
’VOL. XXIV Kaina 3c No. &

Teismas Prieš Chrys
ler Darbininkus

1 ' 1 —H—.. ...

Įsakė streikieriams iki trečiadienio ryto 
apleisti visas Chrysler dirbtuves

DETROIT, Mich., kovo 15. 
— Nežiūrint ir šiandie prie 
teismo surengtos demonstraci
jos, Circuit . teisėjas Allen 
Campbell išdavė injunctioną 
prieš Chrysler korporacijos 
darbininkus ip įsakė 6,000 dar
bininkų, kurie , paskelbė sėdė
jimo’ streiką devyniose Chrys
ler dirbtuvėse, tas dirbtuves 
apleisti j 48 valandas.

“Darbininkai turi apleisti 
dirbtuves iki 9 vai. trečiadie
nio ryto”, pareiškė teisėjas 
Campbell. <

Tokis pat injunctionas buvo 
išduotas ir prieš General Mo
tors darbininkus Flint, Mich., 
bet kada jį buvo bandoma vy
kinti, tai kilo kruvinos riau
šės ir daugiau streikierius ša
linti iš dirbtuvių nebuvo ban
doma.

Ką dabar darys Wayne kaun- 
tės šerifas, nėra aišku, bet

yra žinoma, kad valstija prie 
šalinimo darbininkų iš dirbtu
vių neprisidės.

Į Detroitą yra atvykęs ir 
pats gubernatorius Murphy, 
kuris ieško pastovių priemonių 
taikinti nuolatos iškilančius 
streikus.

S Dabar vien Chrysler, Hud- 
son ir Reo automobilių 
vėse, streikuoja apie 
darbininkų, neskaitant 
lio mažeshių streikų.

Gub. Murphy 
singe konferenciją 
prokuroro, trijų 
katančių prokurorų 
stijos viršininkų,
jos tikslas bus išdirbti planus 
sutaikinti streikus.

Kaip išrodo, unijos derybos 
su Chrysler korporacija yra 
nutrukusios ir unijos viršinin
kai yra išvažiavę į Clevelandą 
į unijos viršininkų konferenci
ją-

dirbtu- 
80,000 
dauge-

šaukia Lan- 
generalinio 
industrinių 

ir kitų val- 
Konferenci-
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Lietuvos Naujienos
Didelis viščiukų fabri

kas Lietuvoje
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

paivkštininkų draugija įsteigus 
didžiausią visame Pabaltyje 
viščiukų perinimo stotį, kur 
Ftrys didžiuliai inkubatoriai iš 
karto galėsią išperinti 70 tūk
stančius viščiukų. Viščiukai 
perinami parinktų veislių viš
tų, o paskui žmonėms parda- 
Ivinėjami.

Iš lenkų pavergto 
Vilniaus krašto
Uždaromi Ūkio Dr-jos 

Skyriai
VILNIUS. — “Vilniaus Ry

tojus” rašo, kad Švenčionių 
apskr. Storasta sausio 25 d. 
uždarė anksčiau sulaikytuosius 
Lietuvių Ūkio draugijos sky, 
rius: Kretonyse, Rusališkėįe 
ir Rėkučiuose.

Vėl atidėjo nuo 
sprendi dėl Wag 

nerio akto

Sėdėjimo streikas li
goninėj; streikieriai 

areštuoti

Lojalistai džiaugiasi 
atmušę italus prie 

Madrido

Ispanijos civilis ka
ras Dievo valia

Industrinė unija or
ganizuoja elektros 

darbininkus
WA$HINGTON, kovo 15. — 

šiandie ’ susirinkęs- aukščiausia s 
teismas vėl neišnešė jcirio nuo
sprendžio dėl Wagnerio darbo 
santykių akto, nors tas aktas 
yra labai svarbus ir padėtų 
valdžiai taikinti dabar siau
čiančius streikus.

Valdžia yra laimėjusi žemes
niuose teismuose, bet yra iš •:
keltas to akto konstituciona- panija 
liškumo klausimas ir kol teis- Electric Co 
mas nėra 
sprendžio, 
Ii veikti.

NEW • YORK, kovo 15. — 
United <EteotricaW and Radio 
Workęrs of Aiį$, industrinė 
unija, priklausanti prie indus
trinio organizavimo komiteto, 
pradėjo smarkų vajų suorgani- 
zavimu'i visų elektros ir 
darbininkų.

Tas vajus duoda gerų 
kų ir didžiausia elektros 

Amerikoje,

radio

pasė- 
kom- 

General 
kuri samdosi apie

išnešęs savo nuo-j 60,000 darbininkų, jau pradė- 
valdžia nieko nega-

nuosprendžio laukiaTeismo
ir keli kiti svarbus aktai. Tei
smas jau senai juos yra svar
stęs, bet nuosprendžio ne
įstengia išnešti.

Dabar teismas yra nutrau
kęs posėdžius dviems savai
tėms ir susirinks tik kovo 29 
dieną.

jo derybas su unija.
Paskui bus bandoma priver

sti derybas ir antrą didžiau
sią kompaniją, Westinghouse 
Electric 
samdosi 
kų.

and Mfg. Co., kuri 
apie 40,000 darbiniu-

50 laivų prapuolė 
Australijos pa

kraščiuose

MADRIDAS, kovo 15.— Lo
jalistai, kurie sumušė italus 
prie Trijueąue, 13 mylių į 
šiaurryčius nub Guadalajara, 
vėl aplaikė naujų laimėjimų, 
užimdami 
pozicijas ir daug 
daugiau italų 
vėn.

Išrodo,, kądr šianie^fj’onte ka
riauja vien it&aip nes ikišiol 
inepasisęlęČ ten pastebėti nė 
vieno mauro ir legionicrio ir 
nė vienas ispanas nebuvo pa
imtas nelaisvėn.

Nors karo vadovybė ir įspe-. 
fjo, kad nereikia perdaug džiau
gtis dėlei valdžios jėgų laimė
jimų pastaromis dienomis, tęį 
čiaups gyventojų džiaugsimas ir 
optimizmas yra savaimi su
prantamas. Madrido gyvento
jai džiaugiasi dėF aplaikytų 
pergalių ir lojalistų ūpas yra 
žymiai pakilęs. Kai kur italų 
pulkai buvo priversti bėgti.

šios lojalistų pergalės paro
dė, kad lojalistų armija yra 
tinkamai susitvarkiusi ir pajė
gia atlaikyti daug geriau ap
ginkluotą priešą.

kelias strategines
- ginklų. Dar 

paimta nelais-

SALAMAJNCA, Ispanijoj, ko
vo 15. — Isidoro kardinolas 
Goma y Tomas savo ganito- 
jiškame laiške “Ispanijos Ga
vėnia”, sako, kad karo vargus 
ant Ispanijos užtraukę Dievas 
ir kad tai yra išpirkimas 
panijos. nuodėmių.

Jis apskaiito, kad šiame 
viliame karė žus mažiausia 
000,000 žmonių.

Neutraliteto komi 
tetas svarstys Is

panijos skundą

Is-

ci-

28 žuvo eksplozijoj 
fejerverkų 
dirbtuvėj

MANILA, P: L, kovo 15. — 
Mažiausia 28 žmonės liko už
mušti didelėj eksplozijoj chi- 
niečių fejerverkų dirbtuvėj 
Passay, Manilos 
Dar pasigendama 
50 žmonių.

Po eksplozijos, 
jaučiama per dvi
gaisras, kuris pribaigė naikini
mo darbą.

Pasak policijos, daug žmo
nių iššoko iš dirbtuvės į 
kę, kurioj paskendo. Kiti 
vo gaisre. Jokių namų 
dirbtuvės nebuvo.

priemiesty, 
nuo 20 iki

kuri buvo
mylias, sekė

pel- 
žu- 

arti

7 žmonės prigėrė
SHIOCTON, Wis., kovo 15. 

— šeimyna iš septynių žmonių 
prigėrė, automobiliui nephtai- 
kius užvažiuoti ant tilto ir nu
kritus į Wolf upę.

Žuvusieji yra Clarence Ni- 
cols, 35 m. iš Oshkosh, auto
mobilių dalių pardavėjas, jo 
žmona ir penki jų vaikai, vi
si jaunesni nė 9 metų amžiaus.

Dar nenustatyta nelaimės 
priežastis, nes pasak liudyto
jų, Nichols automobisis važia
vo pamaži.

TOKIO, kovo 15. — Japoni
jos generalinis konsulas Syd- 
ney mieste pranešė užsienio 
'reikalų ministerijai, kad nuo 
kovo 10 d. ties Gaulburn sala, 
240 mylių atstume nuo . Dar- 
win, prapuolė 30 nedidelių ja
ponų ir 20 australiečių laivų, 
kurie veikiausia paskendo au
drose.

Konsulas spėja, kad audro
se žuvo 270 Japonijos ir 180 
Australijos jurininkų. Tie lai
vai salų pakraščiuose rinko 
smalžių lukštus. .

14 metų mergaitė 
apsivedė su 6 vai

kų tėvu
Pakėlė algas

Rub- 
Ave.,

kovo' WHITESBURG, Ky
15. — Netolimam Cromonia ka
syklų miestelyje 14 metų Lu- 
cille Potter šiandie ištekėjo už 
Hobert Hunsucker, 32 m., mai- 
nerio iš Guest River, Va., su 
kuriuo ji susipažino tik prieš 
savaitę laiko. Tai buvo jo tre-. 
čios vedybos, nes jis yra du 
'sykius persiskyręs ir yra tė
vas šešių vaikų. Bet mergaitė 
sakosi jį mylinti ir busianti 
gera motina jo vaikams.'

CHICAGO. — Dryden 
ber Co., 1014 S. Kildare 
kuri samdosi apie 1,800 darbi
ninkų, pakėlė algas visiems sa
vo darbininkams 25 nuoš. Dar- 
bininkai yra neorganizuoti.

<O R Fl Sž
Chicagai ir apiellnkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 30°.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 
5:56.

Briggs pradėjo de
rybas su unija

DETROIT, Mich., kovo 15. 
— Briggs Mfg. Co., kuri ga
mina “bodies” dėl Ford ir 
Chrysler automobilių, pradėjo 
derybas su automobilių darbi
ninkų unija.

Dėl stredko Chrysler dirbtu
vėse, 19,400 jos darbininkų, ku
rie dirbdavo prie Chrysler “bo
dies”, dabar nedirba;

Rusijos namų ir že 
mių savininkai at

gavo pilietybę
MASKVA, kovo 15. — Cen- 

tralinis pildomasis komitetas 
išleido trumpą dekretą, kuris 
stfgrąžina pilietybę tūkstan
čiams deklasuotų žmonių, ku
rie pirmiau neturėjo jokių tei
sių dėlei jų socialės pozicijos, 
/ar turėjimo kokios nors nuo
savybės.

MILWAUKEE, Wis., kovo 
15. — Clarence A. Dykstra, 
per 6 metus buvęs Cincinnati 
miesto manažeris, dabar tapo 
išrinktas Wisconsin universite
to prezidentu ir pradės tas pa
reigas eiti už šešių savaičių. 
Jis gaus $15,000 j metus algos, 
kuomet būdamas miesto mana- 
žeriu gaudavo $25,000 į me
tus. Jis yra profesoriavęs ke
liuose universitetuose ir su 
džiaugsmu gryštąs prie akade
minio darbo. Jis užims 
pašalintojo prezidento 
Glenn Frank.

vietą 
Dr.

kovo

LONDONAS, kovo 15. 
Neutraliteto komitetas šią 
vaitę svarstys Ispanijos skun
dą prieš Italiją ir .Vokietiją dėl 
teikimo pagelbos Ispanijos su
kilėliams ir dėl darymo sąmok
slo, po priedanga blokados, 
bombarduoti Valenciją ir Bar- 
celona.

sa-

m i • j i i •Smarkios eksplozi
jos supurtė Ma

dridą
15.—Ke- 
eksplozi- 
Madridą.

MADRIDAS, kovo 
turios labai smarkios 
jos šiandie supurtė 
Spėjama, kad tai buvo išsprog-
dinos valdžios minos universi
teto apielinkėj, kur lojalistai 
minomis bando išvaryti pasi
slėpusius rūmuose sukilėlius.

Smarkus mušis šiandie siau
čia prie1 Jarama upės. Smarki 
kova eina dėl Butarron kalvos. 
Po smarkaus artilerijos bara- 
žo sukilėliai bandė atakuoti lo
jalistų pozicijas, bet buvo at
mušti.

Suimti ispanai sukilėliai pa
sakoja, kad 20 sukilėlių, kurie 
bandė išsprogdinti italų parako 
Sandelį prie Madrido, liko su
šaudyti. Jie sako, kad Ispani
jos kareiviai sukilėlių pusėje 
vra labai nepatenkinti buvimu 
Ispanijoje Italijos kareivių ir 
tuo labai piktinasi.

NEW ORLEANS, La., 
15.—George M. (“Big George”) 
;Cox, buvęs malto fabrikantas, 
Hiko apkaltintas už sudeginimą 
savo $60,000 jachtos, tikslu 
gauti apdraudę.

Neilgai mokinosi

NEW YORK, kovo 15.—Po
licija , įsilaužė per užtvartas 
barikadas į žydų ligoninę 
Brooklyne ir areštavo 40 ligo
ninės darbininkų, kurie buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką. 
Tarp streikierių buvo ir 10 
moterų, kurios ilgai kovojo po
liciją iki tapo nugalėtos.

> Bet streikuoja ir apie 90 ki
tų ligoninės prižiūrėtojų. Jie 
reikalauja pakėlimo algų, ato
stogų ir pripažinimo unijos.

’ Apie 1,000 skalbyklų darbi
ninkų irgi sustreikavo, reika
laudami pakelti algas ir su
trumpinti darbo valandas.

Konfiskuotas “ 
džio” 5 

Sausio 29-tos 
niaus žodžio” 5 
sto Storastos įsakymu 
konfiskuotas už vieną kores
pondenciją iš provincijos.

Nubaudė Tėvus
“Vilniaus žodis” rašo, kad 

Švenčionių apskr. mokyklų in
spektorius nubaudė Gabrį Tra 
piką iš šukiškės kaimo 8 auk 
sinais ir Kliuką ir čebutį i- 
Nalivaikų kaimo po 10 auksi 
nų pabaudos ifi tai, kad ji; 
neleido savo vaikų į lenkiški 
valstybinę 
nes mokė 
pasisamdę
Nubaudė

Vilniaus 
Nr. 
dienos 

numeris

žo-

“Vii- 
mie- 
buvc

Sėdėjimo streikai 
Nėw Yorkodešim
tukų sankrovose

' NEW YORK. — kovo 15.— 
Jau trečia diena tęsiasi sėdė
jimo streikas keturiose 5c ir 
10c sankrovose. Disciplina tarp 
istreikierių yra griežta. Maistą 
'streikieriams pristato jų drau
gai.

358 užmušti automo 
bilių Quebec prov.

MONTREAL, Que'., kovo 15. 
— Quebec provincijoj, kuri tu
ri 3,000,000 gyventojų, auto
mobiliai pereitais metais už
mušė tik 358 žmones. Apie pu
sė jų žuvo Montrealy. Bet ir 
automobilių Kanadoj yra 
palyginamai daug mažiau, 
gu Jungt. Valstijose.

ne- 
ne-

CANTON, O., kovo 15. — 
Paleistu iš lauko šuviu savo 
puošniuose namuose liko nu
šauta pasiturinti Mrs. Cable. 
Nužiūrimas pavydas ir liko su
imtas jos vyras ir jo meilužė. 
Įtariama, kad moterį 
pasamdyti žudytojai.

nušovė

mokyklą, šie žmo 
savo vaikus namie 
lietuvį mokytoją.
Už Kryžiaus Foto
grafavimą 
kraštuose yra bau

žmonės už tai, kad ji 
nufotografuoti įvairiu 
kariuomenės įsitvirti 
draudžiamas zonas a

pasiėmi 
lietuviški

DĖS MOINES, la., kovo 15. 
— Gražioji Heroise Martin, šo
kėja, kuri apleido Broadwąy ir 
buvo įstojusi į Drake univer
sitetą neva mokintis, dabar 
universitetą apleido ir vėl su- 
gryžo į New Yorką, kur vėl 
šoks viename naktiniame1 kliu- 
be.

(Jos paveikslas tilpo vakar 
“Naujienose”).

15.BUCHAREST, kovo 
Rumunijos našlė karalienė Ma- 
rie sunkiai serga influenza. 
Užsieny buvo paėję gandai, 
kad ji tapusi užnuodyta, bet 
'tai nuginčijama.

Kituose 
džiami 
mėgina 
slaptus 
nimus,
<ką < panašaus, Lenkai pagalia 
jau priėjo prie to, kad ir kr v 
žiai/s neleidžia fotografuoti i 
už tai smarkiai baudžia.

Kuršių kaime, Valkinyko vai 
sčiuje, vietos lietuvių šv. Ka 
zimiero draugijos skyrius 193; 
m. pasistatė gražų ą žuoli n 
kryžių. Pernai, liepos mėnesį 
kaip rašo “Viln. Ryt.” viena 
skyriaus valdybos narys An 
tanas Radžius mėgino šį kry 
žiu nufotografuoti, bet jam ge 
rai nepasisekė. Kitą dieną at 
vykę iš Valkinyko policininką 
padarė A. Radžiaus gyvenama 
me name kratą ir 
apie 40 skaitomų
knygų, o patį Radžiu nusive 
dė į policijos punktą Valkiny 
ke, k i.T ištardė ir paleido. Ry 
tojaus dieną j Valkinyko poli 
ciją taip pat buvo iškviesta 
ir ištardytas kazimieriečių sky 
riaus pirmininkas Stasys Ba 
kūnas.

Pagaliau lapkričio mėnesį, A 
Radžius gavo iš Vilniaus - 
Trakų apskrities Storastos pra 
nešimą, kad už kryžiaus foto 
grafavimą jis yra nubaustai 
100 auksinų pabaudos, arba 1( 
dienų arešto. S. Bakunas taij 
■pat iš to Storastos gavo pra 
nešimą, jog už tai, kad leid< 
A. Radžiui fotografuoti kryžit 
ir pats padėjo — jis baudžia 
•mas 200 auksinų pabaudos, ar 
ba 14 dienų arešto.

Kuršių Lietuvių šv. Kaži 
mierio draugijos skyrius sto 
rastos buvo uždarytas 1936 m 
gruodžio mėnesį.

