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Gub. Murphy Gru 
moja Streikieriams

Bet Chrysler streikieriai vistiek atsisako 
apleisti dirbtuves. Šen. Lewis mato pavo

jų sėdėjimo streikuose.

Murphy, kuris 
bešališkumų 
streike, tokio

parodė 
General 
bešališ- 
streike,

DETROIT, Mich., kovo 17. 
— Gubernatorius Murphy, ku
ris ne kartą yra pareiškęs, 
kad valstija neprisidės prie ša
linimo iš dirbtuvių streikierių, 
dabar prigrūmojo Chrysler 
streikieriams panaudoti visą 
valstijos jėgų jų pašalinimui 
iš dirbtuvių — jei bus reika
lo.

Gub. 
didelį 
Motors
kūmo nerodo Chrysler 
nes jis yra artimai susidrau
gavęs su Chrysleriu ir kitais 
tos korporacijos viršininkais).

“Mes turime budus priver
sti gerbti visuomenės autori
tetą. Ir mes panaudosime juos 
pilnu smarkumu, jei bus rei
kalas”, pareiškė gubernato
rius. Jis sakosi ikišiol vengęs 
naudoti jėgų, bet viskam esan
čios rybos.
STREIKIERIAI (TEBELAIKO 

DIRBTUVES.
j*’u

Bet nežiūrint .gubernato
riaus grūmojimų,* streikieriai, 

teismo įsakymu turėjo
riaus 
kurie 
apleisti dirbtuves iki 9 vai. šio 
ryto, tebelaiko visas Chrysler 
dirbtuves ir visai nemano jas 
apleisti iki Chrysler korpora
cija nesutiks išpildyti unijos 
reikalavimus.

Tūkstančiai pikietuotojų vai- 
gšto prie dirbtuvių ir drąsina 
sėdinčiuosius streikierius. Sė
dintieji streikieriai irgi kaip 
vienas pasisakė, už tęsimų sė
dėjimo streiko ir paskelbė sa
vo pasiryžimų nenusileisti 
smurtui, bet laikytis dirbtuvė
se, net jei reikėtų ir mirti.
Unija atsisakė nuo gubernato

riaus susirinkimo.
Gubernatorius Murphy 

die buvo sušaukęs tam 
jo paskirto valdininkų,
kantų ir darbininkų atstovų 
komiteto susirinkimų, kuris 
turėjo rasti budus sutaikinti 
siaučiančius 
automobilių 
pirmininkas 
jos atstovai
sirinkime dalyvauti.

“Sėdėjimo streikai išnyks, 
kada nebebus juos iššaukian
čių sąlygų”, pareiškė Martin 
telegramoje gubernatoriui.' 
“Mes manome, kad tokia ta
ryba (gubernatoriaus komite
tas) neprisidės prie pašalini
mo blogumų darbo netikrumo 
ir žemų algų. Sėdėjimo strei
kai nėra priežastis, bet simp
tomas gilesnių sąlygų. Darbi
ninkai nėra susirūpinę verks-

mingais milionierių samdytojų 
maldavimų apsaugoti jų nuo
savybes nuo streikierių, nes 
jie gerai atsimena kaip tie pa
tys samdytojai šalino juos iš 
darbo, mokėjo provokatoriams 
už šnipinėjimų, samdėsi mu
šeikas juos mušti ir per dau
gelį metų darbininkus bęgai- 
lestingai išnaudojo”.

Detroite šiuo laiku siaučia 
apie 300 mažesnių streikų, bet 
juos visus nustelbia Chrysler 
streikas, kuris paliečia 60,000 
darbininkų, Hudson 10,000 
darbininkų streikas ir Reo 2,- 
200 darbininkų streikas.
ŠEN. LEWIS NUSIGANDĘS 

SĖDĖJIMO STREIKŲ.
WASHIN!GTON, kovo 17. — 

Senatoriai Johnson (rep., Cal.) 
ir Lewis (dem., III.) įspėjo se- 
'natą, kad dabar siaučiančiuo
se sėdėjimo streikuose gludi 
diktatūros pavojus ir ragino 
daugiau veikti federalinę val
džių.

“Kiekviena biznio forma”, 
sakę Lewis, “yraf. pa^alįžuoja- 
mos varde ginčo tarp * kapita
lo ir darbo. Mes esame stu
miami į sųjudį, kuris gali pri
vesti prie nacionalių riaušių.”

Dabar apsupančioje valdžių 
padėtyje ar kartais neglūdi ki
tas Hitleris, ar jos šešėlyj e ne
sislepia naujas Mussolini?” 
klausė Lewis.

Jis numato dabartinėje pa
dėtyje pavojų išsivystymo de- 

’sportizmo, kaip jis išsivystė 
Italijoje ir Vokietijoje. Juk tik 
po sėdėjimo streikų Italijoje ir 
įsigalėjo ten Mussolini. Veik 
tuo pačiu budu įsigavo į vald
žia Hitleris, šalį gali apimti 
panika ir tada nežinia kas ga
li išsivystyti.

šian- 
tikro 

fabri-
Lojalistų lėktuvai 

griauna sukilėlių 
laikomus miestus

“Sėdėjimo” Streikas Šelpinio Stotyje

CHICAGIETE BENJAMIN PALIFeUęO SU SUNUM 
Benjamin Jr., susikraustė baldus prie šelpimo stoties 
Wicker Parke, ir “atsisėdo” reikalaudatna pašalpos. Jų 
gavo. Naujibnų-Acme Photo

Lietuvos Naujienos
Traukinys suvažinė

jo darbininką
Kunigai atsisakė jį 

laidoti.

5

tėvų Aloy- 
paskambinti 
už velionies 
tai padary-

streikus. Tečiaus 
darbininkų unij os 
Martin ir kiti uni- 
atsisakė tame su-

OJRELSį
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus; šalčiau į va
karą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 44°.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 
5:58.

Teisėjas M c R e y? 
nolds gina augščiau- 

sįjį teismą
WASHINGTON, kovo 17.— 

Augščiausiojo teismo teisėjas 
James C. McReynolds vakar 
viešoj prakalboj pasisakė prieš 
reformavimą augščiausiojo tei
smo ir tvirtino, kad dabarti
nis teismas esąs bešališkas. 
Jis taipjau pasiūlė pašaukti 
načius augščiausiojo teismo 
'narius pasisakyti dėl preziden
to pasiūlytų augščiausio 
m o reformų.

(Teisėjas McReynolds 
labiausia nesugyvenamas
sėjas, su kuriuo negali sugy- 

konservatyviš- 
prie kurių jis 
Jis yra 75 m. 
pilnų teisę pa-

teis-

yra 
tei-

Kruvinos Riaušės
Paryžiuje

Penki žmonės užmušti, daug sužeista ko 
munistų susirėmimuose su policija ir fa 

šistais. Blum grūmojąs rezignuoti.

sužeista susirėmi- 
komunistų, fašistų

ištiko dėl fašistų

išsirikiavę, nulydėjo į kapines 
ir ten gražiai ir įspūdingai pa
laidojo, atiduodami darbinin
kiškų pagarbų tragingai žuvu
siam darbo" draugui.

Ikišioltei?  tesurastas
! /ūkininkas.

gruo-

MADRIDAS, kovo 17.—Už
ėjus smarkiems lietams, mū
šiai Madrido fronte apsistojo. 
Veikia vien artilerija. Sukilė
liai iš didžiųjų kanuolių ban
do bombarduoti Madridu, vei
kiausia atgiežai už lojalistų 
lėktuvų sunaikinimų, kelių su
kilėlių laikomų miestų.

Valdžios lėktuvų armada iš 
•25 didelių lėktuvų ir 60 grei
tųjų lėktuvų veik visai sugrio
vė sukilėlių laikomus SigUen- 
ka ir Brihuega miestelius, į 
šiaurryčius nuo Madrido. Ant 
tų miestelių liko numesti 8 to
nai bombų ir į bėgančius be
tvarkėje sukilėlius paleista 
apie 1,000,000 šovinių iš kul
kosvaidžių. Puolimo tikslas bu
vo demoralizuoti “Italijos val
stiečių kareivius”.

KRETINGA* . ’ Vasario^ ,
d. 7 vai. rytinis traukinys mir
tinai suvažinėjo akmenskaldį 
'Vladų Piktužį, ėjusį iš Klibių 
link Kretingos, į darbo vietų. 
Nelaimė įvyko dėl didelio mig
lotumo ir priešais pučiančio 
žvarbaus vėjo. Su juo ėję du 
kiti darbininkai nelaimės iš
vengė, nes buvo kelis žings
nius nuo pirmojo <pasilikę.

Mirusiojo brolis •. kreipėsi į 
Kretingos klebonų 
zų, prašydamas 
bažnyčios varpais 
vėlę, tačiau tėvas
ti atsisakė, nurodydamas, kad 
velionis buvo susituokęs Klai
pėdos magistrate civile metri
kacija. Charakteringa, kad tė- 
!vas Aloyzas net pabrėžė, jog 
'jei velionis butų gyvenęs “su
sidėjęs”, tai dar butų buvę pu
sė bėdos, bet kad jis tuokėsi 
“bedieviškai” — tai jam vie
ta esanti pakaruoklių kapinė
se. Tėvas Aloyzas jaunai naš
lei neį pagrasė, kad ji sava 
'dūšia atsakysianti ir už vyro 
nuodėmės. Esu, jei moteris bu
tų užsispyrusi tuoktis bažny
čioj — vyras butų nusileidęs.

Mirusiojo darbo draugai — 
akmenskaldžiai, apie 90 vyrų, 
gavę karstų, mirusįjį, grojant 
jų pačių orkestrui, po keturis

SUBAČIUS.—1936 m.
džio mėn. 30 d. Kupiškio vals
čiaus, Aukštaičių vkm. ūkinin
kas Alfonsas Skairysj. būda
mas Subačiaus stotyje pasige
do arklio ir vežimo. Parėjęs 
į namus ir ten neradęs arklio 
Ivėl išvyko Subačiaus stoties 
link. (Manoma, kad pakelyje, 
sutiko savo vežimų ir arklį, 
bei pažino paėmėjus, kurie bi
jodami bausmės, Skairį nužu
dė, nuvežę ^paslėpė ir vežimų 
ir arklį pastatė Subačiaus1 sto- 
tyj). Arklys < ir vežimas rasti 
Subačiaus stotyje. A. Skairys 
Iki šios dienos nesurastas. Įta
riamieji sekami. Liko našlė ir 
2 metų duktė. Prie Lėvens 
Vpės rasta kraujo žymių.

venti net ir 
kiausi teisėjai, 
pats priklauso, 
amžiaus ir turi
sitraukti su pilna alga, bet iš 
teismo nesitraukia, norėdamas 
ir toliau trukdyti prezidento 
Roosevelto veikimą, kurio jis 
labai neapkenčia. Jis yra išsi
reiškęs, kad jis didžiausiu pa
voju šaliai skaitąs darbininkų 
judėjimą, kuris turi būti bet 
kokiomis priemonėmis sutriuš
kintas).

Teisinas neatlieka savo 
pareigų. ‘

i šiandie senato teisminiam 
komitetui kalbėjo konstitucinių 
teisių prof. Edward S. Corwin 
iš Princeton universiteto, ku
ris pareiškė...kad,.. dabartinio 
augščiausiojo teismo dauguma 
neatlieka savo pareigos — aiš
kinti konstituciją kaipo platų 
dokumentų, parašytą nenuma
tytai ateičiai. Tokis teismas 
turi būti pakeistas ir jis pil
nai pritarė prezidento Roose
velto pasiūlytoms reforhioms.

PARYŽIUS, kovo 17. — Pe- 
reitų naktį industriniame Pa
ryžiaus priemiestyje Clichy iš
tiko labai kruvinos riaušės, 
■kokių Paryžius nebuvo matęs 
nuo vas. 6, 1934.

Penki žmonės liko užmušti 
ir gal 200 
mUose tarp 
ir policijos.

Riaušės
šaukiamo viešo susirinkimo ta
me priemiestyje. Pulk, de la 
'Rocųue fašistai, pasivadinę 
nauju Socialės partijos, vardu 
šaukė masinį susirftikimų 
Olympia teatre. Tai buvo aiš
ki fašistų provokacija.

Komunistų ir socialistų laik- 
'raščiai pasmerkė šia provoka
cijų ir susirinkimo vakare prie 
teatro susirinko keli tūkstan
čiai komunistų ir šiaip darbi
ninkų. Bet kelios eilės polici
jos laikė apsupusios teatrų. 
Minios atsitraukė nuo teatro. 
Atvažiavo ir vidaus reifeluJ 
ministeris, kuris bandė minių 
rih^mlriti. Sėt tubjauS jų prif* 
dėjo kurstyti komunistai, ku
rie ir iššaukė kruvinu susirė
mimų su policija.

Komunistai dabar dūksta ir

grūmoja streikais. Socialistai 
apgailauja šio incidento, o at- 
galeivių laikraščiai atvirai džiū
gauja dėl pasisekusios provo
kacijos * ir reikalauja premiero 
Blum pasitraukimo.

Blum grūmoja rezignacija.
Dėlei tokio komunistų pasi

davimo fašistų provokacijai ir 
dar dėl jų grūmojimo strei
kais, pasak kabineto narių, 
premieras Blum prigrūmojęs 
rezignuoti, jei komunistai ir 
toliau nepaliaus trukdę liau? 
dies fronto valdžios veikimo.';

Jis jau pasišaukęs komunfe 
stų vadus ir prigrūmojęs re
zignuoti, jei nesilaikys harmo
nijos liaudies fronte. Komuni
stai buk atsižadėję savo rei
kalavimų ir sutikę palikti val
džiai liuosas rankas veikti su
sidariusioje padėtyje.

Kiek žinoma, visi sužeistie
ji buvę komunistai. 13 , žmo
nių areštuota, nes jie nešiojo
si" ginklų.

Sužeistas liko ir vienas ka
binete sekretorių, Andre Bru
knei, kuris buvo atvykęs mal
šinti minių. Jis liko pašautas 
į rankų ir kojų. Patys fašistai 
susirėmime mažai dalyvavo.

Vald-TOKIO, kovo 17.
žios nariai davė suprasti, kad 
Japonija norėtų padaryti pre
kybos sutartį su Jungt. Val
stijomis, jei butų galima iš
lyginti dabartinį nelygumą 
prekyboje, nes Japonija dabar 
esą daugiau perkasi Jungt. 
Valstijose, negu joms parduo
da.

Ūkininkams jau truks 
ta pašaro.

ČEKIŠKĖ, Kauno apskr, 
Čekiškės apylinkėse, nors 
pavasaris ir gana toli, bet dau
gumai ūkininkų jau dabar trū
ksta gyvuliams pašaro, ypatin
gai šiaudų. Blogiausia, kad pa
šaro ir šiaudų sunku kur gau
ti nusipirkti, nes visų lygiai 
klojimai jau, tušti.

dar

Naciai nepaliauja 
ginklavę Ispani

jos sukilėlius

Italijos kariuomenė 
pasirodė naujame 
fronte Ispanijoje

Paryžiuje skelbia
mas 6 vai. gene

ralinis streikas
LISBON, Portugalijoj, kovo 

17. _ Gautomis čia žiniomis, 
pilna Italijos kariuomenės di
vizija iš 8,000 kareivių atvyko 
į pietinę Ispaniją, sustiprinti 
maurus 
•bando 
co, 36 
doba.

ir legonierius, kurie 
veržtis linkui Pozoblan- 
mylias j šiaurę nuo Cor-

Augųst

PO KOLIZIJOS

ŠTAI KAIP ATRODĖ TROKAS IR KELEIVINIS 
automobilis po susidūrimo Skokie bulvare, prie Wil- 
mette, III. Keleivinio automobilio šoferis išliko sveikas, 
troko šoferis—sunkiai sužeistas.

Naujienų-Acme Photo

LONDONAS, kovo 17. —Is
panijos valdžia vėl užprotesta
vo Londonui prieš fašistinių 
valstybių laužymų neutraliteto 
sutarties.

Ispanijos ambasadorius pra
nešė Anglijos užsienio reikalų 
ministeriui kapt. Eden, kad du 
iVokietijos
Cords ir Consul Cords, plaukia 
j Ispanijos sukilėlių uostų su 
ginklais ir amunicija, tuo lau
žydami naujausį neutraliteto 
susitarimų, sulig kurio visos 
valstybės sutarė neteikti jokios 
pągelbos nė vienai kariaujan
čiu Ispanijos pusių.
' Eden prižadėjo tų klausimų 
iškelti neutraliteto komiteto 
susirinkime.

Holandija protestuoja.
Gavus žinių, kad sukilėlių 

karo laivas sulaikė ir užgrie
bė ties Ceuta holandų anglių 
laivų Jonge Johanna, privertė 
Holandija užprotestuoti prieš 
jos laivo užgriebimą ir įsaky
ti savo submarinoms pasiruo
šti vykti patruliuoti Ispanijos 
pakraščius.

CANTON, III., kovo 17. — 
Fulton kauntės kalėjimo kali
nys Thomas Picton, iš St. Da- 
vid, III., užrakino savo kame
roje atėjusįjį kamantinėti pro- 

irkurorų Sherman Deutch 
pats iš kalėjimo pabėgo.

17.BRADFORD, Pa., kovo
— Gaisras sunaikino Taylor 
Aircraft Co. lėktuvų dirbtu
ves. Nuostoliai siekia $200,000.

Bombardavimuose 
Madrido žuvo virš 
tūkstančio žmonių
MADRIDAS, kovo 17. — 

Laikraštis La Voz paskelbė, 
jkad nuo pirmo sukilėlių lėktu
vų bombardavimo spalio 23 d., 
’1936, iki šio laiko sukilėlių lėk
tuvai bombarduodami Madridą 
užmušė 1,490 žmonių ir 8,488 
žmones sužeidė, žuvusieji be
veik išimtinai yra civiliai žmo
nės.

PARYŽIUS, kovo 17. — Ge
neralinė Darbo Konfederacija 
paskelbė rytdienai šešių va
landų generalinį streikų Pary
žiuje, protestui prieš užmuši
mų penkių žmonių riaušėse 
Clichy priemiesty, kurias su
kurstė pasidavę fašistų provo
kacijai komunistai.

Federacija skaito fašistus 
kaltus už riaušes, kuriose gal 
300 žmonių buvo sužeista.

Prisibijoma, kad streikai ga
li paplysti po visa Franci jų.

Kabinetas gi kviečia 
tojus užsilaikyti ramiai 
leisti Clichy kovai pau' 
soje šalyje.

gyven- 
ir ne
sti vi -

Vokietija protes 
tuoja

Tuo pačiu laiku 980 triobė- 
sių liko dalinai ar ir visai su
griauti oro bombų ir grana
tų.

