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Iš Mokyklos Griuvėsiu Išimta Jau 500 Lavonu
lai Buvo Baisiausia Nelaime
Amerikos Mokyklų Istorijoj

Eksploziją New London, Tex., mokykloj 
iššaukė susikaupęs naturalis gasas. Dar 

nebaigta kasinėti griuvėsius.
PASKUTINIAI LAVONAI IŠIMTI Iš GRIUVĖSIŲ. \

HENDERSON, Tex., kovo 19. — Iš sugriautos New Lon- 
dcn mokyklos griuvėsių liko išimti paskutiniai vaikų ir moky
tojų lavonai. }

Vieškelių policijos^ kapitonas Walter Elliot sako, kad vis 
dar nėra tikrų žinių, bet reikia manyti, kad žuvusių skaičius 
siekia tarp 500 ir 600.

(Kita žinia sako, kad iš griuvėsių išimta 488 lavonai. Bet 
kiekviena žinia paduoda vis kitokią skaitlinę). "

ŽUVO 502 VAIKAI, 17 MOKYTOJŲ.
NEW LONDON, Tex., kovo 19. — Visi lavonai jau yra 

išimti iš griuvėsių — lavonai 502 žuvusių vaikų ir 17 moky
tojų.

Rytoj fvyks žuvusiųjų masinės laidotuvės ir pamaldos. Iš 
visur gabenami karstai žuvusiuosius palaidoti. Dauguma jų 
bus palaidoti bendrame kape.

NEW LONDON, Tex., kovo “Aliejus ir naturalis gasas 
19. —• Naturalis gasas, kuris. yra didžiausia mineralinė pa- 
praturtino rytinępraturtino rytinę dalį Texas laima rytinės Texas dalies. Be 
valstijos ir padarė šią apielin- jų nebūtų šios mokyklos ir 
kę Amerikos kuro imperija, į niekas iš musų čia nesimokin- 
pasiėmę mažįąjįsia į 50Q vaikų 
gyvastis, sugriaudamas vietos 
bendrą m$kytdą,t* kuria didžia- 

f vosi visa ši apielinkė. Vaka
rykštė eksplozija vietos moky
kloj buvo didžiausia nelaime'

* mokykloj visoj Amerikos isto- * 
rijoj.

. šiandie visa apielinkė per 30 
mylių yra likusi be paaugu
sių vaikų ir ‘šimtuose namų 
girdimas tik verksmas ir rau
dojimas tų tėvų, kurių vaikai 
žuvo šioj baisioj nelaimėj.

Walter Elliot, Texas vieške
lių policijos kapitonas sako, 
kad ikišiol iš mokyklos griu
vėsių išimta jau 500 lavonų, 
jų tarpe lavonai ir 17 moky
tojų. Manoma, kad skaičius 
žuvusių gali pasiekti 600.

Tečiaus kadangi visa domė' 
yra, atkreipta tik j gelbėjimo 
darbą ir kasinėjimą griuvėsių, 
ir kadangi išimti iš griuvėsių 
lavonai yra išvežti į įvairius 
apięlinkės miestelius, tai nė 
dabar dar negalima nustatyti 
tikslaus žuvusių ir išimtų iš 
griuvėsių lavonų skaičiaus. 
(Kiekviena žinia iš nelaimės 
vietos įvairiai apskaičiuoja žu
vusių skaičių — nuo 425 iki 
700). _

Apie 200 vaikų liko sužei
sta.

Iš griuvėsių liko išimta mo
kyklos lenta, ant, kurios krei
da buvo užrašyta šie dabar 
taip skaudžiai ironiškai skam
bantys žodžiai:

to R Flta
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Veikiausia lietus; maža 
maina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 35°.

Saulė teka I

VISOJ APIELINKĖ? VEIK NĖRA VAIKO ' Teismas Įsakė Areštuoti 
Chrysler Streikierius

Teismo įsakymu gali būti areštuoti lai 
kantys dirbtuves 6,000 streikierių

Mich., kovo 19. daugiau žmonių, arba neateis 
pagelbon valstijos milicija.
• Įsakoma areštuoti ir “agen
tai”, turbūt unijos viršininkai 
kurie bando vesti su Chrysle 
riu derybas.

Gub. Murphy dabar laike 
atskirus pasitarimus su . kom
panijos ir unijos viršininkais 
bet unijos derybos su kompa
nija yra nutraukusios. Chrys
ler atsisakė matytis ir Johr 
L. Lewis, nors abu jie dabai 
tyiją New York e.

DETROIT,
— Circuit teismo teisėjas 
Campbell išleido įsakymą areš
tuoti visus 6;000 streikierių, 
kurie laiko užėmę aštuonias 
Chrysler dirbtuves.

Bet 'ar ištiks susirėmimas 
tarp šerifo ir streikierių pri
klausys nuo paties šerifo. Pats 
šerifas Wilcox pr i pažysta, kad 
čia turi nuspręsti jėga, o jis 
nebandysiąs šalinti streikie
rius, iki arba nebus duota jam

Tekstiles pramonė 
pakėlė algas

LOJALISTAI ATSI
ĖMĖ BRIHUEGA

BOSTON, Mass., kovo 19. — 
Naujosios Anglijos medvilnės 
audinyčios paskelbė pakeisian
čios savo darbininkų idgas nuo 
kovo 29 d.

Stumia sukilėlius atgal Guada 
lajara fronte.

MADRIDAS, kovo 19. — Lo 
jalistai smarkiomis atakomii 
atsiėmė miestelį Brihuegą, Gua 
dalajara fronte. Miestelis yr; 
visai sunaikintas lojalistų bom 
bų. Jame buvo veikiančių ta 
me fronte italu štabas.

Paskantinti šiuo laimėj imi 
lojalistai naujomis atakomis 
pasivarė dar toliau į priekį, ; 
kalnus ir apsupo kelis sukilo 
lių batalionus. Tečiaus apsup 
tieji legionai nedaro didelio pa
sipriešinimo.

Tuoj po to algų( pakelinių pa
skelbė ir septynios didelės vil
nų audinyčios Lawrence, Mass.

Bendras pakėlimas algų be
sius apie 60,000 darbininkų.
‘ ' Algų pakėlimų audinyčios pa
skelbė tik tada, kada industri
nės unijos pradėjo smarkų va
jų ' suorganizavimui visų tek
stilės darbininkų.

tumėm savo pamokų”.
Kaip sako gi - sužeistas mo

kyklos viršininkas Sha\v, eks
plozija įvyko dėl prasisunku* 

; šio į mokyklą naturalio gaso, 
Į kurio šuliniai buvo pačiame 
mokyklos kieme. Pati moky
kla irgi buvo apšildoma natū
raliu gasu, kuris buvo suves
tas tiesiai iš šulinių. O natū
rali gasą užuosti negalima; 
be to jis greitai sprogsta su
simaišęs su oru.
Nelaimė prieš pat paleisiant 

mokyklą.
Eksplozija. įvyko 3:20 vai. po 

piet, tik už 10 minučių prieš 
paleisiant mokyklą. Buvo ma- 

’rioma tą dieną mokyklą palei
sti 45 min. ankščiau, dėlei bė
gimo rungtynių, bet paskutinę 
minutę tas nutarimas liko at
mainytas. Jei mokykla butų 
buvusi paleista ankščiau tai 
nebūtų žuvę vaikai, dabar gi 
išsigelbėjo tik 45 rungtynių 
dalyviai, kurie buvo paleisti 
ankščiau, m
’ Pradinės mokyklos mokiniai 
buvo paleisti ankščiau ir ten 
žuvusių nėra. v

Prie mokyklos buvo suva
žiavę daugelio vaikų tėvai par
sivežti savo vaikus 
tikusi eksplozija 
daugelį tėvų.

Eksplozija ištiko
{spėjimo. Urnai pasigirdo tren
ksmas, mokyklos stogas paki
lo ir lig pakibo ore, sienos gi 
ėmė griūti, o ant griuvėsių už
krito ir stogas. Tik tie, ku
riuos sprogimas išmetė per 
langą, liko sužeiisti. Visi kiti 
vaikai ir jų mokytojai ir mo
kytojos liko palaidotį griuvė
siuose. /

New London mokykla buvo 
skaitoma didžiausia kaimo mo
kykla Jungt. Valstijose; jos 
pastatymas kainavo $1,000,000 
ir ją lankė apie 1,500 vaikų.

Po įvykusios nelaimės suju
do visa apielinkė. Aliejaus lau
kuose darbas apsistojo it. vi- 

5:55, leidžiasi si skubėjo į nelaimes vietą. 
Tuojaus tūkstančiai žmonių

Pasiruošus tolimes 
nėn kelionėn

pra<

per-

namo. Iš- 
užmušė ir

be jokio

“40 MYLIŲ APIELINKĖJE VEIK NĖRA VAIKO AUKŠČIAU PENKIŲ KLIASIŲ 
mokykloj” vakar pranešė telegramos iš New London miestelio, Texas valstijoje, 
kur baisioj mokyklos ekspliozijoje žuvo .502 mokiniai ir 17 mokytojų.

Kai kurie mokiniai buvo sudraskyti į šmočiukus. Vienur buvo galvos, kitur 
rankos, trečioj vietoj — kojos, etc. Per visą naktį ir vakar dieną šimtai aliejaus 
darbininkų rinko kimus iš griuvėsių. Retas kuris mokiny^ išliko gyvas.

Viršutiniame paveiksle gelbėtojai neša, sumetę į ryšulį, kelių mokinių sudras
kytų kūnų dalis. ' ' ‘

Apačioj jatinutė sprogimo auka, kuris negyvas, bet išliko nesudraskytas. 
(Kiti paveikslai paskutiniame puslapyje) Naujienų-Acme Photos

stojo ardyti griuvėsius, bet -ką ir tiksliau sutvarkyti gel- 
nors vėliau tapo atvežtos ir 
moderniniai kastuvai ir krei- 
nai, dar ikišiol nėra baigta ka
sinėti griuvėsius ir darbas prie 

’jų tebesitęsia. Manoma, kad 
dar daug lavonų bus surasta 
nukritusių į mokyklos rūsį.

