
ant smaigų pakabinę.

šitaip pliaukšti laikraščio re
daktoriui yra ' tiesiog geda. 
'Daug nesąmonių prikalbėjo ir 
apie Sovietų Rusiją. Girdi, caro 
laikais tik lietuviams spauda 
buvusi uždrausta, b rusai galė
ję rašyti, kas jiems patiko. De
javo, kad Rusijos komunistai 
paskerdę 42,000 kunigų. Vbkiė- 
čių socialistas Bebelis buvęs 
bolševikas.

Kneižys ypač buvo susirūpi
nęs tuo, kad bolševikai skver
biasi į parapijas if yra piašimb-. 
ję jas užkariauti.

Žodžiu, jis kalbėjo daug; bet 
visoje j8 kalboje nedaug senso 
tebuvo.

—Marksistas.

Rockford, III.

—L

aparatu gali tą programą gir

yra begaio

šeštadienis, kovo 13, 1.937 

po lošimo vaišėms nebuvo galo.
Chicagiečiai turi pasakyti, 

kad jie ilgai tų pas rockfordie- 
čius įgytų įspūdžių neužmirš, 
nes r-ockfordieČiai
meilus ir draugiški žmonės.

Lošėjai yra dėkingi ’rockfor- 
diečiams už jų didį vaišingumą 
ir nuoširdų priėmimą. Lošėjai 
taria širdingą ačiū drg. Slavins
kams už jų meilų priėmimą, 
pas kuriiibs jie buvo apsistoję.

Nbfš jau buvo panedėlio ry
tas, kai pradėjome rengtis į na
mus, vienok gaila buvo rock- 
fordiečius apleisti.

. y-Jurgis.

TONY LUKOŠIUS
2535 W. 43rd St.

tėl. Lafayettfe 1310
Senįausis ir geriausis dra
bužių valytojas ir taisytojas 
priglitpri Parke. Darbą at
lieka kiiogeriausiai, nes tu
ri ilgų metų patyrimą tame 
darbe.

Kovo 7 d. Joniškiečių Kliubo 
meno mėgėjų grupė, susidedan
ti iš N. MičkeViČidnėš,' į>-lės 
MickėVičiutės, K. fealto, A. Bal- 
tienės, p-les Vaitekūnai tėš ir 
B. Vaitikuno, nuvažiavo i Rock- 
fordą ir vadovaujami Vaitekū
no, patiekė ' rockfordieČiams 
juokų , vakarą, suvaidindami 
dvi komedijas, būtent “Dvi kū
mutės” ir “Be šulo.”

ši juokų vakarą surengė ir 
Joniškiečius pakvietė LDLD 29 
kuopa, parėmimui L. M. choro. 
Parengimas įvyko K. M. svetai
nėje, 510 Išland avė., buvusioj 
tautiškoj bažnyčioj. kur pirma 
kuniags giedojo mišias, ten Jo
niškiečiai lošė komedijas.

Matyt, rockfdrdiečius lošėjai 
patenkino, nes lošiant jie dik- 
Čiai juokėsi ir gausiai apdova
nojo lošėjus aplodismentais, b
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geresnę stotį.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrove vasario 14 d. suren
gė koncertą. įžangos buvo ima
ma.., tik 25 centai. Dainų prog 
rainą pildė Wbrcestėr buvę 
skiokoš dainininkai. Būtent, J. 
Sabaliauskas, V. Tumanis ii 
J. Karsokiėne. Iš Providence 
buvo atvykusi daihitiinkė Mic
kevičiūte. Iš vietihiųv dalyvavo 
šargaliute, Vėčiutė. Grięže jau 
nuolių orkestras. Be to, buvo ir 
deklamatorių. Už tokią prieina
mą kainą koncertas buvo tikrai 
šaunus. 'Žmonių ,tdalyvavo apie 
200. Atsilankė Nemažas būrys 
ir katalikų. Bendrovė padare 
pusėtinai pelno' iš alatis.

i . ’ /<

ŠV. Juozapo Sąjungos orga- 
Darbininkaš; pusėtinai 

daug parašė apie kun. Urbona
vičiaus 40 metų kunigavinio Su
kaktį. Pažymėjo, kad Urbana
vičius ir musų kolonijoje ku$r 
gavo. ► "• •’ '

Man stebėtina tai, kad kimi- 
gų leidžiamas laikraštis, kuris 
dažna? rašo apie Kristaus vy- 
nyną, vis dėlto bando1 šį tą ir 
pameluoti. Pavyzdžiui, jis sako, 
jbg kai UrbondviČius kunigavęs 
Montėllo, tai tuo metu iten bu
vęs socialistų centras. Tačiau, 
girdi, Urbonavičiaus ištvermin
gumas ir sumanumas nugalėję 
visas kliūtis, ir socialistų cent
ras pakrikęs.

Reikia pažymėlis kad kalba
muoju laiku (1913 m.) Momte- 
lo nebuvo jokis socialistų cent
ras. Tiesa, teh buvo socialistų 
tuopa; kuri priskaitė pusėtinai 
narių. Tačiau ir tą kuopą nė 
Urbonavičius pakrikdė, bet bol
ševikiškas perversmas Rusijo
je. Kai Rusijoje įsigalėjo bol
ševikai,. tai ir šie j e šalyje pra
sidėjo smarki agitacija: kai ku
rie lietuviai socialistai petsiver- 
tė ragožium į komunizmą ir 
pradė j b šu' didžiaušiti atšidė j i- 
rnu griaiiti socialistų organiza
ciją. Tąsyk if /Moritello socia
listų kuopos nariai persimetė į 
bolševikus. -Tatai, kaip žinia, 
įvyko daigelyje vietų.

Vienok karštis netrukus pra
ėjo. Ntišivylę Maskva, Montėllo 
bo'lšėvikdi pradėjo' skaldytis i 
frakcijas, lyg fejerverkai.' Ir jie 
Skaldėsi tol, kol pagaliau nieko 
nebeliko. Bet šiaip ar taip, b 
kun. Urbonavičiaus parapijb- 
naiš jie' ^is dėlto nepasidarė. 
TodčT “Darbininkas” kun. Ur
bonavičiui priskiria tokius (nuo
pelnus, kurie jam nėpriklduso. 
Jei socialisitai bei komunistai ir 
SUSiskaldė, tai Visgi rife iš kdn. 
Urbonavičiaus malonės. Dėl to 
susiskaldymo jahi kreditas tik
rai nepriklauso.