Meksikoj, kovo
Netolimame Alban kal-

WASHINGTON, kovo 17.— 
Vokietija jau4 antrų sykį dvi 
savaites užprotestavo valsty
bės departamentui prieš nepa
lankias naciams ,New Yorko 
mero La Guardia kalbas.

ir Zapotec valdonų.

0AXACA,
17. 
ne rasta trys kapai senovės 
Mixtec
Juose tikimųsi rasti daug se
novinių brangenybių. Kapus 
atidarys pats prezidentas Car- 
denas, kuris dabar lanko 
tinę Meksiku.

pie-

ko
ku-

COIBA SALA, Panamoj, 
vo 17. — Herman Kahan, 
ris sėdi kalėjime, liko sugau
tas kalėjime dirbant Amerikos 
pinigus — dolerines ir dešimt- 
dolerines, kurių jis nemažai 
paleido.

PER

NAUJIENAS
GAUT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON

KITUR.IR

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



Plėšimai.—Žuvo šunj begelbėdamas.—Nori pra 
vesti naujus vedybų įstatymus.—Meras stip 
rina savo politišką mašiną.—Miestas turės su 
mokėti $10,000,—Moteris apiplėšė seneli.— 
Žemės drebėjimas.—Fisher Body dirbtuvėje.

Apipiešė Banką
Prieš kiek laiko gįnklupti i .

banditai įėjo į Lorąin Street i P^Z1UF 0JU-
banką ir pasigrobė per $18,000. 
lito metu banke buvo apie 40 
žmonių, kurie buvo atvykę biz
nio reikalais, žinoma, ginkluo
tiems banditams jie negalėjo 
pasipriešinti.

Netoli banko tie banditai su
laikė vieną jauną vyruką ir 
priveikė, Kau tasai savo auto
mobiliu nuvežtų juos prie ban
ko.

Policija mano, kad tie bandi- 
atvykę iš kito miesto.
Krautuvės Atėmė Penkis 

Šimtus Dolerių
Home Provision kompani- 
krautuvę per užpakalines

tai
Iš

(pinigai butų šleisti tam, kad 
pasamdyti dau- 

Vadinasį, 
Susidarytų proga aprūpinti sa
vo “draugus ir rėmėjus” šil
tomis vietomis. ,0 mėras to
kių progų kaip tik laukia. Mat, 
kitą rudenį įvyks rinkimai. 
ĄįškU, kad jam dabar reikalin
ga stiprinti savo pozicijas.

Miestas Turės Sumokėti 
$19,000

dvejetą metų elektros 
buvo užmuštas Zubak, 
miesto samdomas dar- 

Užmuštas jis buvo

jos 
duris įėjo keturi ginkluoti plė
šikai ir pasiėmė apie penkis 
šimtus dolerių. Tito metu krau
tuvė jau buvo uždaryta ir kiti 
pinigai sudėti į nedegamąją 
spintą, į kurią plėškai negalė-į 
jo įsigauti.
šuo Išsigelbėjo, o jo Savinin

kas Prigėrė
Kažkoks Kwotowski, lenkas, 

išėjo su savo šunimi pavaikš
čioti į Gordon parką. Tas par
kas prieina prie pat ežero. Ei
nant ežero pakrante, šuo kaž
kokiu budu atsidūrė ežere ir 
pradėjo skęsti. Kwotko\Jški 
šoko į vandenį šuns gelbėti. 
Tačiau, matyti, nemokėjo ge
rai plaukti ir prigėrė. Tuo tar
pu* šuo šiaip t.aip iš vandens 
išsikapanojo ir išsigelbėjo.
Nor Suvaržyti Vedybų ir Sky

rybų Įstatymus .
Pastaruoju laiku prasidėjo 

judėjimas, kad butų galima 
Ohio legislaturoje pravesti nau
jų vedybų ir skyrybų įstaty
mą. Jei tas įstatymas bus pri
imtas, tai prieš apsivedimą vi
si turės gauti iš daktaro pa
liudijimų, kad yra sveiki ir ne
serga apkrečiamomis ligomis.

Planuojama taip pat suvar
žyti skyrybas. Propanuojamas 
įstatymas numato sukurti spe
cialią komisiją iš ekspertų, be 
kurių rekomendacijos teisėjas 
negales paskelbti skyrybų. 
Kiekviena pora, ki/ri norės išsi
skirti, pirmiausia turės kreip
tis į komisiją, kuri stengsis 
nesusipratimus išlyginti. Sky
rybas komisija rekomenduos 
tik tuo atveju, jei pasirodys, 
jog šeimyninis gyvenimas yra 
neįmanomas.

Ar tas įstatymas bus priim
tas, ar ne,—tai dar didelis 
klausimas. Nėra mažiausios 
abejones, jog opozicija dės vi
sas pastangas, kad įstatymas 
nepraeitų.
Nori Gauti daugiau Pinigų 

Bedarbiams šelpti
Miesto meras IKirtop buvo 

nuvažiavęs į CoJumbus prašy
ti daugiai? pinigų bedarbiams 
šelpti. Jis taip pat prašė, kad 
jam butų leista paskirti dau
giau prižiūrėtojų. Tai, esą, 
reikalinga tam, kad butų gali
ma tinkamiau šejpimo darbas 
sutvarkyti.. Dabartiniu laiku, 
girdi, yra šelpiami ir tokie 
žmonės, kurie pašalpos neturėtų 
gauti, nes jie turi pinigų ar
ba dirba. Jei butų dąugiau pri
žiūrėtojų, tai jie lengvai galė
tų patirti, kas yra pašalpos 
reikalingas, o kas ne.

Faktiškai pinigų čia nebū
tų sutaupyta net ir tuo atve
ju, jei iš kurių butų atimta ir 
pašalpa. O tai dėl tos papras
tos priežasties, kad sutaupyti

• W**-’ ■

Prieš 
'srovės 
jaunos 
ibininkas.
darbe, kai taisė elektros vielą. 
Ta nelaimė atsitiko dėl kito
darbininko neatsargumo.

žuvusiojo darbininko tėvas

"■ĮĮE"!
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iškėlė miestui bylą, kuri buvo metų amžiaus, ėjo gatvę. Nen^teatro vedė jas pranešė, jog kai 
'išspręsta , tik šiomis diępomH įtoli nUo Dętroit Ąve, prie jo Jmrįe ąoviėtu Rusijos pri- 
Teiąęįąs Hprd pripažino,- kacį^riva^avo automobilius, kuriarĮkipnčtoi fiW4 par daug, tu- 

kaltas dėl Zubak'me sėdėjo kelios, moterys. Vie-1

to.mobiliaus ir atemė iš senuku' 
septynis dolerius- Po to ji vėl, 
įšoko į automobilių ir nuvažia
vo su savo draugėmis.

Kaip matote, moterys visais; 
atžvilgiais yra jjksiryžpsios 
“susilyginti” su vyrdis.

Pavojingi; Filmai
Mes turime Pepn Sąuąre 

teątrą, kur yra rodomi sveti? 
mų kraštų filmai- Ten galima 
matyti beveik visų kraštų 
'riausi filmai. .........

Tąčiąu šiomis ° dienomis tą

įrišto, yra. -1 
mirties ir turi tėvui sumokėti 'ną iš tų moterų iššoko iš au- 
$10,000,
Telefonų Kompanija Turės

Grąžinti Dalį Pinigų
Ohio Bell Telephone kompa

nija turės grąžinti savo abo
nentams (kostumeriams) tam 
tikrą sumą permokėtų pinigų. 

1 Kompanija vis dar delsia ir 
išsisukinėja. Tąčiau Ąukščiau- 
sias teismas patvarkė, kad vi
sas reikalas turi būti išspręstas 
iki balandžio 5 d.

Pakelė Savo Darbininkams 
Algas

The Republip Steel (kompa
nija praneša, kad visiems savo 
darbininkams pakėlė po 10 
centų per yąiandą. Be to, ji 
įveda 40 valandų darbo savai
tę. Už vjr^iajkį mokės pusan
tro karto daugiau, 
r Tos kompanijos .Clevelandp 
djrbtuvė samdo šešis tūkstan
čius darbininkų. Ęitos dirbtu
vės yra Yoųngstown, *O.

Apipiešė 87 Metų Senelį
Simon Negh, kuris yra 8?

T I ' » .»■

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937

CIMARP WHITE STAR LAIVU
“AQUITANIA”

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

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

miestus be jokiųPamatysite Paryžių, Berliną ir Įeitus
'' EXTRA- IŠLAIDŲ! 

220 įsvąjų 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

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

o kas viršaus — 
svarą.
trečia klesa į vie?

.......... I ■ .....

.   u*II   -y'"y "' yn ...į■ 1 t- > -' ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA k
LAIDOJIMO ĮSTAIGA <

John F. Eudeikis k
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCEĮflĮ 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Ąve, 
4447 South Fairfield Avęųųę

Tel, LAI AYETTE 0727

'1 (koplyčios visose
■*—1*^ 1 jChicagos dalyse
Klausykite rnusy Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai* vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

1 ", 1..UJ v 
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Reikalaukite DEGTINES
1

Tom Taylor
18 menęsių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPAHY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VTENINT ELIS DISTRIBUTORIUS

NATHAN KANTER

rį propagandos, todėl jie ne
busią rodomi.

Vadinasi, teatro vedėjas ma
no, jog tie filmai yra pavojin
gi, nes gali žiūrovus išvesti iš 
“gero kelio.”

Ir Pas Mus žemė Drebėjo
Kovo 2 d., 9:48 vai ryto, ir 

clevelandiečiąi turėjo progos 
suspažinti su žemės drebėji
mu, Nuostolių beveik jokių ne- 

; padaryta. Žemės sukrėtime 
daugelis beveik ir nepastebėjo, 
peš, palyginti, jis buvo gana 
silpnas. Kiek labiau tas dre-

DIENOS | LIETUVĄ
.. i.? • ■ ANT .

BREMEN-EUROPA
• A x ' ■’*

Gretimi Įrąukiniai prie Pat lai/M BREMEN ir 
EUROPA Bremerhąvenje užtikrina patogią

Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

' 'lOįnoiis.
HANSA ' DEUTSCHLAND 
HAMBURG * NEW YORK

A’atęgųs gęležinkeliajg sųsjsipki1Xlas iš 
”, Ęreijien ar Hamburgo.

Mep pągelbesim gauti vizitinių ųr imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

W HAMBURG-AMERICANLINE ® 
ONORTH GERMAN LLOYDM

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

TĮlfitl|Į.>!įl<yi Į Il|» Į . JĮ 1.1 H . ĮĮII.IIl»p«inp^.|iii I.IW

TAUPYKITE PINIGUS A% 
TEN, KUR GAUNATE“

ŠISPULKĄ YRA N.ĄRYS FEDERAL HOME LOaN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALINA KARDANĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND lAVING ASSOCIATION

■ UTH HALSTED STREET
.................  ■ 11 " ....... '*■ ............. ■ 'II
■ ■r ....... .. ,.y n. ,,y 6 .į., Į. į M jį.

Laidotuvių IDirektoriai

• UJU J. U t... »”S'
Ketvirtadienis, kovo J8, W

Tir'tril»',glg.gLWUg'Jl111 IĮ Į'ĮJIŲUI JĮIĮJ" kLi.Įl.L, JI1, i /.'"y' lU'V'į. >

Mrs. Anelia K. Jarus? jpr, C, J. Šventiškas
- andl^fF * DENTINAS 

-------- - U?wStrn OFiSO VALANDOS: 10 v. r. iki U6530 So. Weetęrp 
Avė., 2nd floor 
Hemiock 9252 

Patarnaują prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu piassage 
jelectrie traat? 
ment ir magne- 

Ąic blankets ir tt. 
Moterims jr mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

y#J. vakąro, Tręį ir SSkffl. VDffld

4300 S. AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

m-jįsm 1 me II1JI. Ir UjUp y j UJtJI

Phone Canal £1

DR. S. BH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
/ Valandos: nuo 1—j3 ir 7-?8 

Seredomis ir nedėl. pągąl sutarti 
Reg.6631 So. Cali£onnią Afenąė

Telefonas Republic <868

e—v

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-14 34-—Tel. Central 4411-?
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: BoųJevajrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. £515 So. Roekvvell SL 
Telephone: Republic 97?3

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. Ą SLAKIS
APVOKATAS

111 W. Washington St
Room ^37

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

Gyy. yįetą; 6733 Crandon Avenue 
Namų Tek: — Hyde Park 3395

Ckment J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marque*te Tark Ofisas:
6322 SOUTH WESTĘRN AVĖ.

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

1 . .'Ui f '

AKIU SPECIALISTAI

TeJ. Office Weply>’X),rtlj 6330
Re z. Hyde park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted &

Valapdog 1—4 po pirty, 7—8 vak.
išskyrus seredomis ir subatomią,

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

v ik. Nedčlio) pagal sutarimą
Ofiso TeP.t flįųleyard 782p

Namų Tel.: Prospect 193Q
K 

~■?.«1 —r r   "■.;1 r:1,1;..

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių jtempirr.ų, kuris 

ugti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
truiąpąjregyątę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nr- 
delioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kdinos pigiau kaip pirma 
4712 Soąth Ashland Ąv.

Phone Boulevard 7589

Ofise Tęk Virgjnia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 DR. t DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
415T ĮĄRCHER AVENUĘ 

Ofiso valandos:
2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj

nuo

3039

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ąve,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

K»tĮ Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJAS ir chirurgas 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, 1LL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSIC1AN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandoj: 1—3; 7—8:30 P-P- 
Office & Resideiųce 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdieų, išskyrus seredą.

• Sekm^ulienj 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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZJDENCIJA

4300 So. Fajrfield Avė.
Tek Lafayette 8016

NARIAI 
Chicagos,

Cicero ■
Lietuvių 

Ląidntuyių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TŲRJME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. G. SERNER
l AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

ir Akinių Pjrbfcuvg
756 West 35tį Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo TO iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIS

Afisas

8

KITATAUČIAI

jEZmSKIS IR 3UNUS
10734 S. Mi.cjiigąn Ąyę. Tel. PulĮmaų 5703

<ZCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PJąę.e. Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. / Tel. Pullman 1270

s, F, MAŽEIKĄ
3319 Lituanicą Ąyenue Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
1348 So. Cųlifornią Ąyenue Phone Lafayette 357^

■"t-,*-".- !. . 'į1, i"." ■* "t1.,'i1.- .'.i.'.‘i1.1. ...u.,.1. .j1.'1.;?1"—”"—.—j"! 

3307 Lituap.ica Ąvenyę Phone Boulevard 4139

A, PETKUS
1410 South 49,th Court ęjcerę Phone Cicero 2109

P, J, RIDIKAS
3351 So. HaLstcd Street Boulevard 4089

L J. ZOLP
1646 Wesl 46th Street Phoncs Boulevard 5203

------- ----------- - ■>... ,rrr.’,rrTT7Tt ——... ~

S. M. SKUDAS
718 AV.cst 18th Street Phone Monroe 3377- r- . - . * i

LIETUVIAI
GYDYTOJAI JR DEINTISTĄI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.
• 2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 pę pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Rrunswick 0597 ’

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nu*’ 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo XQ iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Bonlevąrd 1401

Ofise Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 We>st 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107

9

arsinkitės “N-nosc”

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chropišRąs ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodas X.-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisąs ir Labo ra otri ją;
Į 034 W. 18th St., netęli Morgan St.

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

TeJ. Canal 3JĮp 
Rezjdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Ąve. 
2-ros lubos 

CHICAGG, ILL.
PEISŲ VALANDOS;

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

Phone MIDWĄY 2880
........--i-.*,.. ' i ........ . ..............  ^1.1...—' "■

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

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 
Telephųne PLAZA

W, V. NORAK. M, D.
ITJYSU’MN AND SUmi^J N 

10 N. BR.OAPWAY, Meluose park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

iki 4 ir nuo 7—9 vakąre.
Tek Melrose Park 660

Ros. 1400 S. 3rd A'e., Maywood Av.
Phone Maywood 21.
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CLEVELANO ir OHIO ŽINIOS
ĮGYTA GARBE55 atseit, iŠ darbininkų

M
sius atstovus visaip išp’udo,. 
Tie biznieriai, sako, beveik iš
imtinai biznį daro iš lietuvių,

“ALL-BRAN GY
VENA SULIG

mas mažas, tai komitetas krei
piasi į bosus, kad tų reikalą 
sutvarkytų. Tuo atveju pada
roma tyrimas, pagal kurio da
vinius ir veikiama.

Jei bosai nekreipia dėmesio 
į komiteto reikalavimą, tai dar- 

griebiasi sėdėjimo

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
bėjimas buvo jaučiamas vaka
rinėje miesto dalyje.

Ohio Valstija Pritaria Prezi
dento Sumanymui^

Columbus, O.—Ohio valstija
pritaria prezidentui Roosevel- bininkai 
tui, kuris yra pasiryžęs paskir- streiko. Kiek man žinoma, jau 
ti šešis naujus teisėjus į Aukš
čiausiąją teismą. Tuo klausi
mu buvo balsavimai ir legisla- 
turoje. 78 parėmė prezidento 
sumanymą, o 38 pasisakė prieš. 
Iš demokratų 20 susilaikė nuo 
balsavimo, o penki balsavo

SLA 136 Kuopos Susirinkimas
šio mėnesio pradžioje SLA 

136 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas pra
ėjo labai gyvai, nes nariai sa
vo organizacijos reikalais yra 
tikrai susidomėję. Iš valdybos 
raportų paaiškėjo, jog 
sparčiai auga. Vadinasi, 
vis daugiau ir daugiau 
narių.
Nenori

kuopa 
gauna 
naujų

Ištekėjusių Mokytojų
Village, Ohio.—Mokyklų 
turi priėmusi patvarky-

Bay 
taryba 
mą, kuris nusako, jog ištekė
jusios mokytojos automatiškai 
netenka vietos.

Vadinasi, mokytojos turi pa
sirinkti arba profesiją, arba 
vyrą.

Iš Fisher Body Dirbtuvės
Fisher Body dirbtuvėje ne

susipratimai su darbininkais 
vis dar nėra galutinai išlyginti. 
Tačiau, kiek galima spręsti, ne- 
trukos bus prieita prie susi
taikymo.

Šia proga aš noriu patiekti 
šiek tįęk. žiipų^ąpie tąi,, 
dedasi toje dirbtuvėje; Mat, 
ten dirba nemažas skaičius 

’ lietuvių, iš kurių aš patyriau 
daug įdomių dalykų.