VVASHINOTON, kovo 15. — 
Atstovų btftas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją dėl pastatymo 
nacionales dailės galerijos, są
lygomis buvusio iždo sekreto
riaus Andrew Mellon, kuris pa
skyrė didelę pinigų sumą ga
lerijos įkūrimui ir padovanojo 
jai savo didelį privatinę pie
šinių kolekciją. į

PER > 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

♦

’’Ratos prieinamos — 
’v Del informacijų rašykite ar 

telefonuokit NAUJIENOMS
••

Neleido' vakaro
Punsko jaunųjų ukininki 

kuopelė sausio 24 d. Punsk< 
rengė lietuvišką vakarą su vai 
dinimu ir deklamacijomis. Ne 
vaidinti rengiamo veikalo ne 
deklamacijų turinyje nebūvi 
nieko politiško. Visas pelną- 
buvo paskirtas žiemos bedar 
bių naudai.
» Jaunųjų ūkininkų kuopelei 
prašymą Suvalkų Storasta a t 
*metė ir jaunųjų ūkininkų vai 
dinimas negalėjo įvykti.
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Dr. Č. J. Šventiškas
Dantistas

)FISO VALANDOS:’10 v. r. iki 9 
vąt vakari). Treč ir sekm. pagili 

tehsitAriimA.
. 4360 S. FAIRFIĖLD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
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kiuris diHio i’«j.Jkasiėtitj RdAtU 
way Transit £o., 618 W. Pet'- 
shihg Rd. Jis išeikvojo $400 
ir negalėjo pinigų sugrąžinti.

Del nežinomų priežasčių nu
sinuodijo, George Baker, 46, 
17 N. Racine avenue, ir Anna 
K. Cadek, 48, 4544 Jolidt aVė., 
Lyons. "

r

nne
mo

ja Nųoiftij Kdi* gąlį Nueiti Dangun• I atidavė ligoninei jo protą, išiir- 

K akėtą Cliicagoj Reikia Kelnių! tL ! f
Spėja, kad apie gegužį Čhica- 

gbj gali būti nuoihininkų 
streikas.

F ederalės valdžios teisingu
mo ir iždo departamento dgbtl- 
tai Chibdgbje ■ lytinėj U hūdrriį 
kėlimo ir kitus r6al estate ra
ketos Chicagoje.

Pasirodo, kad CHičago R'eal 
Estate Boatd orgahižatija na
mų savininkų draugijas ragina 
pakelti nuomdš, nes jaučiama, ® 
kad apie gegužės mėnesj Clii- 
cagoįe pasireikš toks didel’s bu
tų trukumas, kad nuomininkai 
neturės kur išsikraustyti.

Kai nuomos bus pakeltos, kai 
kur net 100%, daugelis nuomi
ninkų bandys persikelti į piges
nius butus, bet jie susidurs su 
kliūtimis, iš kurių išsivystys 
“nuomininkų streikas”.

Toks strdikas išsivystė 
1921 metais.

Daugelyje vietų Chicagoje 
nuomos jau buvo pakeltos. Jas 
bus keliamos dar aukščiau 
trumpu laiku.

Fedetalės valdžios inves'tigA- 
cija iškėlė aikštėn faktą, kad 
ėjo didelis raketas su nuosavy
bėmis, kurias turėjo užsidariu
sių bankų reeeiveriai. Jie ati- 
duodavę tas nuosavybes savo 
draugams ir pažįstamiems už 
nepaprastai žemas kainas. Nuo
mas pakėlę, tie draugai ir pa
žįstami, susiorganizavę į real 
estate trustą, dabar daro dide-į

Juokingas įvykis Northsidej
Pplicistui Thomas Lubey net 

akys išvirto, kai jis vakar pa
mate nuogą nuogutėlį žmogų, 
bemaršupjant gatve, netoli No. 
Centrąl avė. ir DiVerse^ kampo.

FŠšišMukęs jĮi-iVailišką. žmogų 
su - automobiliu į talką, 
pasivijo nuogąjį žmogų.
klausė:

—ždiogdu, kUr eini.
—-Į dangų, — rimtai

Nusižudė Trys 
Žmonės

Vienas nusišovė, du užtroško

žmonės užvakar misi-

Lucey
Jo pa-

atsakė

—Dėt pdti h uogą į daiigų nė- 
briimš, feiklit bent kelnių, — 
pajuokavo pblicistąs.

Įtempė jis keistiidli i Automo
bilį ir privertė jį apsimauti kel- 
flėSj kurias automobilio savinin
kas vežė į valyklą.

Pasirbde, kad keistasis žmo
gus yra Roy Carlson, 25 metų, 
nuo 5440 Barry avenue. Policis- 
tas j j parvežė namo. Įbėgęs į 
vidų; Carlson riei pblicisto, nei 
žmogaus, kuriam priklausė kel
nės, nejsi’eido ir užtrenkė dūri; 
jiems tidsiai į veidą.

U— ■M

chižnius Bažnytinėse 
Mokyklose

Trys 
žudė.

Vienas paleido sau kulką į 
kaktą, kiti du atsuko gasą sa-i

De Paul universiteto dekanas; 
kuli. Alėxdnder k. Schorsch ir 
prof. vienuolė Dolores Schorsch 
išvystė naują tikybos mokini
mo metodą bažnytinėms mo
kykloms. Jiė siiilo panaikinti 
katechizmą ir dėstyti tikybą, 
taip kaip ir kiti mokslai yra 
dėstomi. . . *‘i

1..

Physical Therapy 
X and Mid^ifė I 
6630 So.7 Wtstem 
Avė., 2nd fjodr 

Hemlock 9252 
Patamtuju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage j 
eleetrie t r ė a t - 
hiėnt it iriftgttę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

iii.b.i i‘ ,^1,1 nuli * i ii, , i Iy ,lii,.IĮiil7i^i.IRiiuiiiiii:ri,-i i iru r, i

GERKIT tik em ALŲ Į
Ui— MM

PAŠALINA STRĖNŲ 
SKAUSMUS —

JJ Pašiebėkit
■ Raudoną
■ Kryžių
■ ant plasterio
■ kada pirksit

PLASTER
Pad&rytos Johnson 0 Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dtilykų j

Parduodamos yjšose Vaistynese , I

I 1 I Ii"1!

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Viši įjėfid ir niėgsia AMfiftOŠiA 
ALŲ nes jie žilio; k^ti ta ii lūs 
įiddsFytiiš iŠ g^iaiišįDfi rųšiėš įjro- 
diiktų; y

Ofitin (Wiiblesdiej kaibbhiiš įiti- 
stutb j alihėš ir kita įstaigas. Vi- 
siibmėt kreipkitės pas NORKŲ; 
kuir gabšite įįHeitą ir teisinįsią patar
navimą; ,

lite West ta Street L M. NORKUS

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Rėš. HEMLOCK 6240

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedol. pagal sutarti 
Rez.6831 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Namus užsidariusiems ban
kams. apkainuodavo Chicago 
Ra. EAati Board atkamav.mo 
skyrius, artimai susirikęs wsh 
receivertais ir jų sėbrais.

Turėjo Ką Norėjo, 
Bet Neturėjo Svei
katos —• NusižudėNusižudė
Ii šokusi iš 26-to aukšto Stė- 

vens viešbutyje šeštadieni nu
sižudė viena Mrs. Helen Martin, 
2720 Morse avenue, turtingo 
firmų agento, Leo. Martin žmo
na. Ji buvo turinga, turėjo ką 
norėjo, bet turtu negalėjo 
džiaugtis, neturėdama sveika
tos.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dėarbortt St.
Katnb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 Sb. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

Tel. Office Wentwortji 6330
Rez. Hyde Park 3395

Di*.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sb. Halsted St»

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone:, Boulevard 2800 
46^1 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 So. Jiockwe!l SL 
Telephone: Republię 9723

KL. JURGELIONIS
, ■ ADVOKATAS 
340t Lb^e Avė. Tel. Yėrds 2510

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

tik. Nedėlibj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: BoulevaHl 7820

Namą Tel.: Prospect 1930 
1

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937

CUNARD WHITE STAR LAIVU
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivo. * '

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

PąiĮiatysite Paryžių, Berliną ir kitus
, “ , EXTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite vežtis veltui, 
reikės primokėti po 4c už 

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki i vai. po pieitį.

rftWHTi Pifi-Įil.i p?ii IVii i I r-T.r .11■I I-u iiiii.j, m       ■1,1.1,
T-—r —-r-- ---- r—— —  —

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV- 
NINKAMS PRANEŠIMAS

A. A. SLAIUS 
advokatas 

111 W. Washington St 
Room ^37

Vai. 9 fryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Ceiitral 4490

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
ttosidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:
ir nuo 6—8 vai. Vakaro 

Rezidenciją
nuo

3939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ,
Valandos—9—10 A. M. • 
Nedėlioj pagal sutartj

Jeigu .jums stokuoju OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų' kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti hiums telefonu.

Pastebėtiną, kąd> yėįk \nęra jo
kios galimybės 'kTąVtuvcs aprū
pinti pilnu Paveik'šIUbtų Mįslių 
kiekiu, ar išariks0uftų$pftti kiek

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

Be tb, leiskite mums priminti 
tdi, kad niekuomet krautuvėj* 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių. ■

Clement J. Svi!ow
ADVOKATAS

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

Margue^te Park Ofisas: 
6322 SOUTH AVESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antredięniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. .šeštadieniais nuo 3 iki 6 į 

vai, vakarę ir nagai sutartį. į

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
. DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė*
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

miestus '^e ' jokių

svarą.
trečia klesa į vie-

1739 SO. Hit^d St. . Chicago, III
.. Telefonas CANAL 8500 '

I II......... ... ............................. ..................■■■■—ii

I. AKIŲ SPECIALISTAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAtiSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. EudeikisiS

taupykimepinigus
TEN, K

ŠI SPULKA YŽA NAtlVš ITEDERALHQMĘ LOA^ BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILD1NG. LOAN 
AND BVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■>......■■ĮIM.ĮĮ IĮ III

GAUNATE

Laidotuvių DirektoriaiCicero

>

Klausykite musu Lietnvšky radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakafo iš VV.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.
...............................  • u ■,■111*1

I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. MASALSKIS
3307 LHūartica AVėiluė Phohė Boulevard 4139

Ai PETKUS
1410 Šbuth 49tii Couri Cicero Photlė Cicero 2109

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

Tom Taylor
18 mėnesių

senumo
STRA1GHT

KENTUCKY 
BOURBON ,

DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET ’ 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

♦ \ ... f*. ■    

Į. L ZOLP 
1Q4D/West 46th Street Phoncs Boulevard 5203
... ...............-......... .................... ....... . ■ .-.l.*>.,l

S, M. SKUDAS
718 Wėsl 18tli Širšei Phone Monroe 3377

♦ ■ - .. '* f !

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. ' Tek Pullman 5703

Jau buvo parodyta ne kartą; 
o ir plačioji visuomene žino, 
kad šv. Antano pastogėje ir jos 
organe “Drauge” be melo neda
roma nė žingsnis.

štai praėjusį Šeštadieni vie
nas augštos brolystės vyras iš- 
giria savo patrono draugiją; 
kuri jokio pagyrimo nėra vetta. 
Jis dar sapalioja apie laisvama
nius ir jų paskolos bendrovę, 
buk resyveris paskyręs namus; 
buk draugijos turtas žlugęs, o 
“cicilistų” laikraščo korespon
dentas paskolą turįs $6,000 ir

Atrodo, kad tas rašytojas gir
dėjo, jogei “varpas skambino, 
tačiau hežiiio kur.” Dalykas y- 
ra toks, kad kiek laiko atgal 
vietinė lietuvių skolinimo ir bu- 
davojimo spulka pardavė kele
tą namų. Jų tarpe Draugystė 
Yietuvos Kereivių ir Raudonos 
Rožės Kliubas pasiskyiė po vie
ną namą. Joks resyvaris jiems 
neskyrė, bet patys per savo at- 
slovus pasirinko kas geriausia 
jiems patiko.

O kai ■ dėl “korespondento” 
$6,000 paskolos, tai nuo to lai
ko, kai ta’ bendrovė gyvuoja, 
joje nėra buvę tokiem paskolos 
ir dabar nėra.

Na, šventasis brolau, Velykos 
nebetoli, eisi išpažinties, tai pa
sakyk, ką gero nuVeikiai — 
gausi pagyrimą už artimo mei-

—N. tiašėjas.

Tfel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
.Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
I iki 8:30 v. Nedčl, nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

jęUisąaį*,^-. Rezidencija
3335.Sa Halsted St.

LAlflOTUVIV DIREktOBlVŠ \ 

ambulanc^i 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
<1605-07 So. llermitage Ąve. 
4447 South Fairfiėld Avenue

Tfel. LAFAYETTE 0727

T _ _ i • (koplyčios visose
i—<1 11 Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES

nariai v
Chicagos, '

Cicero -
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

; f • 1

LACHAWICZ IR SŪNUS
2311 West 23išd 'Ptace Phone Canal 2515
SKYltlUS: <12-44 kliši 108tįi Street. Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA .
3319 Lituanica Avenue Phone Ydrds 1138

J. LIULEVIČIUS ” ’
4348 Š6. Calitoriiia Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT 
LIETI U VIS 

Optoihetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
švtigirho, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das., Specialė atydą atkreipiama į mo
kyklas vaikus.- Kreivos akys atitai
somus. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 1Q ikį 12 y. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akihių. Kainos pigiau kaip Ritina 
4712 Sotith Ašhland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DEIVTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nt>'» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 Sbiith Halsted St
, { , Tel, Boulevard J.401

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

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

Nedėliomis p; gal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

narsinkitęš “N-nose”
■ U- ■■

DR. A. J. MANTKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniąis susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfiėld Avė.
tol. Lafayette 8016

r Y ..... - ‘ ----- "

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS .
eserai 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.

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

Valaridbs nuo 10—12 pfetiį ir 
nuo 6 iki 7:30 vai; vakaro.

Tel. Canal 3110
Rėžidencijbs telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ro,s lubos 

CHICAGO, IX,L. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rėz. Ttelephonė FLAŽA 2409

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

3335.Sa
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KORESPONDENCIJOS j
Federalčs valdžios 
namai Milwaukee 

mieste '

ii įrengimai ir tam tikros vie
tos — net ir maudytis prūdai n^ms’ kūne

pini- 
bus 

kaip

k

Federalčs valdžios projektas 
Parklawn Milwaukee, Wis„ na
mams statyti už $2,800,000 
jaif baigtas. Pastatyta 518 pa
gyvenimų arba butų. 130 bu
tų turi po 3 kambarius, 30C 
butų po 
82 butai 
rius.

Vidaus 
Harold L. 
čias rendas: už tris kambarius 
$16.20 mėnesiui, už penkis 
kambarius $20.78 mėnesiui. Be 
to, už elektrų ir gazų teks, mo
kėti nuo $6.60 iki $9.80. Abel- 
na vieno kambario renda ar
ba nuoma pasieks iki $7.5C 
mėnesinei.

Kad galėtų gyventi tokiame 
trijų kambarių, bute, nuomi
ninkas turi turėti pastovų dar
bų su uždarbiu metams $1,300, 
o kad gyventi penkių kamba
rių bute, tai reikia rendaunin- 
kui turėti $2,000 uždarbį me
tams. Mažiau uždirbus ir ne- 
turįs pastovaus darbo žmogus Ųg"; 
negalės gauti buto federalės 
valdžios pastatytuose namtfose. 
Nebus įleidžiami į šiuos na
mus gyventi ne žmones, kurie 
turi dideles pajamas.

Parklawn namai yra moder- tokio nusistatymo, kokio laiko- 
niški. Grindys klotos linoleu sj Milwaukėe mieste ir mies

tai lūšnų 
lūšnose, 

durų ir langų rankinės iš bron- jįems nebus progos įeiti į tuos 
zos metalo. Vaikams žaisti vi- vaidžios namus, ries jų uždar- 

į biai yra maži ir nepastovus. 
Jiems vis vien teks gyventi 
nesanitariuose ir apleistuose 
namuose, kur nitomos yra pi
gios.

Valdžia giriasi, kad New

keturis kambarius i) 
po penkis kamba-

reikalų ministeris 
Ickes nustatė sekan-

padaryti.
Už valdžios įdėtus į šį pro 

iektų iš 518 pagyvenimų 
}us per metus pajamų 
*>132,000. Reiškia, mažiau
šeštas nuošimtis^ neskaitant 
pataisų, kurios, be abejo, bi/s 
gan augštos kai namai pradės 
senti ir reikalaus daugiau re
monto.

Iki dabartinio laiko valdžia 
itsisako mokėti taksus. Buvo 
laduota valdžiai reikalavimai 
mokėti taksus su nurodymu, 
kad kalbamų butų gyventojai 
gaus visų vietinį patarnavimų. 
Fuomet valdžia davė atsaky
mų, ir tai abejotinų, kad gal 
ji mokės 5 nuošimtį iš paja
mų u*ž nuomas, šitokia pro
porcija mokant taksus, pavyz- 
ižiui, dviejų pagyvenimų na
mas, duodųs rendos po 25 do
lerius mėnesiui už pagyveni
mų, atneštų taksų per metus 
tiktai $60. Chicagoj gyvento
jai už tokius namus moka 
gubai daugiau taksų ir 
augščiau negu dvigubai.

| žiūrint į valdžios namų 
tybų, kurios tikslas yra panai- 

__ _____i ir gyventojams 
s, su mažais uždarbiais duoti bu- 
‘ tus pigiomis rendomis (kaip 

politikieriai aiškina), v atrodo, 
jogei išeina visai netaip. Ir 
jeigu valdžia laikysis toliau

Yorko mieste jos namuose nuo
mos sumokamos šimtų nuo
šimčių. Man gi atrodo taip: 
tegul valdžia leidžia savo na
muose gyventi tiems asme- 

‘ > gauna pašalpų; 
tuomet ji pamatys koks rekor
das bus. Chicagos namų savi
ninkai turi gerų patyrimų ir 
milionus nuostolių iš pašalpa 
gaunančių nuomininkų, ir ne
simato kada valdžia nuims tų 
naštų nuo jų.