I •’

Per kėlefą metų p. Steponas 
Minkus kiekvieno sekmadienio 
rytą (9:30 vai.j traiisliavo ra- 
dio pusvalandį iš Bostono sto
ties. Visų srovių organizacijos, 
išėmus gtyndi klerikhliškaš (jės 
garsinasi “Darbininko” radio 
pusvalandyje), remdavo tą pus
valandį. Vadinasi, garsindavo 
savo parengimus ir t. t. Dabar 
Minkus persikėlė į kitą stotį. 
Programas1 (transliuoja sekma
dieniais ir ketvirtadieniais. Vi
sas neparankumas yra tik tas, 
jog naujoji stotis yra visai sil
pna. Pavyzdžiui, mums iki Bos
tono tik pefikidlika mylių, o vis

nas

(A milliori dollars worth of 
Real Estate Bargains offered in 
ėsich issile). ♦ » 
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Vasario ifj d.'Brbbklyno ir 
apylinkės draugijos, kurios pri
klauso komitetui Lietuvos de
mokratijai atsteigti surengė 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Kadangi toms draugi
joms priklauso įvairaus nUsL 
statymo žmonės, tai ir į paren
gimą atvykusi publika buVb la
bai marga. Į. Grand Pdradisė 
svetainę susirinko tiek žmonių, 
jog ir pasijudinti nčbuvo gali
ma. žodžiu, susigrūdo žmonės 
taip, kaip silkės statinėje.

Kalbėtoji Virto du: fe. Miza- 
ra iš “Laisvės” ir S. Michelso- 
na’s, “Keleivio” redaktorius. 
PirminiriUdvd Vincas Michelso- 
nas, vietos socialistų veikėjas. 
Pirmas kalbėjo Mizara; Jis tu
rėjo surinkęs tikrai daug me
džiagos apie tai; kaip> nuo 1905 
m. kunigų ir itkutihinkų laikraš
čiai “pbklbhūš” dėjo baro sat
rapams. Visokie pralotai, kuni
gai tiesiog kurstė žmones, kad 
jie išduotų revoliucionierius ca
ro v&ldži&i. Perskaitė jis pralo
to Abtahavičiatis . aplinkraštį. 
Kai karo metu vokiečiai okupa
vo Lietuvą, tai visokie kunigai 
ir dabartiniai taultininkai siun
tė pasius į Vokietiją, kad kai
zerio valdžia paskirtį Lietuvai 
karalių. Tie faktai, sakė kalbė
tojas, aiškiai parodo tikroje bį pulti. —Frank Lavinskaso dėlto retas kui’is su savo radio 

/I J ’
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tautininkai turi tikrai gumiriį 
nugarkaulį. Kdi pėrnai ‘vasdfą 
Dr. šliupas lankai; tai Tyslia- 
va ir dabartimi! jo leitenantai 
visokiais bddais tiipčiojo apie 
seną aušrinihkžį. jid buvo pasi
žadėję net ’laisVd’manių kucipą 
Sukurti. Bet lidi frr. šliupas 
prahyko iš ąidiį; t^i ir iš at
minties išdilo: Dabar jie lanks
tės; prieš kttii. Miluką, kuris 
1910 m. bu'Vb įskundęs Dr. šliu
pą Philadelphijbje kaip anar
chistą. Tur būt, pakvipo jierhs 
“tautiškoji pensija”.

Pažymėsiu dar vieną dalyką: 
Visi tie ponai nesiteikė ne ke
purių nusimauti. Iš to lengva 
spręsti, kokios menkos kultū
ros žmonės jie yra. Bet vis dėl
to didelis prakalbų pasisekimas 
galėjo jiems parodyti, kad A- 
merikos lietuviai savo brolraths 
geidžia laisves ir nenori, ,ka(I 
juos engtų visokie buvusieji 
šalaputriai, kurie savo laiku bu
vo pasirėngę ir carui, ir kaize
riui, ir kitiems valdovams į glė-

Vietos šv.. Jurgio parapijos 
klebdrio Knežio' brolis redaguo
ja “Darbininką”^ So. Bostone. 
Jis dažnai atvyksta savo bro
lio kuhigo aplankyti. Buvb jis 
atvykęs ir vasario 20 d. Atvy
ko- jis šu savo* automobilium. 
Matytį, per ne^sargumą jis at
simušė i vietos '; lietuvio . Ras- 
lausko automobilių. Atsimušė 
taip smarkiai, kad Raslaiiskas 
pašoko į viršų ir sutrenkė gal
vą; — iššoko pusėtinas gUzaš. 
Abu ‘automobiliai hukehtejb.

Vasario 21 d. Rietuvių svetai
nėje įvyko Lietu voš nepriklau
somybės minėjimas, kurį su
rengė Lietuvos demokratiškai 
tvarkai -atsteigti vietos komite
tas. Kalbėjo A. Bimba iš Brook- 
lyn, N. Y., ir adv. fe. J. Bagb- 
čiųs iš BostorioL •

Reikia pažymėti, kad x prakal
bos visai gerai pavyko, žmonių 
.buvo apie 2Č»0. Išlaidoms pa
dengti aukų siirinfcįą $16.oV* 
kalbėtojai savo užduotis.atlikb

J

ŽIŪRĖKIT!
Puikios Rųšieš Groseris—Labili Žėriiorhiš* Kairiomis. | 
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“lrilDWEST” PUIKIAUSIOS kOltYBĖS

MILTAI a?. 2“s89 c1
PUIKIOS COLORADO R^D M^CLURE

BULVES 6 23c
“MidwĘst” Puikiausi , golden santos v A \T A KASDIEN ŠVIEŽIAI Svaro -< 7^jyA.y..A SPRAGINTA , » maišelis

“Ičėberg” RAUD. SALMONAŠ sv. ken. 20c
‘ V ............. ~ - ...... - - ........................... (

“Mįdwest” SAkplNkOįS did. rundini keliai 2 už 190 
“St. Regis” TUNĄ ŽUVIS.......ken^lėc
“COMĖT” RYŽIAI ■■■■■■ .1 sv. pak. 2 už 19c 
“T;. & t” GERIAUSIOS RŲŠIEd SUMALTI 
CINAMONAI No. 2 kenai 9 C
“Miawfe'št” At>PLE SAUCĖ No. 2 kenai 2 už 23£ 
“MWest” PUlklOS SLYVOS dideli 2'/z kenai 16# 
“tifatčk iiiu?’------------------------------
SITCED ėOOKIES - IŠKEPI!1 Svaras 10c
“C & R” ARBA “DOMINO”
CUKRUS RS
BROWN LA'Bįt

“SALADA” Juoda Arbata Maži 17 C

21 svaro 4 E p 
pakeliai I W w

puikvš RirtiH'iNiAi

BANANAI . . . Sv. 5c

Pifck MUO |

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYK Al! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

SOAp 
CH-1PS a

2 maži pak. 17c 
Dideli_pak. 21c

... 4 už 25c

Tuz. 39c

2 pund. 90
2 pund. 90

Š.YJĘ2J BUROKAI Texas

v ./ •.- j si 
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“STARK” VIRIMUI OBUOLIAI .