Dabartiniu laiku yra sutver
tas komitetas, į kurį įeina po 
vieną ar daigiau darbininkų iš 
kiekvieno departmento. šis ko
mitetas bando išlyginti visus 
nesusipratimus, kokie kyla 
tarp darbininkų ir kompanijos. 
Pavyzdžiui, jeigu darbas yra 
perdaug sunkus arba atlygini-

per 5000 darbininkų. Tačiau 
iš pasienio zonos, naudodamies 
mažojo . pasienio susisiekimo 
teisėmis, pernai Latvijon žemės 
ūkio darbams iš Lietuvos buvę 
išvykę apie 12 tuksi, darbi
ninkų. Tiek pat darbininkų 
naudodamies tomis pačiomis 
teisėmis iš mažojo pasienio su
sisiekimo zonos galės ir šiemet 
Latvijon laukų darbams išvyk
ti.

Žemes ūkio darbi
ninkų šiemetį 
Latviją neišleisAplamai kalbant, darbininkų 

būklė žymiai pagerėjo po to, 
:kai liko sukurta vAiija. Jei dar 
[ir yra trukumų, tai ilgainiui 
jie išsilygins. Pas darbininkus

Jeigu jus vargina paprastas už
kietėjimas, perskaitykit ’ Miss Bun- 
dy’s entuziazmo laišką:

“Aš jausdavaus .visą laiką blogai 
—visai nuvarginta. Perskaičius skel
bimą apie ALL-BRAN, aš įsigijau 
dėžę. Nuo tada ant visados mane 
pagydė.” Miss Mary Bundy, Ben- 
nettsville, S. C.

Laboratorijos bandymai parodo, 
kad Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 

vidurių mankštai; vita
minų B žarnoms sustiprinti.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, ši minkš
ta masė švelniai išvalo vidurius sau
giu, natūraliu budu - 
silpninančių piliulių ir vaistų veiks
nių.

Išvalgykit kasdien tik po du kupi
nu šaukštu — su kiekvienu valgiu 
rimtuose atvejuose. Paduokit kaip 
javinius su pienu ar vaisiais, arba 
virkit pagal receptus. Atsiminkit 
—ALL-BRAN yra maistas — ne 
vaistas. Pirkit grosernėse. Kellogg 
in Battle Creek pagamintas.

■ buvo keli tokie atsitikimai. O 
tai rodo, kad pilno susipratimo “rupumo 
dar toli gražu nėra.

' Pravartu pažymėti ir 
faktas, jog kai kurie darbinin-

1 kai nepritaria unijai. Priešin- 
' gi unijai daugiausia yra tie 

darbininkai, kurie palaiko glau- 
, džius santykius su bosais. Ki

taip sakant, jie pataikauja bo
sams ir dažnai 
kyšių. Taip bent 
'liau. Pavyzdžiui, 
galėdavo gauti 
draugui, 
(‘prieiti” 
žinote, kad 
klauso”.

Bosų favoritai, be to, gauda
vo lengvesniu^ ir geriau ap
mokamus darbus. Bet jeigu 
jie daugiau uždirbdavo, tai 
'priv)Krst£ buvo daugiau ir 
“pradirbti: jiems tekdavo gana 
dažnai bosams užfundyti.

Suprantama, tie blogumai 
beveik visiškai liko pašalinti, 
kai susikūrė unija. Patys dar
bininkai nebenori jau toleruo
ti visokių perkamų “pirvilegi-

i Reikia vis dėlto tiesą pasa
kyti, kad darbininkams dar 
trūksta susipratimo ir pasitikė
jimo savimi. Pavyzdžiui, yra 
tokių darbininkų, kurie unijai 
priklauso, bet nenori, kad apie 
tai žinotų bosai ir šiaip kiti 
žmonės, j 
kliukus jie paslepia kišenėse, Lietuvių Dailės choras $5.00; 
kad jų niekas neihatytų. Iš to- Brazis Broš^ $5.00,^smul
kių bailių unija, žinoma, dide-;Uomis aukomis surinkta $5.75. 
lės naudos neturi. j is viso pinigais buvo surink-

Iš pradžių ir keli lietuviai ta I 13.11.
buvo nusistatę prieš unija, bet davė reikmenų už $11.00. Vi 
■vėliau susiprato ir prisidėjo siems tiems biznieriams Fish- 
(prie organizuotų darbininkų, l-er Body darbininkai taria šir- 

Streiko metu datfg dirbo šie dingą ačiū.
'lietuviai, kurie yra Fisher Bo- , 
dy dirbtuvės darbininkai: J. 
Burskaitis, J. Rudis, A. Ūselis, 
St. Labanauskas, M. Simonai- ne t‘k nieko nedavė streikinin 
tis, K. Staupas, J. Ba'lčiunas, kams paremti, bet dar atvyku

tas

duoda jiems 
būdavo se- 
darbininkas 

darbą savo
jeigu jis mokėdavo 

prie boso. O patys 
sauso niekas ne

be jokių tų

Laskis, J. Katkus, T. 
Romondas, Kubiliui,

'Mikelionis, Mažeika ir M. Dra- 
sutis. Jie ne tik organizavo 
savo draugus, bet taip pat rin
ko ir finansinę paramą. Su au
komis prisidėjo šie biznieriai: 
J. Brazis, St. Prokopas, B. Ve
lička, A. Ginkevičius, J. Blaš- 
kevičius, K. Zvinis, J. Kveda
ras, S.
Neura,
Dr. J. J. Simanauskas, Dr. Ma
tulaitis ir kiti. Su aukomis 
prisidėjo ir šios organizacijos: 
ALDLD 15 npskrr. aukojo 
i$15, o konferencijos delegatai 
sumetė $8.00; Laisvės pašal- 
fpinė draugija nutarė aukoti 
$10.00; per masinį mitingą 
Lietuvių svetainėje buvo su
rinkta $28.36; ALDLD 57 kuo
pa aukojo $5.00; LDS 55 kuo-

Dėlei to unijos žen-!P& $5.00; Lyręp choras $10.00;
* v • 1 • • 1 V /X /X

VISKAS YRA NAUJA
IR MAISTAS YRA PUIKUS!”

Naujas

Pere Marquette Grill
Prie

N. W. Kampo 63-čios ir Western Avenue
Veiklus krautuvių lankytojai patirs, kad Pere Marąuette Grill 
yra tikra poilsio ir atgajaus prieglauda. Puiki aplinkybė, 
puikiausia vieta, geras maistas, gerai išvirtas ir ekspertų patie
kiamas. Pusryčiams, pietums ir tarplaikių užkandai ... ar 
galėtumėm mes jus pasikviesti?

GERAS MAISTAS ........ GERAI PADUODAMAS
VISOKIAIS LAIKAIS DIENĄ IR NAKTĮ

BANDYK MUSŲ

STEAKS

ŠNYPŠČIANČIUS
PLATTER BROILED
STEAKS IR CHOPS

FOUNTAIN PATARNAVIMAS VISUOMET 
NEŠANT JUMS 20 METŲ VIDURMIESČIO ŠAUNUMO 

PATYRIMO STANDARD4

TOM BR0WN, Vedėjas 
. -utį-* '

pradeda pasireikšti ’ didesnis 
pasitikėjimas savimi. Jei jie 
yra skriaudžiami, tai dabar ži
no, kur reikia kreiptis. Lietu
viams, kurie iki šiol laikės; 
nuošalyje, patartina stoti i 
uniją, kur jie vieningai gale; 
veikti su visais kitais darbi
ninkais. —Jonas Jarus.

KAUNAS-—Ir šiemet Latvi
jos ūkininkų organizacijos 
kreipės į Lietuvos vyriausybę, 
Prašydamos išleisti darbininkų 
Šėmės ūkio darbams, žemės 

’ ikio rūmams griežtai prieši
nantis ir nurodant, kad žemes 
Ūkyje ir Letuvoje1 trūksta dar- 
lihinkų, Vid. reik, min-ja at
sake Latvių ūkininkų organi
zacijoms, kad šiemet iš Lietu

vos 
įai 
ni. 
•us 
TOS

darbininkai taip kaip per- 
ir užpernai, nebu's išleidžia- 
Pernai per verbavimo biu- 
laukų darbams iš Lietu- 
į Latvija buvo išgabenta

5®
_ '__________________________________________-k.

Pirkite savo apielink 
krautuvėse

BUICK &/ 
PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

' SAVININKAS
v F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C -f 
Sąlygos _ I SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE 'ST.

760 Madison St.
18234 Madison St.
14002 Madison St.
2567 Milwaukee A v.
4002 Irviną Park

EVES. TILL L

6320 Cottags Grova 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A v. 
6350 N. Clark St. 

9-CLOSED SUNDAY

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 

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

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

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIKIR | 
OF BITTER WINE A

Nebūkit 
Nevirškinimo

Vergais

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bltter Wlnc Co.

man eampeli dykai

Adresas

644 S. Well« St., Chicago, III. 
Prisiųsk 
Vardas

Visose 
Vaistinėse

NtariO Chamlee atrandai

Luckies savo gerklei švelniais
Be to, biznieriai

Lietuvių Komitetas nusi
skundė, jog kai kurie biznieriai

TABAKAS-

Copyright 1037, Fli« American Fobacco Compatu
1■ ■ ’

r** • r; ’
• ■ — ---

PUIKIAUSIAS
“DERLIAUS GRIETINE**

]\[eseniai Buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretes, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkyiną.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Chamlee, ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkyino, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

ĮŽYMUS METROPOLITAN 
OPERAS TENORAS PAREIŠKIA

“Keturiolika savaičių Metropolitan 
Operoj ir abelnai, trisdešimt šešių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei ir savo 
balsui teikti visokiariopą priežiūrą. 
Tad, suprantama, kada rūkau, aš 
pasirenku lengvą užsirūkymą, kuris 
ištikro mano gerklei yra švelnus. 
Pirmutinį Lucky Strike cigaretą užsi
rūkiau dešimt metų atgal ir nuo to 
laiko aš jais malonejausi

Lengvas Užsirūkymas 
‘It’s Toasted” - Jūsų Gerkles Apsauga 

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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“Baisiausias įžeidimas
=====

New York o meras Fioręllo H. La Guardia, kurio 
kalba Amerikos žydų moterų kongrese iššaukė plūdimo 
audrą Vokietijos spaudoje, uždrožė "rudmarškiniam 
fanatikui” dar kartą. Milžiniškame Madison Sųuare 
Garden mitinge, New Yųrke, meras La Guardia pasa
kė, kad Hitleris nesąs "satisfaktionsfaehig”.

Išgirdę apie tą mero pareiškimą, kai kurie vokie
čiai painformavo Amerikos laikraščių korespondentus, 
kad tie La Guardia žodžiai’ esą aršiausias įžeidimas, ko
kį tik galima drėbti į akis vokiečiui. Ne "satisfaktions- 
faehig’* — tai žmogus, kuris nėra vertas to, kad iš jo 
galėtum reikalauti satisfakcijos (patenkinimo) "garbes 
lauke”, L y. dvikovoje.

Bet ta idėja kovoti "dėl garbės” yra pusėtinai pase
nusi. Kitąsyk ji buvo labai populiariška. Dėl savo gar
bės arba dėl garbės savo damų mušdavosi riteriai. Pa
skui tą paprotį perėmė armijų karininkai ir bajorai.

Pereitame šimtmetyje eidavo dėl garbės muštis ar
ba šaudytis net ir labai protingi žmonės, kurie norėda
vo palaikyti ponišką fanaberiją, šimtas metų laiko at
gal buvo duelyje mirtinai sužeistas^ garsusis įrusų poe
tas Puškinas.- baskui tokiu pat bildu žuvo kitas, gal būt, 
dar geniališkėsnis rusų poetas, Lermontovas. Prieš sep- 
tyniasdešimts su viršum metų "garbės kovoje” buvo už
muštas didis Vokietijos darbininkų švietėjas įr organi
zatorius Ferdinandas La Šalie.

Bet šiandie tas riteriškas būdas ginti savo garbę Su 
ginklu rankoje jau yra išėjęs iš mados,. Pati tokios ko
vos mintis moderniškam žmogui atrodo vaikiška. Iš tie
sų, jeigu kas nors tave pavadino "niekšu”, tai tu turi 
dar paskui statyti savo kaktą prieš jo revolverį, kad 
įrodytum, jogei nesi niekšas! Ar mokėjimas gerai šauti 
yra garantija, kad žmogaus garbė nesutepta?

O su Hitleriu ginčytis dėl garbės iš viso nėra pras
mės, Visa jo karjera yra pastatyta ant smurto, barba
riško žiaurumo ir apgaulės. Hitlerizmas išnyks, kuo
met atsiras jėga, kuri tą votį ant vokiečių tautos kūno 
pradurs.

Riaušės Paryžiuje
Paryžiaus priemiestyje Clichy užvakar įvyko kru

vinas susirėmimas tarpe kairiųjų partijų (dąugiąusią, 
komunistų) pritarėjų ir fašistų. Tame susirėmime buvo 
5 žmonės užmušti ir apie 300 sužeisti.

Musys tarp kraštutinių frakcijų, deja, išsigimė į 
riaušes. Komunistų minia, kuri susirinko demonstruoti 
prieš fašistus, puolė ir policiją, kuomet ši stengėsi su
stabdyti muštynes. Sakoma, kad 25 policininkai esu su
žeisti. Tapo sužeistas taip pąt ir Ęlum’o kabineto sekrg- 
toriato Viršininkas Blumel, kuris atvyko į riaušių vietą 
raminti demonstrantus.

kabai apgailėtina, kad įvyko šitas kraujo prąlėjį- 
mas. Tokios riaušės diskredituoja valdžią ir kelia neri
mą visuomenėje. Kiekviena valdžia, nežiūrint kokia ji 
butų, privalo palaikyti tvarką. Jeigu piliečiai ima* kits 
kitą šaudyti, tai publikoje susidaro įspūdis, kad valdžia 
nepajėgią atlikti savo pareigą,

Dar blogiau, kad šitame atsitikime policiją atakavo 
komunistų partijos žmonės 
valdžios bloką ("liaudies frontą”), Valdžios priešai da^- 
ro išvadą, kad komunistai naudojasi savo "privilegijuo
ta” padėtim ir nepaiso įstatymų, manydami, kad jiems 
"viskas galima”, nes jie remia valdžią.

Didžiausi riaušių kaltininkai, žinoma, buvo fašis
tai, pulk. Francois de la Rocque pasekėjai, kurie pir- 
miaus buvo susiorganizavę į "Ugnies Kryžiaus’* grupę 
(valdžią tą organizaciją uždarė), o dabar vadinasi 
"Francuzų Socialinė Partija”. Jie sumanė laikyti savo 
susirinkimą Paryžiaus priemiestyje, kuris yrą tirštai 
apgyventas darbininkų. Tai buvo aiški provokacija.

Bet negerai, kad, demonstruodami prieš fašistiškus 
provokatorius, komunistai mėtė akmenis, statė barika
das gatvėse ir šaudė. Jie davėsi fašistams išprovokuoti.

Norint sėkmingai kovoti prieš fašizmą, reikia ne 
pamėgdžioti fašistų kovos metodus, bet elgtis taip, kad 
fašistams nebūtu progos skandalinti. Fašizmas tamsta

tps partijos, kuri įeiną į

ŠVEICARAI PUOŠ GARBĖS 
UAIPSNĮ MŲSSOUNIUJ

Mažiukė Šveicarija, būdama 
tarpe dviejų fašistiškų galybių 
(Vokietijos ir Įftalijps), bijo, 
kad Hitleris 'afba Mussplini jps 
nepasipaugtų. Todėl pastaruoju 
laiku ji ėipė laižytis savo pavp- 
jingįems kaimynams-
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•’Manchester Guardian” kp- 
respondentas praneša, kad Laįi- 
sanne’os universitetas , nųtafė 
duoti Mussoliniui socialinių mo
kslų garbės daktaro laipsnį tąja 
proga, kai bus švenčiama uni
versiteto 400 metų sukaktuvės. 
Mat, dabartinis Italijos dikta
torius kadaise mokinosi Lau- 
sanne’os universitete.

NEPAKVIETĘ KOMUNISTŲ

“Laisve” bara Socialistų Dar
bininkų Internacionalą įr Pro
fesinių Sąjungų Internacionalą, 
kam juodu nepakvietė komunis
tų į sąvp konferenciją, kurioje 
buvo svarstomą Ispanijos karo 
klausimas. Ta konferencija įvy
ko kovo 10 ir 11 d.d. Londone. 
Komunistų organas rašo:

“Buvo manyta, kad socia
listinių Internacionalų vadai 
bent jau šiuo tarpu susipras, 
kad reikalinga sušaukti plati 
itarpautinė konferencija (Is

panijos gelbėjimo klausimu), 
kurioj turėtų dalyvauti ir so
cialistai ir komunistai, ir ki
tos grupes, stitinkančios gel
bėti Ispanijos respubliką,1 ko
voti prieš fašizmą. Juk Ispa
nijoj šiuo,tarpu visos pažan
giosios grupės eina išvien ko
vodamos šu bendru priešu. 
Juk nėra zlpąšl!apijs, kad jei 
ne Sovietų Sąjungos pagelba, 
tai Madridas veikiausiai jau 
seniai butų patekęs fašis- 
tams,”
Kiek padėjo sovietų valdžia 

apginti Ispanijos respubliką, 
niekas tikrai nežino. Visuose 
Amerikos korespondentų prane
šimuose sakoma, kad sovietų 
kareivių Ispanijoje nesą. Esą 
tiktai rusų lakūnų, kurie skrai
do aeroplanais, pirktais iš Ru
sijos.

Gerai, kad bent tiek sovietų 
valdžia padeda Ispanijos respu
blikai. Bet Londone buvo šau
kiama darbininkų organizacijų, 
p ne valdžių konferencija. Val
džia yra vienas dalykas, o po* 
litinės arba profesines darbi
ninkų organizacijos — kitas.

O kai dėl komunistų partijų 
ir °kįtų grypįų,” kurios nebu
vo pakviestos į ta Londono su
važiavimą, tai jų nekvietimo 
priežastis buvo labai paprasta; 
juk 'tai buvo tiktai socialistinių 
Internacionalų konferencija, o 
ne bendras visokių srovių kon
gresas. Ar socialistai negali 
šaukti vien tik sąvo organiza
cijų atstovų pasikalbėjimą? Nuo 
kurio laiko jiems tatai yra už
drausta?
Konferencija prie uždarų durų

“Laisve”* dar prįkaišibją tai 
konferencijai, kąd ji buvo lai
koma “prie uždarų durų.” Bet 
koks tikslas butų jiuvęs atida
ryti duris įr leisti yisys, kas tik 
nori pasiklausyti? Ar kad fa
šistų agentai galėtų patirti, ko
kius plynus daro darbįninkų or-^ 
ganizącijos Įspapijos ręspųbli- 
kos gynimui ? Kiekvienas gali 
numanyti, kad tokiame dalyke, 
kaip Ispanijos karas, yra daug 
paslapčių, kurių negalima iš
duoti priešui.