Kart, Mich

dvi- 
net

sta-

niški. Grindys klotos linoleu 
mu, vonios ir virtuvių sinkos te Louisville, Ky„ 
porcelinės, kranai chromiumo, gyventojai pasiliks

Susirgo Antanas Kutulis
Prieš kiek laiko gana sunkiai 

susirgo p. Antanas Kutulis, SLA 
183 kuopos narys. Susirgo jis 
dusuliu.* Dabartiniu' laiku jis y- 
ra Dr. M. Wood’o priežiūroje. 
Tenka' pasakyti, jog Dr. Wood 
yra pasižymėjęs savo profesijo
je gydytojas: jis išgelbėjo M. 
Dundulienės rankų nuo nupjovi
mo. Reikia tikėtis, kad jam pa
siseks pagydyti ir p. Kiftulį. 
P-nia Kutulienė ir sūnūs yra 
labai susirūpinę dėl tėvo ligos.

----- o~—
šiomis dienomis J. Ridulio 

namuose įvyko Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo susirinkimas. 
Susirinkimas svarstė daug įvai
rių klausimų ir sumanymų. Kal
bama buvo apie surengimų pik
niko gegužės mėnesį ir išrinki
mų “gegužės karalaitės,” atseit, 
gražiausios lietuvaitės. Kitas 
susirinkimas galutinai nuspręs, 
kada ir kur piknikų rengti.

P-lė Stela Vasiliauskaitė iš
važiavo į Muskegan, Mich. Ji 
mano ten pasilikti bent porų 
mėnesių. —Vietinis.

NAUJIENOS, Chicago, Ijį. , , , .

Waterbury, Conn.
--------->-------------- -

Nesąžiningas priekaištas
“Naujienų” Nr. 37 buvo įdė

ta korespondencija iš musų ko
lonijos. Po korespondencija p^- 
siia'šė p. žemaitaitis, kuris pri
kiša man, kad aš nemokiusi 
choro lietuviškas dainas dai
nuoti. Ir iŠ viso, girdi, aš esan
ti priešinga lietuviškoms daL 
noms.

Tai visai neatatinka tiesos. 
Aš galiu įrodyti, kad prieš klu
bo parengimų aš buvau surin
kusi lietuviškų . dairių. Maža, to : 
aš jau buvau pradėjusi moky
ti chorų lietuviškų dainų, lik 
mano rezignacijos dėka choras 
nesuspėjo tų. dainų išmokti.

Aš griežtai reikalauju, kad 
žemaitaitis įrodytų, kur ir ka
da jis girdėjo man primetamus 
žodžius: “lietuviškų dainų ne
mokysianti, nes tai jai butų že
ma.”

Vadovaudama chorui, aš visų 
laikų mokinau jį lietuviškų dai
nų, o dabar man prikišama, kad 
aš droviuosi net lietuviškos mu
zikos! Lietuvių judėjime aš da
lyvauju nuo pat mažens. Jaii e- 
su vadovavusi trims lietuvių 
chorams, ir niekada' nesisarma- 
tijau ir nesisarmatysiu mokyti 
chorus lietuviškų dainų.

Baigdama noriu pabrėžti, kad 
p. žemaitaičio priekaištas yfa 
melagingas. Jei p. Žemaitaitis 
yra sųžiningas žmogus, tai jis 
turi tų priekaištų atšaukti. ;

—Bronė Rasimavičiutė.

Cicero
\VeStern Electric pakelia

Biriihkams mokestį
Westerh ęlectric kompanija 

pakelia darbi n inkams iriokestį 
rilio h iki 9 centų Valandai. Pa
kėlimas skaitosi nuo 14 dienos 
kovo mėnesio.

• Pakėlti algos nutarta staigiai 
ir netikėtai. Pakėlimas savaime 
yra olrait. Bet kas iŠ to, kad 
kartu su pakėlimu algų produk
tai nesvietiškai brangsta.

Bendrai tenka pasakyti, kad 
iš visos apielinkes ši kompani
ja, savo darbininkams tur būt 
geriausias darbo sųlygas duoda.
_, .....   ,  .................... ;—
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RėKOftitertduo.iairias Kaipo Skilvio Vaistas

TRJNER’S ELIXIR 
6r bitter wine

dar

Darbininkai gauna dvi savaites ’ 
apmokamų atostogų, susirgus' 
darbininkui per tam tikrų laikų I 
mokama jam alga, seni darbi
ninkai gauna pensijų, santariš-, 
kūmas darbe augs tai pastaty
tas.

Dabartiniu laiku Western E- 
lectric dirbtuves samdo apie 18 
tūkstančių darbininkų. Kadaise 
yra dirbę viso apie 47,000. Ben
drai imant, Western Electric 
dirbtuves šioj v.’soj apielinkej 
vaidina svarbių rolę žmonių gy
venime. —Darbininkas.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’n nttter Wlne Co.

man eampelį dykai

Adresas
Visose 

Vaistinėse

B44 8.’ WėllH St., Chicago, III. 
Prlslųsk
Vardas

Nebūkit 
Nėtnrškirifrno

Vergais

PONTIACV

8

Eik 1 
LEWIS

BeVii Keliais Kur’ 
HS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Triftiūoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų

SIUTAS

*30.5°

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kitokių 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

jus mokėsite 
tą kuinų vien 

tik už 
kautą.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

■L

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4 
Sąlygos Į SAVAITĘ * ■

232 SOUTH STATE 'ST.

Ą
V

MADOS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Milda Auto Sales
760 MadUok SL 

18234 Madiuon St. 
4002 MadUon S 
2567 Milwąuk«« 
4002

EVES.

6320 Gr*v»
6240 S. Habted
4619 BroMhray 

Lincoln A v. 
N. Clark St.

SUNDAY

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraųstymo jūsų fornipių, piano arba 

štoro. Pristatom anglis ir vežam daiktus į Ikitus miestus ir farmas.
UNIVERSAL VAN SERVICE

3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.
YARDS 3408 HEMLflCK 5040

____________________________________ t '__  " 'i i i " .s’." .

Pirma ir vienintele lietuvių 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS • 
SAVININKAS

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.
, t  ■____________________

®V QUICKLY •
RECOMMENDiD 

fOR 4OYEARS

t

TIRED 
REDDENED 

‘ EYES J

e

t 
■»-4t

• i

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) Wi J Cot>yri|ht 19>7, Lroorrr lt Mm* Tom
»■

L

5/•

No. 4211— PRAKTIŠKAS SPOR
TO MODELIS. Tinka bile progai dė
vėti. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No

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

' ;įjįį
■■

este r f i e

Kuomet jūs randate kokį gerą skoni Chesterfields 
turi ir koki jie lengvi...jūs laikote.

Su šunišku pagriebimu, milijonai rūkytojų laikosi 
prie Chesterfields
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NAUJIENOS
The Lithu>nian Daily Newa 

Fublished Daily Except Sunday by 
The Lithoanian Newa Pub. Co^ Ihc.

1739 Setith Hdleted Street
. . ■. * 
Snbaeriptlen Rates:

$8.00 per yeat in Canada
$5.00 per year outsidė of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second. Class Matter 
at ihe Post OfficėMare 

of Chibago, iii. tihder the aci of 
March 3rd 1879.

Naujienos eitfa kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halšted Si., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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. $8.00 
4.00

... 2.00
... 1.50

.75

..... 8ė 

.... 186 

.... 75c

Pusei metų .^...^...^......4..
Trims mėnesiams _____
Dvierh mėnesiams ....... 
Vienam mėnesiui. ..........

Chicagoje per išnešiotojus 
Viena kopija .....------

Savaitei*------------ ...____
Mėnesiui ....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
našta:

MeUiua _____  $5.00
Pusei mėtą ________      2.75
Trims mėnesiams ....................... 1.50
Dviemš ihėiiėšiams '................ 1.00 
Viėftani mėnėsiUi .... . .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kodėl kyla streikai
Plieno gamyba Jungtinėse Valstijose, kaip prane

ša žurnalas “Steel” (plienas), pasiekė 87 nuošimčius. 
Tik 13 nuošimčių tetrūksta iki maksimumo.

Tai —r aukščiausias gamybos laipsnis nuo 1929 m.. 
Užsakymai plieno dirbtuvėms nemažėja, nežiūrint to, 
kad plieno kainos tapo pakeltos.

Iš to aišku, kad plieno pramonės pelnai šiandie yra 
tokiė, kaip geriausiais laikais. Kitose industrijos šakose 
biznis irgi darosi tolyn vis pelningesnis.

NenUostabu, kad darbininkai reikalauja geresnio 
atlyginimo už darbą ir streikuoja, kuomet kompanijos 
jų reikalavimų neišpildo.

Darbininkai eina į kovą ne tuomet, kai biznis 
Smunka, bet kai jisai kyla.. Gyvenimas dar, kantą paro
dė, kad bolševikuojančiųjų agitatorių šūkis “Juo blo
giau, juo geriau” yra nesąmonė.

Valdžios amunicijos dirbtuvė
V V r-i 4

Datigėlis;į žinoįlių ’Aežirib, Wd Junginių4 Valstijų 
valdžia jau seniai Užsiima ginklų gaminimo bizniu. Bet 
tai yta faktas. Dar pasaulio karo metu federalinė val
džia pasistatė prie South Charleston, W. Va., milžinišką 
dirbtuvę karo laivams šarvus daryti. Valdžia įdėjo i tą 
įmonę $25,000,000.

* 4 ♦ t t

Karui . praėjU^'ląiyynd departamentas bandė tą 
dirbtuvę parduot? pnvatiškiems biznieriams;- ■ * bet ilgai 
neatsirado pirklių. Mat, Amerikos ginklavimąsi jurose 
buvo sumažėjęs po to, kai trys didžiosios jurų galybės 
— Britanija, Jungtinės Valstijos ir Japonija —- pasira
šė sutartį apriboti karo laivų statymą.

Dabar tos sutarties terminas jau yra pasibaigęs, ir 
jurose jau prasidėjo ginklavimosi lenktynės. Be to, 
smarkiai pakilo biznis visoje plieilo pramonėje. Taigi 
plieno kompanijų agentai pradėjo sukti apie tą valdžios 
dirbtuvę, teiraudamiesi, ar nebūtų galima ją nupirkti*

Bet laivyno departamente visai netikėtai atsirado 
opozicija dirbtuvės pardavimui. Manoma, kad pats 
Rooseveltas pakeitė savo nuomonę šitame klausime ir 
daro įtaką į laivyno departamento viršininkus, kad ta 
įmonė paliktų valdžios rankose.

Tai, žinoma, bus išmintingiau. Valdžia turėtų pa-! 
imti į savo rankas visą ginklų ir amunicijos 
tas biznis neprivalo būti vedamas dėl pelno.

biznį. Nes

Juodmarškiniai gavo lupti

i, , , ............. ............ .................................................................................-r.nmiįįr.r.
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Svetimos armijos 
ISPANIJOJE 

K

Nito pat pradžios civilinio 
karo Jšpanijdje Chicagos 
“Draugas” atvirai rodė savo 
Simpatijas fašistams, sukilu
siems prieš teisėtąją Ispanijos 
vyriausybę. Jisai to sAvo nu
sistatymo dar iki šiol nepakeis 
te, nors dabar jau Visas pasau
lis žino, kad gen. Franco tal
kininkai yra Vokietijos hitleri
ninkai ir Italijos juodmarški
niai, taigi sukilėlių laimėjimas 
reikštų faktinai Hitlerio ir Mu- 
ssolinio laimėjimą, 

t
“Draugas” rašo:

“Kuo ilgiau ' tęsiasi civili
nis karas, tuo aiškiau daro
si, kad, Ispanijoje nebe patys 
ispanai tarp savęs kovoja, 
bet Rusijos bolševikai (? — 
“N.” Red.) su Italijos ir Vo
kietijos fašistais.

“Vadinamųjų lojalistų eilė
se kovoja’ iš Rusijos ir kai 
kurių kitų kraštą atvežti (?
— “N.” Red.) bolševikai (?
— “N.” Red.), o sukilėlių Ar
mijos papildomos italais ir 
vokiečiais.”
Tai yra faktų iškreipimas*
Visi Amerikos koresponden

tai pripažįsta, kad Rusijos bol
ševikų Ispanijoje yra labai ma
žai arba Visai nėra. Svetimtau
čių brigada, kuri padeda Ispa
nijos žmonių milicijai gintį, 
Madridą, susideda iš įvairių 
tautų savanorių; kurių jokia 
valdžia nesiuntė ir nevežė į Is
paniją. Jie patys tenai nuvyko* 
norėdami padėti Ispanijos žmo
nėms atsiginti nuo fašistų.

Tokių savanorių Ispanijoje 
yra tarp 20,000 ir 25,000.

Tuo tarpu sukilėliams padeda 
apie 50,000 italą ir 3b,6oo vo
kiečių. Daugumą šitų kareivių 
atsiuntė į Ispaniją italų ir vo
kiečių valdžios. Jie yra paimti 
iš reguliarių Italijos ir Vokieti
jos armijų arba iš Mussolinio 
ir Hitlerio “gvardijų”.

Amerikos korespondentai ne 
kartą yra pranešę apie ištisas 
Italijos armijos divizijas, atga
bentas į Ispahiją kariauti prieš 
respubliką.

Madrido pusėje jokių sveti
mos šalies armijos pulkų nėra*.

KAS TIE STALINO PRIEŠAI

>*J}ki, 6)į^JĮįįk^^) t
Leninas yra miręs. Iš likusių 

šešių įtik Stalinas tebera “išti
kimas” (pats s*au), o kiti penki 
sušaudyti arba pasmerkti!

Komunistų Internacionalas
O kas vadovavo Komunistų 

Internacionale, arba Kominter- 
ne?

Pirmas kongresas* kuriame 
buvo tas internacionalas įsteig
tas, įvyko Maskvoje. Prasidėjo 
kovo 2 d. ir baigėsi kovo 19 
d. 1919 m.

Kongresą atiadrė Leninas.
Raportavo Zimmerwaldo “kai

riosios frakcijos’* vhrdu šie aš
mens: Žino v j ev* Trocki, Rakov- 
ski, Platten (šveicaras) ir Le^- 
ninas. Nutarta steigti “trečią” 
arba komunistišką Internacio
nalą. Išrenkama Komunistų Inr 
terna’cionalo vykdomasis komi
tetas. Šis išsirenka savo virši
ninkus :

Zinovjevą prezidenftu; Ra-
deką —s- sekretorium*

Antras Kominterno kongre
sas įvyko Maskvoje* liepos 19 
d. 1920 m.

Kongresą atidarė prezidentas 
Zinovjevas.

Renkama kongreso prezidiii- 
mas. Rusų sekcijos vardu Bu- 
charinas pasiūlė į prezidiumą 
nuo Rusijos komunistų partijos 
Leniną ir Zinovjevą.

Rusijos delegatai tame kon
grese: Lenin, Bucharin, Radek, 
Rudzutak, Rakovski, Rykov, 
Safarov, Serebriakov, Zinov- 
jev, Sokolnikov, Tomski, Troc
ki ir Manuilski (Stalino visai 
nėra" tarp delegatų).

Zinovjevas vėl išrenkamas 
Kominterno prezidentu.

Trečias kongresas įvyko 
skvoje, birželio 22 d. 1921

Pirmininkauja Zinovjev.
Delegatai nuo sovietą Rusi

jos komunistų partijos: Zinov
jev, Bucharin, Kolontai, Lenih, 
Radek, Rakovski, Trocki (Sta
lino pęra’ delegatų sąraše).

Tąįgi, Į<.aip matome, ir Rusi
jos bolševizme ir viso pasaulio 
komunistiškame judėjime buvo 
stambiausi vadai kartu su Le
ninu kaip tik tie, kūrinos Sta
linas “likviduoja”!

.ftį CHRb&toVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

ISvertė K. AUGURAS

vr 11 i’j.tfetiTii Į, 1. n ą
*

Rusijos komunistų centro 
komitetas

Tie pirmieji Rusijos komu
nistų partijos steigėjai vadova
vo komunistiškam judėjimui 
Rusijoje per visą laiką, kol bu
vo gyvas Leninas.

Jie, kaipo Lehiiio padėjėjai, 
orgahižaVd Sovietą valdžią, ka
riavo su sovietą priešais per 
sunkiuošiiis piliętihio karo me
tus, steigė komunistų interna
cionalą ir vadovavo jame. Jie 
įkūrė tą politinę ir ekonominę 
sistemą, kurią komunistai va
dina “proletariato diktatūra sd- 
Vietihėje valdžios formoje”.

šiandie komunistai bando 
tuos visam pasauliui žinomus 
faktus užginčyti. Taigi pažiū
rėkime, kas stovėjo prie Rusi
jos komunistų partijos vairo 
pilietinio karo laikais, kada bu
vo sprendžiamas bolševizmo li
kimas.

Štai koks buvo sovietų Rusi
jos komunistų partijos centro 
komiteto sąstatas nuo pradžios 
1919 metų iki pradžios 1921 
m.: '

Lenin, Žinovjev, Kamenev, 
EVdokimov, Smirnov, Serebria
kov, Trocki, Radek, Bucharin, 
RykoV, Rakovsky, Bieloboro- 
doV, Tomski, Smilga, Preobra- 
ženski, Krestinski, 
Stalin, 
Muranov, StaSova 
Artem ir Stučka’. 
mens.

Iš tų 25 partijos vadų, jau 
tik 4 yra .ibėjikę, Centro Komi
tete: Stalin,; Kalinin, Andrejev 
ir Rudzutak.

Keletas mirė (Lėhin, Dzer- 
žinski, Arteli, Stučka), kele
tas nebuvo Jš^inkti (Krestins
ki, Muranov', Stasova), o kiti 
jau. pasidąrėį “išdavikai” ir ta
po “likviduoti” arba dar laukia 
“likvidavimo^’* Štai jie:

Zinovjev, Kamenev, Evdoki- 
mov, Smirndv ir Serebriakov — 
sušAudyiit/O

Tūttiski 
Įėjime;

Radek —
/ kalėjitno; j

Bucharin, Rykov* Rakovski 
ir Bieloborodov sėdi kalėji
me ir laukia teismo;

Smilga ir Preobražfenski — 
pašalinti1 iš visų atsūkomiiigų 
vietų ir įtarti, kaipo “trocki- 
riinkai”;

Trockis — ištremtas iš SSRS 
ir pasmerktas už aktą* kaip di
džiausias sovietų priešas.