SVIEŽIGS MORKOS Gtfiiforilijos
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“Lincolnslnre’.’JkAlKYTI. LAŠINIAI iti.' < ii i ii< liiiiiiniiiM^ i. ...M., J ,   -'ii'fr*'"! m-, n njir- “ŠWEET hEART” MUILAS
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MINERAL POVVDER
“LAVĄ” MUILAS ..... _ „, ~Z
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~~ <Wi.ii.iiIiiI...i.iii ji ii ihii—iii *
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sv. .pak. I O w
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- Simmons kompanija vėl 
’ 1 ■ f

Dėl korespon- 
. — Apie spatir

Lyros choro parengimas 
duos bonus ų savo darbininkams. — 
der.ty sutingimo. — Yra visokių žinių 
dos darbus.

Vasario 28 d. German Ąme- 
rican House patalpoje Lyros 
choras pastatė operetę vardu 
“Vestuvės pušyne.“ Apie paYen- 
gimą pirmiausia patyriau iš vie
no savo draugo, paskui pastebė
jau pranešimą vietos “Kenosha 
Labor” u; “Naujienose.“ 

parengime dalyvau
ti. Mari rūpėjo ne tiek pats lo- yra sakoma, “k 
Šimas matyti, kiek p-lė B. Ma- gę komercijos mokyklas ir gim- 
lela iš Waukegano. '

Kritikuoti aš nelabai temegs- 
tu, atseit neųąėgstu rašyti ąpje 
tai, kas patikę, o kas nepatiko. 
Tačiau šiuo atveju vis dėlto ge
liąs pastabas padarysiu. Veika
las taip sąu, — nei labai geras, 
nęi labai blogas. Apie vaidini- * 
mą tenka' pasakyti, jog čia jau
nimas nėra tiek gabus vaidin
ti, kaip senesnieji. Juo ląbiau, 
kad jįė žodžius nekaip tetaria. 
Vadinasi, jų lietuvių kalba šlu
buoja. P-lė Malela, matyti, sun
kiai dirbo ir visais budais sten- 

.gėsi tinkamai sumokyti tuos 
jaunuolius ir jaunuoles, bet... 
Aš, pavyzdžiui, sėdėjau pačia
me svetainės gale ir vis dėlto 
ko aiškiausiai girdėjau suflerio 
balsą. Iš to numanu, kad vai
dintojai nepasįstengė savo ro
lių išmokti. Publikos galėjo bū
ti apie 200.

Kai viskas pasibaigė, tai vie
na moterėlė girdėjau sakant: 
“Ne koks teatras.“ Du berniu
kai irgi pareiškė savo nepaten
kinimą: girdi, Šou “no good.“

Rinko ir aukas Ispanijai. Dėl 
tų aukų rįnkimo girdėjau labai 
aštrių pastabų. Esą, tos aukos 
renkamos N. “ant batų.“

Nesulaukęs pabaigos, aš sve
tainę aplėidhtr/' Juo labiau, kad 
vienas komunistas pašiepė Dai- 
,lės Ratelį. Girdi, mes komunis
tai galime ką surengti, o Dai
lės Ratelis jau miręs. Tariau 
jam, kad jis prisikels iš numi
rusių ir pasirodys taip, kaip 
tinka pasirodyti.

—o—
Simmons kompanija vėl savo 

darbininkams pakėlė algas. Be 
to, darbininkai gaus ir vieną 
savaitę mokamų atostogų. Ato
stogos prasidės gegužės 1 d. ir 
tęsis iki spalių 1 d. Mat, vienu 
ir tuo pačiu laiku tik dahs dar
bininkų tegąįės alostogąuti.

šiais metais liepos 4 tenka 
sekmadieniui, todėl švente bus 
perkelta į pirmadienį.. Dirbtuvę 
bus užtjaryta yisą savaitę, ir vi
si darbininkai gaus vieną regu- 
liarišką čekį, o kitą — atosto
gų. Kitaip sakant, tai bus mo
kamos vienos savaitės atosto
gos.

Kiek teko patirti, tai šiais 
metais kompanija rengiąsi pa
skelbti dvįenT atvejais bonysus.

----- o-----
American Brass kompanijos 

unijai priklausantys darbinin
kai reikalavo algų pakėlimo, bū
tent, 10 centų per valandą. 
Kompanija jokio atsakymo ne
davė. Tąsyk unija įteikė griež
tesnį reikalavimą. Tai paveikė. 
Prie laikrodžio buvo iškabintas 
pranešimas, kad darbininkams 
bus mokama penki centai dau-

LIETUVIAMS TABAKU BRAUTUV
NINKAMS PRANEŠIMAS

■ “ ■ -f . V' . — V* , . ",
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Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo parengimo.

Valdyba, išduodama raportą, 
pažymėjo, kad vakaras buvo 
pasekmingas visais atžvilgiais. 
Publikos buvo daugiau, negu 
kituose panašiuose parengimuo- 
se. Programa buvusi įvairi ir 
įdomi. Vakarienė, palyginant to
kią mažą kainą (50c.) irgi bu
vusi gera. /

v Be to, susirinkusiųjų ūpas ir 
pasiryžimas darbuotis Lietuvos 
demokratijos atstęigimui buyo 
didelis.

Taipgi, ners tokis vakaro su
rengimas reikalauja ir daug iš
laidį, dar likę ir nemažai pel
no, būtent, $40.80.

Komitetas nutarė iš tų liku
sių pinigų 10 dolerių pasiųsti

i 
likusius palaikyti vietinio sky
riaus ižde tolimesniam veiki
mui. į

Taipgi buvo nutarta dar kar
tą atsikreipti į vietos lietuvių 
organizacijas su pakvietimu sto šio ir to, bet -negalima sakyti 
ti į A. L. Kongreso Binghamto- kad mes visiškai sugriuvę, 
no Skyrių. Tam darbui atlikti 
buvo išrinkta komisija iš dvie
jų asmenų, būtent, p. Alfonso 
Kaminsko ir p. J. Navalinskie- 
nės. ’ \

Nuo savęs patarčiau visoms 
vietos organizacijoms, kurios 
dar minimam skyriui nepri
klauso, artimiausiame savo su- 
sirinkime dar kartą dalyką ap
svarstyti ir prisidėti prie šio 
taip'svarbaus veikimo.

-------------------------------- v . t •

jie gaus ir vieną savaitę moka
mų atostogų.