Imkime nors tokį dąlyką. Per 
ke|is pirmus mėnesius po fašis-
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tų sųkiĮįpio, Ispanijos valdžios 
kąro jėgos buvp daug silpnes
nės^ negu sukilėlių. Valdžiai 
truko nę tik išlavintų kareivių, 
bet ir Jcaro medžiagų; todėl.gen. 
Frąnco maurai bei svetimšalių 
legioną} ėjo nuo vienos pergalės 
prie kitos. Bet paskui, kada fa
šistai jau buvo beveik pasiekę 
Madrido vartus, jie sutiko ne
nugalimą pasipriešinimą. Kokiu 
bildu įvyko tokia didelė atmai
na loyalistų pusėje? Ne tik ge
nerolą Franco, bet ir jo rėmė
jui svetimose šalyse šitas “ste
buklas” labai nustebino.

Bet ar bųtų Išmintingą dabar 
šitą dalyką su visomis smulk
menomis aiškinti viešai, kad ir 
fašistai žinqtų, kokiu budu jų 
planai buvo sugadinti? Ar bu
tų išmiptįrįga viešai diskusyoti 
priemones, į kuriomis Europos 
darbininkai ketina toliaųs padė
ti Ispąni j os kovoto j ams ?

Aišku, kad ne. Ve dėl ko ta 
konferencija laikė savo posė
džius prie uždarytų durų.

Galima apgailestauti, kad po 
konferencijos- Londone nebuvo 
surengtos, dideles viešos prakal
bos ir demonstracija Ispanijos 
respublikos gynėjų paramai. 
Toks parengimas butų galėjęs 
padaryti geros įtakos į viešąją 
opiniją Anglijoje ir duoti ma
terialinės pagelbos Ispanijos ko
votojams. Bet kad jisai neįvy
ko, tai nereikia kaltinti socia
listų.

Rengti Londone viešas pra
kalbas Ispanijos naudai, daly
vaujant svetimų šalių darbinin
kų atstovams, uždraudė Angli
jos konservatorių valdžia. Apie 
tai rašė ęhįcagos “Daily Ne,ws” 
korespondentas Mowrer.

“Seselės” apgavo
S. KALVARIJA—Pik Ont4

Vitkauskiene keletą metų grįžo 
įš Amerikos, savo darbu susi 
tąu’piusi senatvei pinigų. Pas 
/ją pradėjo lankytis p-lės 
! Nemuraite įr J. Papečkytė, 
sirėdę vienuolių drabužiais, 
dindavos save “seselėmis” 
siūlė jai globą ir priežiūrą
mirties su sąlyga, kad ji joms 
atiduotų pinigus ir užrašytų 
savo nekilp. turtą.

VįtMąųskįehč, manydama, 
kad tai yra tikros seselės:— 
vienuolės, dąyč joms 850 dol. 
U. S. A. valiuta ir 2,000 litų 
ir užraše savo 
M. Nemuraįtei, 
ties.' / ’

Bet “seselė”

M. 
ap- 
va- 
ir 

iki

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
(Tęsinys)

Kulką nebuvo. Kareiviai šovė 
tuščiais šautuvai^. Bet tas prieš
mirtinis pasibaisėjimas, ta iš
gyventa pražūtis, ta siena’, šau
tuvą plakštėj imas ir iki šiol dar 
girdisi mano ausyse. Tas susi
jaudinimas visam laikui pasi
liks mano atmintyje. Dagi da
bar man rodosi, kad kartą aš 
miriau ir buvau atgaivintas, 
itaip sakant, iš numirusių prįsi- 
kėliau. Ne; tai blogiau nei mir
ti!

Aš išbadau nepažįstamame 
kambaryje, kur gulėjau ant so
fos.

Silpnumas, nuovargis, neno
ras gyventi — štai ką aš jau
čiau tas pirmas minutes, sugrį- 

t

žęs į gyvenimą. Aš paprašiau 
vandens. Man atnešė.

Aš gulėjau tame vos-vos ap
šviestame kambaryje su atver
tomis akimis ir beviltingai su
pratau, kad mane visvien nužu
dys — iš pradžių pasityčios, pa
vers pamišėliu, o paskui pri
baigs.

Aplinkui nebuvo nė gyvos 
dvasios. Galimas daiktas, kad 
kas stovėjo už durimis. Aš nie
ko nemačiau, švito pilkas rytas. 
Aš staiga pravėriau akis.

—Jums siunčia labas dienas 
dienas Leontjevas. Prašykite, 
kacį 2 vai. popiet išleistų į tai
somąjį kambarį. Aš jums pra
nešiu apje visą būklę.

Jis pranyko.
—Kas jis per vienas? Iš kur? 

Juk galimas daiktas, kad itaį 
čekos šnipas?

Staiga dingtelėjo galvoje min
tis: u.'< y-

—Lučkovas? O, kad tai butų 
jisai!

Prisiminė pranašingi žodžiai:
—Jeigu kada pateksite į če

ką — susipažinsite...
^Aš nuleidau kojas 

Taip aš sėdėjau ir 
negalvojau. Ląukiay 
paprasto, — naujų
mų ir naujų baisumų.

Atsivėrė durys.
Juodų plaukų, 

džiuvusi moteris 
tamsiomis akimis
eisena įėjo į kambarį, prisiar-

........................—r .h,i i.,«■*

| šypsodamosi, palietė mano sma-
M-

—Toks gražutis, o turi mir
ti! — tarė ji. — Ir jums negal
ią savęs?

Tai buvo žinomą čekiste Ja
kovlevą.

nuo sofos, 
apie nieką 
kažko ne- 
pažemini-

nekiln. turtą 
po savo mįr-

Nemuraite vis 
kalbipp Vitkauskienę, kad šį 
savo turtą užrašytų jai dąr 
prieš mirtį nuosavybėn. Kadanr 
gi pastaroji nesutiko, tai “se
selės” nustojo ja rūpintis. To
kio atpildo nelaukusi, ji pradė
jo teirautis, dėl “seselių” tik? 
rųmo ir sužinojo, kad tai nėrą 
jokios seselės vienuolės, o 
prastos aferistes. Ji joms 
kėlė baudž. bylą.

M. Nemuraite už gautus 
nigus buvo užpirkus gyv. 
mą su ^kįypu Kalvarijoje,
sužinojus, kad ja’ Vitkauskie
ne kelia baudž. bylą, šį namą 
perleido kitos “seselės” medi
nai.

Dabar nukentėjusi Vitkaus
kienė teisme iškėlė savo glo
bėjoms” dar ei v. bylą dėl grą
žinimo išviliotų pinigų 6,989.50 
lit. sumai.

pą- 
iš-

pi- 
ną- 
bpt

Tamstos duktė per daug 
kalba, ar neteisybė?

-Taip, ir aš dažnai pagal
voju. ar ją tik beskiepijo su 
gramofono adata.

......................... W W ..I.—— r. .  'I ' ........... ...T- 
fašistui stengiasi tyčia sudaryti Jenai, kur jos nėra. 
Taip jie elgėsi Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lietuvo
je ir kitur.

Jeigu Prancūzijos komunistai nori, kad liaudies 
fronto valdžia butų tvirta, tai jie turi vengti to, kas ve-

XXIII.
ČEKISTE

Laikas bėgę lėtai ir sielvar
tingai. Vįs tie pątyg žmonės, ta 
patį kąipera, tą pati tvarka, 
menkąs vąlgis, nedrąsos, vys
tančios viltys. JĮgegys, ilgesys!

žiemą artinosi prie galo, šau
lė vįs dąžniąy ir dainiau pra
dėjo pasirodyti danguje, Kieme 
skambėjo linksmi balsai. Ąš vi
sa savo būtybe jaučiau, kad ar
tinasi pąvąsaris.

Pagaliau mane pašaukė tar
dymui. Drauge su sargybiniu aš 
įėjau į didelį, apytamsį kamba
rį, kurio rakandai buvo labai 
gražus. Buvo vakaras. Iš lem
pučių liejosi jauki šviesa ir ap
švietė didelį rašomąjį stalą, 
minkštus krėslus, baltą meškos 
odą ir mažo ūgio padžiūvusią 
moterį su juodomis a'kimio. Tai 
Jjuvo tikra gražuolė. Apsirengu
si ji buvo juodais drabužiais sl 
permatomomis rankovėmis iš ši 
fono. Jos kaklą puošė žemčiū
gai-

Jautėsi kvepalai. Atrodė, kad 
aš atėjau į svečius. Aš nusilen
kiau damai. Jakovlevos veide 
žaidė koketiška šypsena. Ji iš
tiesė man ranką. Aš vos-ne-vos 
susilaikiau nepabučiavęs jos.

. Ja’kovleva paklausė:
—Kaip jūsų sveikata?

• ;’Aš iš lėto truktelėjau 
čiais:

—Ačiū, aš sveikas.
—Kaip jūsų savijauta? Jums, 

žinoma, nuobodu?
—Kalėjimas niekam nėra' ma

lonus.
—Taip... Taip... Aš 

tu... Bet tai jūsų kaltė.
Nežinau, kuo aš 

tęs.
—Jus netikite musų

Ketvirtadienis, kovo 18, 9t< ■■■II ..... ......... I—. ............ .

suprasti, tarsi gundydama:
-^Ypač aš...
Aš su dėkingumo šypsai 

nulenkiau galvą.
—Bet jus — didelis užsisp 

rėlis. Nė iš vietos negalima' p 
judinti. Jus visą laiką elgiat 
taip, lyg dėvėdamas stebuklini 
kepuraitę, kuri daro jus nem 
tomą. Nejaugi jus galite rimt 
galvoti, kad jus gaubia' neįži 
rimą tamsa?

—Aš kaip tik visada norėja 
kad jums viskas butų aišku, i 
neturiu! mažiausio reikalo t< 
sintis arba ką nors slėpti.

Neapdairiai žaisdama žemči 
gų vėriniu, juokaudama, ji svi 
tiškos moters tonu, tarsi vesd 
ma' draugišką pasikalbėjimą, 
tarė:

—Klausykite, juk jus ■ — 
baltųjų. Mes tatai puikiai žir 
me. O jus visą laiką stengia! 
įtikinti mus, kad jus— rem 
te sovietų valdžią. Pagalvok 
patys: kas tuo rimtai patikę:

—Čia ir visas reikalas, k 
jus nenorite tuo tikėti.

Juodos akys išsiplėtė, mirk 
Įėjo, lyg nustebo ir — keisi 
dalykas — pasidarė malonioj 

—Aš? Nenoriu tikėti? Jei 
jus žinotumėte, kaip *a‘š to i 
riu!

—Koks gi reikalas?
—O reikalas toks, kad de5 

niasdešimt nuošimčių prieš j 
Juk mes gi — ne vaikai.

sakiau aš atsidusęs.
—Jums reikia ne įtikiu

mus, bet susyk įtikinti. Pak; 
ka pažvelgti į jūsų veidą, 1 
tuoj 
kiai 
sote.

butų galima suprasti, i 
rųšiai žmonių jus prikl

savo iškelta galva nusi 
lyg atmintinai 
skaičiuoti:

išr

p;

pe-

supran-

nusikal

mažytė, su
su gražiomis 
ir energinga

—Jus netikite musų nuošir- 
dumif... Jus nenorite suprasti, 
kad mes visi nuoširdžiai apgai
lestaujame tai, kas atsitiko.

žemesniu balsu, ji pareiškė,

kusi, ėmė
—1 šiepi n tos rankos . . 

na, minkšta oda, ramios 
tikėjimo kupinos akys, niek
met gyvenime nežinojusios a 
rų . . . lupos, tarsi šutvei 
gyvenimo malonėms ir pi 
tenkinimams . . . poniškos i 
neros ... O kaip jus nusil 
katelLyg įėję į palocių . 
Yra dalykų, kurių negali 
paslėpti.

—Bet nejaugi dėl visų tų 
lykų mane galima pasmerki

—Visai ne. Tačiau tie dč 
kai atidengia jūsų paslaptį.

Ji nusijuokė:
—.Jus ir darbininku bei a 

stiečių valdžia! Jus tik įs: 
linkite :darbininkų ir valstiec

tino prie manęs ir, maloniai pabrėždama, kažką duodama' Kas čia bendro?
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ŠIRDIS
IR GYVENIMAS

Kokia širdis, toks ir 
gyvenimas.

Gyvenimas visuomet 
skleidžiasi iš vidaus ir 
apsireiškia i šviesą, o 
mintys sukeltos širdyje 
pasireiškia žodžiuose ir 
nuveiktuose darbuose.

Susikrimtimas ir sma
gumas, kentėjimas ir 
linksmumas, viltis Įr 
baimė, neapykanta ir 
meilė, tamsumas ir ap- 
švieta randasi ne kur 
kitur, kaip tik širdyje.

Žmogus tvarko sąvo 
širdį ir saugoja savo 
protą. Jis gali būti rū
pestingas ir darbštus ar
ba aptingęs ir nieko ne
paisąs.

Todėl tvarkykim sa
vo širdį ir saugokim sa
vo protą. Pąkreipkim jį 
į gerąją pusę ir musų 
gyvenimas bus dailus ir 
naudingas. Protas nu
vys piktumą, nedorumą 
ir kentėjimą, o apšvieta 
atidarys akis ir suža
dins būti prakilniomis 
ir naudingomis.

Tos, kurios gyvena 
tik dėl savo asmeninio 
smagumo ir nieko ne
veikia dėl visuomenės, 
yra tolygios gėlei be 
kvapo, kuri niekuomet 
nedabins jokios kruti
nės. Ji šalta, nors ir gra
ži.

Mes ir Musų 
Vaikai

Gal nėra laimingesnės valan
dos moters gyvenime, kaip ta, 
kuomet ji tampa motina ir su
silaukia kūdikio. Pasitaiko kar
tais, kad motina jaučia neapy
kantą savo kūdikiui, bet tai re
tenybė, Tokį jąųsmą galį turėti 
ti|< su gyvenimo verpetų išdrąą- 
kyta siela moteris. Gi prigim
tis yra apdovanojusi moterį 
meilės ir prisirišimo instinktu 
—motinys-tės jausmu.

Nežiūrint, kiek skausmų, kiek 
kančių moteris paneštų, bet 
kuomet ji pamato kūdikį, ji yis- 
ką užmiršta. Jos jausmai prisi
pildo tokiu džiaugsmu, kad ji 
savo laimės neišmainytų į viso 
pasaulio turtus. Tik palikim 
moterį vieną su jos naujagimiu 
ir pamatysim kiek ji kalbos, 
kiek paguodos turės su tuo dąr 
nieko nesuprąntančiu kūdikiu. 
Ji žiūrės į savo mažytį ir sa
kys: “Tu išaųgsį didvyris, tau
tos karžygis. Tu apginsi šalį 
nuo priešų; tavim didžiųosis tė
vynė!”

Bot jeigu motina’ bus taikos 
šalininkė, ji sakys: “Sunąu, aš 
išauginsiu tave žmogumi* aš iš
mokysiu tave mylėti tavo arti
mą, skleisti taikos jausmą ir 
kovoti prieš karą, nes aš neno
riu, kad tu, mano mielas sūne
li, eitum žudyti kitus ir pats 
žutųm. Tu busi taikos didvy
ris!”

Gi dukrelei mamytė sakys: 
“Mano dukrele, mano pagelbi- 
ninkę, mano užuojauta varguose 
ir paguoda senatvėje...”

Ak^Taip. Nesuskaitomi minčių
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Pirmoji Pažintis su 
Žemaites Kūryba
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Ęąšo

(Tęsinys)
Nuvykusi j pajūrį, apsigyve

nau Karisbaue, kur buvo apsi
stojęs JabĮppskįs su sąyo šęi- 
ma. Sulig pirma' savo apsįląn- 
kymo diena pas Jablonskius sur 
sitikau su Dr. Vincu Kudirka, 
o taip pat sų Pranų Mašiotu 
(buvųsįų paskui musų švietimo 
ministeriuj, Antanu Kriščiukąi- 
čiu (buvusiu paskui Vyr. Tribu-

sisįundė, kad daug galvotų 
vaikų lięką bemoksliais daž
ninusiai dpi to, kad jų tęvai be
turčiai, ąrba tiesiog nesupran
tą mokslo svarbumo. Prisipaži
nau/ (kad manę jau seniąį tas 
pats klausimas varginąs, kad 
puo 18$3 m- pradėjau šelpti 
mokinius ir kąd jau turiu du 
šelpiamus studentus, kurie ųąu- 
dųjaąi pašąlpa, pradedant nuo

Julia Zymontienė-žemaite

Prakilni Meilė
sielgimus su tuo vaiku mesti, 
nųrpdto.ėja, kaip ji piktina vi-

■ nnnA vtt K'TU'.iv#
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įjoto pirmininku), kurs “Varpe” I ^I"esnll»ų gimnazpos klasių.

f Ui to voaurci hnvnci arvvlnicipąsirąšydąyo Ą, iš B., LpzorąL 
čiu (dabartinio užsienių reikalą 
ministerio tėvu), tada ir^i 
‘‘Varpo” bendrądarbiu. Vis <tai 
buvo jąųnį musų atgimstančios 
tautos veikėjai, rašytojai ir žy
mus vyriausiojo ‘‘Varpo” rędak- 
toriaus Vinco Kudirkos (kuris 
tada laikraštyj pasirašydavo Q. 
D. ir K.) talkininkai.

Vincas Kudirka, nors ir iš
blyškęs, nors ir Varšuvos kalė
jimo nuvargintas, buvo dąr 
stiprus, aukšto ūgio, jaunas dar 
žmogus, mėgstąs pajūry pasi
vaikščioti.

Čia minėtų lietuvių susirinki
me ėmė Jablonskįs mano atveži- 
tą sodžiaus bobutės rankraštį 
nagrinėti, skaitytį. Sklandžiai 
tas skaitymas nėjo. Buvo pra
džioje susidurta su daug neaiš
kumą. Nemažai pasiginčyta’ dpi 
tarmes, nemažai spėįiotą, galvo
ta ir galų galę bendrai visų 
nutarta, kad apsakymelįs, pa-* 
vadintas “Pragerti balakonai,” 
tinka spaudai, nes jame gražiai 
ir vaizdžiai nupieštas sodžiaus 
gyvenimas. Buvo tada sugalvo
tas tai bobutei, kurį vadinosi 
Julija Žymantienę, slapyvardis 
Žemale.

Negaliu tylomis praeiti pro 
tuomet Karlsbąde manę sutiku
sią didelę garbę: buvau Jablons
kių pakviesta tada į kųmns SU 
Kudirka1 pakrikštyti jų dukre
lės, dabartinės akių gydytojos, 
O. Jablonskytės - Landsbergie
nės.