Tokiu budu iš 25 asmenų, ku
rie kartu sū Leninu buvo sovie
tų Rusijos komunistų partijos 
centro komitete, 14 pasidarė 
“išdavikai”. Absoliutiška dau
guma!

Leninlškas “Polit-Bitiras”
Bet, gal būt, kas nors pasa

kys, kad tie 14 “išdavikų” bū- 
vo patekę į partijos Centro ko
mitetą per kokį nors “nesusi
pratimą” ir kad tikrūmoje jie 
nevaidino jokios svarbios rolės 
bolševizme? !

Tie, kurie šitaip tnano, tegu 
pažvelgia į kitą, dar svarbesnę 
įstaigą seno jb j e Rusijos komu
nistų partijoje į Pelitinį Biu
rą (arba Polit-Biutą).

Tą “biurą” sudarė pats Le
ninas partijos centrė, norėda
mas, kad iš jo rankų neišsprū
stų partijos vadovybė. Jisai pa-r 
sitinko iš ištikimiaiišių partijos 
veikėjų pustuzinį žmonių, su 
kuriais jisai jšdiskūsūodavb Vi
sus klausinius ir hūstatydavo 
“liniją” centro komitetui ir vi
sai partijai. Ką gi Leniiias pa
sirinko, į šitą artimiaūsią jų 
draugų būrelį?

Paskutinis “Polit-Biura’s”, ku-
' A * ’riūme dalyvavo pats Leninas 
(1924 m. pradžioje, iki Lenino 
mirties) turėjo tokį sąstatą:

1) Lenin, 2^.' ZinovjeV, 3) i ' H
Kamenev, 4 L Toniški, 5) Troc-

Kaliniu, 
Andrėj ev, Rudzūtak, 

Dzerginski, 
Viso 25 as-

* pats riūsįžūdė ka-

nuteistas 10 metų

Ma
ni.

(Tęsinys)
Urickis tęsia:
—Mes nesame akli, ir mės 

niekuomet ūrmu neiteisėmė ka
rininkų.

Tardamas žodį “karininkų*” 
jis įsmeigia į mane akis* Ją 
žalsva spalva išblanka ir darofci 
tamsi.

Aš vis tyliu.
—Tenka su apgailestavimu 

pasakyti, — lyg košte košia jife, 
— mes apie jus labai mažaii ži
nių teturime. Mūšų informaci
jos apie j lis atsitiktinos ir ne
pilnos* Bet...

Čia jis Suduoda ranka į sta- 
ląu*

—Bet vis dėlto tnfes turime 
pakankamai davinių* kad galė
tumėme tinkamai apie jUs 
spręsti.

Aš lėtai pakeliu akis* Jie reiš
kia klausimą:

—Kas gi aš per vienas jūsų 
akimis žiūrint?

Ir lyg supratęs mano norą,’ 
Urickis atsako:

—Visų pirma — jus labai ga
bus žmogus.

žodį “labai” jis pusėtinai tę
sia ir tuo pačiu metu primerkia 
akį. Jo pagyrimas skamba kaž
kaip dviprasmiškai.

Aš palenkiu galvą ir sakau:
—Ačiū už gerą nuomonę.
—Taip, taip, jąs — gabus 

žmogus! O jus turite žinoti, kad 
niekas taip neįvertina gabių 
žmonių, kaip mes. Be to, niekur 
jus negalėsite tiek daug pada
ryti ir išsimušti į paviršių, kaip 
pas mus.

Aš įtempiu ausis. Kurlink 
lenkia Urickis s-aVo kalbą?

Tuoj po to jis taria tvirtai ir 
aiškiai: > i

—Ar nemanote, kad mes su 
jumis galėtumėme surasti, pa
vyzdžiui, kurią nors... bendrą 
kalbą?

Aš tyliu.

—Ar jus mane suprantate?
Aš vis delsiu ir nesiskubini 

atsakyti.
tlrickį tatai erzina. Jis pade 

da rankas ant stalo krašto, j< 
pirštai juda, lyg bėginėdam 
piano klavišiais.

—Su jumis aš galiu kalbėti 
visiškai atvirai. Pirmiausia a 
turiu jums pareikšti, kad iš ši< 
kabineto jąs galėtute išeiti <tie 
šiai j laisvę. Tatai nuo jūsų pri 
kiaušo. Ir apskritai kalbant vis 
kas dabar — tik jūsų valioje 
Kaip jus nuspręsite, taip ir bus 
Ar norite jus išsilaisvinti?

—Suprantama.
—Na, štai matote. Ir aš pat 

noriu jus paleisti. Tai lengv; 
padaryti. Vienok jus turite pe 
tris dienas įrodyti, kad nuošir 
džiai esate atsidavę ir pasiryž 
tarnauti sovietų valdžiai. Me 
norime iš jūsų gauti įtikinant 
avansą.

—Kaip tai?
—Jus neturite nieko slėpti.
Dabar man viskas aišku. U 

rickis siūlo man Vartaševski 
vaidmenį. Jis nori, kad aš su 
tikčiau išdaviko pareigas eit 
Pas mane kyla didžiausia nea 
pykanta. Aš norėčiau jį sumuš 
ti, įžeisti, išreikšti atvirai sav 
pasibiaurejimą ir piktumą.

(Bus daugiau)

Rašykite Laiškus Sa 
vo Senatoriams

Pagelbėkite Rooseveltui j 
kovoje už teismų peroi 
ganizavimą.

LENKIJOS PASTANGOS ĮSITVIRTINTI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Hon. (senatoriaus vardas) 
Senate Office Building 
W*a'Shington, D. C.
Laiško turinys gali būti ps 

našus į sekamą: 
Dear Senator:

In the matter of the Su 
pleme Court teform as pre 
posed by President F. E 
Roosevelt the issue is Pro 
gress vs Reaction.

We haVe Voted for Presi 
dent Roosevelt and Pro 
gress. It is the people’s de 
sire to go fotward, no 
backwatd. The Constitu 
tiort should be interpretei 
iii that spirit. The ihterpre 
tations Of the minority o: 
the Court fiftd the Consti 
tution iii agreement witl 
the dfesire of the peopie ant 
of their President. In thi; 
respect the Constitutioi 
need rtot be amended oi 
changed, btit the antiąiiatec 
and sėnilė ideas of the re 
actionary niajority of tht 
Court mušt be changed.

Thetefore we urge yot 
to stand by the people, t< 
stand by our President and 
to vote for the reform oi 
the Suprente Court as pro- 
posed by President F. D. 
Roosevelt.

Your respectfully,
Prašau visų draugijų, kuopų 

ir organizacijų pasiųsti tokius 
laiškus savo senatoriams ir ki
tiems senatoriams be atidėlio
jimo. Ypatingai reikia tokių 
laiškų iš Maryland, Massachu- 
setts, New Yorko ir Michigano 
valstijų. Pavieniai žmonės irgi 
gali tokius laiškus rašyti.

Kl. Jurgelionis,
Liet. Demokratų Federacijos 

Pirmininkas.

prancūzas Laroche, savo pa
ruoštam Klaipėdos statuto pro
jekte numatė net lenkų atsto
vą tialipėdos uosto valdyboje. 
Aišku, kad tokios sąlygos Lie
tuvai buvo nepriimtinos, jau 
atsižvelgiant vien į tai, kad tuo 
pačiu Lietuva butų netiesiogi
niai išsižadėjusi Vilniaus. Bet 
santarvės valstybės, pasidavu- 
sios lenkų kuždėjimams, nuo 
savo planų neatsisakė. Ant
ram santarvės projekte Lenki
jos teisės buvo net praleistos. 
Lenkijai turėjo būti 99 me
tams išnuomuota Klaipėdos 
uosto dalis, nežiūrint Vilniaus 
pagrobimo, atidarytas laisvas 
susisiekimas su Klaipėdos 
stu.

Gana sunku nuodugniau 
žvelgti visą derybų eigą dėl 
Klaipėdos krašto perleidimo 
Lietuvai sąlygų. Reikia pažy
mėti, kad griežtą Lietuvos vy
riausybės pasipriešinimą smur 
tininko įsileidimui į Klaipėdos 
uosto valdymą visiškai palai
kė ir klaipėdiškių atstovai, 
dalyvavę derybose. Bet San
tarvės valstybės vis dar rėmė 
niekuo nepagrįstas lenkų tei
ses, todėl derybos nutruko ir 
visas reikalas 1923 m. pabai
goj atsidūrė Tautų Sąjungos 
Taryboje. Čia Lietuvos dele
gacijos padėtis iš karto page
rėjo ir Lietuvos atsakymas 
prieš lenkus susilaukė tinka
mo atgarsio. Kai 1924 m. ko
vo mėn. Taryba svarstė Klai
pėdos reikalus, pritardama 
Lietuvos užimtą j ai prieš Len
kiją pozicijai, lenkų atstovas 
net nebedrįso protestuoti ir 
jasitenkino tik prašymu atsi

žvelgti į Lenkijos reikalus. 
Taip paMbaigė akiplėšiškas

“Mempol” prekybos 
kuri pagal 1922 m. 
mėu. įsigalėjusią 

suartį su Lenkij a 
pir-

Kai Rusijos diktatorius pra
dėjo eksportuoti į dangaus ka
ralystę stambiausius Rusijos 
bolševiktis ir komunistų inter
nacionalo šulus, tai mūsiškiai* 
komunistai ėmė aiškinti, kad 
tos Stalino teroro aukos visai 
nebuvę žymus komunistiškame 
judėjime. Tai, girdi, buvo tik 
prisiplakėliai, kurie velioniui 

“svinst- 
vas” ir išdavinėjo proletariatą* 
kai tik gaudavo progą.

Tad kyla klausimas, kas gi 
yra tas “tikrasis” bolševikiš
kas komunizmas ir kaip jisai 
atsirado? Kas buvo jo steigė
jai ir vadai?
* Bolševikiškas kdmunizmas už
gimė Rusijoje 1917 m. Ji pa
gimdė Rusijos bolševiką parti
ja.

■ Iki 1917 m. bolševikai buvo 
ne partija, tik Rusijos Social- 
Demokratų Darbininkų Parti
jos frakcija. Jie turėjo tą pa
tį programą, kaip ir Visi Rusi
jos socialdemokratai, bendrą 
centro komitetą ir t; t» Bet 
1917 m. bolševikiška \ frakcija 
atskilo : mio socialdemokratą 
partijos ir priėmė kitokį pro
gramą, o paskui priėmė ir kito
kį Vardą — pasivadino “komu
nistais”.

Kas gi vadovavo šitame bol
ševikų Niūkei jos pakęitihię į 
“koftiUnistus’’? Reninas, Žiiiov- 
jevas, KameiieVas* Tomskis, 
Trockis ir kiti, kūrią daugelis 
šiandie yra minimi, kaipo so
vietų išdavikai.

Ispanijos respublikos gynėjai sumušė fašistų artai-’LeWnU1 darė visokias “si
>Tk»4 -Jl-i i n. Ilrt 1 Q T rl 411 -i rlliv vvnil10 mm'(lliarla. .. . .vi . ,ją ties Trijueąue, už 13 mylių į šiaur-ryčius nuo 'Guada- 

lajaros. 4
Šita pergalė yra ypatingai svarbi dėl to, kad juos 

buvo užpuolusi Mussolinio atsiųsta skaitlinga italų ar
mija. Italai buvo puikiai apginkluoti ne tik šautuvais, 
armotomis ir mašininėmis kanuolėmis, bet ir tankais.

Bet respublikos gynėjai atmušė puolikus ir paėmę 
daug italų karo medžiagos ir suėmė daugiau kaip du 
šimtu Mussolinio kareivių. Daugiau kaip 2^500 fašistų 
krito mūšiuose.

Sakoma, kad tame fronte buvo sukoncentruota 
tarp 30,000 ir 50,000 juodmarškinių. Gen. Franco ir jo 
patarėjai italų generolai norėjo prasimušti per respub
likonų eiles ir paimti miestą Guadalajarą, perkertant 
tuo budu kelią, kuriuo Madridas susisiekia su šiaur-ry- 
tine krašto dalim.

Madrido gynėjai šitame fronte buvo užklupti neti-l 
ketai ir per keletą dienų jų padėtis atrodė esanti labai 
kritinga. Tačiau darbininkų milicija, užgrūdinta kovose 
su fašistais per mėnesių mėnesius, fašistus sulaikė!

Visoje demokratinėje Ispanijoje šita pergalė iššau
kė didelį džiaugsmą. Ispanai ne tik apgynė savo sostinę, 
bet ir atkeršijo Mussolinio gaujoms už Etiopijos plėši
mą. ” ‘ ,

Jeigu Hitleris ir Mušsolini bus sulaikyti nUo siun
timo naujų armijų į Ispaniją, tai Ispanijos respublika 
savo priešus sumuš! 

■ ■ ! 
*

M.

užpuolimo
Tačiau net 

krašto

g’a- 
ir 

prisi-

„■.y;, i,n u,t ■, ,w> 
(Pabaiga)

Lenkai ėmė supirkinėti Klai
pėdos mieste sklypus ir natinis 
ir įsteigė 
bendrovę, 
birželio 
prekybos
pradėjo daryti biznius, 
moj eilėj —politinius.'Lenkai 
atvirai palaikė “freištatinin- 
kūs”, laisvojo miesto miesto 
šalininkus), iš kurių tikėjosi 
sau naudos. 1922 m. pabaigoj 
atrodė, kad Kalipėdos kraštą 
tikrai Įaukia sunkus likimas.

Bet 1923 m. sausio mėn. 
įvykiai suardė lenkų svajones, 
nors lenkai ėmę svarstyti net 
ginkluoto 
limurną.
Klaipėdos 
jungimas prie Lietuvos nesu
stabdė lenkų intrigą. Yra ži
noma, kad 1923 iii. 'kovo 15 d. 
Ambasadorių Konferencijos 
sprendimas, kūriuo neteisėtu 
budu buvo “nustatytos” Lenki
jos sienos rytuose* iki tam tik
ro laipsnio yra lenkų spaudi
nio į Santarvę pasėka, kaip į 
kdmpensaciją” už Lenkijos 
planų suardymą Klaipėdos 
krašte. Kai su Ambasadorių 
konferencija prasidėjo dery
bos dėl Klaipėdos krašto au- 
tonotninid rėžinio* Lenkijos 
vyriausybė tada siekė dvejopo 
tikslū: 1) Pūtikrihti savo įta
ką Klaipėdos uosto valdyme ir 
baudojinie, 2) priVersti Lietu
vą Užlnegsti su Lenkija nor
malius santykius, pripažįstant 
Želigovskio smurtą. Lietuvos 
vyriausybei tuo metu teko at
laikyti milžinišką puolimą, nes 
lenkų pastangas palaikė pran
cūzų diplomatija* Ambasado-

I s

žAfc'ŽĖ

uo-

ap-

lenkų broviniąsis į Lietuvos 
pajūrį. Lenkija Klaipėdoje uit 
ko nelaimėjo. Bet atkaklios 
Lenkijos pastangos įsigalėti 
Nemuno žiotyse geriausiai pa
tvirtina lenkų grobuoniškus 
tikslus visos nepriklausomosios 
Lietuvos valstybės atžvilgiu.

-’-J'sb.
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UCTUVIU_ _ _ _ _
YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROSE DRAUGl-A

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South HUlsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvęrgais Visą dieną.
VALDYBA; P. MILLĖR, finatišų sėkitftofiiis

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS* iždininkas
K. KAlRIS, vicė-prezidentas P. GAlSKJS, trųstisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, triistisaš.

i)R. MONTVILAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGlS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

1. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nUo vasario X d. iki gruodžio 11 d* š/m., gaus tikie
tą nemokamai j Draugi jos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., OlytttpiC Hali. Taipgi 
į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie, įrašę narį, asmeniš
kai atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai piiduos ofisui įrašyto nario aplikaciją. Draugijom 
narius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme Draugijon savo giminių, draugų' bei pažįstamų*

2. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 metų amžiaus. Bet pasi- 
baigus šiam konkursui nariais bus priimami tiktai iki 40 metų ir įstojimas Draugijon bus kuf 
kas didesins, negu dabar.

Nariais galima įsirašyti Draugijon per muši konkursantus; per Draugijos narius arba rei
kia atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą. Ofisas aitdaras pirmadieniais ir penktad eniais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
SUSIRINKIMO

Prezidentas J. Micke- 
atidaręs susirinkimą, 
balsų skaitymo komi- 
Mankevičių, J. Stalio-

-Roosevelto kalbą. Ka- 
si^sirinkime programos 
ir taip buvo pranešta, 
narių susirinko nedau-

Draugijos susirinkimas Įvy
ko kovo 9 d. Northwest Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St. Prasidėjo 7:45 vai. 
vakare, 
vičius, 
paskyrė 
siją: P.
raitį r A. YurĮ. Maršalka—K. 
Čepuką. Pakvietė atsistojimu 
atiduoti paskutinę pagarbą 
trims įnirusiems Draugijos na
riams per vasario mėnesį, bū
tent: AuguSst Lentz,t ĘĮla Kas- 
pariutė ir Petras Ražus.

Sekretorius Vincas Mankus 
perskaitė tarimus iš praeito 
susirinkimo, priimti kaip skai
tyti.

Draugijos prezidentas J, 
Mickevičius priminė, kad šiame 
susirinkime programos nebu
sią. iš priežasties J. V. Prezi
dento Roosevelto kalbos, kuri 
prasidės 9:30 vai. vakare, dau
gumai Draugijos narių yra 
įdomų išgirsti Prezidento kal
bą. Girdi, susirinkimą turime 
skubiai baigti, kad galėtume 
išgirsti 
daugi 
nebuvo 
tai ir
giausia, ir tie patys skubino
si, kad greičiau susirinkimą 
baigti.