' h—

Iš musų kęlonijos vis rugoja- 
ma ant korespondentų, kad jie 
nieko nerašo. Kiek aš žinau, pas 
m.us yra daug mokytesni.^ vy
rų, negu -tie, kurie rašo kores
pondencijas. Kai kurie jų, kaip

krajuje“ yra bai- Centro Komitetui, Chicagon, o

nązijas. Tąęiau nepastebėjau nė 
vienos korespondencijos, kurią 
jie butų parašę, nors Kenosha 
mieste gyvenu jau nuo 1907 m. 
Visa, ką jie daro, tjąi tik pagi
lia tuos, kurie parašo.'

- žinoma, yra gerai, kada pra
nešama žinutės iš įvairių lieitu-J 
vių kolonijų. Kai skaįtąį tas ži- 
nu tęs, tai net miela' pasidaro, 
kad yra pasišventėlių, kurie ne
tingi parašyti. Jie ir sugaišta ir 
dar įškAščių sąu pasidafo. Vie
nok perdaug kaitinti korespon-’ 
dentų negalima, nes dažnai 
jiems tenka ir nemalonumų tu
rėti. Pavyzdžiui, jei jie parašo 
negerai, tai jų korespondencija 
atsiduria gurbe, o jeigu ir ge
rai, tai irgi dažnai nepataiko... 
laikrašty j e pasirodo labai nu
dailintas.

šia proga noriu pasakyti dar 
ir tai, k&d kai kurie korespon
dentai mėgsta rašyti įvairiau
sius menkniekius: tai moteris 
skiriasi, tai jinai susimuša ir t, 
t. Jei mes norėtumėme, tai gą- i 
lėtumėme ir savo kolonijoje la
bai daug Jokių žinių surinkti. 
Štai vietos ‘a'ngl.ų laįkraštyje 
'kiekvieną dieną randame. Viso
kių ižinučią, — pasitaiko ir iš 
lietuvių gyvenimo, štai' viena 
jauna lietuvaitė iškėlė-bylą sa
vo meilužiui. Teisme ji pareiš
kė, jog netrukus busianti moti
na; papasakojo ir “kaip viskąš 
atsitikę.“ Už tą skriaudą ji rei-., 
kąlaują pinigiško atlyginimo.

Galima užtikti ir daugiau pa
našios rųšies žinių, bet kur čia 
visas jas supaisysi.

—G—

Lietuviuose jau per kelis me
tus bandoma įgyvendinti šūkis, 
kad reikia su lietuviais biznie
riais visoks biznis daryti. Bet 
štai Lyros choras pasielgė kaip 
tik priešingai. Mes turime savo 
mieste du lietuvius, kųfię atlie
ka spaudos darbus. Bųtęnt, Bą- 
cęviČĮų ir Račkauską. Tačiau 
draugai komunistai iš Lyros jų 
nepastebėjo: programas davę 
ąpausdinti anglų spaustuvei. Na, 
ir rezultate išėjo nei šią, nei 
tas. Programoje į akis krintą 
“Vestuves Pušyne,“ “Rusyo- 
je.“ Nėra mažiausios abejonės, 
kad lietuviai spaustuvininkai 
tokių klaidų 'nebūtų pądajfę. ' ‘

C. K. Braze.

vedęs. Paėjo iš Ažagų kaimo, žiūrėtojų, nors oras tą dieną 
Panevėžio apskr. Kūnas buvo buvo labai prastas: puste, ša- 

’ ’ ld ir slidu buvo. Ir musų sve
teliai vargingai net iš Omahęs 
mus tą dieną pasiekė. Kai ku
rie jau ir nesitikėjo, kad tokiu 
oru galėtų jie atvykti...

VSS delegatui V. Uždaviniui 
išaiškinus mums Vilniaus reika
lus, nupasakojus sunkių paverg
tųjų- gyvenimą, mielai sudėjo
me vihiiečiams paremti 28 do
lerius ir 19 c. A. Kairys auko
jo 2 doli, o pp dolerį aukojo 
šie: E. I^eliotiš, J. Bląškevičius, 
P. Krikščiūnas, ’ J. širvinskąs, 
Ėr. ^įmaątięnė, J. čunėnas, A. 
Škėma,' A. Misiūnas, P. Užda
vinys, L. Čepulis, j. Kulvinska's, 
M. Pažėra, J. Jazukevičius, O. 
Sąnk, J. Ūsas, A. Gurskis, L 
VasiĮįauskas, I. Šimėnas ir D. 
Vąrašius. < / : / • . t

—Ona Senkeyičienė

sudegintas Union City, J. 
krematorijoje ir palaikai — pe
lenai yrą parvešti į Bingham- 
toną pas velionies brolį Juozą.

Daugelio viėtos lietuvių pra
šomas, * reiškiu gilią užuojautą 
velionies" broliui d.' Juozui Mike- 
lioniui ir jo visai šeimai, dėl to
kio liūdno įvykio.

t

Velionis paliko brolį Juozą 
Binghamtone.. ir adv. Leoną 
Chijcagoję, Petrą panville, III., 
ir Kazimierą Lietuvoje.

—P. B. Balčikonis.1

GRAŽUS FILMAI - 
GRAŽIOS PRA

KALBOS
ROCKFORD, ILL. — Rock- 

fordo lietuvių kolonija didelė, 
tik nelabai vieninga. Turime ir

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD*| 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mjsliųvl 
if j Old Gold Cigaretų kontestą i 
jstojimo formų, prašome praneš- Į 
ti mums telefonu. .7>:-j” , *1į- f -j/Hį .

Pastebėtina, kad ve\k nėra jo* 1
kios galimybės krautuves apru- WJ| Kao lueKuumet Krauvuvtyv 
pinti pilnu Paveiksluotų _ Mįslių [^nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto-

■kurios krautuves pirkėjai galėtų 
jių pareikalauti. Todėl j.ųsų pačių 
[pastangos čia daug padčs.f Gi 
-mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
[(pasistengsime juos pasiųsti su 
.specialiu paslu.
f Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje

kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek hkos, laikykite pilną jų ištektu-
> t • * ’ ■ ‘ \ '

'NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, IU.

Telefonas CANAL 8500

GERKIT tik gerą ALŲ
’ 1 ' ■ ■y"

SLA 50 kuopa rengia 
kortavimo parę

Antradienį, kovo 2„. d., SLA 
50. kuopa savo susirinkime nu
tarė turėti savo draugišką pa
rengimą, t. y. “kortų parę.”