Netrukus PO krikštyną kalbė
dama su Jablonskiu apie musų 
tėvynės vargus, Jablonskis nu-

O tą vasarą buvusi atvykusį 
manęs aplankyti iš Rernavos 
miestelių (Raųno apskrities ta
da) Jadvyga Ju^kytė, kuri pa
žadėjusi savo apylinkėje parink
ti aukų tam pačiam tikslui, tai 
galėsime dar ir daugiau kam 
padėtį,

Jablonskis tuojau ėmė įkalbi
nėti, kad mudvi turėtumėm į- 
kųriti cĮrąugįją ir apie jos atsi
radimą paskelbti “Varpe.” Bu
vo balsų, kad kiekviena draugi
ja turiųti susidėti bent iš trijų 
narių, bet Jablonskis užsispy
ręs tvirtino, kad tokipję prie
spaudoje, kokioje vargstanti 
musų tauta, galime pasitenkinti 
ir mažesniu skaičiumi-

Surašė itada Jablonskis visą 
eįlę gražių, sumanytai draugi
ją! tinkančių vardų ir davė man 
išsirinkti, koks geriausiai pa
tiks. Išsirinkau “žiburėlio” var
dą, ir, kiek menu ir spėju, Jab
lonskis negaišdamas parašė 
“Varpe” apie tokios draugijos 
gimimą.

“žiburėlis” iki šios dienos te
begyvuoja, nors mano rankos 
jau ‘ąpsilpo— To musų darbavi- 
mos apyskaitas ėmėm tada nuo 
1$94 m. kasmet spausdinti 
“Varpę,” Įš tų apyskaitą ir 
Šiandien galima susekti, kaip 
augo narių, o drauge ir šelpia
mųjų skaičius.

Tais pačiais metais, o gal ki- 
tąįs turėjau laimę sušelpti ir 
įpusų brąngiąją rašytoją Žemai
tę, kad jąi vargšelei, nebetektų 
kįąųsyįį prįękąištų, jog ji, nąk- 
timig rąšydąmu, be reikalo eik
vojant! žibalą.

(Bus daugiau)

Jennie žymontienė, šio sky
riaus bendradarbė ir skelbimą 
rinkėja. Ji taipgi užima “Nau
jienų” spulkos sekretoriaus pa- 
gęJbininkės vjętąjr lanko Ęuil- 
dmg aifd Loan, kursus.

Bukim
Gražios

Rašo Valeria Bruchas.
!* - ' ’ s -.M-*

GERI ĮPROČIAI

Ne vien paviršutinis, bet ly
giai ir vidujinis moters grožis 
yra tobulinamas. Prisilaikyda
ma gerų įpročių, moteris įsigy
ja’ švelnumą, 'individualizmą, a- 
udengią turintį savyje ypatiš- 
kumą ir pasidaro žingeidi ir įdo
mi. lJąvyzdžiįį(į;

Bendras* švarumas.
Saugojimas sveikatos.
N eapleidimas dantų.
Daug vaikščioti šviežiam
Gerti daug vandens.
Valgyti užtektinai vaisių ir 

daržovių. '
Užtektinai miegoti.
Negerti perdaug svaiginančių 

gėrimų.
Nepersivalgyti.
Nekramtyti lupų ir nagų.
Nevalgyti perdaug saldainių. 
Nepasiyęlyti itiųgėjimUL 
Tobulinti protą ir chąrakfęrį. 
Skaityti naudingas knygas ir 

laikraščius.
Leidžiant laiką naudingai, gy

venimas bus įdomesnis.

ore

Atsakymas 
nuo Bobutės

Iš Ketvirto Molėm Kongreso
ų U 1 . —v—'—

Rašo Nora Gugienė
Turėti progos matyti ir iš

girsti apie keturiąsdešimts kal
bėtojų, nacionalės ir interną- 
cįonalūą repidącijos, diduma jų 
iŠ Amęrįkos ir Heli net iš Eu
ropos (ačiū radio); išgirsti jyos 
kalbant iš skirtingą žvilgsnių 
apie šių diėnų pustulines pro
blemas, apie namus ir kultūrą, 
ir apie santykius mokslo su gy- 
veipmib viąi, kųpp buvo gru
puoti po antgalyiu “Amerika 
Besimainančiam Pausaųlyje,” 
buyo malonumas įr naudingas 
patyrimas, kuri rašytoja šią 
žędžių turėjo praeitą savaitę, 
belankydama Ketvirto Metinio 
Moterų Kongreso sesijas, Pal- 
mer Housę, Chįcago j e. Šį kom 
gresą, kaip jau be' ąbęjonės vi
si žino, surengė laikraštis Chi*

i. - i .1 ‘ 1 r ui nu ! I į.iu>B. i Į-r-* 
vainiĮkai, garbės vertą troški
mų veržiasi iš motinos širdies 
gelmių, bet ^arbingiausis pa
sauly — yra geros motinos var
das. • ,

r-Vįena iš Musų.
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cą'go Tribūne, po vadovyste sa
vų Moterų Skyriaus redaktorės 
p-lės Rutli De Young.

Savo gražioj ątįdarymo kal
boj ę, p-lė Dė Young pasveikinę 
tąs iš 38 valstiją susirinkusias 
įyairių orgąnįzacijų grupių, ko
legijų ir universitetų atstoves, 
kurių skąičiųs siekų apįe 5,000 
ypatų, pranešdama, kad progrą- 
mąi šių sesijų bus įvairus ir 
bešališki charakteryje (net pro- 
grame pąžymčta, kad “opinijos 
Išreikštos nųp sakyklos moterų 
kongreso neturi jokios asosiacį- 
jps su editorialčmįs opįpijomis 
Ghicago Tribūne”) ir, kad bu
vo dędąpios pąsta'pgos paliesti 
kiek daugiaušia galimą šių die
nų svąrbių klausimų.

“Jeigu mes tik galėtume ži- 
jioti, kur mes esame ir kurlink 
einame” — pasakė ji, “nėra a- 
bejonės, kad stengtumės tą ke-, 
lįą padaryti vieną bendro su
pratimo, ramios ko-operacijos 
ir pasauly geresnių, vietą mums 
visiems,..”

(Tęsinys sekančią sąvaitę)

Gerbiamoji Redaktore:
Gavau Jūsų, malonų 

Ačiū.
Klausiate, kaip ir kokiu budu 

man pasisekė taip laimingąi už
auginti savo didėlę šeimyną,# ir 
kokią sistemą vartojau.

Nežinau, kaip į tą klausimą 
trumpoj forpioj atsakyti.

Mano patyrimas parodė, kad 
kiekvienas vaikas, nepaisant, 
kad jis ir augo tose pačiose ap
linkybėse, kiekvienas yra skir
tingą problema.

Kaip ir matematikoj, vieną 
problemą išriši, kai anglai sakų? 
“by simple' arithmetic,” o įeitą 
reikia naudot “Pytagorea’n The- 
orem.”

. Taip ir su auklėjimu vaikų.
Kaip aš įndiyiduąliai įšrįšąų 

nekurias tas problemas, la ks 
nuo laiko aš jums parašysįu.

Su augšta pagarba,
——B ^butė.

J 
laišką.

Naujausias kostiumų priedas 
yra didelė saga, ypatingai jeigu 
jį padaryta iš įvairiai spalvuo
tų netikrų briliantų.

Labai grąžų ripsinį j’yąįrių 
sagų teko mąjįyįį C. R. Pepcpck 
j ųbik cyy s'lės k rautuvėj, prie 
State gatvės, vidurmiesty.

(Tęsinys) '
—Kodėl ą§ nęgąĮįų jos my

lėti? gįnčįjąsį Alioša. — Nie- sus ir tą išpėpėlį tvirkina'. Vie- 
kąs mąnęs pemylį kąip tįk jį toje kaip'žadėjo išlavinti, doru 
viena ir man reikią ją mylėt;.., j žmogum, dabar padarys iš jo 
Aš nei kvailas? žinau kąip tūrių 1 tinginių, įštvirkė.iu. 
su kuom elgtis... tiek man gero prįvędžioja — sako: 
daro... . —Man prieš svietą

—O tėvas ar nedaro tau ge- už tave, kad tu taip 
prieš tokį paršelį, sarmata man 
įr pąmislytį, kad mane lygini 
su juomį— Baimė kankina, kad 
neiškiltų kalbos, neapjuodintą 
vardą, nustosi garbės... Taipgi 
bijau ir savo gerą 'vardą, per 
tąvę, nustoti...

Raukas, kojas jos nubučiuo
ja, su ašaromis nųrodiųėja.

Jq žodžiai nuo Vandutės ly
gu žirniai nuo sienos atšoka: 
tylį tik dantis sųkandusį, o nuo 
Alįpšos nė žingsnio nesitolina... 
Onytė vieną. Jokūbas dąžna'i nė 
prie pietų nebeina, o jei įr sė
di, bet nieko nevalgo. Vandutės 
akys į Aliošą įsmeigtos, jam 
neleidžia kąsnįo puryti, skaus
mu, tartum kamščių gerkle už- 
smąugta... Tarnaitė nęt patėmi- 
ja:

—Musų Ponas ničnieko 
bevalgo...

O Vandutei anė botais.
Vakare Jokūbas atsisėdęs 

šo, prie jo kojų Onytė atsisė
dusi, galvelę jam ant kelių pa
dėjusį sėdi, kol užmiega’. - : 

(Bus daugiau)

ro? O tu jam tiek nesmagumą 
darai... į tarpą poros lendi...

—Kas tas senis, piktas su- 
nervuotas nę pats nežino, ką 
prasimano... Mamaša mato, kad 
aš gražus, mano akys gražios... 
dėl to mane taip myli, savo gy
venimo žvaigžde vądįną... sako: 
bę manęs pębęgalinti gyventi... 
Tę’vąs pąsępęs, atšąląs, pębemy- 
lį jo,,. Jąi reil^įą karštesnės męi- 
lęs... O aš jau turiu aštuonioli- 
ką metą, irgi nebegalių be mei
lės...

-—Ar žinai ką? Kad aš vieto
je tėvo bučiau, tai tave ne tik 
per duris trepais, bet už čiup- 
ros per langą išmesčiau... nė 
minutėlės nelaikyčiau.

—Jus tik iš pavydo taip kal
bate, —- numojo Alipšą.

Ištikro, Alįošos niekas nemy
li, kaip tik viena Vandutė,

Jokūbas . kremtasi, jaučiasi 
nesveikas, dažnąi galvą skausta. 
Vandutei geruoju ir b’ogupju 
aiškiną,, klaidas nurodinėja, 
su ašaromis meldžia tokius pa-

*

Rąšo DR. ALDONA ŠLUPAS

(Tąsa)
Paskutinėmis savaitėmis mau

dytis negalima, bet tiktai apsi
prausti stovipt po švirkštu — 
(sboyver-bąth)) arba šiaip api- 
pląųjąnt yisą kiiną šiltu mui
luotu vandenių. Kitaip per ne
švarų vandenį galima įnešti in
fekciją.

Jei inkstai yra nesveiki, ne- 
ręįkąlįpgą bęį kenksmingą' me
džiaga užsilieka kūne, sukeldar 
ma pavojų žmogaus sveikatai, 
o kąrtais net ir gyvybęi- Todėį 
gydytojas ir tyrinėja šlapumą, 
kąd sužinoti inkstų veikimą.

Iki šešių nėštumo mėnesių 
užtenka tirti šlapumą kartą į 
mėnesį, vėliau kas dvi savaites, 
o į pabaigą kąs savaitę. Reika
lingą vieną kąrtą į sąyaį-tę iš-- 
matuoti, kiek šlapumo stiklų 
išduoda inkstai į para, t. y. į 24, 
vąįandąs. Jęi pasirodytų, kad 
nedaugiau V/2 kvortos, tai tuo-; 
met reikia gerti daugiau van
dens. Gydytojas ypatingai 
kreips daug dėmesio tyrinėjant 
šlapumą, ar moteris buvo sir
gusi skarlatina, inkstų liga bei 
reumatizmu. Jei tyrimas paro
dytų, kad šlapume randasi baį- 
tymą, tąį- vąlgyti męsą bei kiaų 
šinius neleistina. Jei suranda- 
mas cukrus, tai moteris turi at 
sisakyti nuo cukra-krakmoliniųr 
miltinių valgių. J.ei vsurandama 
šlapume pūliuotu narvelių, pa
tariama gerti daugiau vandeųs, 
Bet tokiuose atsitikimuose tik 
gydytojas gali patarti ir nuro
dyti kaip tinkamai elgtis, kiek
vienai ligonei atskirai. Nėščios j 
moterys, turinčios nesveikus i 
inkstus reikalauja ypatingos! 
priežiūros, kitaip gali susilauk
ti negeistinų tokioj padėty ap
sireiškimą, kaip konvu’sijų ąr-j 
ba net negyvų vaikų.

“Kiekvięnąm vaikui reikia a-! 
tįduptį pę posakisj

Rimtai

sarmata 
žemines

nė

ra-

dalinai yra teisingas, nes gema
las daug paima iš motinos kū
no audinių, kalkių, fosforo, sa
vo naudai. Jei motinos valgyje 

'nebus pakankamai kalkių, fos
foro, kurįe randasi piene, bei 
Įjiąušiniy tryniuose, tai iščiuje 
augantis kūdikis visvien jų ieš
kos įr trauks šias mineralines

Veda DORA VILKIENĖ

Rekomenduoja
Veršieną

Cajcągos Ąfėsos biuro, M-eat Cpųp- 
cįl. of Chįcago, informącijų skyrius 
rekomenduoja šeimininkėms rytoj ir 
Šeštadicnj pirkti veršieną. Mėsą bus 
galima prieinamai nupirkti.

Kotletai iš veršienos
2 sv. veršienos iš peties. Sumalkit, 

pridėkit druskos ir pipirų. Padary
kit pusę colįp storio kotletus. Ištar- 
pjnkit tąukų ant skąurądpę.ir sude
kit kotletus. Kepkit 8 minutps. Kaip 
viena pusė gerai apkeps, apverskit 
ir tegul vėl kepa tiek pat laiko.

Sudekit ant torielkos ir ant kiek
vieno kotleto padėkit šmotuką svies
to, apibarstykit su paprika ir padė
kit ant 5 minučių po pečium.

Prie kotletų paduokit žirniukų, 
morkų, bulvių košės arba virtus ma
karonus su tomątėm.

Barščiai su 
Silke

Pasninko metu neprošalj butų 
prisiminti senovės valgių.

Užkaiskit kieį: nors vandens, įdė
kit supiaustytų batvinių, vieną nu
valytą silkę, grybų, pipirų, lepelių 
pakepinus aliejuje supjaustytus svo
gūnus. Na, ir turėsite skanią, se
novinę sriubą.

Piisjyntė O. Viėniauskieąė.

dalis iš motinos kūno audinių 
— dantų, kaulų — tekiu budu 
motina paįi nustoja perdaug 
'kalkių bei fosforo. Todėl ir pra
sideda dantų gedimas bei tru
pėjimas. Kad gauti kalkių, rei
kia gerti pakankamai pieno; ga
vimui fosforo — valgyti švie
žių kiaušinių trynius. ’ Taipgi 
sveika gerti žuvies taukus (cod- 
liver-oil), viosterol, valgyti švie
žius vąisitis, daržoves, sviestą, 
kruopas ir naudotis saulės spin
duliais.

Viskas tas reikalinga palaiky
mui sveikų dantų. Dantys gen
da ir nuo blogai virškinamo 
maisto. Gan dažnai pasitaiko ir 
dantų smegeųų uždegimas, kas 
blogai atsiliepia peštųpiui.

(Bus daugiau)

CHĮCAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

4 ■■ DEDIf A ŠIAS originales1 Ka r CnRA nDFQF^I V V $2.00, $3.00 ar $4.00
Kadą perki antrą $2, $3 ar $4 lai dresė tik už

99č, $1.49 ar $1,99
RYTOJ, PENKTADIENI (9 v. R.)

DRESĖS
Svertas šilkas, acetates, rayons, 
vilnų mišinys su bovelna, mote
rims, merginoms ir vaikams. 
Mieros 14 iki 20, daug stylių, 3 
didelės grupės.

PLANAS
1 GRUPĖ
1- ma dresė ....
2- ra dresė .. ..
2 GRUPĖ
1- ma dresė ...
2- ra dresė ....
3- čIA GRUPĖ
1- ma dresė .....
2- ra dresė ....

........... 99c

... . 15C
........ $1.49

......... $1.99
.... 150

BATELIAI
Ki<ds, patents, calfskins, pumps 
ir oxfor<jls visų piierų tijk nę 
viguos styliuos, iškaitant daug 
$2.98 vertės ........... 00

>1.0Q

JAUDINANTIS PAVASARINIU KAUTŲ 
išpardavimas:

ATEIK ANKSTĮ DEL SITŲ! — Lygus ir linguoti twęeds be pamu
šalo—baimingas paėmimas nuo nelaimingo gamintojo. Mieros iki 
20. Padaryta, kad parduoti už $3.98

■, ęorntr HAR.w©N ST,



Diena iš Dienos

Organizuoja 
Rakandą • 
Darbininkus

Unija, United Brotherhood 
of 'Carpenters and Joiners, šią 
savaitę pradėjo organizuoti 
Chicagos rakandų ir medžio 
pramonės darbininkus.

Tarp organizatorių, specia
liai paskirtas tvarkymui lietu
vių reikalų ir informavimui 
lietuvių spaudos, yra Joseph 
Sat. Jis yra energingas ir dar
bštus lietuvis, kuris kartu su 
kitais unijos vedėjais, darbuo
jasi savo laiku ir savo pini
gais.

J. ĮSįat yra ekspertas dailidė. 
Dabar gyvena Y.M.C.A. vieš
butyje, ties 826 So. Wabash 
avenue.

Garsus unijų veikėjas Chi- 
cagoje yra Konstantinas Kai- 
ris, ‘atstovas Ajmalgamated 
Clothing Workers of America. 
Jis rūpinasi lietuvių siuvėjų 
reikalais.

Išvyko 
Floridon

Julius Baskis, savininkas 
South Central Hotel, 1245 So. 
Michigan avenue, ir distribu- 
torius “Old Abbey” alaus, iš
vyko j Miami, Florida, parsi
vežti savo mašiną, kurią Gla- 
dys Baskis, žmona, negalėjo 
parvežti dėl buvusių potvy
nių.

Prie progos J. Baskis pra
leis ir trumpas atostogas Flo
ridoje, nes ne kasdien tenka 
ten nuvažiuoti.

V.B.A.

Linksmina 
Chicagiečius

Chicagos miesto centre, prie 
Jackson ir Wabash gatvių yra 
populiarus kabaretas “Kitty 
Davis”. Ten kas vakarą sve
čius linksmina du mėgiami lie
tuviai dainininkai, Pranas Ja- 
kavičius ir Viktoras Benderis.