Draugijos prezidento prane
šimas organizacijos reikalais 
buvo maždaug tokis: Vasaro 
1 d. prasidėjo Triumfo Kon
kursas, pirmą mėnesį įrašyta 
153 nauji nariai. Triumfo Ban- 
kietas įvyks gruodžio 11 d. 
aristokratiškoj Olympic sve
tainėj į kurią laisvai telpa trys 
tūkstančiai publikos. Esif įsiti
kinęs, kad iki bankieto musų 
Draugija turės penkis tūkstan
čius narių. Malonu pažymėti, 
kad musų kolonijų darbuotojai 
stojo į ’ darbą. Springfielde 
černauskas ir p-nia Lukaitienė 
sako, kad kvotą tikrai užpildy- 
sią, Gary—Steponaitis ir Gra- 
key darbą varo sėkmingai; 
Waukegan konkursantės: p-lė 
Gabris ir p-lė Laurel nesnau
džia; Racine Stasys Mockus 
progresuoja; Rockford Pet
rauskas nusitaręs kvotą užpib 
dyti, o kai kurios kolonijos 
dar vis rengiasi, bet trumpoj 
ateityje jos bus spėraus darbo 
eigoje. Chicagos konkursantai 
ir šiaip sau Draugijos nariai 
pačioje konkurso pradžioje 
(geras jų skaičius) pradėjo 
darbuotis įrašyme narių. Arti 
trisdešmt pavienių narių įrašė 
po narį, jie už savo gražų dar
bą organizacijos labui gaus

kiekvienas po tikietą vertės 
$2.50 į Triumfo Bankietą. įsi
rašė nauji nariai gaus po tikie
tą į paminėtą bankietą o nauji 
nariai, įsirašę kolonijose, šia
me konkurse taipgi gaus tikie
tą į šį Triumfo Bankietą, bet 
dar galės gauti ir kitą tikietą 
Į savo kolonijos puotą; žino
ma, jeigu jų kolonija užpildys 
savo kvotą.

■' Draugijos iždininkas J. Degu
tis pranešė, kad per vasario 
mėnesį buvo Įplaukų-.$5,019.25, 
išlaidų—$2,134,81; per vasario 
mėnesį likę perviršo Draugijos 
naudai, padengus visas išlaidas 
—2,884.44.

Draugijos fin. sekretorius 
P. Miller pranešė, kad serga 36 
nariai. Pašalpa ligoniams iš
mokama visiems pradžioje mė
nesio, jeigu yra priduotas gy
dytojo liudijimas; bet jeigu 
tas nėra padaryta, tai pašal
pos išmokėjimas užsitęsia iki 
kito mėnesio pradžios. Pomir
tinės išmokamos tuoj, kaip 
tiktai pristatomas mirusio na
rio certifikatas ir įrodymas 
nario mirties.

I Draugijos daktaras A. Mont- 
’vidas pranešė, kad ligonys pri- 
žiuriami ir nauji nariai, kiek 
tai sąlygos leidžia, numatoma 
jų egzaminacijai gana 
bet kadangi didelis Skaičius 
rašosi, nėra galima spėti-visų 
greitu laiku apžiūrėti. Ateity
je bus aplikantai kviečiami at
vykti j Draugijos ofisą, dakta
ro egzaminacijai ketvirtadie1- 
nio vakarais nuo 7:30 iki 9 vai. 
ir petnyčiomis nuo 3 ki 5 vai. 
popiet. Čia pažymėtomis va
landomis daktaras busiąs 
Draugijos ofise, 1739 So. Hal- 
sted Street.

Susirinkimas pasibaigė 8:30 
vai. vakaro; Vadinasi, susirin
kimo darbas gana skubiai 
baigtas. Kiek teko nugirsti kitą 
susirinkimą bus įdomi progra
ma; susirinkimas Įvyks balan
džio 13 d.

Bet man prisimena Lietuvoje 
girdėta pasaka, kad kartą jau
nikaitis turėjo didėles grumty
nes su velniu. Veln.as atrodęs 
silpnokas, bet buvęs veln škai 
vikrus, taip kad jaunikaitis jį 
permesdavo, o velnias gana len
gvai išsispruduliuod'a'vO, nega
lėdavo paristą prie (žemes nu
laikyti. Jaunikaitis matydamas, 
kad velnra'š ilgainiui ims viršų, 
sušuko: ‘‘Visi šventi anio?ai ir 
archaniolai — padėkit man vel
nią nugalėti!” Velnias tai išgir
dęs nusigando, pamanė, kad su 
jaunikaičiu ir šiaip jau yra sun
ku imtis, na, o jeigu pribus dar 
visi aniolai ir archaniolai, tai 
bus visai blogai. ’ Velnias pa
spruko, 6 Ir jaunikaitis išėjo 
laimėtoju.

žinoma', aš šitoje bėdoje ne 
sišaiikiu nei į aniolus,’ nei į ar- 
chaniolus, — žinau, kad man 
narių Draugijon įrašyti nepa
dės, bet kreipiuos į mano drau
gus ir pažįstamus, kad žinoda
mi prospektą, kuris rašysis 
Draugijon, man praneštumėte, 
busiu labai dėkingas. Noriu 
kaip nors tą nelemtą man už
krautą kvotą sėkmingai baigti.

Draugiškai,
Kon-tas Jonas Ascilla, 

1301 So. 50th Ct., 
Cicero, III.

NAUJI NARIAI

PAPUOLIAU G ULBĖKITE!

Tur būt, visi matėt ir girdė
jote, kad man konkurso vedėjas 
nustatė kvotą įrašyti 20 narius/ 
Rodos, butų nedaug, bet turite 
žinoti, kad aš nesu toks smar
kuolis narių Įrašyme, kaip kad 
yra Steponavičius, Bulaw, Se
nas Petras arba Ambrose. Man 
įrašyti 26 nariai daug daugiau 
reiškia, negu aniems poras šim
tų. Tokiu budu aš jaučiuos pa
puolęs į tikrą kabalą, be gerų 
draugų paramos vargiai iš to 
“triubelio” galėsiu išsprukti.

apylinkės gyventojas, plačios 
pažinties jauiiikaitiš.

K. Mockus, bridgeporto pilie
tis, rimto budo žmogus, labai 
gražiai auklėja SAvo še,imą, vė* 
da pavyzdingą gyvenimą. J'

A. Blazauskas, kitas Clearing 
gabus jaunuolis, gražiai sugyve
na su šiOš apylinkės lietuviais*

P. Stasuklis, Gadgė Park gy- 
ventojas, mylįs rimtą lietuvių 
kulturini veikimą, jife mielai įsi
rašė Chicagos Lietuvių Draugi-
jon

P-nia M. VifŽilienė, 135 E, 
107th St. P-nia Viršilienė, sė* 
nlai gyvena Roselahdė ir čia 
savo name užlaiko taverno biz- 
nj.

P. Jukonis, Jackson Park gy
ventojas, dženitorius, rimto bu
do žmogus.

P-nia Petronėlė Karėčkas, 
Roselaiidietė, seniai gyvena šio
je apylinkėje, čiA, begyvenda
ma įsigijo gražų, didelį namą.

P-lė Keleli Petrauskas, stu
dentė. šios jaunuolės motina ir 
sesutė jau pernai įsirašė Chica
gos Lietuvių Draugijon,

Paul Shemko, 1151 W. 59th 
St. P-naš Shemko nors iš ama
to siuvėjas, bet kartu laiko ir 
taVetno biznį, čia verta' bile 
kam užeiti ir įsigerti burną ge
ros degtinės arba alaus stiklą; 
geras žmogus.

Ray Vi startas, 6108 S. State 
| St. yra sūnūs p-nios Davgin. 
šis jaunuolis yra' nepaprastai 
gabus muzikoje, skambina pia- 
ną . ir gitarą, lanko aukštesnę 
mokyklą. P-nia DaVgih yra ak
tyvi Draugijos narė.

Juozas ir Elzbieta Alikoniai, 
pažangus žmonės, seni “NaUjie- 
nų° ir “Keleivio” skaitytojai, 
taipgi nariai SLA. P-riag Aliko- 
niš dažnai myli bendradarbiau
ti pažangiems 'laikraščiams Su
teikiant įvairių žinių iš lietu
vių gyvenimo. P-nAi Alikoniai 
Seniau gyveni Johnston City, 
III. Dabar abū bus nariai Chi
cagos Lietuvi^ Draugijos.

įraše

B

Chicago, UI.

Kvotos, Konkursantai įgOfi
I ........  .. ...........

Chicagai Narių Kvota .........................
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon Frank Bulaw įrašė ......................

P. Martihkaitis-Sėiuis Petras įnašė 
Benediktas Vaitekūnas įrašė 
VinGėht B. Ambrose įrašė .».*„..**.* 
Jonas šliužas įrašė 
Petras RapševlčiUS įrašė 
Louis Antanavičius įrašė 
K. Steponavičius įraše .... 
Joseph Ascilla įrašė .......
Elzbieta’ Norgailiehe įrašė 
John Sodowskis įrašė ....

Pavieniai nariai įrašė .... .......
Kvotai trūksta ..... ..........

4800
8600

83
30
85
20

6

25
1643

Chicago 
Heights, 111

Chicago Heights Narių Kvota loo
Konkurso pradžioje narių buvo .......  71
Kon įrašė ...... ......

Kvotai trūksta .....

Cičero Narių Kvota
Cicero, III. t Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. p-nia Marion Ascilla įrašė 
” Kaz. Jokubka įrašė...... .

” Antanas Vesbaras įrašė ......
Kvotai trūksta .................. .

29
.i į,

500
šoo

6
2

Kon. Ii. VAITEKŪNAS ĮRA
ŠĖ DRAUGIJON ŠIUOS 

NARIUS:

Kon. Seno Petro įrašyti 
nariai Draugijon:

P-iila Skirmontienė. žymaus 
bižhierio žmona iš Batavia, III. 
P-nai Skirmontai laiko gražiai 
įrengtą grosernės - bučernės 
biznį. 1

Simas ir Rozalija Parėdniai, 
5959 So. Racine Avė., abu įsi
rašė Draugijon. P-nai Parėd- 
niai dar mauji chięagiečiai, bet 
verno biznį. Nors p-nai Pared- 
niai dar nauji chigagiėčiai, bet 
šiame biznyje rado pasisekimą*

William Zakras, bridgepor- 
tietis, rimtas, gero budo žmo
gus.

P*nia Marijona paliokaitiš jr 
jofe duktė p-lė Theresa Paliokai- 
tig, abi įsirašė Draugijon. P-lė 
Paliokaitis yra baigusi aukštes
nę mokyklą. Ši visa liksma šei
ma yra nariai Chicagos Lietu-1 
vių Draugijos.

Pranas Zaleckas, rimto budo 
jaunikaitis, gyvena' pas p-nią- 
Paliokaitienę* Kaip Paliokaičiai* 
taip ir šis jaunuolis seniau gy
veno Johnston City, 111.

P-nia Bessie Apolis, rimto 
budo, inteligentiška moteris. 
P-nios Apolis vyras dirba di
džiulėj Vaistinėj Ciceroj, jis ir
gi greitu laiku žada įsirašyti 
Draugijon*

St Mikalajūnas, Clearing

P-lė Irene White 
Kazimieras OVerlingis, Jr* 
Vincentas Slabis
P-nia Domicėlė Zikis 
Kazimieras Youch ( 
Josephine M. Valentą 
Rapolas Gricius 
john Gricius
P-nia' Josephinė Juozaitienė 
P-nia Milto Šangiačomo 
Cari Sangiacamo j 
št. Pakalniškis
P-nia Paulina Klimas
P-nia Leoną Baltas
Jonas Bruknis
Jonas Simehas
P-hM' Agnės MiliaUskas
Jonas Briedis
Josėph Drigot 
P-nia Biėanora Bukužas 
Joseph Daučiunas

Pranas Lukis 
Alex Neprikas 
Stanley Rubicuskis.

Kon. Jonas šliužas įrašė DnAU* 
gijon šiuos narius:

Josėph John Alekna 
P-lė Hėlėtt Vališ 
P-nia Mary Valis 
JWs Valia • 
P-lė Emely Vttils

Gary Kęnkiirsantas A< Šieps* 
naitis įrašė Draugijon, šluos 

narius:
P-nia stena Juratis 
Kazimieras Valentas 
Petėt Tūškėnis 
Stanley Petraitis 
P-nia Ąnna Petraitis
Frahk Petraitis
Charles Petraitis 
Joseph Vaičiulis.

Cicero Kėnkur&thtaš K. Jčkub- 
ka įrašė Draugi jon šiuos 

narius:
r

P-nįa Šteila Shimkunas
Louis- Zadeikis,

Kofi* krank Bulaw įrašė Drau
gijon ŠitlOs nariiiši

P-nia Anna Tamašiuna's, 
S t., Charles, III.

’Mikolas TarabiidA, / 
Batavia, Iii,

P-nia Anna Mostejkis, 
Chicago, III*
Kon. LoUiš Antanavičius

D jaugi jon šiuos narius:
P-hia Sdphie Radavičiehė 
pranaš Radavičius 
Antatiaš Kregždys.

Cicero Konkursantė p-nia Ma
rion Ascilla įraše Draugijon ‘ 

šiuos narius:
P-nia Teklė Jankeliūnas 
Stanley Jankeliūnas 
P-nia Anna Elterman 
Edvardas Elterman 
Stanley Albert Venckus. 

. . • *• ■ f

Springfie’d Konkursantė p-nia 
Jųlia Lųkajtįs įrašė Draugijon 

šiuos nąriuš:
John J. Adomaitis.

Springfield Itdtt. Vincas Čer- 
hauskas įraše Draugijon šiuos 

įtarius:
Pdė Nellie Kizevich.

W0ukegan Konkursantė p-lė 
Jehnie Laukei įrašė Draugi

jon šiuos narius: 
P4ė Aunu Mark Narbutas 
P-lė Josėpliiiiė Datbara Nar

butas*
Cicero KonkuršantaS Antanas 

V^teraš DrUUgijtm 
šiuos narius:

P-nia Kastancija Zackef.
(Bus daugiau)

I -

CT.įfn ........ ..

Kerokite tuos, kutie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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ROOSEVELT FURNITURE 00.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P* BERTULIS, Sav. INC.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
ČKlCAfib, ILLINOIS PHONE SfcELĖY 8?tt0
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Be Kalb Narių Kvota ..
De Kalb, I1L: Konkurso pradžioje buvo

Kon įrašė ...... .................
Kvotai trūksta ......

............ .
... 100

.... . 42

Racine Narių Kvota .................
Racine Wis.: Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. Stasys Mockus ...... .....
Kvotai trūksta ........

Aurora, Ilk:

...   . ■ 4.., ,t ——v. r—y r ____ : —

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

Kvotai trūksta ..............................
•- - * ~ n--*'L.-T 3įz-1j- . - -n T

100
43

51

Gary, Ind.:
Gary Narių Kvolia . *............... .
Konkurso pradžioje narių buvo ..........
Kon. Antanas Steponaitis įrašė ..... .

h John A. Grakey įrašė ................
Kvotai trūksta ............ .‘............... .

100
30

8
.. 1

61

Harvey, III:
Harvey Narių Kvota .........................
Konkurso pradžioje narių buvo ..........
KOn įrašė ...................................... ......

Kvotai trūksta ............ ....... ..........

150
9J

60

Kenosha, Wis.:
Kenosha Narių Kvota .........................
Konkurso pradžioje narių buvo ...... r
Koh įrašė ............................ ................

Kvotai trūksta ........................... .

100
8

92

Indiana
Harbor, Ind.:-

Indiana ttarbor Narių Kvota .............
Konkurso pradžioje narių buVo...........
Kon. įrašė ................ ..... ......................

Kvotai trūksta .... ..... ...................

100
32

68

Melrose 
Park, IU.:

Melrose Park Narių Kvota .................
Konkurso pradžioje narių buvo .......
Kon įrašė..........:.... ..

Kvotai trūksta .......................... .

100
31
12
57

Rockford Narių Kvota 1 .
Rockford, III.: Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. Stasys J. Petrauskas įrašė
Kvotai trūksta ............... ......

' St. Charles Narių Kvota........... .
St. Charles III.: Kbnkui^o pradžioje narių buvo

9 ** Koti. įrašė ............. ........... ..............
kvotai trūksta ........  .......

Springfield, 
Illinois:

Springfield Narių Kvota ........
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. p-nia Jtilla Luketiš Įrašė
” Vincas černauskas įrašė ....

Kvotai trūksta ....... .’...........

119

300
244

Waukėgan Narių Kvota.................
Waukegan, III.•Konkurso pradžioje narių buvo.....

’ Koh. p-lė Sutana L. Gabris įrašė....
” p-lė Jeniiiė Laurel įrašė ..........

Kvotai trūksta..........................
v: i: t i r.- ... ........ , ...... . ui> 't j.,...

Aplamai narių kvota .........................  7,000
Konkurso pradžioje narių buvo..... ...... . 4,009
Konkurse įrašyta ............    178

======«3Etf
Kvotai trūksta .

Nusižudė nusigan* 
dęs, kad neteks 

namo

. 200
63

4
2 

.. 126
A X. in ■—■4

Užtiko Didžiulį 
bravorą

Negalėdamas atmokėti pas
kolos ir nusigandęs, kad neteks 
nąjnUi vakar nusišovė Kenheth 
Neal, 58J6 Ndfth Martuota av. degtinės.

FederaleS valdžios alkoholio 
skyriaus agentai suėmė didžiu
lį slaptą bravorą Ūkyje, netoli 
Hebron, MeHenry apskrityje. 
Bravoras galėdavo ant syk iš
varyti kelis tukstančiug galionų 
.............. , . "h- i
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Diena Iš Dienos
Lietuviškas 
“Liurdas”

Per 10 Metų “Star 
Boarderis”, Apsive 

dės Suklupo
Nesidžiaugė šeimynišku gyveni

mu nei mėnesio laiko
Vakar rašėme, kad Leavilt 

gatvė Westsidėje yra; lietuvių 
“Wall Street.” Bet seniau, pirm 
negu prie jos susispietė lietu
viškos finansinės įstaigos, Lea- 
vitt gatvę buvo galima pava
dinti “Lietuvišku Liurdu.”

Prieš dvidešimt penkis ar 
daugiau metų ji buvo stebuklų 
gatvė. Įdomus ir įvairus buvo 
stebuklai, kuriuos keli vietos 
“stebukladariai” padarydavo. Jų 
buvo keli. Vienas iš jų jau mi
ręs. Jis buvo žinomas vardu, 
Jurgis Pupauskas ir užlaikė 
“stebuklų” įstaigą adresu, 2342 
South Leavitt Street. Kitas ste
bukladaris buvo “Dr. 
kuris dar tebegyvena 
goję ir yra 
mas tikruoju vardu, 
Borden-Bagdžiunas.
natz” operavo tais laikais “ste
buklų” įstaigą, “John’s Supply 
House.”