Pramoga įvyks sekmadienio 
popiet, kovo 14 d., Ųiėfąvjų sve- 

i tąinėje.
Tam darbui išrinkta komisija 

iš gabių kuopoj ^arbuotojų, 
kaip tai: p. A. Jakševičiąs,' K- 
Aimanas, J. A. Kaminskas, O. 
Noreikienė, p-nia černauskienė 
ir p-pia, Alęksandrąyičienė. ,

Įžanga busianti tik 25 centai. 
Tad visiems patartiną tame 
draugiškame parengime imti 
dalyvumą ir tuo paręmti SLA 
silpną iždą. ■
l^irė d. Juczo Mįkelįonię brolis

Vasario 8 d-„ Bįob.o.ken, - J? 
pasimirė Mikas ĄĮįtelįęąįs., 
Bin.ghamtone gyvejiąnčio drau
go Juozo Mikelio'nio brolis. 
Velionis buvo gerai Žinomas įr

. Ir 
vieni ir kiti dirbame organizuo
tai. Rengiame vakarus, koAcer- 
tus, misijas, rekolekcijas ir ki
tokius kultųrinius bei dvasinius 
pasireiškimus čia visuomet ma
tysite, nors nevisuomet. jie ap
rašyti būna. Ir dabar, ilgai Jau
kusi, kad kas aprašytų musų 
vasario 9 dienos gražias iškil
mes ir nesulaukdama, rašau aš 
pati, neš sunku nutylėti nepa
žymėjus tokius puikįus filmus, 
kuriuos mums tą dieną parodė 
atvykę iš Lietuvos broliai K. ir 
L. ’ Motuzai. Filmai nepaprastai 
'visiems patiko. Nemažiau pati
ko. ir garbingo veikėjo, svečio 
V. Uždavinio filmų aiškinimai 
ir jo dvi kalbos pasakytos Vil
niaus reikalais. Tikrai, paliko

PADĖKA
Veterinarijos Akademijos T 

ryba Kaune reiškia didžią pa
dėką p. Kripąięiui Juozui, gyv. 
Ann Arbor, Michigan, už pado
vanotas Veterinarijos Akademi
jai vertingas knygas ir išrašytą 
žurnalą “The Journal of the 
Veterinary 
tion.“

Ši dovana 
Akademijai

Medical

yra Veterinarijos 
ypatingai brangi, 

nes ji parodo musų brolių lie
tuvių Amerikoje susidomėjimą 
šia nauja mokslo įstaigą Lietu
voje ir norą jai padėti sunkia
me kūrimosi laikotarpyje.

Veterinarijos Akad. Taryba. 
Lietuva — Kaunas.

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

Urmo (VVbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. x

2415 West 64th Street
Res. HEMLOCK 6240

V

VELYKOMS 
PERM AMENT 

WAVE
Jums patarnaus patyrusios plau

Binghamton, |i. Y.
A. L. Kongreso vietos sky

riaus susirinkimas
Sekmadienį, vasario .28 d., 

Lietuvių svetainėje įvyko Ame
rikos Lietuvių Kongreso Bing- 
hamtond ’ skyriaus susirinki
mas. Devynių vietos lietuvių 
organizacijų atstovai b,uvo au

giau per yalandą. Be to, rodosi, sirinkę apsvarstyti tolimesnį

kų taisytojos. Kor^kti^ki ątyliąi, 
ir puikus darbo atlikimas. Toks 
yrą patarnavimas Vįsuęče niųsiį 
darbuose.

• C \ ’ .......

Per šešis metus mes teikiame

- ' FERNANDEZ . ;
BEAUTY 
SALON.

- 2505 West 63rd Street
Tel. Prospect 0?67

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmajevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiares Įlelman maleyos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleya, 30 spalvų, gal. .... .......    $1.85
Specialė malę.va, 16 spalvų, gal...............   -
'Varpįsh remoyer, gal. ...........  .....r,3b^5.w.... r........... x 95^.
Grynas baltas enamel, gal. .......    $1.39

, ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .............................:.......   4<t

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
MĮĮ So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

40 METU SAUGIU INVESTMENTU
Šių melų kovo 1-mą dieną, sukanka lygiai 40 melų 

Keistučio Spulkos gyvavimo. ši įstaiga netik sutaupo 
milionus dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir 
suteikia paskolų namų jsigijįniui. t
. ' Šia proga pranešame atidarymą 143-čios Serijos: Tau- 

( pymo skyriui yra patraukiantys. Paskolos daromos nuo 
penkių (5). iki penkiolikos (15) metų lengvais atmo- 
kėjiniais. >

jPąštinėįf alidara kiekvieną plieną nuo 9 ryto iki 5 
. vąkąro; y* ketvirtadieniais ir šeštadieniais , nuo 9 
iki 8 vakaro; \

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

■ V Narys Federal Reserve Systcinos
. 840 W. 33rd St.

’YARdš 2790
JOHN'P. EWALD — Sekretorius

ryto

iHŪj.
M O R L t

SKALBYKLĖ

.................—-------1—.sA i______ j. ..r
------------ —:—r-r

-,i$m -n

STATO SCENOJ - NAU JOS GADYNĖS CHORAS

Sekmadieni,
KOVO-MARCH 14 DIENĄ, 1937

Su naujuoju spaudini 
i ndik uojančiu ringerii 
netik kad tąupo laik^ 
bet ir jūsų bąltinius 
Ši skalbykle tikrumo 
per savo ilgų metų uąu 
dingų tarnystę —

PATI SAVE 
IŠSIŠOKA -

Pas mus taip pat rasite
NORGE Refrigerątorius bei Pečius-

4 ■ ■ '

*41 e ‘ ' *' * * * ->•**. **Pavyzdiniai Parlor Setai —
» Tr

Patogus, Gražus, Garantuotos Konstrukcijos.
Visokiuose Stiliuose, Aptraukti Materija, Kurie Tųi
Penkių Metų “Nuo Kandžių t JI A B
Uaranliją. */|4l
Specialė Kaina   ........... ................... • TT W

Įmainykite Savo Senąją Karpelą 
mum liM.4ift>r1 ■

DABAR
100 KARPETŲ, nupirktos nupiginta kaina, sekanči 

savaitę bus atiduodamos

HoosevellFurnHureCo.i"c
2310 W. Roosevelt Road

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav.

Telefonas — SEEley 8760

X i 4 .f *
LIETUVIŲ AUDI

3133 SO. HALSTED ST
Įžanga —60c iš anksto—75c. prie durųPradžia — 4:30 vai. — Įžanga 

PO VĄĮPĮNIMO ŠOKIAI

.JSt&t,R 7<A. a. <



DIENA IS DIENOS

“Lietuvos 
Ūkininkas’’

Trumpą Liką atgal Chicagos 
organizacija, Lietuvos Ūkininko 
Draugija, šventė .30 metų jubi-

Ji buvo įsteigta rugsėjo 17 d. 
1906 m. Steigiamasis susirinki
mas įvyko J. Žiliaus salėje, 1 
West 24th Street, senoj, dabar 
žymiai sumažėjusioj, lietuvių 
kolonijoje, Armour Sąuare.