Vaizdas ištikus nelaimei bu
vo neapsakomas. Pasak arčiau 
buvusių ir patį sprogimą ma
čiusių, sprogimo metu ėmė kri
sti per mokyklos langus kojos, 
rankos ir kitos kūno dalys už
muštųjų. Viena mergaitė liko 
išblokšta per langą, bet stik
las jai koją kaip aštriu peiliu 
nupiovė. Išimami iš griuvėsių 
lavonai irgi yrą baisiai sudra
ikyti, taįp^kad ikišiol tik ne
didelę dalį lavonų t pasisekė 
identifikuoti.

Įvykusi baisioji nelaimė ii-

bėjimo darbą. Net iš tolimų 
vietų lėktuvais atskrido gydy
tojai ir slaugės. Išimtieji iš 
griuvėsių lavonai buvo deda
mi krūvomis, kraunami į tro- 
kus ir vežami į apięlinkės mie
stelius. Raudonasis Kryžius ir
gi atsiskubino su pagelba. 
Prezidentas Rooseveltas, kuris 
dabar randasi Warm Springs, 
G*a., irgi įsakė visoms vald
žios įstaigoms prisidėti prie 
gelbėjimo ir šelpimo darbo. Vi
sos apięlinkės ligoninės ir tuš
tesni namai, perpildyti sužeis
taisiais.

servatyvis”, nes “nieko nedary
damas gali privesti prie radi
kalių ir apgailėtinų žingsnių”.

Lewis sako, kad prie dabar
tinio teismo sąstato negali bū
ti patvirtintos jokios dabarti
nės administracijos pravestos 
reformos. Pasak jo, konstituci
nė pataisa dar nėra reikalinga, 
bet yra reikalingas teismas, ku
ris pripažintų dvidešimtąjį am
žių ir su tuo faktu skaitytų- 
si.

Paėjo gapdai, kad ateinančią 
savaitę gal komitetui liudys 
pats teismo pirmininkas Hughes.

Ragina reformuoti 
augs, teismą

Vokietijos darbi
ninkai negali 
keisti darbo

Įvykusi baisioji nelaimė ii- WASHINGTON, kovo 19, — 
gai pasiliks visos šios apielin- William Draper Lewis, direkto

rius American Law Institute,kės atminty.
Iš Dalias, Tex., jam atvežtą pareiškė senato teisminiam ko* 

200 karstų laidoti žuvusius, i’mitetui, kad prezidento Roose- 
/ Visoj apielinkėj paskelbtas velto pasiūlytas reformavimas 
karo stovis, kad palaikyti tvar- augščiausiojo teismo yra ”kon-

BĖRLYNAS, kovo 19. — Ofi
cialiai, įsakyta laukų, taipjau 
metalo ir konstrukcijos darbi
ninkams pasilikti prie savo da- 
bartiriių darbų laike Vokietijos 
kovos už savo ekonominę ne
priklausomybę. ♦

. ' . ..

ITONOLULU, Hawaii, kovo 
19. — Audros jos kelyje su
laikė Amelia Earhart išskridi
mą antram šuoliui neištirtu ke
liu į nedidelę Howland salą. Bet 
ji yra pasiruošusi skristi tuo- 
jaus, kaip tik nors kiek page
rės oras, gal dar šįvakar.

* Jos lėktuvas dabar yra tai
somas, nes pasirodė, kad po 
2,400 mylių skridimo iš Cali- 
fornijos į Hawaii salas lėktu
vas yr-a reikalingas didelio per
taisymo.

Mrs. Simpson gaus 
perskiras

LONDONAS, kovo 19.—Mrs. 
Wallis Simpson, dėl kurio ka
ralius Edvardas VIII atsižadė
jo sosto, gaus perskiras. An
glijos perskirų teismas pašali
no paskutinę kliūtį perskiroms, 
atmesdamas Įtarimą dėl buvi
mo abipusio susitarimo gauti 
perskiras.

Dabar belieka atlikti tik pas
kutinis formalumas — išduoti 
perskiras. Bet ji jas gaus tik 
balandžio 27 d.
i ATLANTA, G»a., kovo 19.— 
Dr. Sam Green liko įkalintas 
/už paniekinimą teismo, nes jis 
liudydamas vienoje byloje at
sisakė išduoti “profesionalę 
paslaptį”.

BARSTOW, Cal., kovo 19.— 
Anton Speth, 52 m. ir jo 
nūs George, 17 m., liko 
mušti elektros jų dvare 8 
atstume nuo čia.

su- 
už-
m.

Išžudė savo šeimyną 
ir pats nusižudė 

r...... ......
TACOMA, Wash., kovo 19 

— James Merritt Arthur, bu* 
vęs manažeris tairų kompani
jos, išžudė visą savo šeimyną 
ir tada pats nusižudė.

Tyrinėjimai parodė, kad jis 
savo puošniuose namuose pir
miausia nušovė savo žmona 
Anna, 40 m., paskui gi nušo
vė dvi dukteris, Mary Ann, 
15 m. ir Janet, 8 m., kada jos 
sugryžo iš mokyklos. Rūpes
tingai nuplovęs jų kimus, jis 
pašaukė lavonvežini į ir tada 
pats nusišovė.

Užsimušė 4 Japoni 
jos lakūnai

''TOKIO, kovo 19. — Keturi 
Hamamatsu oro korpuso kari
ninkų liko užmušti sudužus plan
tacijoj Shizuoka perfekturoj 
jų bombbardavimo lėktuvui.

PER
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Proga!
Mrs. Anelia K. Jarusz

Svečiuose pas sūnų Rockforde. — Kazimierų vardinės.— 
Dailės Ratelio koncertas. — Martinas įsigijo naują 
“Nash.” — Sustreikavo keturių krautuvių darbinin
kai. ■ :

Kovo 14 d. sumaniau su vai
kais '(žentas, duktė ir sūnūs) . 
nuvažiuoti į Tlocldfordą ir ap
lankyti savo sūnų, Dr. A. Bras 
ze, kuris gyvęna adresu 1626 
Aubųrn St., o praktikuoja Joh
nson klinikoje.

Apie 9^0 vai. ryto su nau
juoju žento “Laiayecte’u'' pasi
leidome Kockiordo Imk. Apie 
penkioliką minučių iki dvylikes 
jau buVoinė vmivje. Ndtoii k'oc- 
kiordo užtikome ir smego. Ta
čiau pačiame mieste per Visą 
dieną buvo gražu. Tik grįžtant 
namo vėl teko su sniegu susi- 
aurti.
• Iš sūnaus patyriau, kad Rock 
fo'rde buvo pradėtas 'statyt nau
jas tiltas. Tačiau kai potvyniai 
U2.ejo, tai ir visas darnas su
stojo. Juo Lbiau, kad dvi dl- 
ueiės masinos hko Vandens ap
semtos. Bats mačiau, kaip vie* 
nos mašinos vos “nugara" ky
šojo; kita irgi vos iš vandens 
riogsojo. Apskaičiuojama, kad; 
nuoytoiių padaryta už Jį>75,0j00. 
Apdraudos neturėta.

Buvo planuojama tiltas baig
ti birželio 1 d. Bet kada jis da
bar bus baigtas, tai sunku pa- ’ 
sakyti.

kas sūnų beviešėdami, klau
sėmės ir p. Budrike programos. 
GaJma pagirti, — programa bu
vo visai gera. j.

—o— <

Kovg 7 d. šv. Petro parapijos , 
svetainėje įvyko Kazimierų var
dinės. Ta proga buvo paruošti 
pietus. Neaplenkė ne manęs,’—- ' 
turėjau ir aš vardinėse dalyvaus, ’ 
ti. 'p

Dalyvavo visai nedidelis žmo- 1 
nių būrelis. Visai kitaip būdavo 
kun. Urbonavičiaus laikais, ka- i 
da “Kazimierų” susirinkdavo 
pilna svetainė. Dalyvavo visokių j 
pažvalgų žmonės; visi, taip sa-'i 
kant, išsitekdavo ir smagiai pa
silinksmindavo.

šį kartą iš laisvųjų tik aš vie
nas buvau. Į vardines neatvyko 
ir daugelis Kazimierų, kurie 
parapijai priklauso.

tuvių darbininkai. Tiksliau sa
kant, darbininkės, nes tose: 
krautuvėje daugiausia moterys: 
dirba, iteikalauja algų pakėli- 

,mo ir darbo valandų sutrumpi
nimo. '

Dabar darbininkės gauna nuo 
12 iki 15 dolerių jper savaitę ir 
dirbti turi 46 y2 valandas. Rei
kalaujama darbo valandos su
trumpinti iki 4'0 Va’andų, o al
gas pakelti nuo 18 iki >20 dole
rių per savaitę.

Dabartiniu laiku visos krau
tuvės yra pikietuojamtos su iš
kabomis “Unfair to Organized 
Labor.” Kolkas sunku numaty
ti, kada šis Streikas bus likvi
duotas.

Jei kuriepas asmenims pri
klauso gauti išmokėjimas iš se
natvės pensijų fondo Chicagoj, 
tai jie turi kreiptis šiuo reikalu 
į Socialio Sąugumo Tarybos ofi
sus adresu 173 West Madison 
Street, o ne į apskrities ofisą, 

,kurs randasi adresrį? 211 West 
Wacker DriVe. Tokį įspėjimą da-: 
ro K. L. McCarthy, Socialio Sau
gumo Apskrities direktorius.

—C. K. Braze.

General Motors ra
dio koncertas

< 1 - - ■ 1

Ateinantį sekmadienį, kovo 21’' 
dieną, General Motors radio 
koncerte nuo 10 iki 11 valandos 
vakare (rytinių valstijų laiku), 
dainuos pagarsėjusi negrų dai
nininkė Mariana Anderson. Jai 
pritars General Motors simfoni
ne orkestrą, susidędanti , iš 70 
instrumentų ir vadovauj ama 
Erno Rapee1. Programas bus 
transliuojamas per visą šalį tin
klu NBC-WEAF stočių. Verta; 
pasiklausyti šio programo.

EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės 12 d. 1937 
CUNARD WHITE STAR LAIVU 

“AQU1TANIA”
Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus ūžsi- 

sisakykfte vietą ant laivo.
Iš New Yorko į CherboUtgrą per 6 dienas, 

o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą.
Pamatysite Paryžių, Berliną ir iatus miestus be jokių 

EXTRA ISLAMŲ!
220 svarų bagažo galite vežtis Veltui, o kas viršaus — 

reikės primokėti pp 4č už svarą.
Laivakortes iš New Yorko į Rlaipedą .trečia IčlešaJų' vie

na pusę $107.50—į abu prisės $192.00. A '

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

Vėl siakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chičagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, g a? 
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilygint! siavO 'dirbtuvėms. -

Pats gražiausis it didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur7 visoše Suv. Valstijose.
. . ' ' 1 s 1 ■ . 1

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo
garantija. >
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1936 
Blymouths, 1936 Grahams, l;2i36 Dodges, 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles ■— už

/ . Y , r

plisę kainos ir; kai kurie mažiau kaip už pusę.
Tarime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 

Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
*Piackiards
yra daromi modeliai
pigiai kaip $95.00.

*• • ' ■ t ■ *

UžUkHnamej kad Sutaupysite Mažiausiai
. ’ . 50 Nuušimžių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
\ Mes priimšintė jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 
gąkte mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
metu. ' • ?a-‘, "

<■ • c ' ’f • •' •

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kasi vakarą ‘įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

II. S. Auto Finance to.
1340 H 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jusą keliones išlaidas, 
kaili pamatyti Šiuo& nuostabius bargenus.

..   d Į|iiTwwni II ir .......... imu iH i Hinritiiiii;i inuiil « 
.......... ■ - -- -•    l nr M u .r n       r ■> Iii   .i ■ r, „n ■ ■ ■ ■■

— faktiškai visų išdirbysČių ir kokie tik
- virš 200 karų išviso už taip

1739 South Halsted Street 
.Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekma dieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

II III t II   M UI Ii i I
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■SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 Sd. Westerii 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse,, 
duodu massage 
electric t r b a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone CanaI 6122

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nūo 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutarti 
Rez.6631 S<>. California Avenue

Telefonas Republie 7868
■ - \ -.......— > • - «........... , ■ -■■ ,T, .. • -

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halstbd St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1810 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 280*1 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rovkwell St- 
-Telephone: Republie 9723

KL. JURGELIONIS
/ ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737 M

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS 

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

MarųueMte Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— <8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki G 

Vai. vakare ir mgal sutartį.

Tel. Office Wentwortli 6830 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
<>900 So. Halsted St

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

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

v ik. Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
‘ Rėsidehce Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9 —10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

nuo

3939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Teko patirti, kad Dai ės Rate
lio choras rengia metini koir- 
certą, kuris jvyks balandžio 18 ! 
d., 6:30 vai. vakaro, German 
American Home svetainėje. Pro-’1 
gramai pildyti yra pakviesta 
Jaunoji Birutė iš Chicagos. ži
noma, programoje dalyvaus ir 
ratelio nariai. Įžanga 50 centų.

—o—
Pas mus ir pas kitus yra įsi-’ 

galėjęs paprotys vardinėms do
vanas pirkti. Tačiau yra ir iš
imčių. Vadinasi, tokių žmonių, 
kurie nelaukia iš kitų -dovanų, 
o patys jas sau užsifundija.

štai artinasi Juozapų diena. 
Tad p. Juozas Bartašius (2427,: 
—52nd St.), kuris laiko gražią ' 
taverną ir yra labai draugiškasr 
bei malonus žmogus, sumanė ' 
sau dovaną suteikti. Būtent, už
siprenumeravo “Naujienas” Vi- 
siems metams. . - q

Linkiu p. Bartašiui, kad jis v 
savo vardines linksmai praleistų 
savo gerQ drangų būrelyje ir 
gyventų ilgus metus.

John F. Eudeikis §

GERA MĄJiM - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevpta, mažiau. išs;pu$tįpą, ir. sutauP° Pi

nigų. Tokios yta populiarės Helman malevos. ■ Ir kainos 
nebrangios, o štakas visada pilnas.

Mobre’s malevU, 30 Spalvų, gal. ........ ....................... $1.85
Speciale jmaleyą, 16 spalvų, gal. ..........     970
Varnish remover, gal. ................     950
Grynas baltas įęnamėl, gal......................    $1«39

I" • ■ i ir brangiau.
Siejiomą. popjorą, rbleris ............... .....

“'v ’ ' " ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

i, .. ■ .m m. l ii ii Iii i.l «■<■■■ i ■ nnii.'.n—  j i n, ii,... .i     .................. i..,.  .i, i —

AKIŲ SPECIALISTAI

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
, CHICAGO, ILL. ■■ . . .

- 40

Kovo 15 d. bežiūrėdamas pro 
savo dirbtuvėlės langą, pastebė
jau, kaip prie pat durų sustojo, 
naujutėlis “Nash.” Žiūrit^ iš 
automobiliaus išlenda p. J. Mar-' 
tin (Marcinkevičius). Girdi, 
kaip tau patinka mano nauja 
mašina?

Kur Čia, sakau, nepatiks. Lin
kiu ko geriausių1 pasekmių.

—o— !
Prieš kelias dienas sustreika

vo 5 ir 10 centų keturių kinu-

LAlbOTUVię DIREKTORIUS 

AMBULANCE! , u
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

T A _ - 1 _ , - • (koplyčios visose 
X—< c~I 1 JChicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS 

Optometrlcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo,- skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklas vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v,

Phone Boulevard 7589

DR. V. NORAK *
PHYSIC1AN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 8051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį suaitarus

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vak Dakaro iš W.!i.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

.......................................... - — ■ ■ ■

Reikalaukite DEGTINES

NARIAI r' : 
Chicagos,

Cicero J 
Lietuvių fl 

Laidotuvių ■ 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
| ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. G. SERNER
lietuvis Akių gydytojas

. Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis x 
ištaiso

Akinių Dirbtuvė

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

irA. f isas
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

KITATAUČIAI

HZERSKIS IR SŪNŪS
10731 S. Miclįigan Avė. j ■ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23i'd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėa«t 108th Street. Tek Pullman 1270

/

STRAIGHT
KENTUCKY 

&OŪRBON 
DEGTINE.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yatds 0801
VIENINTELIS DISTRTBUTORIUS

f S. M. SKUDAS '
718 YVest 18th.'Street Plione Monroe 3377

'' 5 A. MASALSKIS
3307 Litiianica Avenue Phone Boulevard 4130

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

I. J. ZOLP
.1646 West 46tb Street Phoncs Boulevard 5203

—.r- •, _ -- y - - • .- . .. "~ ' I —  , -      ■ ■ ■ Į ■ . !■ . —»»»»«<■ M u

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

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

~”j. LIULEVTČIUŠ ~~~ ’ 
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572 

‘ — ------------.——------------- ; 

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos th”» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nekėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel- Boulevard 1401

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

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

Nedėliomis p^gnl sutartį z
Rez. 4910. SO. MICH^GAN BLVD. 

Tel, Kenwond 5107

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. ' 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWĄY 2880

^arsfflkitčs '“&RGse

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE< 

Ofiso valandos:
Nuo JO iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

1 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12
Rež. Telephone PLAZA 2409
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šeštadienis, kovo 20, 1937 ■
t A-A,.

Spulkos ir Jų Problemos
• !.»✓** ■ ■’ • ' > > * . \ ■ > ' ’ ■

Jono šeštoko gimta 
dienio parė

NAUJIENOS, Chicago, fij.
19) S. Gurskis ...............25'«

Rašo adv. K. Gugis -Kovo 13 die

KOKSAI MANO TIK
SLAS APIE SPULKŲ 
VEIKIMĄ IR TRUKU

MUS KALBĖTI

nemažų rolę, nes 
ne vienas lietu- 
pinigus ir gavo 
sau* namus. Už-

Aš esu įsitikinęs, kaip ir dau
gumas stebinčių asmenų, kad 
spulkos lietuvių ateivių gyve
nime vaidina 
spulkos dėka 
vis sutaupė 
proga įsigyti
ėjus aštriam ekonominiam kri
zini, kada vienas po kito ban
kai uždarė savo biznio duris, 
spulkos, nors buvo krizio su
purtytos, bet vis dėl to atsilai
kė. . ’ ,

Krizio metu federalė vald
žia rado reikalą esantiems bė
doje namų savininkams ateiti 
f pagalbų. Tuo tikslu sutvėrė 
Home Owners’ Loan Korpora
cijų, bet tuo pat kartu suvar
žė bankus. Bankai, kurie duo
davo paskolas, dabar jų dau
giau nebeduoda. Kada Home 
Ovvners’ Loan Korporacija nu
stojo paskolas teikusios, tai 
spulkos liko vienintelė vieta 
paskoloms gauti.

Federalė valdžia išleido nau
jus įstatymus ir patvarky
mus, suteikdama teisę tvertis 
federalčms spulkoms. Illinois 
valstija numatė reikalų pakei- ’ 
sti daugybę įstatymų,. liečian-:

čių spulkų veikimų, tuo pra
plėsdama spulkų teises. Vadi
nasi, spulkos ateity vaidins 
dar svarbesnę vaidmenį ne tik 
ateivių, bet ir amerikiečių gy
venime.

Didele dauguma lietuvių 
spidkų nėra tinkamai prisiren
gusi patikti sparčiai augan
čius spulkų reikalus. Nej; ne
simato noro būtinai reikalin-^ 
gus pakeitimus daryti. Jei lie
tuvių spulkų didelė dauguma 
greitu laiku neprisitaikins prie 
joms uždėtų visuomenės reika
lavimų ir pareigų, taj praslin
kus kaikuriam laikui gal bus 
jai? per vėlu žala atitaisyti.