Ignatz”, 
Chiea- 
ž i n o- 

John J.
“Dr. Ig-

Julia buvo pirmos rūšies vi
rėja. Gėrėjosi Juozas Slowins- 
kis jos kukuliais, negalėjo atsi
valgyti kuldunų. *

Gaspadine Julia ūžia kė 
“boarding houses”. Jei ji išsi- 
kraustydavo į naują vietą, tuoj 
paskui sekdavo Juozas. Per de
šimts metų jis išbuvo Julijos 
“starboarderis”.

Bet kai Julia neseniai pa
reiškė, kad jai nusibodo valyt 
kambarius ir mazgoti drapanas 
visokiems vyrams, “starboa'rde- 
ris” Juozas nusiminė. Nebegaus 
jis skaniųjų kukulių, nebegaus 
kuldunų! Bet staigiai jam ding
telėjo į galvą mintis.

’Tarė jis Julijai, “Ar busi ma
no žmona?”

“Kodėl ne”, 
“starboarderiui” 
d. abu jau buvo

Bet ėmė ir įvyko staigi per
inama. Nežiūrint visų gardumy- 

■ nų, kuriuos Julia taip gabiai 
sutaisydavo, Juozas ją apkul- 

i da'vo. Apkūlė ją vasario 13, vėl 
apkūlė ją vasario 15 d.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Julia Slowinskienė, 43 metų, 
4325 S. Hermitage avenue, 

divorso prašyti.

avenue, 52 avenue ir Roose- 
velt road: nakties laiku tomis 
gatvėmis yra pavojinga vaik
štinėti. šį reikalavimą valdžiai 
pareikšti pavesta veikiančiajai 
komisijai.

Politikos atstovas savo ra
porte ragino kliubiečius atei
nančiose rinkimuose paremti 
lietuvius kandidatus ir balsuo
ti už juos, nežiūrint partijų. 
Raportas priimtas.

Turiu pasakyti, kad kliubo 
susirinkimai yra skaitlingi ir 
tvarkus ir kliubas rimtai savo 
kolonijos reikalus. Patartina 
vietos lietuviams prie kliubo 
priklausyti.

—Kliubietis.

Gimtadienio Parė

<•*

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITĖS PAĖMĖ 

’ LEIDIMUS VE
DYBOMS

•Prokopas Skoczylis, 34, su 
Phyllis Lees, 20.

George Peterson, 26, su Fran 
ces Zameinik, 26. "

Joseph Paravich, 24, su Irene 
Gampion, 24.

Amthony Tamoliunas, 20 
Margafet Kazakevich, 24.

James Stedronsky, 50, 
Emily Stedronsky, 42.

Bruno Povilaitis, 21, su 
sęphine Petrauskas, 21.

su

su

Jo-

Kazimiero Zaveckio 
gimtadienio parė

atsakė JuMa 
ir sausio 18 

prie altoriau.

Norėjo vesti 9 metų 
mergaitę: nebegyvas

Po kelių stiklų alinėje, And- 
rew Hoagland, 555 North Wal- 
ler avenue, mirtinai'sumušė sa
vo įnamį, Edward Kraftheffer. 
Anot Hoagland’o, įnamis norė
jo apsivesti su jo 9 metų duk- 
tere ir

Cicero

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais.
Rašykite trumpai kaip gali-

užsispyręs jai piršosi.

Cicero
lietuviai politikoj
ku nenuleidžia

ran-

pieniau* teko matyti

Kiek visokių nepaprastų da
lykų ir “Dr. Ignatz” ir G. Pu- 
pauskas mokėdavo padaryti! 
Tereikia peržiūrėti “John’s Sup
ply House” katalogą, kad su
prasti, jog Jėzus Kristus buvo 
tik menkas amatorius pa’ygin- 
tas prie tų ekspertų. |

Jie gamindavo “Meilės elek-' 
syrą,” kuris meile užkrėsdavo 
neprilankias širdis; jie gamin
davo stebuklingą skystimą, ku
ris grąžindavo dingusią1 jaunys
tę, atnaujindavo nusidėvėju
sias kūno dalis; jie išvydavo 
piktas dvasias iš velnio apsės-j 
tų žmonių. Nebuvo ligos, kurios 
jie nemokėjo pagydyti.

CICERO
Iš

nu-

Lietuvių Namų Savininkų
Politikos Kliubo 

Susirinkimo

Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubo susirinkimas įvyko ko
vo 9 dieną Li uosy bes svetai- 

Kai kurie žmonės iki šiai die- nėję. Susirinkimą atidarė pir- 
magiškus mininkas J. Areška 8 valandą

“šapkas nevldim- į vakare. Valdyba buvo visa.
Protokolas iš pereito susirin-

na'i prisimena apie 
divonėJu?
kas” ir neskęstančius batus, f
kuriuos abu stebukladariai par-jkimo tapo priimtas. Iš bunco 
davinėdavo lengvatikiams lietu- parės parengimo komitetas ra- 
viams tais garsiaisiais alikais. portavo, kad parė davė pelno 

turėjo apie $20. Pinigai atiduoti kliu- 
bui.

Vandens ^reikalais komite
tas raportavo, kad su vandens 
departmento vedėjais nėra ag- 
lima susikalbėti dėliai augštų

“Magiškas divonėlis” 
nepaprastas ypatybes. Nusipir
kęs tokį divonėlį .žmogus nuei
davo į mišką, toli nuo žmonių 
ir jį ištiesdavo ant žolės. Atsi
sėdus ant jo tereikėdavo su
švilpti, kad divonėlis pakiltų į bilų. Ažuot sumažinti bilas už 
aukšitj ir stebuklingai nuskris-j vandenį, departamentas uždari- 
tų ak’mirkoj į gimtąjį Lietuvos ^neja vandenį be jokio perspė- 
kraštą.

Buvo ir magiški batai, ku
riuos užsimovęs, žmogus gale- 1 
davo sau eiti pėkščias per Mi- 
chigan ežerą arba, kad ir per 
Atlantiko vandenyną. Tie batai 
parsiduodavo berods po $50 už 
porą.

“Nematomoji kepurė” — 
“šapka nevidimka” buvo prak
tiškiausias iš visų magiškų įran
kių. Nusipirkęs tokią kepurę 
nei turėdavo dirbti, nei vargti, 
o pinigų būdavo kaip šieno!

Nuėjęs į valgyklą, į sa’iuną,' valdžios, kad butų geriau ap- 
gerai pavalgydavai arba gerai 
jsigerdavai. Pabaigęs, užsidėda- 
vai “magiškąją kepurę” ant 
galvos. Palikdavai nematomas, 
Prieš išeinant 
porą cigarų ir 
per duris.

Kai kišenėj 
tai užsimovęs 
banką. Pasiimdavai ten saują 
pinigų ir gyvendavai kaip po
nas. Niekas nerūpėdavo! Tai 
buvo laikai!

Bet ir “John’s Supply Hou
se” ir “Dr. Ignatz” ir Pupaus
kas jau dingo. Dingo ir magiš
kieji divonėliai ir neskęstantieji 
batai. i

čia įdomu pastebėti, kad mei
lės eleksyrai ir visi kiti skys
timai, kuriuos stebukladariai 
parduodavo, dažniausiai būdavo 
paprastas vanduo “iš po kra
no,” nudažytas raudonai ar ki
ta spalva efektui.

(Bus daugiau)

jjimo. Priimta keletas kitų ko
mitetų raportų.

Naujose sumanymuose nu
tarta sušaukti visuotiną vietos 
gyventojų susirinkimą ir ap
svarstyti, kas reikia daryti su 
vandens skyriumi. Susirinki
mui sušaukti išrinktas komite
tas. Tėmykite “Naujienose” 
susirinkimo dieną ir vietą. Nu
tarta po Velykų sušaukti šo
kius, o vasarą pikniką ar išva
žiavimą. Tam reikalui išrink
tas komitetas.

Be to, nutarta reikalauti iš

šviestos šios gatvės: Cicero

pasiimdavai dar 
maklindavai sau

būdavo tuščia, 
kepurę eidavai į

Nušvarink Viską 
Savo Namuose

WŪŪDWORK

Garsinkitės “N-nose” į

Northside—Kovo 13 dieną, 
šeštadieny, jaunuoliui Kazi- 
mieriui Radauskui, 54 East Di- 
vision street, buvo iškelta gra
ži gimtadienio parė. Parė tapo 
surengta tikslu atžymėti jo 14 
metų sukaktuves.

šią puotą surengė jaunuolio 
tėvai pp. Mykolas ir Elžbieta 
Radauskai. Puotoje dalyvavo 
pp. Radauskų artimi giminės 
pp. Užkuraičiai ir jų šeimyna, 
p-lė Anna, p-lė Marijona ir sū
nūs Bronislovas, kurs vaka
rais lanko Northwestern uni
versitetą ir ateity mano už
baigti gydytojo mokslą, p. Wm. 
Radauskas ir jo sunite Juozas. 
Geo. Bičiūnas ir Senas Petras.

Prie skanios paukštienos ir 
kitokių valgių, kuriuos pagami
no p-nia E. Radauskienė, prie 
įvairių gėrimų ir draugiškų 
kalbų svečiai gražiai vakarą 
praleido. P-lė Anna Užkuraitė, 
kuri dalyvavusi “Naujienų” 
'pereitame gražuolių konteste, 
paskambino pianą.

Visi buvo žagariečiai, išsky
rus vieną, kapsą, tai Seną .Pet
rą. Pirma kartą teko dalyvau
ti vienam suvalskiniam visų 
kitų žagariečių tarpe1, ir ‘..Se
nas Petras turi pąsąkytj,. kad 
žagariečiai, ypač šis jų būrys, 
yra puikus žmonės.

Drg. Wm. Radauskas pašau
kė Seną Petrą telefonu, užra
šė “Naujienas” metams laiko 
savo giminaičiui J. 
į Stoughton, Mass., 
pats sau “Kėleivį”
drg. Radauskas ir jo švogeris

S >

Kovo 6 dieną įvyko Kazimie
ro Zaveckio, 5932 So. La Šal
ie street, gimtadienio parė. 
Nors kiti Kazimierai šventė sa
vo dieną kovo ketvirtą, tačiau 
pp. Zaveckai sukvietė vaišėms 
draugus šeštadienio vakarui.

Į šią Kazimiero puotą suva
žiavo daug svečių, kurie prie 
skanių gėrimų, valgių ir prie 
geros muzikos bei draugiškų 
kalbų gražiai laiką praleido. 
Svečiai skirdamiesi į namus lin
kėjo pp. Zaveckams dar ilgus 
metus gyventi ir daug gimta
dienio parių praleisti.

Pp. Zavackai visiems šios 
puotos dalyviams taria širdingą 
ačių. , —Senas Petras.

Kiek 
spaudoje, kad lietuviai kandida
tuoja į Parkų Tarybą ir į tei
sėjus. Pastaruoju laiku pasiro
dė, kad dar vienas lietuvis 
kandidatuoja. Jis kandidatuo
ja į viešųjų mokyklų trustiso 
vietą. Tas lietuvis yra advoka
tas Norbert Tumavick (Tuma-

ma).
ALBUMAS
VESTUVININKAI”.
GERB. REDAKCIJA:

Na, tai kas toliau! Kupiškis ir ku
piškėnai ne krankliukai, neužsidarę 
savo lukšte. Amerikos kupiškėnai 
netik saviesiems ateina su pinigiška 
parama, bet jie yra tas akstinas, tas 
“stimulas”, kitiems Lietuvos bažnyt- 
kiemiams keliavedis kultūros dir
voje. i 1

Mes matom kruopiečius, rokiškė
nus, žagarieČius, kražiečius ir daugel 
kitų savo gimtąją vietelę budinant, 
raginant prie kultūrinių kūrybinių 
darbų. Bet kupiškėnų nepavyti.

Štai p-lė M. Glemžraite prisiuntė

“KUPIŠKĖNŲ,

prisidėsi prie statybos Kultūrinės — 
Tvirtovės Lietuvoje.

Tad, lietuvi ir lietuvė, tikiu, kad 
šj mano pranešimą pastebėsi ir ne
vilkinant įsigysi Albumą — Ku
piškėnų Vestuvininkai.

Išpirk Postai Money Order ir pri- 
siųsk tąjį dolerj sekančiu adresu.

Dr. A. L. Graičiunas, 
3310 So. Halsted St., Chicago, III.

Pasaulio didžiausias 
kontestas yra pilnai 

įsisiūbavęs i
Gold Kontestas yra didžiau-Old

sias iš bet kada buvusių šioj šaly 
kontestų. Jis siekiasi viso krašto 
nuo Atlantiko iki Pacifiko kiekvie
nos valstybės Suvienytų Valstijų ri-

Brighton Park
yra“Naujienų” num. 60-me 

pasakyta, kad Jonas Barškie- 
tis pristato visokias 'mėsiškas 
reikmenes biznieriams ir į na
mus.

Kur pasakyta^“! namus”, 
yra klaida. Jonąs Barškietis į 
namus užsakymų neima, nes 
jo biznio šaka yra vien Whole- 
sale Meats.

t Steponas.

Kaziuliui 
užsirašė 
taipjau

drg. Jonas Užkuįraitis įsirašė i 
Chicagos Lietuvių Draugiją.

Visiems gimtadienio puotos 
dalyviams taip jaunuolis Kazi
mieras, kaip ir jo tėvai pp. 
Radauskai taria širdingai ačiū 
—už dovanas ir už dalyvavimą 
puotoje. —Senas Petras

Malvaz
KEEP UP YOUR VITALITY
AND GET RID QF THAT 

TIRED - RUNDQWN 
CONDITI ON

Štai, čia, iš tikrųjų, nuostabus mai
sto gėrimas, pripildytas su sveikais, 
maistingu bud u pagamintais grū
dais ir mielėmis, dirbant iki tobulu
mo prie tiksliausios temperatūros. 
Mes jaučiame, kad jus daleisite, 
jog niekad nesate ragavę maistin- 
gesnio gėrimo už MALVAZ. Jis tu
rėtų rastis kiekvienam name. į 
Mes prašome jūsų priimti viena J 
kartoną po musų pažadu, kad tai į 
turi patenkinti. Užsisakykit 
kartoną iš 12 ar 24 butelių 
šiandien. Jei jus nepasitenkin
site išgėrę keletą butelių, mes 
grąžinsime jūsų pinigus ir at- 
siimsime siuntinj.
24 buteliai kainuoja $2.75, at- 
skaitant 50c, už grąžintus bu
telius. 12 butelių — $1.40, at- 
skaitant 25c už tuščius bu- j 
telius. >|
Kur kitui’ galit rasti tokj Svei- I 
katės Gėrimą—apie 9c. pž būt. I 
MONARCH iBREWING CO., į 

rT>l. CANal 6500 J
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m-
•i 
i’i

""U-

.j:

BU

f

5POTLES5 IN THE HOME

PORCELAIN 
ALUMINUM

ECONOMIC ALLY

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiarės Helman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ...... ..................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal............................
Varnish remover, gal....................................... .....
Grynas baltas enamel, gal..................... ...... .........

,. •. ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ...... ................................

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
MII So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

1 11 ...................-..................................... " ■ .....................................

$1.85
970
950 

$1.39
40

šimtą Albumo knygelių — “1 
kėnų Vastuvininkai”, ir pusę iš iš
parduotų knygų aukauja statybai 
Liaudies Namo Kupiškyje. čia tai 
viena iš brangiausių aukų. j

zuikiu ant syk nušauna. Vienas zui
kis, tai supažindina Amerikos jauni
mą kaip Lietuvos žmones prieš 50 

----- „ _ -------------  —j metų rengdavos išeiginiais rūbais 
tvrtų kandidatų būti jų kom-|t. y. kokie tautiniai rūbai buvo de
pam jonu, tai yra kandidatuoti 
kartu su jais.

Kaip galima numatyti, vie
toms lietuviams per rinkimus 
bus subruzdimo paremti savo- 
■sius. Kitaip ir būti negali. Jei
gu lietuviai lietuvių neremtų, 
tai iš kur lietuviai gaus paramą 
ir kaip gali tikėti, kad bus iš
rinkti?

Turiu dar pasakyti, kad visi 
lietuviai kandidatai yra tinkami Namo statybai Lietuvos Kupiškyje, 
toms vietoms, kurias 
užimti, ir visi yra čiagimiai ir 
užaugę Ciceroje.

-—Senas Gyventojas

Jisai statė savo kandidatū
rą tam pačiam ofisui 1935 me
tais. Nors anuomet pralaimė
jo, bet pasirodė buvęs tvirtas. 
Taigi ir : ateinantiems rinki
mams jis tapo pakviestas kitų

žemiau pasirašusiam net (100) vieną bose. Nėra jokios abejonės to Did- 
Kupiš- žiausio Pasaulio Kontesto laiduotojų

vimi laike nepaprastų iškilmių. Ir 
Amerikos jaunimui, kuriems tan
kiai atseina pasirodyti viešai, ar tai 
ant scenos, ar kokiose amerikoniš
kose iškilmėse. Man teko ne sykį 
matyti čia gimusias reprezentuojant 
amerikonams tautiniuose rūbuose 
apsirengus — gaila, kad geri ir kilni 
norai nevisai teisingai atvaizduoja
ma. Nusipirkus Albumą ir pagal to 
albumo spalvuotus rublis įsitaisius, 
visai kitaip išrėdytų musų jaunimas 
akysna Amerikos publikos. Kitas 
zuikis, tai pusė iš išparduotų Albu
mo įeigų yra aukaujama Liaudies

mano Ženklina, tavo, brol ar sesė, $1.00, 
Į kur j tų užmokėsi už Albumą dvejo
pą naudą atneši: tikrai žinosi ko- 
kiais išeiginiais tautiniais rūbais rei
kia dėvėti reikalui atėjus, ir dar

nuoširdume.
Old Gold aukauja 1,000 prizų su

moje $200,000. Pirmas prizas yra; IliUJC *P4»VVjVVV« X UllJdd jf X <X

Net <1U $100,000, kitų 999 prizu suma yra 
$100,000. čia tai yra didžiausi proga 
bet kada pasiūlyta. Tačiau, Old Gold 
nepamiršo ir Lietuvių konteste. šis 
kontestas prasidėjo praeitą .mėnesį, 
bet jus turite dar gana laiko įstoti. 
Dar ne vėlu. Pradėkite Šiandien.