Pirmąją Draugijos valdybą 
sudarė sfekami asmenys: Myko
las Dud&s — pirmininkas, Leo
nas Petrulis — pirm, vietinin
kas, Mykolas Juška — raštinin
kas, Antanas Dįrvis -— raštin. 
pagelbininkas, J. Balcas — iž
dininkas; Antanas Blynas, J. 
šlapelis ir K. Duoba — kasos 
globėjai.
' Steigėjai nustatė sekamus 
tikslus: savitarpinė pašalpa, pa-, 
laidojimas narių ir našlaičių 
globojimas; apšvieta ir tautiš
kas susipratimas, Lietuvos mei
lė, ir rėmimas Lietuvai ir lie
tuviams naudingų sumanymų.

Pirmaisiais metais draugija' 
turėjo turto — $23.45. švęsda
ma 30 metų jubiliejų kasoje tu
rėjo — $13,279.58.

Užsibrėžę aukštus tikslus, 
draugijos steigėjai, nei jų įpėdi
niai neužmiršo juos vykinti. 
Draugijos nuopelnų sąrašas yra 
didelis.

Dabartinę valdybą sudaro se
kami veikėjai: J. žurkauskas, 
pirm., 1957 WeSt 23rd St.; P. 
Fabijonaitis, vice pirmim, 2222 
Wr 23rd Place; S. šličkaitė, vi- 
ce-pirm., 2525 W. 70th St.; A« 
Linkus, nut. rast., 2144 West 
23rd PI.; Ieva Lukošiūtė, fin. 
raŠt. ir korespondentė, 701! S. 
Artesian avė.; S. žičkus, kon. 
rašt., 2243 S. Bejl avė.; J. Pe
čiukas, 7027 S. Tąlmąp. 
iždo globėjas; V. Duoba, 2^28

23rdl Stf, ižd. jj B. Kazajnaus- 
kas, 2247 W. 23rd PI., teisėjas; 
D. šlapelis, 6752 S, Campbell 
avė., aplikacijų pildytojas ir J. 
Gasparka, 2318 S. Oakley ąve., 
maršalka. >

Lietuvos Ūkininko Draugijos 
narius sudaro sekami asmenys:

Ališauskas J., Ačias S., Alek- 
siunienė M., Arelienė O.,. Arelis 
J., Atkočiūnas P., Andrešiunas 
J., Adašiunienė E., Aleknienė 
EI., Aukštuolis Ig., Andrešiu- 
nienė K., August L., Atkočiu- 
nienė S., Adašiunas J., Aleliu- 
nas J., Ačias K., Andrešiunas 
B., Alužas Al., Ačias Ona, An
tanaitis B.

Butkus Ig., Bagdonas P., Bur- 
kis J., Benešiunas Ig., Balsevi- 
čienė J., Bočkis L., Bartkus D., 
Bartkienė U., Bačiunas P., But-^ 
kienė J., Brasus EI., Bučinskie- 
nė EI., Biržinskis L., Buividas 
J., Baboliauskienė L., Balčiūnie
nė St., BuČiunas J., Balsis V., 
Bartkus K., Batkevičius J., Bla- 
dikas Ad., Balčiūnienė O., Bat- 
kevičienė K., Balčiūnienė F., 
Bartkienė O., Bučiunienė K., 
Bajtkevičiutė S., Bielužis V., Ba
naitis J., Branauskas St., Bielu- 
žienė A., Benikienė A., Baraus
kas Z.,* Masilionis M,
D. , 
A., BuČiunienė J

. Al., Ėubinas J.,
Balčiūnas Alf., Bardauskas A., 
Blauzdis K., Bučiunas A., Bu- 
rinskis F., Budreckis P., Bielu
žis Ch.

. česna S., Cinikas J., Christian 
Rl. * - '

Dominas K., Donaitienė A., 
D u bu Iškiš A., Dambrauskienė
E. , Duoba V., Dambrauskas St., 
Dačioliutė O., Dačioliutė, St., 
Daračiunienė U., Dambrauskas 
Z., Dobiliauskienė O., Dobrovol
skis J., Dobrovolskienė M., Di
dis A., Drumsta M., Drumsta 
O., Dišis P., Drumsta N.

Erkinas T., Erčiene Ą., Fabi
jonaitis P.

Bielužis
Barauskienė M., Burdulis 

Balčikonis 
Balackis O.,

G a b o 1 i e n ė M., Genis
J. , Gerčienė S., Gajauskienė A., 
Gintautas P., Gintautas B., Gra
kauskienę O., GJažauskienė K., 
Gudgalienė E., Grigaliūnas J., 
Gasparkas J., G’.obis F., Grezek 
M., Glaz O., Glaz A.

Ivanauskienė J., Ivanauskienė 
M., Ivanauskas W.

Juška M., Jokubka K., Juzė
nas M., Jokubka M., Juzėnas J
Juodikaitis A., Janulis M., Joru- 
tis, P., Juzėnienė P., Jok ubai tie- 
nė B., Janulis P., Jakaitis V 
Jakaitis A., Jakaitis J., Johnson
K. , Jozaitienė K., Janutienė O., 
Jąčkus B., Jasaitienė E., Januš- 
kiutė O., Jaugelienė A., Jukne
vičienė T., Jakaitienė U., Ja- 
ccbs F., Januškienė U., Jozai
tienė A., Jaukštis J., Janulis J., 
Jasikevičia M., Jiasiunas J., Jau
kštis W., Jaukštis E., Jaukštie- 
nė O., Jaukštis Fl., Jodikienė
O. , Janulienė S., Jakaitienė B., I 
Juška K., Jerkinas K., Juzaitis 
V., Janulis V.

Kaminskas J., Kązanauskas 
B., Kaminskas M., Kirkilas J., 
Kraujelienė B., Kriukas S., Kon- 
čia D., Kaąapeckas B., Kirdei- 
kis S., Kraujalis P., Kopusčius 
J., Kaminskienė F., Kopūstienė 
B., Kaminskienė K., Kaupas J., 
Kubilienė K., Kundrotas K., Ku- 
bilis P., Knizikevičius M., Ka
minskas A., Kliukienė M., Krū
mas J., Kundrotienė O., Kišku- 
nienė E., Klimavičienė A., Kėlai- 
tė A., Kiužas J., Kiela A., Kul- 
bis K., Kuchinskas M., Kunhart 
M., Kiela K., Kiaurakis W., Kau- 
neckis B., Karneckienė B., Kru- 
kienė D., Kiella M., Kiškunas
A. , Kernoske M., Kaupas S., 
Kraujalis J., Karneckis P., Kas- 
low J., Kiškunas S., Kasper J., 
Kernoske A., Kasper E., Krot- 
kus J«, Kaminskas A., Kurmau- 
skas K., Kuchinskas Ml, Koob
P.