P. Jakavičius, kuris ten kar
tais ir pasmuiku'oja, yra įstai
gos vedėjas.

Rytoj
Juozų Diena

Neseniai praėjo Kazimierų 
diena, linksmai atšvęsta visų 
chicagiečių.

Daugeliui rytoj vėl teks švę
sti, nes rytoj yra Juozų die
na.

Kaip ir Kazimierų, Juozų 
yra daugybė. Ant greitųjų su
gaudę sekamus Juozus norime 
jiems palinkėti viso gero var
duvių proga: “naujieniečiams” 
Juozui šmoteliui, Juozui Moc
kui ir Juozui Lapaičiui.

Musų sąraše yra: Juozas 
Giedraitis, Juozas Žukauskas, 
Juozas Pučkorius, Juozas Hert- 
manavičius, Juozas Uktveris, 
Juozas Jasiulevičius, Juozas 
Budrikas, Juozas Grybas, Juo
zas Beleckas (Cicero), Juozas 
Belskis, Juozas Vilimaitis.

Kad parodyti, jog neužmir
šome ir gražiosios lyties, Link
smų varduvių ir Juzei Gulbi
nienei!

Untanis.

Parašykit į moterų sky 
rių, sužinosit, kaip ji ga
lite įsigyti DYKAI.

šis naujoviškas šepečii 
rinkinys jums pa'gelbė; 
laikyti švaroj virtuves in 
dus.

Prasti Vagiliai
BRIDG|EPORTAS.—Vos ke

letą dienų atgal naujienietis V. 
B. Ambrose nusipirko automo
bili.

9

Mašina tai ženklas “pros- 
perity”, ir galima suprasti, 
kaip musų VBA. augštai ver
stino savo pirkinį.
' Bet ve praėjusio antradienio 
vakare (kovo 16 d.), palikęs 
automobilį prie p. Maskoliūno 
tavernos, VBA. įėjo į vidų biz
nio reikalais.

Už kiek laiko išėjo — ogi 
mašina spėjo dingti kaip ak
muo vandeny! Sukruto, suju
do musų VBA. Policijai davė 
žinių, draugams pranešė, ėmė 
bėgioti, nors kartų gyvenime 
užmiršęs flegmatiškumą.

Well, ilga istorija, trumpai 
užbaigta, yra tokia: policija 
surado automobilį 35 gatvėj 
prie Morgan... Ir vagiliai ne 
viską ima.

Taip, kada ekspertų vadovau
jamos finansiškos įstaigos dėl 
depresijos negalėjo atsilaikyti, 
tai paprastų piliečių vadovau
jamos spulkos visai gerai užsi
rekomendavo;

SPULKOS IR JŲ PROBLEMOS

Spulkoms dabar atsiveria la
bai plati dirva. Drauge su tuo 
kyla ir įvairios problemos, ku
rias reikia kaip galima greičiau 
išspręsti. Todėl visiems spulkų 
veikėjams ypač pravartu su to
mis problemomis susipažinĮti.

Pradedant kitu šeštadieniu, 
kovo 20 d., “Naujienos” pradės 
spausdinti visą eilę straipsnių 
įvairiais spulkų klausimais. 
Tuos straipsnius parašė adv. 
K. Gugis, kuris jau nuo seniai 
darbuojasi spulkose, o dabar 
eina Lithuanian Building and 
Loan Association League of 
Illinois advokato pareigas. į

Visiems spulikininkams ir vi
siems tiems, kurie domisi spul- 
komis, patartina tie adv. K. 
Gugio straipsniai su atsidėjimu 
perskaityti. Juo labiau, kiadl tuo
se straipsniuose tikrai yra iš
keliama daug įdomių ir vertin
gų dalykų.

Straipsniai bus spausdinami 
kiikraštyje kas antrą dieną.
u i

Cicero
Naujas laikraštis anglų kalba

Namų statymo ir skolinimo 
bendrovės, kuries yra vadina
mos spu.komis, šiandien yra be
veik vienatinės finans.'škos įs
taigos, iš kurių namų savinin
kai gali pasiskolinti pinigų įkai
tu (ant morgičio).

Kada užėjo depresija, tai 
spulkos visgi pajėgė išsilaikyti, 

*— tik visai nedidelis jų nuo
šimtis (tiksliau sakant, itik vie
no nuošimčio dalis) suklupo. O 
tai aiškiai rodo, jog pats spul- 
kų pagrindas yra tvirtas. ,

SONOTONE
66 E. Van Buren

Pradedant Rytdiena 
MIDWEST PREMJERE

“Spaih in Flames”
Gyviausis dokumentas bet kada 

paveiksluose matytas!
Tiesiai iš civilio Karo Fronto 

Kainos 25c iki 2 v. p. p. 
35c iki 6:30 vai. p. p.

Juozapine Para
— įvyksta —

Kovo 20 d., 1937 m.
Kviečiame visus pažinties draugus ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti į JUOZAPŲ Parę šeštadienyje. Bus veltui ska
nus užkandžiai, grieš gera orkestrą, kur visi linksminsi- 
mes iki ankstyvo ryto prie gerų gėrimų ir draugiškų pa
sikalbėjimų.

Kviečia MOTINA FILOMENA IR SŪNŪS JUOZAPAS 
NEZELSKIAL . \

136 E. 107th Street

NAUJIENOS, Chicago, III.
-r-— ------ . ■ '■ ■ ' --------- :—

linksmas ir prašė mus pranešti 
visiems laikraščiams, kurie yra 
progresyviai, kaip į Naujienas, 
Keleivį, Naująją Gadynę, Lais
vę, Vilnį. Bet mes į dedam itą jo 
prašymą*tik į Naujienas ir Vil
nį.

Teko pasikalbėti su kun. M. 
X. Mockum apie jo padėtį. Ji
sai pasakė, kad gal ir pasveik
tų, jeigu butų pinigų. Gal butų 
galirųa prieiti prie žymesnių 
daktarų. Toliau besikalbant su 
Mockum jis mums pasakė, kad 
yra suorganizuotas tam tikras 
komitetas,, kurs teikia ja'm pa
ramą.
' Mes nuo savęs patartumėm, 
kad ir 
minties 
laisvę gerbiančios organizaci
jos taip padarytumėt, kaip ši
čia minėti gatviakarių dirbtu^ 
vės darbininkai padarė — pa- 
rinktumėt Mockui aukų.

M. X. Mockų galima atlan
kyti bile kada” nuo 9 valandos 
ryto iki 6 valandos vakaro. Da
bartiniu laiku jis randasi Ward 
52, pirmiau buvo Ward 61.

Iš tolesnių kolonijų, kurie 
norite pagelbėti Mockui, prašo
mi siųsti aukas šiuo adresu: 
Steponas Dambrauskas, 31 East 
101 Street, Chicago, arba An
tanas Jocius, 135 East 114 
place, Chicago, III. šie asmenys 
yra a'tsakomingi L. L. E. K. 
Draugijai. —J. B.

kad “Home

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

So. Cra|wford avenue, Cbicago 
Leidėjui sako,

Weekly” bus pašvęstas pirmon
galvon namų savininkų ir jų 
organizacijų interesams.

Kovo 15 dienos laidoje yra 
keletas įdomių namų savinin
kams žinių. Vienoj ji), kur kal
bama apie busimus rinkimus 
Ciceroj, tonas truputį sarkas
tiškas. Galima spręsti, jogei 
“Home Weekly” leidėjai nesi
tiki daug ko susilaukti iš po
litikierių. Tačiau tik ateitis 

laikraštis 
savininkų 
namų sa-

,zfl 'J 
parodys, kaip toli 
eis gynimui namų 
interesų — ir kokių 
vininkų interesų.

kitų dirbtuvių laisvos 
darbininkai, o taipgi

Ketvirtadienis, kovo 18, ’37

Aukos kun. M. X 
Mockui

Gatvekarių darbininkai iš Ar
cher stoties aukavo kun.

M. X. Mockui *
Vienas darbininka's pastebėj o 

laikraščiuose, kad kun. M. X. 
Mockus .randasi Oak Forest 
prieglaudoje. Kitas sako, kad 
reikalinga aplankyti jį. Trečias 
pastebi, kad aplankant reikia 
ką nors nuvežti — orandžių, 
obuolių ar ko kito.

Ketvirtas gi r duoda praktiš
kesnį šumanyYną. Jisai sako: 
parinkime aukų' .tarp laisvos 
minties esančių darbininkų ir 
nuvežkime. Tuojau vienas iš 
darbininkų atsiliepia: aš duodu 
dolerį; kitas sak$: 50 centų, ir
I. 1. Viso surinkta šeši doleriai, 
kurie tapo atiduoti Mockui ko-

dieną,( 1937 m.
Aukavo šie darbininkai po do

lerį : J. Mizeris \ po 50 centų:
J. Jacka, S. 
ponaitis, D.
J. Venckus, 
25c.: — D.
čius, A. Jankauskas, P. Bagdo
nas, J. Kaspa^ąįįįs ir J. B.

Aukų Mo^kdįl Įd.^vę irj katali
kai, kurie eina į bažnyčią, ir 

(pasakė, kad dabąr reįkalinga vi
sus tuos šelpti,., kurie randasi 
prieglaudose. į

Du iš darbininkų nuvežė au- 
įką ir atidavė Mockui. Kai atika 
buvo priduota, tai gavęs dova
ną nuo darbininkų iš dirbtuvės, 
-kun. M. X. Mockus pasidarė

Bacevičius, P. Sta- 
Babilius, J. Banza', 
J. Burneckis; po 
Vizgirdas, S. Pou-

Stambus palikimas
Po vieno šyštuolio škoto mir

ties jo bičiuliai kalbasi:
Viską, ką. jis turėjo, pali

ko vietos vaikų prieglaudai,— 
sako pirmasis.

—Na ir * daug paliko?—
Klausia antrasis.

—Aštuonetų vaikų,—paaiš
kina pirmasis.

MUSŲ SKAITYTOJAI
aMBcsmg1, jiasaBas==-

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip 
ma).
APIE SMETONĄ ANT 
PAŠTO ŽENKLŲ 
GERB. REDAKCIJA:

Patėmijąu “Naujienose” No. 58, 
nejokio A. N. straipsnį kas link 
ženklelių su Smetona. “Naujienose” 
No. 60 Dr. A. L. Graičunas irgi pla
čiai rašo aipe tai.

Bet nebus pro šalį ir mano keli 
žodžiai. Tikiu, niekas tiek laiškų ne
gauna iš Lietuvos kaip aš. Į savaitę 
po šešis arba ir daugiau, nuo gimi
nių ir draugų. Bet visi ženkleliai su 
Smetona, žiūrint net piktumas ima. 
Mat bruko amerikiečiams Sekite 
jums musų “Vadą”, kurs smurtu nu
vertė tikrąją žmonių išrinktą vald
žią. Rašiau savo giminėms ir drau
gams Į Lietuvą, kad neimtų ženkle
lius su Smetona. Atsakymą gavau, 
mums nevalia, čia, kurie ženklelius 
renka, tų su Smetona neima. Sakau, 
ar Lietuva neturi kitokių ? Paimki
me. S .V. prezidentą, žmonės jį iš
rinko, o mes jo ženklelių neturime. 
O čia smurtininkas ir kiša ji smur
tu visiems ir dar nevalia nieko sa
kyti.

O tie įstatai Lietuvoje. Teisėjas 
priteisė užsimokėti 150 litų, o jeigu 
žmogus neturi, tai sėdėti 10 dienų 
kalėjime, bet policija to nepildo. 
Ima arklį ir aprašo ant licitacijos. 
Tai tvarka. Prie caro to nebuvo.

C. K. Braze, 
Kenosha, Wis.

7K & »

REDAKCIJA:
Peržiurinėdama “Naujienų” No. 

60, užtikau Dr. Graičuno straipsnį, 
kur kalba apie Lietuvos pašto ženk
lelius. Aš jį gana atydžiai perskai
čiau ir manau, nagi atsirado žmo
gus už mane drąsesnis! žinoma, 
nieko čia tokio, kad drąsesnis, 
turi tam ir pamato, kad būti 
sesniu. Bet keistoka tik tame, 
ir aš ne kartą ir ne du buvau 
niusi tą patį spaudoje iškelti, 
kaip tai gėdijausi, žinodama, savo

GERB.

gali-

mažytį mokslą. Maniau, kad susi
lauksiu pajuokos nr tam panašaus. 
Bet ve, atsirado žmogus, kuris tą 
mano mintį ėmė ir iškėlė veik to
kioje prasmėje kaip ir aš mąstyda
vau. Bet kaip ten nbbutų, ar jums 
nebuvo baisu taip drąsiai kalbėti j 
tą taip garbingą tautos vadą. Man 
Dr. Graičuno straipsniukas pusėti
nai patiko. Bet matysime ar kas jį 
paseks. Ištikrųjų juokinga, kad ne
pajėgiama kito atvaizdėlio surasti. 
O gal tikrenybėje Lietuvos adminis
tracija (jeigu taip galima pavadin
ti) ir neturi tinkamesnio žmogaus? 
Mano supratimu, jeigu nėra tinka
mesnio, kažin ar nebūtų, gerai kad 
kožno apsivogusio valdžios tarnau
tojo paveikslai* butų spausdinami 
ant k rasos ženklelių. Gal tas jiems 
pagelbėtų kiek sumažinti valstybės 
pinigų vogimą, kuris dabar labai 
madoje. Ką sakote daktare ?

Mano supratimu tas būt ne vien 
istoriškas sumanymas, bet tuo pa
čiu kartu ir visai tautai pasitarnau
tų.

Atleiskite, kad išdrįsau jums laiš
kutį parašyti. ■■

O.G. Yatuzienč,
> Y Lelair, N. J.

Lietuvos Piliečiams 
Pasai Nemokamai

šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos pirmas numeris laik
raščio “The Home Weekly”. 
Adresas yra: Roorn 14, 2200

Tel. BOUlevard 4552

‘ A.F.CZESNA BATHS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $1.50 

MOTERŲ DIENA UTARNINKĄIS/ « 
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St 

CHICAGO, ILLINOIS.

GERKIT TIK GERA alų]

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

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

| 2415 West 64th Street
Į Biznio Telefonas BOULEVARD 7179,

...........• ... .................. '

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

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. ..................    $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.................     970
Varnish remover, gal...............   950
Grynas baltas enamel, gal................................../........ $1.39

ir brangiau. i
Sienoms popiera, roleris ...................................   40

ir brangiau. h ‘

HELMAN PAINT STORE
Tel. Canal 50631411 So. Halsted Street

bo 
drą- 
kad 
ma- 
Bet

Gautomis žiniomis iš Lietu
vos Generalinio Konsulato New 
Yorke, pranešama, kad Lietu
vos piliečiai gyvenanti nuola
tinai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse Lietuvos užsienio pa
sus gauna nemokamai, Lietu1- 
'vos konsulatuose Amerikoje. 
Gauti Lietuvos užsienio pasų 
pilietybes įrodymui yra reika
linga turėti tokius pat doku
mentus, kaip ir pirma.

_  VI. P. Mučinskas.

Lietuviškas Krupnikas-8 0 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
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 I TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
■ . . ___ ______ _____________________________ ■—M———

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

1' •

• ANGLYS—COAL

5352 SO. LONG AV< 
TU rihmuc r MOJI

I ji
a* i

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 .............. $6.401
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75' 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 j 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

OkSas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINĖS
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Qar»inkifes “N-noso’

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

E
 J U OZiAr

UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340
LIGONINES— 
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 randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio.
Canal 1183.

639

visi ir visados Šaluta-
Pašaukite telefonu

West 18tfi St.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• 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. 

• RĖSTAITRANTAI

Universal restaiirant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A NORKUS, Savininkas 

T*»l. Vfcforv 067(1.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų I 
žinių ir gerų pamo-' 
kinimų. 1
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Kodėl Rusijos kalėji 
muose laikomi 

socialistai?

ĄĮbeRo ir prųą^ikoą prakalbas 
apie

Tokį klausimų uždavė vienas 
žmogus iš put)ljko$ Abekui ir 
Pruseikai, kurie užvakar sakė 
prakalbas Lietuvių Auditorijoje 
apie “troękisjtus” ir jų bylas.

Abekas į klausimų atsakė, 
kad sovietų Rusijoje iš viso esą 
mažiau, kaip 100,000 kalinių, ir 
/tie, kurie yra kalėjimuose, tu
ri “gana daug laisves”. O į 
klausimų’ kodėl sovietų valdžia 
neduoda laisvės socialistams ir 
kitoms pai’tijoms, jisai atsakė, 
kad laisve Rusijoje yra pripa
žįstama tiktai tiems, kurie ko
voja prieš fašizmų (reiškia, so
cialdemokratai, socialistai revo
liucionieriai ir opoziciniai ko
munistai “nekovoja” prieš fa
šizmų!).

Buvo užduotas dar kitas įdo
mus klausimus: Anąmet Prusei- 
ka buvo šaukiamas j Maskvą 
pasiaiškinti dėl savo nukrypimo 
į “sklokų”, bet jisai per laik
raštį atsakė: “Aš žinau, koks 
tenai bus ‘pasiaiškinimas’!’’ 
Reiškia, pats Pruseika žino, ko
kia teisybė sovietų Rusijoje.

FJts-sklokos vadas į tai atsa
kė, kad jisai buvo šaukiamas 
pasiaiškinti ne dėl sabotažo ir 
ne dėl Sovietų Sųjungos išda
vimo — tai čia to dalyko “ne
reikia maišyti”.

Publika; kurios 
šimtų su viršum, 
įvairių žmonių, bet 
guma buvo eiliniai
organizacijų nariai, kuriems bu
vo jŠsiuntipėti JaiškąjLsu^rau- 
denimu, kad “būtinai dalyvau
tume! rengiamose prakalbose”.

Klausimai, kurie po prakalbų 
buvo užduoti kalbėtojams, buvo 
įdomesni, negu jų kalbos. Savo 
kalbose jie nepasakė absoliu
čiai nieko naujo, iš ko butų ga
lėję klausytojai suprasti, ar tei
singa buvo teismo procedūra 
Maskvos bylose ir kodėl buvu
sieji stambiausi bolševizmo šu
lai bei komunistų internaciona
lo vadai dabar staigiai pavirto* 
“sabotažnikais”, “fašistų agen
tais’’ ir “banditai^”.

Visas Abeko ir Pruseiko ar
gumentas buvo las: prisipažino 
— reiškia, kalti !