Nueikite pas artimiausį cigaretų 
prekėją ir paprašykite oficialių Old 
Gold Mįslių Paveikslų, kartu su tai
syklėmis ir smulkmenomis apie kon- 
testą. Sekite instrukcijas atydžiai, o 
jus įstosite į kontestą iš karto. Jei 
jūsų prekėjas negalėtų duoti jums 
mįslių, tai pasiųskite savo pageida
vimus Naujienoms, kur bus atkreip
ta atatinkamas dėmesys.

Atsiminkite ir tą, kad jei po pir
mo pamėginimo Labiau — Sušvel
nintų Old Gold cigaretų nebusite nu
stebinti, jus atgausite Savo Pinigus 
Dvigubai Atgal. Geros pasekmės 
jums.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.k LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE-1, SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co 
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK Į TA VERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. * 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

MA
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t Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—C0AL

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINĖS
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
taines, virtuve ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE
Tel. Prospect 2771.

Jarsinkites “N-nose’

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINĖS—
HOSPITALS __

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduole dSl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinas. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN 

Mr. & Mrs. William Nainis 
(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 

KEELEY BEER 
558 West 37th Street 

(N. E. corner) 
IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
ChicAgo, Illinois.

" • restaurantąT
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31at Street 
A A. NORKUS. Savininkas.

Tel. Vletory ®670

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



Antradienis,“ kovo 16,v 1937 j ? % NAUJIENOS,;Chicago,iHl. >

Naujas Streikas Did
miesčio V algy kloj

širiskas; Mj’sf. Dainis,k.Beatriče 
Mdčkriš, J. šariŲiiftas, J.' Alvi^ 
kiš* ■ Aritdihėiiė IVIahkeviciū't^ 
Eddie Budraitis,, Frank Pūkis, 
ir Stanley Jacobs. — R.

. 33 ii--

ną su 51 Įpėdiniu

■J/

Harmony Cafėteria tarnautojai “susėdo”; 
tebebando sulaužyti “taxi” streiką

Streikų banga Chicagoje te- 
begiančia.

Vakar prasidėjo bruzdėjimas 
tarp rakandų ir kitokių rtie- 
džio dirbinių darbininkų (žiū
rėk ilgą pranešimą apie tai ki
toje vietoje). Vakar taipgi ki
lo streikas Harmony Cafeteria 
valgykloje, 58 West VVashing- 
ton Street. Apie penkiasdešimts 
tarnautojų “susėdo”, reikalau
dami 25% algų pakėlimo. 
Streikas kilo apiė vidurdienį.

Tarnautojai skundžiasi, kad 
jie turėdavo dirbti apie 54 va
landas į savaitę, o mokėti gau
davo kai kurie $7 į saVaitę, 
kai kurie $12.

Taxi bendrovės tebededa pa
stangas sulaužyti šoferių strei
ką. Yellow Cab viršininkas 5425 Hoyne avenue.

Thbmas Ho^atl vakar paskel
bė “siitihkąs susitikti su tar
nautoj ų atstovais, bet tuos at
stovus privalo išrinkti ‘akty
viai tarnautojai*.”

Vakar gatvėse pasirodė ne
mažai taxi automobilių, 
galima spėti, kad yra 
skėBiį.

Vakar tebestreikavo 
pradėjo streikus sekamų 
tuvių darbininkai:

Graudian Electric Company; 
1621 Walnut Street. Apie 100 
darbininkų.

J. Barsotti Co., 1348 West 
Grand avenue; 150 moterų.

Acme Photo Frame Compa
ny, 674 Kingsbury st. 400 dar
bininkų.

Chief Laundry Compaiiy,

iš ko 
daug

arba 
dirb-

Kalbės per Radio
Ghicagietis John F. Žak sek

madienį šventė savb 74 mettj 
gimimo dienos sukaktuves. į 
iškilmes atėjo vieil jo šeimy
nos nariai. Jų buvo 51-naš. 
kak ttiri 1Ž sūnų ir dukterų. 
Beveik visi yra vedę ir visi tii- 
ri po kelis Vaikus.

Dilba sii Siiiarkesniii 
Tempu.

/Rainuos 
nė, J. 
kiti;

Genovaitč-Giedraitie-
Kudirka, A. čiapas, ir

-'.'Z' • ; 7.-- , ...

Nors «tokią > malonę - padaryk J:
Aš labai Apgailestauju, bet 

negaliu«tamstai pažadėti savo 
dukters rankos.

—Jei jau taip, tai tamsta 
hoi*š parodyk antrąjį išėjimą 
iš tamstos namų, nes ten prie 
durų iš gatvės laukia mane du 
mano kreditoriai.

P-LĖ i'.l’PIIROSINE MlktJ- 
ŽltlTĖ, SLA. Pildomosios Ta- 
rybos iždo globėja, kuri kal
bės per radio SLA. prbgrame, 
šįvdkar iš stoties W. Gi E. S. 
7:45 valandą vdkare.

T0WN OF LAKE, 
čiai žinomam biznieriui* frm. 
Kareivai, 4644 So. Paulina St., 
kuris į bučernes, valgyklas, li
gonines ir į kitas biznio įstai
gas pristato valgomus produk
tus —• kiaušinius* sviestą ir 
kitką — dabar, artėjant Vely
koms, prisieina jam darbas va
ryti su didešniu įtempimu. 
Mat dabar bizhiaviėčių savi-

Orderitis

Mirė žymus Chica 
gos socialistas 
W. A. Cunnea

ninkai ima didėšnius
— pripildo atsargas.

Priei progos reikia 
ti, jbg p. Kareiva dar

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 21 METU LIETU 
VAITĘ, STEPHANIE NORBUT

Suvažinėjo, jai vos išlipus iš gatviakario
Naktį, iš pirmadienio į an

tradieni, automobilis mirtinai 
suvažinėjo 23 metų lietuvaitę, 
Stephapie Norbu‘taitę, nuo 4505 
South Washtenaw avenue.

Mašina užvažiavo ant • mer
gaitės, jai vos spėjus išlipti iš 
gatviakario, prie 47-tos ir 
Washtenaw gatvių kampo.

Mergaitę permetęs, žmogus 
prie automobilio vairo nestojo, 
bet skubiai nuvažiavo iš nelai
mės vietos. Buvo vienas nelai
mės Miudininka^ bet* jis iaiL 
nių httmerio 'hę^ad’avcT. basa
kojo, kad automobilis buvo se
nas ir aplūžęs.

Mergaitė buvo nugabenta šv. 
Kryžiaus ligoninėn, bet netru
kus mirė.

Vakdr po pietų, J. F. Eu- 
deikio koplyčioj ė, 4447 Soteth 
Fairfield avenue įvyko inkves- 
tas. Ten pat kūnas bus pašar
votas iki laidotuvių, kurios 
įVyks ketvirtadienį rytą. Po 
pamaldų vietos parapijos baž
nyčioje, velionė bus palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse.

Ji tarnavo už pardavėją 
miesto dėpartamentinėje krau- 
tuVėjėt Paliko -jtėyuį^Vinčeritą'' 
ii* Barborą Norbutiis, ii* du bro
lius, Bruno ir Edwardą.

Rytoj iškilmingos laidotuvės
Rytoj įvyks iškilmingos lai

dotuvės, William' A. Cunnea, 
Sr., žymaus Chicagos socialis
to, kuris netikėtai mirė Flori
doje, šeštadienį.

Jis buvo nuvažiavęs atosto
gauti, Lake Worth* Fla'. Atro
dė, kad jo sveikata buvo gera
me stovyje.

Velionis Čiiičagbš įitditihiaine 
gyvenime, kaipo gabus kalbėto
jas ir dafbštuš advukataš ir 
politikas. Jis kahdidatavo į ma
jorus, aidėritidiiitš ii* jjrukiifb- 
rus, bet didžiųjų pabtijų ihaši- 
nos pasirodydavo pėr štipi*ioš 
velionio iškalbingumui ii* gabu
mui.

Cunnea biiVb 69 mętų hm- 
sW ir 

dvi diiRterift: l&v

pažymė- 
steranda 

laiko pasidarbuoti ir tautiškai 
— lietuviškoj dirvoj, lošdamas 
nekartą žymią rolę.

šiandie, antradieny; 7-tą va
landą vakare užsistatę savo ra
dio ant stoties W.G.E.S. gir
dėsite specialiai gražų ir įdomų 
radio prbgramą, kUrie nuolati
niai kas antradienis yra leid
žiami pastangomis Peoples 
Bendrovės Krautuvių, šios dieu 
rios programas bu*s specialiai 
gražus ir įdomus, nes jo išpil
dyme dalyvauja čioUaitiniai 
žymus daiiiihirikai-ės. Dainuos 
Geribvaitė-JGiedraitienė-šidiš'kiu- 

tė* Justas Kudirka, Antanas 
Čiapas ir kiti. Prie to, graži 
muzika ir įdomios žiriios bei 
svarbus pranešimai, ypatingai 
norintiems pirkti liauju namam 
reikmenų Velykom. Girdėsite 
svarbių pranešimų iš Pėoįles 
krautuvių, kuriose dabar eina 
didis priešvelykinis išpardavi
mas ir labai gėra proga įsigy
ti naujus iiamų reikmenes su
mažintomis kainomis.

Tet Victory 4965 
STOGDENGY8TĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

— Rep. xxx

• COAL
. Fihancial.

Finansai-Paskolos

24 Metai kai Bizny

SBiRIGHTON PARK. — Su- 
Sibrižinkimė su siuvėju Tony 
Lukošium; 2555 W. 43rd 'St. 
Katrie pažįsta p. Lukošių, tai 
pasako, jog jis visame kame 
sąmoningas ir gero karakterio 
žmogus. Tas teisybė, jis visuo
met geroj nuotaikoj, prisirišęs 
prie savo biznio-amato, kaipo 
geras jo žinovas.

Šeimininkė r Nušovė Bu 
vusį Burdingieriti

■ 7 II ■ •

Tel. Danai 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

Peoples Liquor Store
2646 Wėst 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas višoklos 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu* 
nusipirks Wholesale kainomis.

Sugavo Jauną Vagį Pasisekė Naujos Ga- 
Paleidęs Kelis Šūvius dynės Choro Operetė 

i Orą “Dunojaus Rožė”

Absoiėne tinką VišO 
kiems valymo 

dUtbaUiš

-r vr-
47 metų šeiinihihkė, Bėuląh 

Claxtbnį' 32T "So. Lihcoln stb 
pašovė buvus}* “burdingierių”, 
45 James Cahi'il, 311 Sd. Win- 
chester avė. JlŠhi baiidė įlįsti 
į moteriškės*l^tonbarį pėr lan
gą. f <; ••

Urba Flmv^r Shoppe
Gėles Mylintiems—Y £stuvėms—

‘ Bankiėtams-—Laidotuvėms—
■’ Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phonė LAFAYETTE 5M0

••CLU ifiU'.l 'L ..Au.-,.Er.k

į Orą
Atsilankė daug publikos

Suimtas vogęs, nes neturėjęs 
ką valgyti.

JOHN KONRAD
... -MEItcHANT TAiiipli X, 

Išvalo, pFOšija ii* taišb vyrų ii* 
moterų dtebUžiUs. Dirba ant of-

2347 W: MĄRQUETTE ROAD 
Tel. Republic 4306

ANGLYS! ANGLYS!
Pirkit aukštos rųšies Anglis

BIG LUMP ........  $6.00
mine run stambios

................................. $5.75
EGG ..... ;..... -................... $6.00
NUT .............................. $6.00
SCREENINGS ............ $4.75

PRISTATYMAŠ MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ
Tel. KEDZIE 3882

TON;

Ton. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

CLASSIFIEDADS j
• 1.......  ; ‘ • - y

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už porterį — 
galiu dirbti virtuvėje ir už baro. 
Telefohuokite Commodore 1946, To- 
ny Porter,... , y?;, .

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGĄ INSURANCE sa- 
iesmonų 2400 W. Madison Street, 
kambarys 332.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant vištų farmos. Atsi
šaukite tarp 9 ir 12 Antradienio ry
te. 5734 So. Talman Avenue.

REIKALINGAS DARBININKAS 
į šiaučiaus biznį, arba priimsiu už 
pusininką ar parenduosiu visą su 
mašinomis. Atsišaukite po 5 vakare, 
906 Belvidere St., Waukegan, 111.

Reikalingas janitoriaus 
pagelbininkas, apysenis žmogus ir 
blaivus — kuris supranta namų dar
bą. 70 Ėast 57th St., Englevvood 
9768, Mike Keeney.

REIKALINGAS PATYRĘS, uni- 
j’istas, Lietuvis bučeris. Atsišaukite 
tuojaūs. 3453 So. Halsted St. *•

reikalingas patyręs žmo
gus į taverną, prie bąro. Lengvas 
darbas, gera mokestis. 1519 East 
63rd Street.

Help Vvąnted—Bemato 
Darbininkių reikia

REIKALINGĄ PINIGŲ ant mor- 
giČių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuahian Buiidihg 
and Loart Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, -111. t . .

Vartoti Automobiliai
1934 M. FORD SEDAN, radio ir 

šildytuvas. Turi paaukoti. X^hite- 
hall 8000.

h uriuture Jb ixtures 
R&.' landai-įtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kairiomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe ..... -.............   , $175
Atdara vak. iki 9—Nedalioj iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE
. „5746 . So.  Ashland Ąve.,,r,>TT

Business Ciiances 
ratdUvimui bumai 

••****^«*******W*^/'W**Vi^**Z**W*^*s^W>^«**%rf—*••>«»

PARSIDUODA MĖSOS MARKE- 
TAS — vėliausis įrengimas — refri- 
geracija — 2 vytų krautuve — pa
šaukite Cedarcrest 2467.

PARSIDUODA TAVERNA, šokių 
salė, pilnai įrengta. Kaina už įreh- 
gihią $500. Stakąs ant inventoriaus. 
Kenčia $50.00 mėnesiui. 2402 St. 
Charles Rd., Belhvood, 111.

PIRMOS KLASĖS TAVERNA.
56 pėdų baras — daro puikų biznį. 
Nesutinka partneriai. Viskas y ta 
puikiose sąlygose. Turi būti pardub- 
ta tuojau. Kreiptis. 3147 So. Halsted 
St. arti Liętuvįų Auditorijos.

——        — —'«■ ■     i i i ... >1*111 i-l iM|J 1

PARSIDUODA TAVERNA — getą 
vieta nauji fikčeriai, hedaug pinigų 
tereikia. 1137 W. Madison St. .

Jbor Kent..
RENDON AR PARDAVIMUI pil

nai įrengta grosime ir mėsos par
ketas. 2400 St. Charles Rd., Bell- 
wood ,I1L‘
''■J4L1U i V'/;, , -1»■";

RENDON ’ ĖAĖAT GEROJ VIE
TOJ NEDIDELĖ KRAUTUVĖ 2650 
West 63rd SL Tinkama bile kokiam 
bizniui. Renda prieinama. Savinin
kas., 3146 So. Halsted Street. ,,

Chicago Lawn nuovados po- 
licistas vakar anksti rytą suė
mė jauną bridgejfortietį vagį, 
paleidęs kelis šūvius į orą.

Suimtasis yra 23 metų Stan
ley Kacenas, 900 West 36th 
stfrfefet. Jis bėgu papildęs ajii- 
jilėšinią namuose ties, 5819 So. 
trdy Street. Kai policištas 
ėmė vytis paskui ir šaudyti į 
orą, Kacenas pasidavė.

Apiplėštasis britas priklaiisė 
vienam Viktorui Chetria- 
vich. Kacenas aiškino, kad al
kis jį privertė vogti.

Sekmadienį vakare, Čhica- 
gos Lietuvių Auditorijoje įvy
ko pasekmingas “Naujos Ga
dynės” choro vakaras--

Scenoje buvo pastatyta dvie
jų aktų operetė, “Dunojaus 
Rosė”;

na salė.
Operetę išpildė grupe solis- 

tiį ir choras; kurį Vfedė moky
tojas, Jurgis StėpOhavičius. 
Jis taipgi vedė orkestrą.

Svarbiausias rbleĄ turėjo 
Florence Ėalsis ir Albertas 
Brazis. Kiti daliliiiinkai buvo, 
.tonas Virbickas, J. Valentas, 
Valerija Ladyga, Beriiice Ja-

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susiriftkimas įvyks šį

vakar 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Susirinkime brivalcte būtinai dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų, o kūriė esate pasilikę šti mokesti- 
mis reikalinga apsimokėti šiame susirinkime, priešingai 
liksite suspenduoti. —P. Ė., sekr.

North West Lietuvių Moterį Kjiubo susirinkimas įVykš Rodžių 
bute, antradieny; kovo 16 d. 7 :&() vai. vak. Adrešas 2345 
N. Kedžie Avė. Narės malonėkite pribūti. —M. K.

PARENGIMAI
Lietuvių Moterų čiliečių Lyga antradienį, kovo 16 d., Sanda

ros svetainėje, 814 W. 33rd St., rengia Bulico Party. Biri 
j vairių dovanų ir- užkandžių. Pradžia 7 vai

i "Ali p/i>ER I 
j rt'KC a JHlūO I

Absorene Mfg. Co.*- St. 
Louis, istorijoj praeitieji metai 
buvo pasekmingiausi. Prekių 
siuntinių skaičius pėršoko net 
garsiuosius 1929 iliėttį įvykius. 
Už tai ir sakoniU, kdH tai yra 
tiesiogine AbsorehO jjfbdu'ktų 
įgyto prielaiikumo ir jjfėkybi- 
ninkų tinkdtod atsifiėšiiiib pa
sekmė.

HRH, Mastei* diėAHbi’ iiilka 
inalcVų, medžio, hiai-iliuinO; 
porėėlano ir kitokiems išdii’- 
biniains valyti. Darbas liepai 
prastai lengvas* , nepalieka 
bruožų, o nešvarumas bėgtą iš
bėga. Nebereikalo jis vadina
mas “Magišku Rutuliu”, —jis 
taip yra ir Užpatentuotas. Tad 
nepamirškite, kad reikalui pri
ėjus, tą magišką Absorene pa
mėginti. Jis tinka visiems iš
dirbiniams valyti. Neišskiriant 
ir namų ru’ošOs darbų.

Gi krautuvininkams patatti- 
tina savo pavasarinį staką 
juo padidinti. Reikalui esant 
gailina ir 
paįvairinti 
klišėmis.

INCOMfe TAKSUS ir SOCIAL 
SECUPITY RAPORTUS 

prisitaikatt^'„prie v^ldžibs 
teiicalhvimų

J. F. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phonė CALUMI.T 7358
Teikia infųrmacijas it užveda 

systemas .