Lapenas A., Laucis D., Lin
kus Ą., Lukoševičius A., Law- 
rence A., Linkus J., Lubėrt P., 
Lukoševičius F., Lapavičius P., 
Linkus A., LubeiVas A., Lau
cius A., Lachawicz S. D., Lu
košiūtė Ieva, Lachawicz S. u., 
Liutkus P., Labanauskas L., 
Lukauskas A., Lapėnienė E.

Matuzevičius J., Masiliūnas 
P., MiseviČia M., Mikalauskienė
B. , Molienė E., Matelionis J., 
Malinauskienė M., Mikalajūnas 
J., Malinauskienė K., Molis D., 
Miliauskas P., Malinauskas J., 
Mikšaitė K., Mikšaitė S., Mažo
nienė K., Martinkus J., Masi-. 
liunienė K., Monkienė B., Ma- 
tuzevičienė A., Mokunas J., Me- 
kulėnas J., Matuzienė E., Mar
kauskienė P., Masiliunienė B., 
Misevičienė D., Mąženienė V., 
Mikšaitė A., Matuzevičienė O., 
Milašienė V., Mačiukėnas 
Misevich J., Mankus D., Miller
A. , Mikšis W., Mishkinis A., 
Miknas V., Mataitis B., Misevi
čiene K., Matulionis V., Mika
lauskas L,.

Narsutienė O., Nausėdienė
B. , NorkeviČienė P., Neffas W., 
Norvaišis J., Norvaišienė J., 
Norvaišiytė V., Norvaišiutė A., 
Norvaišas > S., Nosevičienė O., 
Nosevičius A., Norvaišaitė V., 
Nausėda J.

Oksas K., Oksas J., Oksas 
Juoz., Oksas M., Oksienė O., Ok- 
sienė M.

(Bus daugiau)

Romantiškas Senią
l

83 METŲ EDWARD BLAU, 
kuris sėdi Chicagos kalė
jime, laukdamas “deporta
cijos” į Princeton, N. J. Jis 
pavogė apie $1,000 pinigais 
ir brangenybėmis nuo 
princetonietės, Elizabeth 
Stoni, kuri užlaiko “room- 
ing house”. Prispirtas prie 
sienos, Blau prisipažino tu
ris ir pinigus ir brangeny
bes, bet jų nevogęs. Mote
riškė jam viską atidavė, 
kaipo dovanų, už tai, kad 
jis leido jai sėdėti ant jo 
kelių. Mrs. Stout yra 70 
metų amžiaus.
Naujienų Tribūne Photo.

Išrištas klausimas

pagyve-

M

(Lš musų kasdieninio gyve
nimo)

istuo kurio laiko gyvenimas 
pradeda mus mokinti, sunku 
yra pasakyti. Tai priklauso tur 
būt nuo toL kokios apystovos, 
koks vejas ir kur mus jaunose 
dienose nubloškė.

Rūta Paduškiene
misi moteris ir todėl jau daug 
ko mačiusi. Ji žinojo, kad gy
venimas kartais daug geriau 
pamokina, negu išmintingiau
sios knygos. Vienok gyvenimas 
pamokina dažniausia po laiko, 
ir todėl ji nepajėgė įžiūrėti, kas 
atsitiks su Praneliu, jos 36 ^mė
nesių amžiaus sūnumi, nespėjo 
pamokyti sūnelį, kas reikia da
ryti nelaimei ištikus.

Pranuko mama kur ten tru- 
sėsi ar su kaiminka Šnekėjosi. 
Pranukas įėjo į toileto kamarai
tę. .čia jis ėmė galvoti, kaip, 
kas ir iš kur atsiranda, pasida
ro ir susidaro. Išeina, įeina ir 
nueina. Begalvodamas Pranu
kas sumanė ,kai kuriuos daik
tus pataisyti, sutvarkyti, ardy
ti ir sukinėti. Besukinėdamas 
jis ėmė ir užsirakino.

Dėl to ir prasidėjo tikras du
etas. Pranukas užtraukė gies
mę plonyčiu balsu. Rūta Paduš- 
kienė, išgirdusi verksmingas 
sūnelio gaidas, atsiliepė stores
niu. Ją suėmė baisi mintis, kad 
Pranukas .gal atsiskyrę ir per
siskyrė su j a . ant visados. įvai
rus ir skaitlingi klausimai ka
lė Paduškienės galvą ir kak- 

$tą: kas dabar, kaip... o gal?...

Genienė

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
' NAMŲ BUDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisom se
nus namus. Apkalam as- 
bestomis. v įg

Tai yra vienintele lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas

BRUNO SHUKIS
4131 So. Francisco Avenue

Telefona^MMIBT'

kontraktorius

NAUJIENOS, Čhieago, III

JUOKAI
šeštadienis, kovo 13, 1937 
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L.Y.S. COURRIER

—Kai aš buvau ašfuoniolikos 
melų, tai prezidentas davė ma’n 
medaliką.

—Aš nežinojau, kad preziden
tas Lincolnas dalino medalikus. 

f

—My, kad tu esi smilės nude-- 
gęs! , /

—Ne saulė padarė mane rau
dona, bet siauras kalnierius
smaugia mane.

---- ;----- O----------- .

—Kaip jis rėkia! Kodėl ne
siliaujate-mušę jį?

—Netikime juo, ba jis yra
toks melagis!

....0*-"-^•» . • • : ■’.f ’ ■ .
Šeimininkas, išgirdęs triukš

mą virtuvėje, sušuko: Kas čia
yra?' '• ' v

Vagis garsiai: Niekas!
šeimininkas, eidamas iš 

tuves, kalba: Aš maniau,
girdėjau ką nors, bet atrodo, 
kad klaidingai maniau.

Surinko John Faiza Jr.

vir- 
kad

Bet štai vienas judviejų yra 
■toifete, o kitas lauko pusėj. “Ei, 
Pranei, pasuk raktą,” mokina 
Paduškienė, ' bet vaikas nesu
pranta, mątyti, dar permažai 
gyvenimo ^nokintas.

Rūtos Paduškienės sveikata 
silpsta, širdis alpsta, kojos lin
ksta. Ji sudrimba prie sienos if 
vos girdimu balsu prataria': 
”Jau to mano vaiko nė gyveni
mas neišmokins.” Tuo tarpu 
pasipainioja dženitorius, jis su
randa skardžiuj ų klausimų 
priežastį ir išriša visus juos, 
paprastu geležiniu kaltu ątstum 
damas užrakto velkę.