Matydamas musų lietuvių 
nerangumų, skaitau sau už 
priedermę parašyti apie spul
kų reikalus ištisų eilę trumpų 
straipsnelių. Mano straipsne
liuose kai kurie pąstebėjimai 
gal per atviri ir aštrus, bet 
teisingi ir širdingi. -Aš asme
niškai neturiu mažiausio tik
slo bei noro kų nors įžeisti, 
tik noriu spulkų reikalus taip 
nušviesti, kad butų visiems 
suprantama, nes tik tada ga
lima pasiekti savo tikslo — t. 
y. bendromis jėgomis moder
nizuoti musų lietuvių spulkas 
didesniems ir platesniems dar
bams.

P. S. Kitas straipšnis bus 
■įdėtas kovo 23 d.

.CLEARING.
iifų plačiai . žinomas chicagie- 
Čiams Jonas šeštokas, 65(j4\ W.

I * ’ 't

64th place, susilaukė netikėtai 
gimtadienio pures. Jisai buvo 
(išvažiavęs kur ten su reika
lais, o kai sugrįžo nanro, tai 
•jau rado čia didelį būrį gimi
nių ir artimų pažįstamų. Vė
jau dar daugiau suvažiavo 
svečių, taip kad prisirinko pil
ių tavern ir svetainė. 

t

Visi linksmai praleido Jąikų 
'prie skanių -užkandžių, ge<ps 
muzikos, gėrimų ir draugiškų 
kalbų. Pp. šeštokai višiprhs 
šios parės dalyviams taria šir
dingų ačiū.

—- Senas Petras.

Uršulė Slotkuvienė 
išvažiavo i Hot 

Springs
BRIDGEPORT. — Kov^ 19 

dienų p-nia Uršulė Slotkuvie- 
nė, 901 West 35th Street ta- 
vern savininkė, sirgo per pas
kutinius 'du mėnesius. Sulig 
daktaro patarimu dabar ji iš
važiavo gydytis i Hot Springs, 
Arkansas. Ji mano ten pralei
sti apie mėnesį laiko, o jei rei
kalas bifs* tai ir ilgiau. Veli
ju ligonei greitai pasveikti.

— Senas Petras, t,

Bridgeportas
Keistučio spulka

kitataučių, o ne vien lietuvių, 
kurie iš Keistučio Spulkos ne
tik morgičius turi, 
joje savo pinigus 
nariai.

Iš Joniškiečių Kliubo 
Darbuotės

fi-

bet taupina 
ir yra jos

20) Mrs. Laučienė ..
21) Kilevicjie .....
2Ž)"- Jonkušf
23) Barauskus

' 24) Stankus . .
.Miliūnas
B. Vaitekūnas .....
J. Gasparaitis ..

■ ■ ■ • ' A—II*    

26)
27)

. ' . >-

Smulkių aukų ;

ditorijos mažojoj svetainėje, 
3133 So. Halsted Street, įvyk
sta svarbios prakalbos. Bus 
kalbama apie- laisvarpanybę ir 
kitais klausimais. Bus geri kal
bėtojai, kurie daug kų mums 
paaiškins apie laisvamanybę.

Visiems ėridgcporto ir apie- 
liiikės lietuviams būtinai reike- 

$11 Qj5 išgirsti šias prakalbas. Lai- 
.. 1.40?

.. .50
> .5!)
, , .50
.. .25

t. .25
1.00

Viso ....... ...4............... $12.4,5
Po susirinkimo toj e pačioj e 

dienoje ir svetainėje buvo sil
kių vakaras su šokiais, kurs la
bai linksmoj nuotakoj praėjo. 
Tarpe svečių pastebėjau daug 
biznierių ir gerų draugų Joniš
kiečių Kliubo, kaip tai pp. Če
pulius, Šalkauskus, Kaniušų sU 
sunum, Ruknius — na, žinoma, 
ir visą valdybų, kaip tai Gas- 
paraičius, Kazimieraičius, Rim
džius, Vaitekūno visą šeimyną 
ir kitus, kurių visų čia nesumi- 
nesi.

‘svamaniai iki šiol buvo neor
ganizuoti, todėl niekur negalė
jo stoti į atvirų kovų su/gerai 
organizuotu Romos tri/stu. O 
Romos trustas smaugia senų 
musų tėvynę Lietuvą, smaugia 
visų Europą, neaplenkia nei 
šios šalies — ir čia skverbia
si į politikų ir remia reakcio- 
'niškiausius elementus.
i •, ' ■ *•• < '* ' ‘ <

Tad organizuokimės į Lais
vamanių Etinės kultūros 
Draugijų ir stokime į kovų. 
Bukime sekmadieny visi .Lietu
vių Auditorijoj, sutversime 
viršminėtos draugijos kvfopą.

Dėdė B. Vaitekūnas

Bridgeport
Svarbios prakalbos

Sekmadieny, kovo 21 dienų, 
valandą popiet Lietuvių * au- 

■■"■r—-------- feOs------ ———

KUMPIAI,/unms
ir kiti Skanumėliai. 

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 1'9th ' Street
Tel. Haymarket 3555

KELIONES J LIETUVA

1AvEDM
MAMBOS

*
Tuomet daug sėkmingiau ga
lėsime kovoti prieš visokius 
prietarus.

..................■ —II —I!« ■.......... .. ..

Eik tevis Madų keliais, Kur 
LEWIS KRĘD1TŲ APSČIAI

Senas Antanas.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St. < 

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicago Lietuvių Draugijos nariai)

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

* (š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų 
siutas .

kNal ‘39“

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT £ 4 
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATEST.

760 Matfison St.
13234 Madison St.
<4002 Madison St.
2567 Milwaukee Ar.

6320 Cottaga Grov*
6240 S. Halsted 
4619 Broadvay 
3138 Lincoln Ar.
6350 N. Clark St.
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Remkite savo apielinkės 
biznierius

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus Įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
storo. Pristatom anglis ir vežam daiktus j kitus miestus ir farmas.

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

YARDS 3408 “ ! HEMLOCK 5040

Viena didžiausių lietuvių 
nansinių jstaigų, Keistučio 
Spulka, švenčia 40 metų sukak
tuves kovo 21 dienų. Ji apvaik- 
ščioja ir mini savo 40 metų 
darbuotę, ir kas atsilankys ko
vo 21 dienų į jos ofisų,.. tas 
gaus didesnę ar mažesnę dova
nų. "

Keistučio spulka per 40 me
tų turėjo didelį patyrimų fi
nansinėj veikloj. Per tų laiką 
daug jos narių sutaupė 
žas sumas pinigų, nei 
neprarado visų pinigų; 
buvo apsaugoti, ir kiek 
turėjo spulkoje, tas 
suomet.

nema- 
vienas 
pinigai 

kuris
gavo vi-

bankai 
žmonės 
O žino- 
yra su-

Depresijai užėjus 
pradėjo užsidarinėti. 
ėmė pulti ir spulkas. 
ma, kad spulkų pinigai
dėti į pirmus morgičius, nelai
koma šėpoje. Taigi spulkos de
presijos metu 
nėdinti visus, 
iš jų pinigų, ir todėl gal ne

negalėjo .užga- 
kurie reikalavo

pervelu nėIr šiandien nėra 
vienam — suaugusiems ar jau
niems — ateiti ir pradėti Kei
stučio Spulkoje taupyti ir gau
ti ketvirtų nuošimtį (4%) pel
no. Keistučio Spulkos valdyba 
arba direktoriai kviečia tams
tas visus ateiti ir tapti \jos na
riais.

Jeigu spulka gyvuoja per 
keturias dešimtis metų, tai ji 
gyvuos ir toliau. Aš, iš savo 
pv?sės, linkiu kuogeriausio pa
sisekimo Keistučio Spulkai 
taip bizny, kaip ir teisingame 
patarnavime. Jos adresas yra: 
840 West 33 Street, Chicago. 
Illinois. —-Narys.

Sekmadieny, kovo 14 d., įvy
ko re'guliaris mei 
susirinkimas p. j-. 
llywood) svetainėje.
įsirašė p-ia Marijona Juškienė, 
svetainės savininkė. Po atliki
mo kliubo bėgančių reikalų pri
eita prie diskusijų dėl laiško 
Amerikos Lietuvių f "Kongreso, 
kuriame buvo prašoma paauko
ti pagal išgalę Lietuvoje poli
tiniams kaliniams. IŠ kliubo 
šiuo sykiu nieko nepaaukauta1, 
bet tapo parinkta aukų. Auka
vo, šie draugai:

K. Baltas
M. Rakštelienė
A. Rimdžius .... 
p-as Jonaitis .. 
V. Briedis ..... r
Jos. Vaičiulis ..

ėnesinis kliubo 
. Juškos v(Ho-

Į kliubų

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43rd St. ;

Tel. Lafayette 1310
Seniausis ir geriausiš dra
bužių valytojas ir taisytojas j 
Brigliton Parke. Darbų at
lieka kuogeriaųsiai? nes tu- ; 
ri ilgų metų patyrimų tame ; 
darbe. ;

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda 

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų’ iž New Yorko

DROTTNINGHOLM ........... Bal. 17
GRIPSHOLM .........   Gegužės 1
DROTTNINGHOLM ........... Geg. 15
GRIPSHOLM .................    Gteg. 29
Platesnes žinias. apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, Ilk, 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mieli., 107, Clifford Street

Rekomendudiamas Kaino Skilvio Vaistas

Susitvėrė naujas 
kliubas

BRIDGEPORT. — šioj apie- 
linkėj, t. y. Bridgeporte, su-, 
sitvėrė Chicagos Lietuvių Mote-

’rų Kultūros Kliubas. vienas ąupyko. Bet dabar lai-1
. kai pradėjo gerėti, biznis gai- ■ > Pirmas kliubo susirinkimas į- 
viau verčiasi. Ir štai Keistučio’
Spulka moka ketvirtą nuošim
tį (4%) visiems, kurie joje tu
ri pinigų.