Pristato 
šies mė 
nimas J

II
r u[i

Tei. vicitiRY žoši-2

STEPHANIE NORBUT AITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 14 dieną, 16:45 valandą 
naktį, 1937 m.* sulaukus 21 m. 
ąmžiaiis, gimus Chibago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
piotinėlę Barborą, po tėvais 
Nausibdięnę, tėvą Vincentą, 2 
broliu: BtOnislovą ir Edviterd, 
brolieiię Ęleanor, 3 cioces: Ve
roniką kazlauškifenę* Amėlia 
Juškienę, Domicėlę Kalvaitibnę; 
dėdę Ptehciškų, ciocę Marthą 
Norbdtus ir daug kitų gimiriių. 
Vėl/. Stephąnie gyvcho po ad
resu 4505 So. Washtenaw Avė.

Kubas pašarvotas koplyčioj, 
4447 So. Faitfiėld Ayenue.

Laidotuvės įvyks Kbtvirted.* 
Kovo' 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš EuHeihib koplyčios į Nekalto 
Prasid. Bari. Šv. parapijos bdž- 
riyčią; kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos Už vėliOnes siblą, 
o iš ten bUs nulydėta į Švento 
Kazimfehb kapines.

Visi A. A. Stephanie Norbti- 
taitės giltinės, draugai ir pą- 
žįstariii esat huoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
šuteiktį jai paskutinį patai-na- 
Vimą ii- atsisveikinimą.
, Nuliūdę liekame,
Tėvai, broliai; broliene, ciocės, 

dėdė ir giihiiiės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
fleikis, Tel. Yąrds 1741.

PATYRUSI PRESO MERGINA 
prie krūtinių, liemenų, rankogalių, 
kalnierių, geras mokestis, 5 dienos 
savaitėje. Hollywood Laundry, 725 
North Cicero Avenue. Butterfield 
0333.

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

REIKALINGA MOTERIS VIRĖ
JA restaurantui, nuo 12 vai. dienos 
iki 9 vakare—6 dienos savaitėje.

3480 Archer Avenue.

PATYRUSI MERGINA 18-30 na
mų darbui, paprastas virimas, leng
vas skaitymas, puiki alga, būti. 
PRĖSS, 6843 Clyde Ayenue, Hydė 
Park 6577.

REIKALINGA moteris prie 
NAMŲ darbo ir prižiūrėti 7 metų 
vaiką — kambarys, valgis ir mokes
tis. 4053 So. Artesian Avenue. Atsi
šaukite po 4 po pietų.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, savas kambarys, vie
nas vaikas. Lawndale 5510.

MERGINA PATYRUSI BEND
RAM namų darbui, lengvas skalbi
mas padėti virti, geri namai, $6— 
$8. Shėldrake 9158.

Barnis fbr Sale 
Ūkiai Pardavimui

97'AKRŲ, PRIE UPĖS — gera 
žuvauti—vieta randasi Marihėtte. Dėl 
smulkmenų rašykite Wm. Nicklatis, 
Route 2, Marinette, Wis.

ŠEŠIŲ AKRŲ VAISIŲ FARMA 
moderniškų aštuonių kambarių na
mai $5500. Mayme Hansbh, Sodds, 
Mįchigan. ..

fteal Estaie IfOr Sale
PARDAVIMUI AR MAlNVMtl 

moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiai, dviejų karų garažas UŽ na
mų kainą. 6515 So. Ashland Avė.

TIKRI fcARGENAI a
PARSIDUODA ibtes 3Qxl25 Mdr- 

ąubtte Parko apylinkėj, kaina $875 
WillbW Springs namas su dideliu 
lotu ir turtine kitų bargenų.

Z. S. MlCREVICE ahd CO. 
6816 So. Wbstern Avenue.

Hemlock 0800.

Savo garsinimus 
t. y. pasinaudoti

minėto, Absorenc 
ypatingai įvfertiua 
ir radio patarnaVi-

0 Metų Mirties Sukaktuvės 

a. t a.

REIKIA MERGINOS lengvam na
mų darbui be virimo ir skalbimo. 
$5.00 savaitei. Fritzshal, 4916 No. 
Karlow Avenue. Tel. Avenue 4487.

PAUL M. SMltH and COMPANY 
Real Estete, LOans and Insurance 

Tel. BOtJLEVAfcD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ba
rnus, lotus, biznius ir farmaš; ihšiu- 
riname namus, rakandus Ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
joki t-cs

4631 SO. ASa^AND A VE.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

z Be virš 
bendl*bvė 
laikraščių
mą. Gi Naujienose jos garsini- 
mai užiniš smi Įii-iderainą vie
tą. Tad, nepamirškite pasinati- 

, 5idoti ir šiuo patarnavimu-
Vak. —Koresp. Į - Skelb.

: KĄzIMffiM AtA KUTENĄS
■ ; . j • .

Perslškyt-ė ŠU ^itib, pąšhijliH Kovo 15 dieną, 19Š4 irieteis ir buvo pa
laidotai TdUtišKOš'ė Kątyhešė. Paliko dideliariie nuliudhnė Moterį Ma
rijoną, PO tėvaiš DiėitiČią* Siihų Johą, Dukterį Ahnų.

Jau pteiiihk.o 3 mėtili kaip hėrniėlaširdinga mirtis ištraukė Tave iš 
musų terBty Ptyiko beužgydotnaš žhiž'das. O hhinuose neužpildomą 
tuštybę, Dtyfibš ll^bs, liuartba tatyšibs be Tavęs brangus Vyre ir Tė
veli. Tik tytisU dkyše fodbš Tavb Šypsantis veidas. Brangus Tėveli, 
mes tavęs iahKidrii štigtįŽteiitį bėt mustį laukimas veltui. Viši jau pa
miršo, Bėt Tu tytyty btatypis Pasiliksi musų mintyse ir Širdyse visa
da. Aš iilegąliU Užihitštį* kas valandą kada Tįi žiuri į laikrodį ir sakai 
per pufeė vhiahįtbš sd^r|šiįiį bėt daug Valandų prabėgo, o tu nebesu
grįžti ?, Maiid šitdiš plyšta, kodėl aš paklausiau tavęs kur tu važiuoji 
ir į kokią viėtą gty dš būčiau su^ihojtisi tavo nelaimę. Kas tavo gy
vybę atėmė; aš bučiau tavb neleidus Vibną važiuoti. Butų tavo galvos 
nesudaužę kokie neprieteliai. Butų man nereikėję širdies skausmus ken
tėti nuo žiūbniiį liežiivių, Aš negaliu toj vietoj būti, kur tu vaikščio
davai aš nuvažiuoju, bėt Tavęs nerandu už bato, žinom; kad pas mus 
nebeateisi. Męs pas Tave nueisime. Ilsėkis. šaltoj žemelėj, Tautiškose 
kapinėse. Lauk, mus ateinant.

Nuiiiidę liekame:
Moteris; Simus ir Duktė, - /r

REIKALINGA MOTERIS prie 
abelno namų darbo, nėra vaikų. At
sišaukite Chemin, 4923 N. Ridgvvay 
Avenue.

REIKIA JAUNOS AR VIDURAM
ŽES moters bendram namų darbui. 
Liudymas. Kreipkitės Feldman Bfos., 
69 So, Water Market.

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar gęras la*ikas 
pagarsinti savo 
BARGE&Ufc.

musų terj

važiuoji

I nlfFI 1/10 Siunčiam Gėlės I llVrlKIn telegramų j 
L V V L III IV visąS Pasaulio 

......... ...... Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Skelbimai NaUjiehosė 
duoda naudą dėlto, 
kad pa^os Naujienos 
yra naudingos.

Pavasaryj žnidtiės 
PERKA in MAtNO
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. UŽ pakartosi
mus duodame gerų, nuo
laidu/ : U
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Antradienis, kovo 16, 1937

Rakandų ir Kitu Rūšių Me
džio Darbininkams Žinotina

Atrado Aukso Senojo Testamento Laikų Mieste

DONALD W. SMITH.

EDWIN S, SMITU.

J.WARREN MADDEN

FILOZOFAI
MUSSOLINI’O RŪMAI LIBIJOJE

baigusiems mokslus.

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Ima Laukan Bėgės iš 
Lake Shore Drive

daugelis 
medžio 
neatsi- 

nuo

Viduramžis vyras su talki 
niūkė keletą dienų atgal api

Tūkstančiai 
učių ^iuos

apseina, pradedant gatviniais 
koliojimais* ir baigiant atleldi- 

darbo, tačiau darbiniu-

SUDRAUSTAS — James 
II. Rand, Remington Rand 
firmos viršininkas, kuriam 
valdžios darbo taryba įsake 
priimti atgal 4,000 streikuo
jančių darbininkų.

randasi, 
j, pavb- 
pav-y zd- 

trirn saw, rip saw, shar-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

giddo”, 1 
minimam princui. Arjątageddp 
čiuojama, kad “Mcgiddo

Puošnus vald
žios rūmai Italų kolonijoje Afrikoje, Libijoj. Juose gy
vena iš Italijos “ištremtas** generalis gubernatorius gen. 
Balbo.MussoIini dabar važinėja po Libiją darydamas 
inspekciją. - NaujieniĮ-ĄcmęPhoto

■c. Taigi,. draugai, dar kartą 
kvieęiu: Pasinaudokime proga 
ir galimybėmis, kurias dabar 
turimų. Stokime visi, kaip vie
nas, į 'uniją ir tęskime iki ga
lui pradėtą darbą ir kovą. Nes 
dabar yra puikiausia proga 
laimėti. ■ Kitaip gal pasiliksi
me amžini vergai.

4, • . '

‘ . -—Medžio kirminas.

Moteriške Jcnnic Paxton, 114 
West Walton Street, savo na
mų tarpduryje rado pamesti
nuką. Kūdikis buvo 30 dienų 
senumo.

Prie rūbų buvo prisegtas 
raštelis, “Man skaudu, kad aš 
negaliu : kūdikį aprūpinti.”

Jie atėjo • “apžiūrėti” butą, 
kuris buvo išnuomavimui. Įši
ldavę į vidų, “busimieji nuomi
ninkai,” atkišo į p. Geiežinienę 
po revolverį ir pareikalavo 
pinigų. Jie pasiėmė .$18 ar 
daugiau pinigais^ pasiėmė du 
žiedu# ir..daugybę Jutų bran
gių daiktų 
darė

Darbininkai vakar pradėjo 
imti laukan bėgės iš Lake 
Shore Drive tarp Chicago ave- 
nue ir jOliio Street.

SERGA — Buvusi Rumu
nijos karaliene Marija sun
kiai serga. Eina kalbos, kad 
ją bandę nunuodyti. Rumu
nijos soste dabar sėdi sūnūs 
Karolisl •

. "11 į t ffy ■■■ • • -

Rado Pamestinuku

Jūsų Vardas ir
Adresas

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

Mr- ir Mrs. James A. Miller, Athens, 
Ohįą, šiandien gaus filosofijos daktarato laipsnius iš Chi-

SUŽEISTAS STREIKE— 
\Villiam A. Brett, Chięagos 
taxi streiko “skobas” skun
džiasi, kad streikieriai ir 
jų simpatizatoriai jo auto
mobilį nuvarė nuo kelio į 
Michigan ežerą.

Išeidami, jie už 
Geiežinienę į “pant

SUKILĖLIO ŽMONA — 
Senora Francisco Franco, 
žmona Ispanijos sukilėlių 
vado, gen; Franco. Ji yra 
arisfokrastikos kilmės ir lo
šia svarbią užkulisinę rolę 
kovoj prieš respubliką.

žinienėš-Gilason namus, kurie 
randasi ties’ 8121 Drexel ave- 
nue*. : ■ ?

RULETĖ SUKASI DI- 
vorsų sostinėje. —- Reno, 
Nevada, Amerikos “divor- 
sų sostinę” yra ir Ameri
kos . Monte Carlo. Ruletė *»•
ten*, sukasi nevaržomai

mažiausios
Chicagoje į 

nė vieno 
kurs ne-

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

TIKTAI 50 CENTŲ

be| tiek jis tegauna.

Taigi, draugai darbi n i nkai, 
pasinaudodami pręz. Robscvel- 
t<> jialankuinif musų klesai,; o 
taipgi įritink palankiu Wagrier 
Liabor Act, stokime į darbą ir 
į kovą už geresnes darbo są
lygas. Nes dabar yra puiki 
pVoga laimėti kovą. Laimėji
mas, žinoma, priklausys nuo 
musų-^kaip vien ingai ir aktin
gai, mes veiksime, i r ’ ' ' ' ' • < • i . * «

Jau keliose vietose kova iš
sivysčiusi. Praėjusį penktadie
nį sustreikavo Hąnson Bro
thers darbininkai. Pereito šeš- 
tadiėnio ryte 10 valandą metė 
darbą visi, kaip vienas, Butlcr 
Spėciaity Co. darbininkai; jie 
silštreikavo todėl, kad kompa
nija pradėjo atleidinėti iš dar
bo aktyvesnius darbininkus, 
kurie maž-daųg užsiimdavo 
organizavimu kitų darbininkų. 
Darbininkai laikė spccialį mi
tingą ir nutarė pirmadienio

PASKENDO NUKRITĘS NUO TILTO— Paveikslas parodo kaip jaunas Chica- 
gietis, Livio Cortisia nukrito nuo Jackson bulvaro tilto i Chicagos upę. Jaunuolis 
paskendo. Viena tilto dalis buvo iškilusi laivui. Antroji dalis ir signalai buvo su
gedę. Apsižiūrėjęs, jaunuolis bandė sustoti, bet nespėjo.

kams reikalavimą, tai darbi- 
į ninkai užims dirbtuvę ir bus 
■ joje iki jų reikalavimai taps 
išpildyti.

Pirmadieny, kai Ji žinia 
“Naujienose” eina į spaudi 
streikas Putler S pečiai ly kom
panijoj jau yra kilęs. Bennett 
kompanijos, 2559 \Vest 21 st 
Street, tarėsi išeiti į streiką 
šiandien, kovo 16 dieną.

Prie Butlcr dirbtuvės buvo 
pastatytos stiprios pikietos. 
Bendrovė prigaberio unifor
muotų poličistų ir kitokių ti
pų, bandydama pikietas nu
gąsdinti. Bet vėliau, matyda
ma, kad pikietos nenusigąstą, 
ir kad apielinkės gyventojai 
jiems simpatizuoja, bendrovė 
nusileido. Ji sutiko sueiti su 
darbininkų atstovais dery
boms, šiandien 11 vai. ryto.

Butlcr dirbtuvė randasi prie 
1015 North Halsted st. Darbi
ninkai spėja, kad Furnitųre 
Manufacturers’ Association pa
tarė bendrovei nusileisti.

Vielos gyventojai, rodydami 
streikieriams simpatiją nešė 
jiems kavos, “sendvičių” ir 
kitokio maisto.

Rakandų ’ išdirbystės unija 
pradėjo organizuotis dar tik 
keletas savaičių atgal. Bet dar
bininkai dideliu skaičiumi ra
šosi'į uniją. Nors bosai su dar
bininkais dar ir taip žiauriai

Tačiau aš manau, kad netik 
darbininkams, kurie dirba šio
se. iŠdirbystese, bet ir dauge
liui kitų žmonių žinoma, jogei 
prie medžio darbų j 

kuone visoj pramonėj 
jingiausių mašinų, 
žiui 
pert. router ir daug kitų. Prie 
minėtų čia mašinų darbai yra 
netik pavojingi 
darbininkų, dii 
pavojingus darbus žiauriai iš
naudojami. Gal daugelis paša
linių žmonių netikės, pasaky
mu, kad patyręs ir lavintas 
specialistas prie medžio darbų ryte įteikti dirbtuvės savinin

Apskaičiuojama, kad Chįcą- mašinų kai kuriose dirbtuvėse 
gpje yrą apie 23,000 darbinių- gauna vos 35 centus valandai, 
kų, kurio dirba rakandus (fur- 
niture) arba kitokių rųšįų me
džio darbus. Tačiau tik maža 
dalis jų iš senovės organizuos 
ta. Kiti visi, anot tos lietuviš
kos patarlės, yra “palaidi kaip 
barščiai,”, ir darbdaviai įšpau- 
doja juojŲ kaip nori/ Apie tai 
čia nėra reikalo smulkiai als

ui u is
kai šio smurto nebijo, ir jeigu 
ir toliau tokiu t,empu jie stos 
j uniją, tąi nėra 
abejonės, kad 
trumpą ląiką neliks 
med ž i o d a rh i n|n ko, 
priklausytų unijai,

Yra žinoma, kad 
lietuvių dirba " prie 
darbų. Taigi, draųga 
likime ir mes, lietuviu 
kitų darbininkų, nors dar ir 
taip bosai mus baugintų! Ra
šytojui šios, žinios irgi teko iš
lėkti spiriamam per duris.

.Stokime į uniją f Unijos susi
rinkimai yra laikomi kas ant
radienis 7:30 valandą Vakare 
Woodworkcrs salėje, prie 
kampo Kedzie ir Ogden ave- 
nues. Negalintys (iąlyvauti mi
tinguose, o turį unijos ar ko
kių specialių reikalų, kreipki
tės į orgaijižątojHų ir lokalo 
prezidentą, a'tsilaųkę į salę, 
arba , tęlefphuokitę sekamai—- 
Van Buren 8617.

Čarteris unijai jau gautas, 
įstojimas tik $2. Kurie negalite 
užsimokėti tuojau, tai bus pa
laukta iki galėsite. Bet suma
žintas įstojimas bus tiktai iki 
kovo 23 dienos, o po to jis tajis 
pakeltas iki $5, gi ateity gal ir 
augščiau.

DARBO tarybos na- 
RĮAI — Trys nariai fede- 
ralės darbo tarybos, Nation- 
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ai Ląbor Relations Board, 
kuri įsąkė Remington-Rand 
bendrovei paimti atgal į 
darbą keturis tūkstančius 

darbininkų, kurie išėjo strei
kai! reikalaudami kolekty- 
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vių derybų ir unijos pripa

žinimo. Taryba prisakė Re- 
imington-Rand užvesti ir dę- 
rybas su Amerikos Darbo 
Federacija.
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Apipiešė Barboros 
Geležinienes-Gila- 

šon Namus
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