Abekas, beje, ilgai įrodinėjo, 
kad Trockis buvo “niekšas’” vi
sų laikų — net ir tais laikais,
kada mūsiškiai komunistai jį gu, kas pigu. GrįždRUB Dąmo, 
kėlė j padanges, r—Rr. jie buvo sustoję dąugęly yie-

buvo pora 
susidėjo iš 
žymi dau- 
komunistų

Brigton Park
Antanu jr Emilijus Bišių 

laidutuyes

tų. Vieną įdomiausių vietų, tai' 
Louisviile, Kentucky. Ten iraibri 
dasi žinomiausids š > degti
nę# vąryklo^. pirbj /Ąikįstan- 
čjųi žmogių, ^ųyąrtųją daug 
kukuruzos, rugiu, net ir žie
vėms randa pritaikymo,

Keliaunininkąi pastebėjo bųi-; 
siųfe nuostolius, kuritips pada
rė dįdysis pątyinys, ] P-pią Mi-: 
li-auskienė suko, kad tai bųi” 
sus reginys. Viskas išplautą, 
namai išvartyti. Tačiau šiaip,

Kovo 11 dienų 8 valandų ry
to nuvykau į laidotuvių direk
toriaus J. Lulevičiaus koplyčių, 
kad pamatyti šeimyninės tra
gedijos aukas ir palydėti jas į 
kapines. Mat Antanas Dišius 
nušovė savo žmonų Emiliją ir 
pats nusižudė, ir abu jie buvo _ ___  __
pašarvoti Lulevičiaus koplyčia- visoj šaly bendrai, matyti jm 
je.

žinia apie šių nelaimę suju
dino visus, kurie pažinojome _____ _ 
Pišįus. Epiijįja Dišienė prikląu-įri keletą namų, 
sė Brighton Parko Moterų Kliu- 
bui. Ji buvo liksmo budo ir nuo
širdi moteris. Kliubietės apgai
lestauja netekusios savo drau? 
ges. Jos pasiuntė užuojautos 
vainikų ir dalyvavę laidotuvėse 
kaipo gųrbes grabpešės.

Apie 9 vaĮųndų pradėjome road įvyko dempkrątų bankie- 
maršuoti iš koplyčios į Nekal- tas pagerbimui dviejų stambių 
to Prasidėjimo Panelės šven-: miesto valdininkų, būtent ko- 
čiausios bažnyčių. Atėjome prie lektoriaus Viterna ir asesoriaus 
bažnyčios, tačiau varpai ne- SJiwar?el. 
skamba. Ąįtidarė bažnyčios du-1 Bankietų surengė pririnktų 
ris, Ten viduj kunigas laiko komitimanai 
ekzakvijas už mirusį, o mes 
stovim prie bažnyčios durų, 

žmonių daug, vieni čiaudo, 
kiti košėj a, vienas kito klausi
nė ja, ąr ilgai reikės mums 
laukti su nabašnlnkais prie du
rų.

Pasibaigė mišios, išeina pra- 
baščius Briška su dviem k'.ap- 
čiukais, įsileidžia į bažnyčių, 
at’a'iko mišias, o ekzakvijų ne.- 
gieda. Po mišių pakrapino na- 
bašninkus, ir, vadinas, eikite 
sau.

Palydėjo Dišius į kąpines 
apie porą šimtų automobilių. 
Brighton parkiečiai kalba; kad 
jie tokių didelių laidotuvių ne
atmena. Laidotuvių direkto
riaus J. Lulevičiaus patarnavi
mas

dėjimas, biznio “pickup”.
Pp. Miliauskai jau kelintus 

‘metus yra išėję iš biznio, tu- 
, taip biznio, 

kaip ir gyvenamų, o kai oras 
atšils, tai rengiasi statyti nau
jų, nes jie mano, kad ateina 
namų trukumą.

& * *
Praėjusį sekmadienio vaka- 

įrą adresų 5603 West Cermak

Populiarus Biznieriuj 
wrw~'v v;1

18 GATVĖS APIELINKĖ.— 
Nęklysiine pwkę> kad biznie
rius Wm. Zieck yra vienas iš 
populiąrįų žpionjų šioj koloųi- 
jpjf Jis yrą 2-jų tavernų, .2113 
ir ^119 So. Halsted St, savi
ninkus; be to, ųžląiko gražius 
kambarius pnvįeniams ųsme- 
nims.

Jis tapo populiarus per sa
vo draugingumu ir palaikyme 
su kaimynais šąntykių,

/ — B. P., Rep.

Chicagos Draugijų, 
Kliųbų Valdybos 

1937, metams
; r

DRAUGYSTĖS: PĄŲA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas pirm., 
6504 So. Rodk^ąll St.; Adam Su
baitis—pirm, pagelb., 1947 Striųg

Gąsper Pąkęjtįs.—put, rašt.,

■atsakantis. —

Cicero
Sugrįžo iš Floridos; demokra

tų bankietas.

Pp. Miliauskai, 1837 SoutJj 
49 court, praleidę mėnesį ląi- 
ko atostogų saulėtoj Floridoj, 
praėjusį sekmadienį gųgrįžo 
namo į Cicero. Atostogininkąt 
sveiki, piini energijos, atosto
gomis ir ilga kelione pilnai pa?' 
tenkinti. Pp. Miliauskai pirmą 
kartų atlankė Floridų, bet tai' 
nebus ’ paskutinis kartas, nes 
Florida yra stebėtinai maloniai 
ir gražus kraštas. i

Kaipo aktyvus biznio žmo-^ 
nes, pp. Miliauskai patyrė 4aug 
kę apie įvairias šajies dalis? 
apie pramonę — kas jpje byaiĮ-’!

iš Pąrkham ir 
Grąnt Works. Darbavosi su
rengimui ir keli lietuviai, Ti- 
kietų parduota virš 600 po 
$2.50 asmeniui. Už tai duotą 
gerti ir valgyti. Publikos susi
rinko daugiau kaip 500 žmo
nių, jų tarpe buvo ir lietuvių. 
Daugumoj bajikiete dalyvavo, 
bjznieriai ir mjęstp valdinin
kai.

Toastmasterią buvo Dap 
Lyons. Vakarieniauti pradėta 
su malda. Pirmų kalbų paša-.’ 
kė lenkų kunigas. Kalbėjo 
trumpai, pagyrė valdininkus, 
dar pareiškė, kad 2,000 sitf vir
šum lenkų esu visi su jais, val
dininkais.

Buvo daug įvairių kalbėto
jų. Visi linkėjo jlgų^ metų de- 
niokrątams. Net iš“ ę|iinijos. 
s veik inimus prisiuntė airių kle
bonas. Iš lietuvių ne vienas 
nebuvo iššauktas kalbėti. Va
dinasi, lietuviai atstovybės ne^- 
turi miesto valdžioje.

Po visų kalbų buvo floor 
s.how ir šokiai. Nepąisyta, kad 
yra gąyčnia. Ąbienjs pagerb
tiems įteikta dovanų po gra
žų žiedų. Gerai yra turėti stip
rių organizącijų. — D.

Peoples Liquor Store
2646 West 6?rd Strąet

TęR Republįc 8841 
Didejis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kąs ąteis SUŠiUQ ąpgąrsijnjimb 
nusipirks whblesale kainp mjH.

IHĮIIĮIIIĮII,! j...I II

JOHN KONRAD
MERCHAjKj? TA1LOH 

Išvalo, pręsija tąiso vyrą ir 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siutus.
2347 )y, mar^UEttė koad 

Tei. Republię 4306

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP
MINE RŲN STAMBIOS

NUT ............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MJĘSTE IR 
PRIEMĖČIUOSE

PAŠAUKITE rilENA AR NAKTĮ
Tel. KEOZIĘ M

$6.00

$5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.

TON.
TON.

|||||||R.IWHIH'R1 111 
TpL Cąnąl 1376

WILUAM ZIEČK
PIRMOS KUEKOS TAVERNAS 
Ųžląikoma gerus alus, arielka, 

Vynas i? Lengvi Skandžiai.
2113 SO. HALSTED SI1.

■mj .'Jtt d. 1

PriW<ū | V»teyki*s Visokios

3239 gū Halsted $t

1 rų 
•rupi

- -——— —----------- ■ ———————------------—r j , ■

SUSIRINKIMAI METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

TEKLĖ RUDIENĖ 
po tėvais Šed^iite

Rersįvskyre su šiuo pasą.ųlią’ 
Jcąyo 17 d., 11:45 vai. ryto, 
1937 pi., sulaukus pusės ąn>ž? 
gijn,uą Tauragės apškr., Vąipų- 
to pąrąpįįęj. X

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame ųųliudim® 

2 sųnųs Jpną ir Albiną ir mar
čią, brolį Karoli ir šeimyną, 
Springti,elde, ąeą.erį ir šeimyną 
O Lietuvoje tėvą Juozapą ir 
girniuj. <. .■

Kūnas pašarvotas 4.605 So. 
H.eįrmitage, <. Ąve, Laidotuvės 
įyyks kovo ‘ 20, šeštądieny, 8 
yąl. ryto iš j. F. Ėudeikip 
koplyčios į Šv; Kryžiaus pą- 
rap. bažnyčią,, kurioje atsibus 
gedulingos ' pamaldos už vė- 
Jiopčs sielą, O iš ten bus nu? 
lydėtą Į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Tekles Studienės 
gimįųės, draugai jr pąžįsĮąmį 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą-

Nuliūdę lįekąme:
Sumiš, marti, brolis, seserys,

,Patarnauja lai d. djr. J. F. Eų- 
r‘el?’Wds 1741.

. P'.ll’.»U.| ........... .......................—

Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įyyks 
kovo 18 d., 8 vai. vak. Almira Simans svet., 1640 Nortb 
Hancock s»t., Chicago. —Valdyba. \

SUSIPAŽINIMO PARĖ 
21-St PLACE and UNION AVENUE 

TA VERNO IR RESTAURANTO
Naujas savininkas rengia specialę Susipažjnimo Papę

8UBATOJ, KOVO-Mareh 20 O„ 1937
Adresu 701 West 21st Place 

UžpraAonia visi kostunieriai, kaimynai ir pažįstami- H.u$ 
Šauni muzika ir gardus užkandžiai VELTUI.

VIKTOR 8TĄNOVICH, Sąvinipkas.
<■- . J

wi' w.i m ii'

JUOZAPINĖ PAR®
Kovo 20 d., 1937 m.

Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir apylinkės lietu
vius į Juozapinę Parę; Bus gera muziką — linksminsimės 
visi. Kviečia JUOZAPAS IR KATRINA VIRKIETIS —

LUCKY TAVERN

AUGŲST WAZNONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu* 

19 d. kovo mėn., 1936 m., su
laukęs 52 metų amžiaus, gi- 
męs Panevėžio apskr., Kreke
navos Parap., MiPK^lripįą km.

Pąliko dideliąinę nuliudime 
moterį Helen, po pirmu vyru 
Dulskiene, sūnų Antaną, 3 
dukteris Estelle Ęernįck ir, 
žentą Albert, Helen ir Loretta, 
Augintini Andręw Dųlski, po 
įųkrą Edna Jeskęy ir žentą 
yVilHąm, brolį Steponą Ty^en- 
hauz ir brolienę Jennio jr daug 
kitų giminių, o Cleveland, Ohio 
brĄlj Ąlex Tyzienhauz,

Liūdnai atminėjai mųsų 
brangaus vyrų ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios $t, Ke- 
vin’s bažnyėioje, 105th ,Sti ir 
Torrence Aye. 19 d. kovo, 
1937 m. 7:30 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldąs, o paskui ir į namus 
po nųm. Į0323 Muskęgoų Avė. 
Mes Tąyę Musų brangusis vy
re jr tėveli niekuomet neuž
mirsime, Tų PUS mus jau ne- 
beš.ųgrįši, bet mes ąnksčiąus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

NuUudę )jekaiųe, 
Moteris, sūnūs, dukterys, žen- 

4.^2 .iiamiMitnla avis*«...

4550 So. Western Avė.; Frank 
Mię.klm, Jr—finansų rąšt, 4917 
So Kpųien^ky Ąyę.: Frąnk Meda- 
linski—kasiems, 8159 Emerald 
Avę.; Frank Margeviče—kontrbl. 
rašt., 4348 £o. )Vashtenaw Ąve.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Mąršąlką—AJaton šątkųs; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tąmkeviče ir Pętęr Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Urba Flower Shoppe 
Gėlėą Mylintiems—Vestuvėms— 

Bąnkįetams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

JOHANNA GRINCIENĖ 
p,o pirpiu vyrų žudienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 dieną, 5 vai. ryto, 1937 
m., sulaukus pusėms amž., gi
mus Detigalos parap., Rasei
nių apskrity.

Amerikoj išgyveno 40 me,tų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Feliksą Griųčių, 2 dukte
ris Jųhąnną ir Ąnelę ir žentą 
Vincentą Kubys, anūką Vin
centu, arnikę Valeriją, seserį 
Petroųelę žudięnę, švogerį Do
vydą žųdį, brolienę Petrųnelę, 
brolį Andrių Krislopaitį ir bro
lienę ir gimines.

Kųnąs pašarvotas 421 West 
Indiana Avė., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 22 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingoj pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten b,us nulydė
ta į Union Cemetery kapines, 

• St. Charles, III. .
Visi A. A. Johanna Grinrie- 

nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
pii dalyvauti Jaidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnayj- 
iną ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, žentas, 
ąeąerys ir gįminės. /

r; ”r—?■

A,
DOMICĖLĖ MARTINAITIENĖ 
NĖ, po tėvais Mikalauskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo J.5 d., 9:45 vai, vąkare, 
1937 ni., sulaukus pusės ąmž., 
gjmus Panevėžio apskr., Upy
tės parap., V ai š vilčių kąinie.

Amerikoj išgyveno 33 pietus.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris, Bernjęe Simel, žen
tą Juo^ąpą, Hattie Martinai
tis, 2 sųnųs Petrą, marčią Ma- 
rie ir Juoząpą, pusbrolį Kazi
mierą čepslcį ir ginjįpes, o 
Lietuvoje 3 seseris, brolį ir 
gimines.

Prjklaųsė prie §y. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Apaštalis- 
t,ė.S Mąjdos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 57.33 So. 
Morgan St. Tel. Eėnglewood 
6485. Laidotuvės įvyks pėt- 
pyČipj, kovp 19 d., 8:00 vąl. 
rytų iš namų į šr, Jurgio pa- 
rąp, bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Domicėlės Marti
naitienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

j/ųljūdę liekame,
Dukterys, Supai, žentai, Mar

čios ir kitos gijųines.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma- 
žeika, Tel. Yards 1138.

CLASSIFIEDADS
* «■1111'     '111 n 

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
32Į6 Sp. Halsted Street

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU BROLIO JONO Ą. 
JŲSTINECH ir Antano Sidaravi
čiaus; gyveno Chicagoje. Yra miręs 
Petras Justinas, kuris palikęs 
draudą. Prašau atsišaukti.

MRS. IDĄ JUSTIN 
Western Hotel

355 West Madison St.

Hę|p VVtonted—Mąle
Darbi ųjnkų Reikia

ap-

REIKALINGA INSURANCE sa- 
lęsmonų 2400 W. Mącjison Street, 
kambarys 332.

REIKALINGAS PATYRĘS žmo
gus j taverną, prie baro. Lengvas 
darbas, gera mokestis. 1519 East 
63rd Street.

REIKIA ANTRARANKIO kepėjo 
duonai ir biskvitams kepti, 11749 
So. Michigan Avenue. 

———(į——-

------ o——
REIKALINGA DVIEJŲ DARBI

NINKŲ prie pikniko daržo. Atsi
šaukite M.- MAKUTeNIENĖ, Biru
tės Daržo savininkė, Tel. Willow 
Springs 58.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos netoli Chicagos, Gera 
mokestis. 32Ą6 So. Emerald Avė, 
2 aukštas, užpakaly. P. J. Rimkus.

^Įliyi jĮ.IMIIMIŲMI. UI inimiMIJjRI iii r
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Business Chances
Pąrdarimui Bi«n|ąj

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Delicatessen. Pigiai. Galima laikyti 
ir bučernę, nes yra visi įrengimai. 
4 kambariai pagyveųimui. 29J55 So. 
Emerald Avenue, .

■>1 1 n1"! m1' ..'rvT1-"";1' t "t1!»11 m'rmygffy

PARSIDUODĄ TAVERNĄ, j^kių 
salė, pįlnąį įrengta. Kainą 0 įpen- 
gimą $500. Stakąs ant inventoriaus. 
Renda $50.00 mėnesiu/, g402 St. 
Charles Rd-« Bęllwodd, III,

PIRMOS KLASĖS TAVERNĄ.
56 pėdų baras ?- dgrę puikų t»iznj. 
Nesutinka partneriai. Viakįs yra 
puikiose sąlygose. TAri būti parduo
tą tųojąu. Kreiptis. 3147 So. Halsted 
St. arti Lietuvių Auditorijos.
-----------—-- - ......... I

PARSIDUODA TAVERNA—gera 
vieta nauji fikčeriai, negaųg pinigų 
tereikia. 1187 W\ Madison St.’

________ For Hent
RENDON AR PARDAVIMUI pil

nai įrengta grosernė ir mėsbs mar- 
ketas, 2400 St. Gbąries Rd„ Bell-

i,,...... . .................

Vartoti Automobiliai
' 1984 M. FORD SEDAN, rarilol Ir 
šjldytiivas. Turi paaukoti, White- 
hali SODO. . , s V
..1.11; 1=^ I  imi   II1

Furūiture & FisTures
R*.’ iandal-juisai

IEŠKAU GERO DARBININKO 
ANT FARMOS arti Chicagos, gera 
alga, geras darbas ant visados, at
eikit 6 vai- vakaro, 434.0 South 
Sawyer Avenue.
mĄ —■ iiiii m ■ 1111  11 n ....... . ——■ » «i m—i ■<— >■   i ■ ■ i n 11 n n ■■ i » .

tjelp SViinted—Feniale
Darbipinkių reikia j

REIKIA MOTERS ar merginos 
prie namų darbo, 12 metų vaikui 
prižiūrėti (eina mokslainę), tėvas 
dirba, du šeimoj, ant vietos gyventi, 
augusi moteris. Rašykit susitarimui 
— sunku mane rasti namuos. Su 
užmokesčiu susitarsime. 3416 Šę. 
latuąnjęą Ąye,,‘-M« Riekus,

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amėrikoniški .

kaurai , ............ $15—$20—$25
$1.00 Amer. Qyient kautai $80-r$35 
$185 gražus, nauji parlor

setai ............ ..................... $39—$49
$875 yertĄs 8 kųmp. įrengimas 025 
$600 vertės 4 kamb- įrengimas'

de imte .... :.„..... ............Z..^ $175
Atdara vąk. iki 9—Nedėjiųi iki 5 y, v.

5746 So. Ashland Ąve./.Ų’,',, 

p arms for Sale : 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA Ą0 ĄKRŲ FĄ<R- 
MA arti Irons, ' Michigan — >d20 
dirbamos, arti mokyklos. 
$1200.