Prisižiūrėkite į visas lietuvių 
kolonijas Chicagoj: daug savi
ninkų namų bet kurioj koloni-I^Tr““" ObriKU“s‘joj pasakys, kad Keistučio'Į?elekqijai diena dar nenusta- 
Spulkos paskolą gavę lengvais Į 
išmokėjimais. , Tačiau yra ir’

vyks kovo 22 dienų 8 valanda 
Vakare Mark White Sųuare par
ko svetainėje.

Kliubas rengia prelekcijas 
’ moterų sveikatos klausimais. 
Prelegentas .bus Dr. Strikolis.

tyta.
A. Ziksienė,' sekret.

BUICK & 
PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE .

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

SAVININKAS
F. BULAYV ir K, SABONIS, Bendradarbiai.

1696

PEOPLES
KRAUTUVES

Skelbia Didį 
PRIEŠ VELYKINĮ 

Išpardavimą
SIŪLOMA GRAŽIAUSIOS. PREKĖS 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!

Del Jaunavedžių—Dęl Gražesnių Namų 
Mylėjpjų

2)
3)
4)
5)

-6)
7) ' Stankus ...
8) Miliunienė
9)
10)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Mickevičius ........
Chapulis ____ .....
M. Dante .
Bavneskis ....__ '.
Emelia .T...... ......
Povilaitienė ..... 
Gurskienė'...........
M. Vitkus ........a

K. Strakšas ...-......  .25
K. Strakšas .... . .... .... .50

$1.00 
... .35

.50 
.... .50 
... .25 

■ .35
..... 25
... ?25 
... .25

1.00
- .25

.50

.25

.25

66 E. Van Buren
Pradedant Rytdiena 

MIDWEST PREMJERE

“Spain in Flames”
Gyviausią dokumehtas bet kada 

paveiksluose matytas-!
Tiesiai iš civilio Karo Fronto 

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

Teatras šiandien atdaras 
nuo 11:00 vai. ryto

Real Estate
6wners'

- If you want ta check the 
Reni Estate Transfers; Mort- 
gages; Foreclosure Suits; Judi- 
cial Sales; Forcible Detainer 
Suits; Bankruptcies; New Incop 
porations; Building Permits; 
Mechanics Lien Claims; Legal 
Decisions affecting Real Estate; 
Sales of the Week; etc., write 
for a free sample . copy of the 
weekly
Real Estate Advertiser
Official organ of the Chicago 

Real Estate Exchange
34 N. La Šalie Street

Ų
!■

. TBIHER’S EIMIR 
’ OF BITTER WlNE

Nebūkit.
Nevirškinimo

Vergais

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI ' 
Tririer’s Bittėr Wlne' Co.
544 Ts7 IVeils St., Chicago, III. 
Prieiųsk man šampelį dykai 
Vardas —--------—--------------—

Adresas
Visose 

Vaistinėse

GERKITE SKANŲ

šis Kroehler išdirbys-4
' '■ ■ ... J

tos naujausios mados
(Modernistic) j Parlor 
Setas $100 vertes par
siduoda už

CHICAGOS IšDIRBYŠTĖS
Mes pristatome į visas laisniuotas 
vietas urmo (wholesale) ‘ kainomis.

Galite gauti nuo bačkos iki pusės 
galono. Visos bačkos yra medinės.

Patarnaujame bile laiku.

TONY
DISTRIBUTING COMPANY

1245 So. Michigan Avenue
JULIUS baskis Tel VICTORY 4686
TONY ANDREWS

JULIUS

■Manim

SUSTOK ir
PAGALVOK __
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIA 
SPULKA NEŠA ...... ..........
ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

BANK.
PRJSTRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

, LITRUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVING ASS0CIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

57.50
Setų galima pasirinkti už

*29.50
iki $195.00

Lengvais Išmokėjimais

Šimtai kitų gražių Parlor 
lumažintas kainas nuo ....

gražios 
modern mados lovos—pilnas 
įrengimas: Lova, Springsai 
ir Springsinis Matrasas— 

*22.75

sios
Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfest Setai, kaip 
ant paveikslo, labai numa- 

mažinta kaina — tik už

17.95
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų

4179-83 Archer Avė.
COMPANY©

2536-40 W. 63rd St
Tel. HEMlock 8400

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
of
in

(A million dollars wrtrth 
Re ai Estate Bargains offered 
each issue).
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ttUtUttEMOS
The Lithuaųian Daily Newe 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaaiaii Newg Pub. Co*» ’ Ine.

1739 South Halsted Street *
i. 7 ■ . 1

Subscription xRatea:
$8.00 per year in Canąda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mąrch 7th 1914 ąt the Post Office 
of Chicago, III. under the aet of 
March 3rd 1$79. /

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halšted St., Chicago, 
III* Telefonas Canal 8500. \

.75

. 3c 
18ę 
75c

Ųijakynio, k»in»:
Chicagoje—paštu:

, Metams     $8.00
‘ Pusei metų ............  400

Trims menesiams ..........
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje per išnešiotojus 
Viena kopija ............
Savaitei' ............................
Mėnesiui .... ......................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
. paštu:

Metaiųs -r.....p.....-----     $5.00
Pusei mętų .j....._____....____  2.75
Trims mėnesiams. .....1.50
DViems mėnesiam^ . .....  1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ................... .........
Pusei mętų;  .......... ............
Trims iponesiąms ........ .

Orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00 

... 4.00
.. ____ J, 2.50

Pinigus teikia siųsti pąžto Money

Italai vėl sumušti Ispanijoje
“Čia jiems ne Etiopija!’" — su pąsidWiąviųau tapė 

Ispanijos darbininkų milicijos vadai aną dieną, sumušę 
italų pulkus prie Trijueąue.

Tai buvo pirmutinė Madrido gynėjų pergalę ant 
Mussolinio juodmarškinių “savanorių”.

Bet užvakar Ispanijos lojalistai kirtą italų pulkams 
tame pačiame Guadalajaros fronte dar skaudesnį smu? 
gį. Jie išvijo fašistus iŠ svarbaus miesto Brihuega, už 
50 mylių į šiaur-ryčius nuo Madrido.

• Italai buvo priversti bėgti iš Brihuegos, palikdami 
pergalėtojams daugybę amunicijos1 ir apie 200 belaisvių* 
Loyalistams pateko į rankas tūkstančiai italų šautuvų, 
dešimts kąnuolių, septyniasdešimts-trys sunkvežimiai su 
amunicija, dvidešimts mašininių kąnuolių ir tąm tikras 
skaičius smulkesnių 'ginklų'.

Aišku, kad “ii diučės” kareiviai bėgo, padus papi- 
pustę, jeigu jie paliko tokį didelį grobį ispanams.

Sakoma, kad tai pirmas toks stambus italų pralai
mėjimas karo lauke nuo to laiko, kai Mussolini- patapo 
Italijos diktatorium. Jo armijos gana greitai užkariavo 
Haile Sęlassie imperiją Afrikoje, bet — Jspanijja tai .ne 
Etiopija! • ’ * $ W į ? i

f Ispanijos liaudis, kurią pereitą vasarą netikėtai už
klupo fašistiški sukilėliai, jau išmoko kariauti. Užvakar 
prasidėjo devintas mėnesis, kai eina tas karas.

Šie paskutinių dienų mūšiai Guadalajaros fronte įro
dė, kad respublikos gynėjų jėgos ore jau yra stipresnės, 
negu generolo Franco. Jie taip pat įrodė, kad darbinin
kų milicija yrą neblogai apginkluota, o narsumo atžvil
giu ji toli praneša<'ir ispanų fašistus ir jų rudmarški- 
nius bei jųodmarškipiu ;̂ talkininkus.

Ispanijos liaudis kovoja už savo namus, už savo že
mę ir laisvę. Todėl, ji yra drąsi ir pasiryžusi*. Šitų daly
ko nesuprato nei Mussolini, nei Hitleris, kuomet juodu 
įsivaizdavo, kad bus lengva įkelti generolą Franco į Is
panijos diktatoriaus sostą. Jiem veikiausia toliaus teks 
dar labiaus nusivilti;

■ - - •  •—'"V . ■ ■    —1 , ■

*—•*

MASKVOS“RAGĄNŲ 
BYLOS”

Vakar šioje vietoje buvo pa
minėta, kad Antanas Bimba 
“Laisvėje” labai nachališkai 
skerečiojasi prieš “Naujienų” 
redaktorių dėl paskaitos,, kurią 
pastarasis neseniai laike apie 
Zinovjevo, Kąmenevo, Radeko, 
I?iatakovo ir k. bylas, įvykusias 
šiemet ir pernai metais Mask
voje.

Bimba giriasi, kad jisai jau 
turįs didžiulę knygą, kurioje 
yra užrašyti paskutinės tariamų 
“trockistų” bylos rekordai, ir 
iš tų rekordų jisai galįs parę-. 
dyti, kad “Naujienų’-’ redakto
rius kalbėjęs neteisingai. Apie 
ką kalbėjo “Naujienų” redak
torius savo paskaitoje, Bimba 
patyrė iš raporterio aprašymo, 
tilpusio “Naujienose.”

Tame aprašyme buvo paliesta 
tik mažiukė dalelė to, kas bu
vo pasakyta trijų valandų pas
kaitoje. Iš daugybės faktų, ku
rie buvo išdėstyti paskaitoje, 
“N.” rępor^eris supu nėjo tiktąįi 
porą. “W tuos 
faktų, ir rašo, bandydama sųr- 
kritikuoti “Naujiępiį’ rędąktP'- 
rių.

Taigi pažiurėsime, kaip ji 
kritįkųoja.

Pirmas faktas liečia inžinie-
% I

riaus Stroilovo “prisipažinimą.”