------------------------ :-------------■_........................................................... ...

< ■

Lašt Sunday’s Meeting at 
Peter Adams’ House was one 
of the very successful ones, 
such as it ha s not been ex- 
periencėd by the < members of 
the club in a long time....Many
people wonder why is it, that, 
whenever wė are scheduled to 
go to Rosėland, the weather 
is at its vvorst. If it is not 
below zero, then it is only one 
above. Somę jolly freezing was 
hadj by all whįle returning 
fronl a very pleasant get-to- 
gęther at the home of Mr. & 
Mrs. John Munarin. What a 
pėach of, a home, it makes (us 
all want to. get married and 
have an apartment a 

■fy” as their’s is.

, LYS is sporisoring
cent raffle for the benefit o f 
the sport’s sęction, to encour- 
age its growth and furnish 
with peeds for participating 
•in various sports ačtivities. 
This department, somewhat 
overlooked in the past, will be 
definitely strengthened during 
the coming year........ Al Beld-
kin even šUggested a fencing 
team be included — why not ?

MUSŲ SKAITYTOJAI

gali-

bet dėl 
štai 
pas

vakaruškas parapijos ir kunigo nau
dai, kolektuoja ir kolektuoja ir ko- 
lektuoja. Tas Kristus tai visai ir 
užmirštas, svarbu tik pinigas.

O ant galo, po visų tų kolekta- 
vimų, dar išeina kunigas ar jo sėb
ras kolektuoti laike laidotuvių mi
šių, nuo nuliudusių šeimynų ir jų 
giminių ir draugų, nors jie už tas 
minias ir taip daugiau negu reikia 
užmoka. šlykštu ir biauru.

Gerai “Naujienos” daro, kad tuos 
kupigus tarkdoja. Jie verti, sarma
tos . Kalba parapijonams, kad ne
reikia čia žemiškų 'turtų ieškoti, 
dangui bus laimė, o patys tai tokie 
šykštuoliai ir grašiagaudos, kad sve
timam žmogui koktu ir pasakyti.

Roselandhtyis,

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais 'Klausimais. 
Rašykite trumpai kaip 
ma).
Auihi Linkimas 
bažnyčiose

I . x ■ ■ _____________

GERB. REDAKCIJA;

Gal jau žinote apie tai,
visko ko noriu pranešti apie 
kokj dalyką. Nežinau kodėl 
mus lietuviškose bažnyčiose kunigai 
renka pinigus laike gedulingų pa
maldų laidotuvėse.

Pavyzdžiui, neseniai Roselande 
buvo palaidotas žymus žmogus. Pa
rapijos bažnyčioje įvyko pamaldos. 
Ten susirinko numirusio giminės, 
draugai pasimelsti už velionio vėlę. 
Kadangi buvo net trys kunigai, tai 
gifrninėms už tas pamaldas reikėjo 
riebiai užmokėti. Bet nežiūrint to, 
kad tie kunigai gavo užmokėti už 
patarnavimą, ir už žvakes ir visus 
kitus pridėčkus, vienok jie neturėjo 
sarmatos pasiųsti žmogų pereiti per 
bažnyčią su kolekta.

Dėl Dievo meilės, argi žmogus 
negali ateiti į bažnyčią, iš ankstą 
užsimokėjęs, kad pasimelsti už arti
mą žmogų, kad kas nors jam tuo
jau nepakištų krepšio ir dangun iš
vertęs akis nelauktų kad įmestų pi
nigų. Tai didžiausia sarmata musų 
kunigams.

Kiek jie tų pinigų gauna! Ima 
mokesčius n,uo parapijonų, kolektuo
ja per visas paprastas pamaldas ir 
mišias, kolektuoja už krikštynas, ko
lektuoja už šliubus, kolektuoja už 
gedulingas pamaldas, kolektuoja 
ekstra už egzekvijas, kolektuoja nuo 
biznierių apielinkėje visokiems ba- 
zarams parapijos, naudai, kolektuoja 
visokiems papuošalams ir kunigo an
glims, kolektuoja naujų sutonų nu
pirkimui, kolektuoja už mažiausį pa
sijudinimą parapijonų naudai; ren- 

XYZ gja visokius vakarus, vakarėlius ir

“com-

a two-

The next L.Y.S. Meeting will 
be at Beliajus’/ place on April 
4. Come all. Sinėe the meeting 
iš after Easter, we take the 
opportRnity to extend t'o all 
ą joyous Easter Sunday, and 
by v all means, do not eat too 
many “margučių”, bring some 
for me.

Tap.

NORI PRISIDĖTI PRIE 
“BENDRO FRONTO”

GERB. REDAKCIJA:
Kadangi dabartiniu čėsu įėjo la

bai j madų visokie “fruntai”, tai nuo 
jų nenorėčiau atsilikti nei aš.

Taigi, dabar kreipiuosi j jumis su 
klausimu: ar kartais nepriimtumėte 
ir mane j kokj nebūtų “bendrą 
fruntą” ?

štai kame dalykas: aš esu juokų 
mylėtojas. Taigi klausiu jūsų ar 
aš galėčiau pareiti pas jumis j 
“Naujienas” su savo juokais?

Taigi, malonėkite duoti pilną at
sakymą ar sutinkate ar ne: o jei
gu ne, tai dėl kokios priežasties.

Juozas Pakutinskas,
Urban, III. -

(Mums visiems sveika, laiks nuo 
laiko pasijuokti. Rašyk, brolau. — 
Red.).

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

įžymi Metropolitan Operos Žvaigždė
randa Luckies jos vertingai gerklei švelniais—

X A ■ z ■ A. ,

Marjorie Laivrence saka

■ r

■

11 eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrine- 
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretes, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-le Lawrence, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų ruko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerkles apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Leng 
'T’ B ■Ii Irs loasted

PRIEŠ

A

“Dainuoti Wagnerio operoj reikia 
turėtį didelį balsą, Vagnerio operoj 
‘Gotterddmmerung9 mano mėgia
miausia 6Briinnehildes9 rolė yra 
labai apsunkinanti. Betgi — kaip tik 
pabaigus savo dainavimą grįžtu į 
savo persirengimo kambarį atgal, 
man niekas nėra taip malonu, kaip 
užsidegti Lucky, Jis yra lengvas 
užsirūkymas — taip malonus — taip 
švelnus — jog jis nei truputėlio 
neerzina mano gerklės. Aš sutinku 
su kitais Metropolitan artistais, jog 
lengvas užsirūkymas yra išmintingas 
pasirinkimas,99

METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS
' PASIŽYMĖJUSI SOPRANAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

Užsirūkymas
Jūsų Gerklės Apsauga

SFITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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