JOE YUODSNUKIS,
611 l^evvis St., Ro£k£ord,

Kalna

Iii

JAUNĄ MERGINĄ ŠVARI bend
ram namų darbui, malonios darbo 
sąlygos, iiudymas. $6—$7; Podėli, 
Briargate 1566.

TTT- r r '--L...; 1 !-■ f-1

97 AKRŲ, PRIE gera
Žuvauti—yjetą randąriJ^ąri^ttą^Dėl 
smulkmenų rašykite Wm- Nickląųs, 
Ręųte į?, Marinettių Wjs. ;

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui be virimo, skalbimas pagal 
sutikimą, būti, ar eiti, $7.00.

5637 North Bernard. 
Įrviųg 4988.

—r-"-' —vv.1 41 1..r .■ ■.■ .77

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui. Vaikui prižiūrėti, būti, 
$7 savaitėj. Berkshire 050.

——~

MERGINA BENPRĄM NAMŲ 
darbui be skalbimo »r virimo, mažas 
apartmentas, būti, yįenąs vaikas.

Keystone 9262

PATYRUSI VIRĖJĄ, 2.0—3.5, kielę 
ruošęs dųrbo, nėra skalbimo, savas 
kambarys. Fairfax 0948,
--------------r—------- — ... .—----- :------------------ ■■----------

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui, būti geri namai; maža šeimą, 
gera alga, Hollycourt 1340,

MERGINĄ AR MOTERIS bend
ram namu darbui, maža šeima, sa
vas kambarys, ir vana, $6; Holly- 
court 2833.
-------—. į;. ... !'!■;'jy..................

PĄTYRŲSI MERGINA NAMŲ 
darbui, prižiūrėti kųdjkį, būti, aiėz’a 
skalbimo. ,$7; Briąrgąte ?36B.

s.

LEONAS MIRŽVINSKIS

mylimo vyro
19 $6 m.

metai, kai ne
atskyrė iš mu- 
vyrą ir brangų

Kviečiame visus: gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir po pamaldų .ateiti į nąipus^ 1944 
Caftalport Avenue.

Nuliu<,lę; , ?
. JtyotrC)ris Ona, Sųųųs Vladisląyp, ,Sęsuo Vincenta

Jau prgejo vieni 
gailestinga mirtis 
sų tarpo mylimų 
tėvelį.

Netekome sąyo 
ir tęyeli.0 kovo 19 d 
No.r$ laikąs; tęsiąs mes jo nieką-? 
dos negalėsime užmiršti.

Lai gailęstingas pievas sutei
kia jam ,ą$$ipą Otijsį-

Mjes atmindami tą io liūdną 
pasišalinimą j§ piusų tarpo, už
prašėme gedulingas Šv. Mišias 
už jo sielą, Šeštadienį, Kovo £0 
dieną, Dievo Apvcizdos Parapi
jos Bažnyčioje, 7:30 vai, ryto.

REIKIĄ MERGINOS bendram 
namų darbui — 4 kambariai, imrą 
virinio, nė skalbimo, — boti nakti
mis, turi mėgti vaikus, vienas vai
kas. $5.00. $569 W. Adams, Lyon., 
MansfjeĮd 1534.

REIKALINGĄ JĄUNĄ MERGAI: 
TĖ dirbti už -veiterką restaurante.

3828 S,o. Halsted Street.

RĘIKĄMNGĄ MOTERIS virėja 
restaųrantui. .3828 So. Halsted St.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, skalbti ir prosavoti, nėra 
virimo, .eiti. $7,00; Midway 8499.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, 2 vaikai, būti nėra virimo; 
Druck, 5547 Congress St., Colum- 
bus 8039. 

. ..... .
Financial 

Finansai-Paekolos

REIKALIN'GA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.4)0.

Praneškite Lithuanian Buildiug 
and Loan Ąssociątięn, 1739 Soutl) 
Halsted St., Chicago, /ll.

I Alfril/IO Siunčiam Gėles I lIVrlKIN telegramų j La v V 1*1111 V Visas Pasaulio
■ ■ ■j...... inĮ,i.iiiifii.Įn.iii.ii. Dalis.

KVIETK1N1NKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietaius

ŠEŠIŲ AKRŲ VAISIŲ KARMA 
moderniškų aštuonių kambarių Ra
mai $5500- Mayme Haųson, Sodus, 
Michigan.

PARDŲpRIU ARPĄ
2-fieti rezidencijoa namą aut tavam 
biznio namo. Gali atsišaukti ir agen
tai. 6101 Sq, statė St.

..?..

parduosiu arba nminysiu mu
ro narna 2-j« fiati# 5 ir 6 kambarių. 
Kainą

6 kambarių ka.tedž- Kainą $3,odo.
$tx>rąs su gręaerna ir R.ątas, Kai

ną $3,000. Rrighton Parke,
,J. LIPSKIS, 

<018 Archer Ąyąntte.’ .,
'i'S? rrr-.--------- L v v -rr s. r
PARDAVIMUI ar #WVMPI 

modama nmm krautuve, uždaryti 
porNąj; dviejų karų garažas 
mų kainą. 6515 So, Ąshlaud AvA»

daryti
M &-

S BAKENAI
Ą 4xl25,Mar- 

ųuette Parko apyRnfca^ kainą $875 
Wiilow Springs namas su dideliu 
lotu ir turima kitu Atgenu. • 

s. MICKEVIGE and 
6816 So. Weątern Avepue.

Remloek 0800, >t

■FTVr^. .■ »^-4 -4.1-- .'V*

PAUL M- S^ITli and COMPANY 
Real Esteto Loąm? lnsurwmo

Pe^am, pą» m?

nname nąpmą, įkandus ų ąuto 
mobdius, Tmpgi daug gm
namų nąrdayimvi Wbą marnymuį n; 
gerus bąrgenwj gzeitas įr teisingas 
patarnavimas. ReikąJm pritins ktei

4631 SO. ĄSWW Am 
Oftsąs g-yoą lubos SU /• /, Gri^h 
•si”.’:: !—-TT’ -rr-—■ Ą>TTt,

f NUOSAVYBES. | 
RENDOS KJLA

Dabar geras laikas -- • 
pagarsinti Savo 
ĮUjROĘN^.

T7

Payasąryj žmouea 
PEĘKA IK 
NAMUS.

NĄUJ IENŲ 
GĄ^INIMUS 
VISI SKĄlTQf,f

PAŠAUKIT MŲG

C ANA L 8500
• . '•

Musų apgarsinimų kainoi
RrW^.9P- J?f pakartoji-



8
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50,000 Darbininkų Strei- 
v ' .. ; . • ' ■ ; • *

kuoja Chicago j
r

Sustreikavo Cuneo Press, 7,000 darbinin
kų; riaušės taxi streike

Streikų banga apsemia vis trijų centinių laikraščių — 83 
daugiau ir daugiau dirbtuvių ir’centų už šimtą.
biznių Chicagoje. Nauji strei
kai kilo departamentinčse krau
tuvėse, spaustuvėse ir įvairio
se kitose įstaigose, kurios sam
do didesnius burtus darbininkų. 
Vakar streikavo apie 5O,C00 
darbininkų.i

Vakar taipgi pasireiškė riau
šės taxi streike. Maršuodami 
per miestą, streikieriai veikė į 
streiklaužius, o taxi automobi
lius apvertinėjo. Suvažiavo apie 
pusė miesto policijos streikie- 
rius malšinti.

Stambiausias streikas kilo 
Cuneo Press spaustuvėje, kur 
dirba apie 7,000 darbininkų.

200 pardavėjų “atsisėdo” Lo- 
gan departamentinėje krautu
vėje, ties 2779 Milvvaukee avė. 
Rengiasi streikuoti darbininkai 
stambioje vaistinių “grandinė
je”, Chicagoje.

Apie streiką kalba’ ir Chica- 
gos laikraščių kioskų savininkai 
ir laikraščių pardavėjai. Jie ne
patenkinti komisu, kurį dabar 
gauna nuo didžiųjų angliškų 
laikraščių. Nuo laikraščių, ku
rie parsiduoda po 2 centus jie 
gauna 60 centų už šimtą; nuo

Testreikavę dešimts minučių, 
algų pakėlimą laimėjo Paragon 
Dye Casting Company, 2701 N. 
Pulaski avenue.

Stevvart Die Casting Corp., 
4535 N. FuIlertiOn avenue, “sė
dintieji” streikieriai apleido 
dirbtuvę, policijos spiriami. Jie 
reikalauja 75 centų valandai ir 
40 valandų darbo savaitės.

Acme Paper Bcx and Case 
Co., 2427 W. 14th Street, pa
skelbė lokautą 200 darbininkų.

Streikai vyksta dar ir šiose 
dirbtuvėse ir bizniuose:

Eljay Co., 400 West Erie st.
Schutter-Johnson Candy Co., 

1013 Grove avenue. 600 strei- 
kierių. Bendrovė sutiko derėtis.

Cotton Specialties Co., 832 
JSuperior slt

Ebrd-Hopkins Co., 400 West 
Erie Street.

Dura Metai Products Co., 
2649 N. Kildare tave.

Kirchheimer Brothers, 435 
W. Ohio Street.

Wilson Sporting Goods Co., 
2037 Powell avenue.

Durolite Pencil Co., 1001 N. 
25th Street.

Hump Hair Pin Co., 1918 
Prairie avenue,

Wilson and Bennett Mfg. Co. 
6532 S. Menard avenue.

Nellie Ann Dress Co., 2241 
S. Halsted Street.

LIKVIDUOTI STREIKAI:
Acme Photo Frame Corp., 

674 Kingsbury avė. Pakeltos 
algos.

American Linen Supply Co., 
829 N. Franklin avenue.

Nu Deal Box Co., 2509 W. 
22nd Street.

Comet Modcl Airplane and 
Supply Co., 2509 W. 22nd st.

Federaliai arbi'tratoriai vakar 
pasiūlė taxi bendrovėms ir 
streikieriams išrinkti arbitraci- 
jos komisiją ir streiką likvi
duoti. Du atstovai privalo, būti 
nuo streikierių, du nuo bendro
vių. Penktą bešališką asmenį 
išsirihks arba šie atstovai arba 
paskirs jį gubernatorius. /
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Nuteistas į Kalėjimą
Albert Belisko, 30 metų, 

3645 Wallace Street, buvo nu
teistas $100 ir sumokėti kaš
tus už įvažiavimą į gatviaka- 
rį prie 42-ros ir Halsted gat
vių. Belisko važiavo girtas.

UŽVEDĖ DIVGRSŲ BYLAS

Konstantin Zilinskis, prieš 
Kazimiera Zilihskis.

Stanley Miknius prieš Anna 
Miknius

Dorothy Yurgilas prieš 
Charles Yurgilas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
'v ■ ■■ ............ ...................r.................................. ......................................................

Paliuosavo už Jau-na-Nuo ,o ,fliko nuolal mn,y
uos Dukters Kavalie

riaus Nužudymą
Kri minai is teismas vakar 

paleido nuo bausmės Andrew 
Hoagland, 555 N. Waller ave
nue, kuris nužudė įnamį, Ed- 
ward Krathefer. Įnamis pir
šosi Hoaglando 9 melų duk
terų i..

Užuojauta Briedžiui
Sekmadieni, kovo, 14 dieną, 

pasiekė Chicągą žinia iš saulė
tos Kalifornijos, kad mirė ta
lentingas muzikas Viktoras 
Briedis, chicagiečio Vinco 
Briedžio sūnūs. Dar neprabė
go du metai, o jau antras 
skaudus smūgiu užgavo Vinco 
Briedžio šeimyną.

Aš Vincą Briedį pažįstu iš j 
jaunų dienų, kai jis Lietuve-; 
j e gražiai giedodavo. Jonis- ; 
kietos, kurios gyvena dabar. 
Chicagoje, prisimena kaip jos, 
sulaukusios sekmadienio, ei
davo į bažnyčią, kad išgirsti 
Briedžio gražų balsą ir giedo-

Pats Vincas Briedis, buda-,. , . . Andriaus Strikoho žmona-nias didelis .^pyjctoias muzi- T , ... ,i • i -i I kapines velionę palydėjokos ir dainosu^l* savo vaikus . .... ... , ..skaitlinga partija aulomobi-
; a 1 Koplyčioje ir kapinėse 

kalbėjo V. B. Ambrose.
Lena '.Strik olienė

daino&^jp savo vaikus , ....skaitlinga
Pirmą kartą vykdamas į A- 

meriką turėjau progos susiti-. 
kti su draugu. Briedžiu Liepo-1 Velione 
juj, o 1912 metais, atvykęs iš mirė ligoninėje. Paliko 13 me- 
Pennsylvanijos į Chicagą, su- tų dukrelę Genevicve, vyrą ir 
sipažinau ir su Briedžižo žino tris podukras. —-š.

davomės ir draugiškai gyveni
mo reikalais pasikalbėdavo
me. •

' č ■

Po metų atgal, man viešint 
Lietuvoj, atėjo žinia apie mir
tį drg. Briedžio žmonos. La
bai širdis skaudėjo ir papa
sakojau kitiems apie Bronę 
Briedienę, šiaulietę, kuri savo 
inteligentiškumu ir nuoširdu
mu buvo pavyzdinga visiems 
ją pažinojusiems.

Mielas drauge Vincai, per
gyvenai kantriai liūdnas va
landas mirusj brangiai tavo 
žmonai, linkiu taip pat per
gyventi širdies skausmus išti
kus sūnaus nelaimei. Reiškiu 
tai]) pat širdingos užuojau
tos Aldonai, Algirdui ir Hen
rikui Briedžiams.,

—7?. Šniukas.

Pirmadieni buvo 
palaidota Lena 

Strikolienč

Pirmadienį, kovo 15 d. iš 
Lachavvjcziauš koplyčios bu
vo nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines Lena Strikolic- 
nė, West Si dės biznieriaus,

RADI O ... . ... „ '
Budriko programas 

WCFL
Toks puikus programas, 

kaip pereitą sekmadienį, labai 
retai pasitaiko girdėti” — taip 
dabar kalba žmonės visur. *■

Ir iš tikro tai buvo šaunus 
programas. Didžiulė Budriko 
radio orkestrą išpildė keletą 
puikių numerių. Dainininkas 
Stasys Rimkus, pritariant or
kestrai, puikiai sudainavo “To- 
reodoro” ariją ir “Vainyką” iš 
liaudies dainų. O ką bekalbė
ti apie tą šaunųjį moterų cho
rą iš Rožių žemės? Jų harmo
ningas dainavimas, gera inter
pretacija ir tinkamai pritaiky
tos dainos darė maloniausi 
įspūdį: rodos, taip ir nešė mus 
į gimtąjį kraštą... Gal vėl ka
da nors jų dainavimą išgirsi
me.

Reikia išreikšti padėką ir šių 
programų leidėjui, p. Juozui 
Budrikui, už jo gražius radio 
programus ir rūpestingą jų 
prirengimą. Nepraleiskite Bu
driko programų kiekvieną ket- 
vergą iš stoties WHFC nito 7 
iki 8 vai. vakaro.

— Visa šeimyna.

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

Ketvirtadienis, kovo 18, '37

7 Sužeisti Gatviaka- 
rio-Troko Nelaimėj
TOWN OF LAKE — 7 žmo

nes buvo sužeisti gatviakario- 
troko nelaimėje ties 4131 So. 
Ashland avenue.

Trokas įvažiavo į gatviaka- 
rį, vengdamas susirėmimo su 
kilu automobiliu.

Tarp sužeistųjų lietuvių ne
buvo. Apie 50 keleivių buvo 
smarkiai sukrėsti.

Suimtas už Automo
bilio Pavogimą

Policija suėmė 28 metų 
Marųuctte Parko jaunuolį, 
Bruno Bartkų, 7151 South 
Fairfield avenue, už pavogimą 
truko pereitą pirmadienį.

Šįvakar Švęs 
“Juozus”

šįvakar “Juozų” vakarėlius 
rengia visi Juozai aludininkai. 
Savo varduves ypatingai šau
niai paminės Juozas Liepa, 
Liepos daržo savininkas, Wil- 
lo\v Springs, III., Juozas Rūta, 
3267 So. Halsted istrect, Juo
zas Rachunas, Auditorium Ta- 
vern savininkas ir Juozas 
Martin, 4919 South Halsted 

'strect. —VBA.

Peiliu Nudurė Žmoną ir Suną

TĖVAS NUŽUDĖ MOTINĄ, BROLĮ. — Anna Uher, 6431 
S. Bishop avė., verkia sužinojusi, kad tėvas, Frank Uher 
nužudė jos motiną, savo žmoną, Marie, ir 32 metų brolį, 
šunų John. Mergaitę ramina kaimynė. (N-nų Acme Photo)

UHER’Ų ŠEIMYNA. — Uherų šeimynos paveikslas, trauk
tas kelis metus atgal. Sėdi Uherai; stovi jų vaikai, Pau
line Uher, Micha'el, John. Uher peiliu nudurė žmoną ir
sūnų. . . I ■

NUŽUDĖ UOŠVĘ. — Ne.w Yorkietė Bessie Bartnofsky 
(viduryje), kuri buvo suimta už uošves, Esther Bartnof
sky nužudymą. 75 metų senutė buvo rasta negyva su su
šaudyta galva. (N-nų Acsne Photo)

UHER’Ų ŠUO. — “Quen- 
nie”, kurios lojimas prišau
kė kaimynus į tragedijos 
paliestus namus.

UHER’Ų NAMAI. — Uhe- 
ių namų “purčius”, kur Uher 
nužudė savo žmoną ir sūnų.

LAUKIA PROGOS SKRISTI. — Lakūnė Amelia Earhart 
Putnam prie didžiulio lėktuvo, kuriuo žada’ skristi aplink 
pasaulį. Lakūnė laukia gero oro*

“BUDELIS” ILSISI. — Gen. Tuepo de Llano (dešinėj),
KELIONĖS MARŠRUTAS. — žemlapis parodo lakūnės 
Amelia Earthart Putnam pasaulinės kelionės maršrutą. 
Pradės ir užbaigs kelionę Californijoje*

vienas iš Ispanijos sukilimo vadų paėmė trumpas atosto 
ga‘s nuo musių ir nuėjo pamatyti bulių muštynių. Jis plo 
ja toreadorui*

NUKENTĖJĘ TAXI. — 
Skylė išmušta taxi automo
bilyje prie Belmont ir Sheri- 
dan Road, Chicagoje.

Šis automobilis buvo gerokai 
apgadintas Chicagos taxi 
streiko kovoje tarpe strei
kierių ir streiklaužių.

“SĖDI”. — Visi dabar “sė
di”. Neatsiliko nei Chicagos 
Cromvvell Paper B*a'g Com
pany, 4801 Whipple street.
Reikalauja algų pakėlimo.