J /. f s,

ILūp S-troilovas parsidavė 
naciams* 

f < ' ,

Savo pąskaitoje “^aujięųų” 
redaktorius nurodę, kad vięųa$ 
kaltinamųjų sausio (1937 m.) 
byloje, inžĮnięriuą Stroilovas 
“spaViedojosi” Maskvos teiąipe, 
dėl ko jisai susidėjęs su “sąbo- 
tažnikais.” Jisai sakė, kad ji 
privertė taip pasielgti Vokieti
jos nacių agentai. . Tai įvykę 
1931 m., ir nuo 1932 £ m. jįsai, 
Stroilovas, tarnavęs naciams*

7 - -» ■ '■ ' ■ ,

Prelegentas dėl šito Stroilovo, 
liudymo išreiškė nuomonę, kad 
Stroilovo pasaka negali būti tei
singa, nes 1931 metais Hitlej-is 
dar nebuvo valdžioje ir nąęiąi 
negalėjo StroiloVo gąsdinti ka
lėjimui

“Laisvė” bandę Šitą Grigaičių 
aiškinimą užginčyti. Ji tvirtiną, 
kad oficiąliuese bylus rekorduo
se ji “niekur” nesurado to, 
prelegentas pasakojo. Buvę, gip- 
di, šitaip su tuo rusų inžinie-. 
rium.

Sovietų valdžia pasiuntė Stro- 
ilovą Vokietįjon susipažinti su} 
angliakasyklomis ir samdyti in- 

’^iąįę^ą^-ąęęciąĮ^tup darbui So-_ 
;xigtųt tęgaj jisai ėnj§.
įąąitupU tvarką ir dėl]
Jtę įMįųvę^

“Jią girdą:vęs inžinieriams 
Sovietų Sąjungos gyvenimą 
(tuomet jis. dar bųyo ištiki- 

. -« • X/

i sako Brooklyno kę- 
muni^tM organas, “Na, ir i|

mas Sovietų tvarkai žio
gus),”

--------------- -—.—,
, • to Vokietijos slaptoji polici

jai jį terorizuoti, gąsdinti a- 
ręštų. Slaptoji policiją darę 
tą per tam tikrų firmų agen
tus, kurių, tūli buvo susirišę 
sue slaptąja policija, Berg, 
Wurster, Dehlmah, ir kiti pa
laike ryšius su Stroilovu ir jį 
įtraukė į Vokietijos slaptosios 
policijos tarnystę.

, “Vądįnąsi, Stroilovas nie-x 
kur netvirtino, kad jį įtrau
kė slaptosios policijos tarnys- 
tėn naciai arba jų valdžia. 
Jis sakė, kąd jį įtraukė tam 
tikrų firmų ageintąi, susirišę 
su' sląptąja! policija arba pati 
Vokietijos slaptoji policija!” , 
čia( “Laisvė” mėgina apdumti 

savo skaitytojams akis. Kokia 
gi buvo ta “slaptoji policija” 
Vokietijoje, kuri galėjo 1931 
metais Stroilovą kurstyti ardy
ti anglįų kąsyklaą Sovietų Są
jungoje? ;

1931 metais Vokietijoje dar 
tebegyvavo Weimaro respubli
ka. Respublikos valdžia buvo 
drąuginga Sovietų Sąjungai — 
ne be .reikalo sovietai nuolatos 
traukdavo išn Vokietijos įvairius 
specialistus, kad jie padėtų vy
kinti Stalino “piatilietką.” Tai 
argi “Laisvė” nori dabar publi
ką įtikinti? kad Vokietijos res
publikinės valdžios policiją kur
stė sovietų inžinierių Stroilovą 
daryti sabotažą SSRS pramonė- 
jė? ' ;

Visa Stroilovo “išpažintis” su
sideda. iš tokių nęsąmpinų, kad 
joks blaivai protaująs žmogus 
negali ją priimti už gryną pi
nigą. Bet oficialiame bylos re
korde visgi nėra taip žioplai 
nupasakota, kaip kad “Laisvė” 
jį aiškina. Tegu “L.” redakto
riai atsiverčia pusi. 265 toje 
“didžiulėję knygoje,” kuria taip 
giriasi Bimba, ir įęgu perskai
to, kas ten parašyta1. ■ \

Ką3 gąsdino Stroilovą kalėjimu?
Tenai pasakojama, kaip Stro- 

.ilovas susipažino, kovo mėn. 
1931 m. su jWuester’iu (o ne 
^rsM’įu,.'^^' sako “Lais
vė’!) ir kaip paskui, balandžio 
mėnesyje,.- įvyko jų dviejų pa
sikalbėjimas. Herr Wuester pa
reiškė Stroiįovui, kad- Šis turįs 
“vykinti musų instrukcijas”. Ji
sai (Wuester) kalbąs nę* savo 
'vardu, bet >—

“vardu 'tų politinių ratelių, 
kurie galėtų padaryti du da
luku: arba, pasiremiant eile 
faktų, liečiančių propagandą, 
kuria ląš buk užsiėmęs, paso
dinti kąĮėjimąn, arba, pasire
miant šiuo raštu, įkišti mane 
į Sovietų kalėjimą,” 
šitaip, pasak Stroilovo, jį 

gąsdino Wuester. Apie “slaptą 
policiją” čia nėrą, nė vieno -žo
delio. Ir tai butų buvusi tikra 
beprotystė sakyti, kad Vokieti
jos respublikos policija, vertė 
Stroilovą daryti tokius darbus 
draugingoje šalyje^ kokius jisai 
sakosi apsiėmęs daryti. '

Wuester kalbėjo į Stroilovą 
vardu tam tikrų “politiškų ra
telių,” kurie buvo pasipiktinę 
Stroilovo “propaganda.” šiokia, 
tokia prasmė šitoje pasakoje 
bus tiktai tuomet, jeigu priim
sime, kad tas misteriškas Wu* 
esiter buvo nacių agentas. Pa
galios, visų Stroilovo parodymų 
tikslas buvo sukišti savo išdavia 
kišką veikimą su Vokietijos pa-, 
ciąis, o ne su kuo kity?

. Taigi išeipa,.kąd nąęiąi, kad 
įgąsdino Stroilovą įkišią jį į 
“Vokietijos kalėjimą” arba iš
duosiu sovietų valdžiai, kuri jį 
pasodinsianti, j “sovietų kalėji
mą.” Čia pasirodo, kad “Lais
ve” nežino, kąs oficialiuose re
korduose pąrąšyla, nes, ji sakė, 
kad Stroilovas tuomet dar- bu
vo “ištikiiųąs sovietų tvarkai 
žmogus,” o. įį- paties. Stroilovo 
paliudymo 'patiriame, kad, 
jisai jau bijojo sovietų kalėji
mo, reiškia nebuvo ištiki
mas! ;

Bet kaip ten nebūtų su Strę.-, 
ilovo ištikimybe Maskvai, grįž
kime prie. Wųesterio grasinimo 
pasodinti jį į “Vokietijos kalė
jimą”. Už ką Wuesterio “poli-

■į*/- x ■ / ■ : • . <J./' ‘ i f '-V - t ' ’ *(*
■ . , s. '.. Y,?: • • ■ .

NAUJIENOS, Chicago, m.
tikos rateliai’’ galėjo jį bausti 
kalė j imu ? - Jeigu S troilovas gy
rė Sovietų Sąjungos gyvenimą 
(pats bijodamas patekti į so
vietų kalėjimą!), tai šitokią 
“propaganda” buvo absoliučiai 
legąliška Vokiętijoje 1931 m. 
Ne tik buvę legališka, bet tie
siog natuųališka, sovietų iiįžį- 
nieriąų$ pusėje.. Ko gi kito vo
kiečiai, nežiūrint koks buvo jų. 
politiškas nųsiatatyrųąs, galėjo 
laukti 'iš inžinieriaus, kurį s<> 
vietų valdžia Vokietijon atsiun
tė? Ar kad jisai savo šalį nie
kintų? - '

, Net jeigu Stroilovas butų 
vedęs partyvišką
agitaciją Vokietijoje, o ne tik 
gyręs prašią, iš kurio jisai aŲ. 
■keliavo, tai ir tuomet jisai ne
būtų nusidėjęs. Vokietijos įsta
tymams* Nes. komunizmas 1931 
metais buvo pįląąi teisėtas ju- 
dčjin$š. Vokietijos komunistų 
partija tuo laiku buvo legaįiš- 
ka organizacija1. Jį tuųęjų sayo 
atstovus, reichstage, landtaguo
se ir miestų tarybose T ji leido 
savo laikraščius, rengdavo pra
kalbas ir demonstracijas, v .

Tokiu budu ’ Stroilovo pasaka, 
kad Wuester’is jį nugąsdinę 
“Vokietijos kalėjimu” už bol
ševikišką agitaciją, yrą aiškus 
melas.
Parsidavimas

Bet paklausykite, kokios bu
vo to “nugąsdinimo” pasėkos. 
Stroilovas Maskvos teisme liu
dijo, kad jisai, išgirdęs tuos vo
kiečio grasinimus,, patapo savo 
šalies išdaviku!

“Aš (apsiėmiau vykinti 
Wuester’io instrukcijas, tai 
yrą, paprastai kalbant, patap
tu išdaviku,” — tarė Stroiįo- 
va$:
Wuester’is, girdi; jam įsakę,; 

pagrįžus j SSRS., ardyti ang- 
liakasykhj pramonę. Ir jisai su
tiko!

i Kada sovietų valdžia pasiun
tė Stroilpvąį į Kuznecko srities 
kasyklas, j tai jisai tenai per 
dvejus metus, nuo 1932 m. ik* 
1934. m., ištikimai pildę Wuę- 
ster’io valią ir darė sabotažą!

Tai ar Stroilovas buvo užke
rėtas, kad jisai, net į Sibirą 
•nuvažiavęs, per du mėtų dre
bėjo ię vergiškai pildė gautas 
Berlyne inątrukcijas ? Juk tai 
panašu į senovės pasakas aį>ię 
raganas ir ’ burtininkus, kurie 
“parsiduodavo” velniui!

Tai šitokią “išpažintį” vienas 
kaltinamųjų atliko Maskvos 
byloje. Ir mūsiškiai ' Stalino 
garbintojai nori, kad suaugę ir 
iŠ proto, neišsikra'ustę žmonęs 
tikėtų, kad tos “išpažintys” bpr. 

■yb teisingos. ,
Dabar eisime prie kito faktp, 

kurį “Laisvė” mėgina komu
nistiškai “išaiškinti”.

(Bus daugiau)

piktai dvas’aį”?

KL0ŠK1T $100,000 
PRADEKIT TUOJ 

PAT
Si ’ ; ■ t

Praeitą mėnesi Naujienose buvo 
paskelbtas gana jaudinantis konr 
testas su $200,000 Piniginiu Prizų. 
Tą kontestą leidžia Labiauu-Sušvel- 
nintų Qld Gold Cigaretų gamintojai. 
Nuo pat paskelbimo pradžios tas 
kontestas patraukė Amerikos Visuo- 
menę ir šukurė tokį' kaime ir mįestę 
žingeidumą, kad dabar įstojimo for- 
nios plaukte plaukia iš kaimų, ir 
mieštų koriteštaųtų,' Kiekvienas nori, 
išlošti. $100,000 prizą. Ir, kaip tai 
matome iš vis pasikartojančių rašL. 
nių,yOld Gold .Cigąretų gamintojai, 
nepamiršd įskaityti į šį kontestą ir 
savo draugų lietuvių.' - ' / ’

Dauguma Naujienų skaitytojų jau. 
įstojo į št kontestą. Jie jau smar
kiai prakaituoja, spręsdami tas mįs
les. Visi stengiasi laimėti Jei jus 
dar neįstųjole, nėra pervėlu įr da- 
bar. Nueikite į artimiausių cigaretų 
krautuvę ir paprašykite oficialių 
Old Gold . Mįslįų Paveikslų kartų šu-( 
tąįsyklėmįs ir. patyąrkyųįųis. Ątjdį- 

rŽiai sekite instrukcijas ir tuosyk įs- 
tdsit ir į kontestą. Jeigu kraut;uyif 
ninkaS negalėtų jums duoti mįslių,, 
pasiųskite savo pageidavimą Naųjie-' 
noms. 'Čia jus gausite skubiausi pa
tarnavimą. <\

Atsiminkite dar ir tai, kad painę- 
ginę. pirmą Labiąu-Sušvelnintų Qld 
Gpld cigarętų pakelf ir jei nepra
džiugsite, tai jus Atgausite Savo Pi
nigus dvigubai atgal. Laimingų 
jums pasėkų. , ($lf)

—.............
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Paslaptis ir Kraujas
k=

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AU GURĄS

ROMANAS

šeštadieni^,
sunkiai, jinai su savim kov< 

Ženia galvojo taip:
—Jos brolis, galimas' da’il 

politiškais sumetimai? ir j 
pateisinti savo elgesį. O vis 
to, jeigu jis ir teisingas, jis 
•turėjo pakelti rankos ant j 
'vakarykščio draugo!
, Taip, taip, būtent, ji tai 
kąlįbėjo. Turėkite galvoje: 
neprivalėjo savo “draugo” ži 
ti, o ne žmogaus, kurį ji m 
j,o. Tatai ji. nė pati sau nep 
kys. 'Ęai buyo vyriausia prie 
ti$, kodėl mes negalėjome t 

raį kalbėtis, negalėjpme s 
prasti. >7

Pagaliau aš nutariau' pasi 
tyti su saviškiais. Reikėjo 
užeiti į Gvardijos ekonomi 
draugiją ų pasikelti j a 
aukštą, į bufetą. Taip aš ir 
dariau.

Trofimovas/apkabino mar 
pabučiavo.

- —Labai, labai linksma, 
ką? blogai buvo?

Aš trumpai, greitai papj 
kojau jam apie viską, ką gi 
jau ir išgyvenau, apie Trųi 
negyvą galvą.

—Jį nužudė prie Suon 
sienos, — paaiškino Trofi 
vas. — Bet nuo prisiminimi 
kime prie paties reikalo, 
•atvykote kaip tik tinkamu la 
Jus tiesiog likimas atsiu 
Kaip tik dabar mums reik; 
gas toks žmogus, kaip jus.

—Koks čia reikalas?
—O reikalas toks, kad o 

nizacija turi gauti pusket\ 
milijono rublių auksu.

—Gauti? Iš kur?
Bus Daugiau

vau akmpųose užsirūkyti papi
roso,, bpdriąi dairiausi ir lau- 
-kiiku seklip. Nę, jo nębuXO*

ženia pasitiko manę ramią* ir 
tylėdama. Jos bučkis buvo šąL 

;tąs ir svętįmas. $ bųv.o>s.uny- 
tku§i ir išblyškusį. Jos brangio
se akyse aš. pą^tfebęjaų didžiaU- 
Sį in.diferąptiškųmą,,'

Po pirmų nereikšmingų žo- 
<lžių,. klausimų, trumpą ątsaky- 
įpių aš tariau.:

—Tu man nepaminki, Ženią> 
Tavo išvaizda1 tokia, tarsi tu bur 
'tumei pasmerkta.

Ji beviltingai numojo ranka:
—Viskas įgriso... Neapsimoką 

gyventi. ■ .
Aš norėjau, bapdžiaU, beveik 

Tu,vau pasiryžęs, pet nedrįsau 
kląųsti ją apie tai, kas ją kan
kino, ištarti Vartaševskio. var
dą, subarti jąn atidengti baisią 
tiesą, nuraminti , jos mergišką 
širdį. Bet juk nuraminti širdį, 
kuri kamuojasi dėl meilės, nėra 
lęngya.

Įjvi. dienas aš praleidau, pas 
seserį. Nelinksmi buvo pokal
biai, tękie šykštus, atsargus, ir 
svetimi! Ir tarp musų stovėjo 
grųmojauti. paslaptis, kurios 
nei vienas, nei kitas nedrįso, iš
aiškinti.

Ne tik jaučiau — aš visa sa
vo būtybe supratau, kad Ženia 
Žino, kas; nužudė Vartaševskį. 
žinot ir tyli. Aš spėjau, kaip'

Po Eilute Kasdien
V. '

(Tęsinys) '
Nei tą, nei kit% dieųą aš. ne

galėjau: surasti sau ramuipo* 
Trunovaš, jo likimas, jo mirtis, 
jo. galva spirito bonkoje, jaudi
nę mane; kankino ir neleido 
miegoti Nęryai. buvo įtempti, 
pasireiškė skausmas kairiojoje 
kaktos dalyje, plakė ir gėlė šir- 

’dis. / '
Trečią dieną po pietų į kaipe-v 

rą įėjo komendantas.
—Drauge Brikinai, sutvarky

kite savo dąiktus!
Aš indiferentiškai suvyniojau 

savo menkutį turtą — dvi po
ras apatinių, kuriuos, jau įsigi
jau čią, ęekoję, ir be jokios bai
mės, be jokio susijaudinimo, pa
klusniai sekiau komendantą, 
manydaiųąSj. kad mane veda į 
kitą, kalėjimą.

Tąjp. ir bųyę.
> Dabąr aš sėdėjau vienas ka
meroje Krestų: kalėjime, ’įai 
milžiniškas raudonas kąięjiinas 
su geležinėmis pakopomis, ąųpi- 
kryžiav.usiais koridoriais, ilgo
mis aikštelėmis-

Aš apsidairiau. Kaip.ir kitur! 
Lova, prirakintas staliukas, ma
ža lentynėlė, kertėję — tai, kas 
slepiama visuose namuose, o 
viešbučiuose žymima Nr. OO. 
Sunkus oras, dulkės,, seniaf be
žinotos grindys — kaip viskas 
buvo liūdna, ir vienas klausi
mas tuoj gimė mano galvoje:

—Ar ilgai aš čia turėsiu bū
ti?. ’

Vienatinis /mano suširamini- 
imas buvo tas, kad tardymas
baigėsi, galimumas sušaudymų 
praėjo, kad aš — vienas.

! Kameros langaa buvo .aukšr. 
:tąi. Aš pasilipau ant staliuko. 
'Pavasario diena buvo šiltoka. 
Upėje matėsi tamsios^ juodos su 
aųksiniui atspindžiu vilnys^

Norėjosi, gyventi* Niekada aš 
Mar taip karštai netroškau lais- 
jvės ir niekada' aš taip nepavy
dėjau žmonėms, kurie iš kalėji
mo lango matėsi tarsi juodi ju
dantys taškai.

Ryto metą atskrisdavo, mušė 
sparnais, tiipė ant langų bur
kuojantys kąrveįiai. Tatai irgi 
'buvo labai liūdna ir trągingą, 
jnes priminė apie gyvęnimą,. apie 
laisvę, apie kažkokią žuvusią 
;iaimę. kuri yra kažkur foli nn° 
"šio raudono pastato, nuo šios 
Vienatvės kameros, nuo šių ny
kiai bėgančių,- valandų, 

j Taip praėjo viena diepa,. pas
kui kita, praslinko visą savaitėj 

’Prie yisko galimą priprasti, ir 
aš pradėjau priprasti, prie savo 
■kalėjimo.

, Ir staiga netikėtai, be jokio 
įspėjimo mane pašaukė į laukia
mąjį kambarį ir pareiškė, kad 
.aš ląisyas.

—Ar suprasite jus, ar aš ga
lėsiu perduoti, ir iš viso ar ga
lima .žodžiąis papasakoti, ką aš 
jaučiau. Užplūdo*, mane mangos, 
Jįnįsmos mintys, sąldžiaj pra
dėjo plakti girdis vien tik išįą- 

“rus žodį: 
, .--Laisvė!

-į-Kur dabąr ^-
Aš ėjąų, tarsi, girtas, žįurėjąų 

į šalis, šypsojausi praeiviams? 
"Liįeino tilte aš sustojau, 'atsi
rėmiau i. tųręklęs ir nutirpau 
nuo laimes. Žiurėjau į upę,, į 
melsvai pilką horizontą, į ma
lonų dangų. Taip aš stovėjau 
tą pavasario, dįęną, tąs pinų^ą 
savo laisves.^minutes. <• '

įtaiga prisiminė, Ųrickio gįi^.
mojimas:- i

—-Mes žinosime kiekvieną ju-. 
sų žingsnį*.

Aš apsidairiau. Aplinkui ne
buvo ne vieno žmogaus. Aš ųu- 
sprendžiau. eiti pas seserį.

Vis dar bijodamas, kad mą- 
'ne. seka, kad kažkas turi eiti 
paskui mane, stebėdama^ ir ieš
kodamas, aš mėčiau pėdas/ rilį-. 
Hau tai dideles tai
gyvenamus užkampius^ sustoųą-

(Iškirpkit šias eiles .r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi! 
gražų eilių- rinkinj).

PAVASARIS
Nuėjo, nubėgo, prapuolė mintis,. 
Ir džiaugias jaunutė gyvybė, 
Sutirpo paniurus vaiduoklių ’ naktis, 
Aiškėja' skaidrumo galybė.

Pavasario žingsniai — gyvybės sparnai, 
Mergaitės, minkšti pagalvėliai, 
Skaistybės ir puokščių patvinę kalnai,

i ' Krutinę, atleidžia ir vėliai.

PąVąsąrk. sveikas, atėjęs gražus,
( Sųjausįinęs. žemę ir dangų,

Į krūmus, pavertęs našlaičius ražus, 
‘ Vyliodamas jaunuolį nerangų.

Kas rodėsi siaura, dabar jau platu,
Ką£ toli, arčiau prigužėjo. 
Dygimo, sprogimo gelėtu metu 
Ir meiles lenktynės užėjo.

(Rytoj, kovo 21, prasideda pavasaris)

4tt METįJ SAUGIU IN VESTM ENTIJ
Šių urėtų kpvo 1-mą dieną, sukanka lygiai 40 metę 

Keistučio Spuįkoą. gyvavimo. ši įstaigą netik sutaupo 
milionųą dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir 

Nuteikia paskolų namų įsigijimui.
/ Šią. proga-pranešame atidarymą 143-čios Serijos: Tau

pymo skyriai yra patraukiantys. Paskolos daromos nuo 
penkių (5) iki penkiolikos (15) metų lengvais atmor 
kėjimais.

Raštinė atidarą kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 5 
kętvirtadienįąis ir šeštadieniais nuo 9 rytovakąro

iki 8 vakaro*

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

Narys Federab Reserve Systemos
840 W. 33rdSt.

, . YARds §790
JOHN P. E.WALD. Sekretorius

f . ■ ** ,
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šeštadienis, kovo 20, 1937 NAUJIENOS, Chicągo, III.

WashTARNAUJA LENTPIUVĖSE[korespondencijos
Vaterbury, Conn šventę vieni,, o ne kartu su jų:

Kliubietis

TIK PRIEŠ VELYKAS
■nn įTKF" V rKUU KLOO

KRAUTUVĖJ

SOUTH SIDE BKEWING COMFANY
Nuolaidos Už Jūsų Senų Radiona

PIRKDAMI NAUJ£ 1937 METUna

PHILCO RADIO

>WIPJW

Siuskit Savo

DHLUXE

BUKITE PBOGBESS KRAUTUVĖJ TUOJAU

R A. DIO

Chicago, Illinois*

■&&&&

taipgi 
trijų

4 durų'sodan 
ekonomiškas — 

taupytojas —

Savo Ulboj 
akis ir jų

Apie Lietuvos ^epriklajisomy 
bes šventę: kaip ji buvo ren 
giamą įję kai? įvyko.

Lewis’o C. 10. vakar 
įsteigę skyrių 

Chicagoje

tono
Malevota Body ir labai

KABLĘGRAMOS. ( RADIOGRAMOS. BANKO 
PRAFTAI. UŽSIENIO PERLAIDOS.

Pastebėtina, kad veik- nėra jo
kios galimybes krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

2 fletų medinis namas 4 iy 4 kambarių. 
■2 fletų medinis namas. 4 ir 4 kaipbarių. 
.—2 fletų medinis bizniavus narnąs.

5 kambariai antrame aukšte.
2 flętų mūrinis namas 5 ir 5 kambarių

per radio 
Nepriklau- 

pra- 
kad kalbūs: 1. kunigas 

kunigas Star- 
generąlinis

j ome prižadų,, kad bus tik vie
liniai kajbetojąį, tad abu įjįu- 
bai sutiko.

1935 metais kalbėjo adv. F. 
Bagočius, tai “bičiuliai”, ma
tyti, pabūgo- ii? atsisakė kartu 
'su kliubais rengti lųi,išėjimą, 
šiemet jie saviškius įpiršo. 

‘Mes esame tikri, kad' daugiau 
tofeips klaidpą, pepųdarysipie.

Atęinąųtį męųesį, t.ąi yra 
balandį,, aįvyks į Waterbury 
advokatas Bagočius prakalu 
boms laikyti.

Gal būt su mažu primokejiimu įgysite naujausį ir geriau 
sį PHILCO visų bangų radio. Veikite tuoj aus.

• Šis pasiulymds tik trumpam laikui.

Anais metais, rengiamoji ko
misiją kvietė “bičiųlįųs” ųiinė-. 

rtį Lietuvųs Ftepriklaųponjybęs: 
'šventę kartu. “Bičiuliai’’’ bet-

Uriim (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas. įstaigas. Vi 
suomei kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

vai laikys konferencijų 
ington, D. C.

Kaip Chicago Federal 
Loan banko prezidentas 
Gardner praneša, yra manoma

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir j Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo foymų, prašome praneš
ti mums telefonu.

NUO $10 IKI $1Q0

Užsakymo
IR UŽKABINAMA 
ETIAN BUm

kdrios krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jųsų pačių 
pastangos Čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimų, 
pasistengsime juos pąąiųsti sų 
specialiu pas’u

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėj^ 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

progos sulaukėte išmainyti savo senų radio

Visas, darbas eina 
P-nas Aleksis plo- 
prašo, kad publi- 
pavyzdį. 
eilė kalbėti- p-nui

Kąlbės ąpie 0$.
šįvakar, 9:30, lietu vįs Dr. 

Serner kalbūs iš radio^stoties 
WHFC.

Jis sako, kad regėjimas vis 
dar tebėra vienas į£ neišspręs
tų gamtos stebuklu 
jis papasakos apie 
'tinkamų prięžiurų.

1993 WIŲLYS -
4 cilinderių — 
tikra,s; pinigų 
motoras pertaisytas $5^3^
ir garantuotas  ........  »«***■*

1Q29. BUIČIŲ Sedan—labai*gerose 
sąlygose. Karšto vandens _šil- 
clytuvas ir, tikra? 
pirkinys .........

1934 FORD TROKAS
Panel
gerose sąlygose,. Šis trokas yra 
žymiuoju Chevrolet O. K. po
lisu garantuotas. Galima varton, 
ti visokiems reikalams. Ateikit 
ir pamatykįt šį nuostabų pirkią

Aųthprized Chevrolet Dealer •
5926 So. Kedzie Avę 

Republic 7687

Velykines Perlaidas,
Draugams ir Giminioms Į Lietuvą Anksti

Rengiasi organizuoti tekstilių 
pramonę; teiks paramų kitų 

pramonių, streikjęriųms
Chięagoje

Vakar bu;vo oficualįaJ Atidaly
tas C. I. O. (Komilet; Indųsti. 
riniam Organizavimui) skyriuj 
Chicago j e.

Svarbiausių, jų. užduotis. yra. 
suorganizuoti hekstilio pramo
nę Chicagos apielinkėje ir vaka
rinėse valstijose. Be to, skyriuj 
teiks moralę ir finansinę para-, 
mą ir kitų, neorganizuotų pra-. 
monių darbininkams, kurie norį 
streikuoti.

Tam tikslui C. I. 0- paskira 
organizatorius ir pagelbės su-, 
formuluoti reikavimus. Sky
riaus viršininkai vakar pareis-, 
kė, kad užėjus streikų bangai, 
daug kas streikuoja, bet dauge
lis streikų pralaimima todėl, 
kad, pas. darbininkus, nėra, vie
nybės, ir dažnaį patys neturi, 
aiškaus supratimo dėl ko strei
kuoja.

Chicagos C. I. O. skyriaus vir
šininkais bus Frąnk Ęosen- 
blum, Amalgamated Clothing 

į Workers. (jf America centro, val
dybos narys ir organizatorius,. 
Samuel Levin, Clijęago. Joįijt 
.Board viršininkas, ir sekreto
rius, Douglas. B. Andęrson.

' Aukščiau suminėti asmenys 
sudaro ir “T.W.0.C? Tex- 
til^Workers Organįzation Com- 
mittee,” kuri yra prigųlmipga, 
C; I. 0. komitetui.

Mr. Rosenblum apškaįčiuojo, 
kad Chicago j ir vakarinėse val
stijose yra apie 40,000 - 50,000 
teks filio (audimo) pramo
nės darbininkų, bet tik 5 % yru 
suorganizuoti.

C. I. O. nętųręs.pakol, kas Chi
cagoj pastovios, organizacijos^ 
kuri butų panaši Chicagos Dar
bo Federacijai, Bet jeigu* atsi
ras unijos, kurios norės prisidėr 
ti prie C. I. 04, joms bus išduo
tos narystės certifikatai. Tokios 
•unijos gaus moralę- paramų ir 
C. į 04 žmones j u reikalų tvar
kymui. Bet Mr. Rosenblum aiš
kiai pabrėžė, kad nęyarys agita
cijos organizacijas pritraukti. 
Svarbiausiai du skyriaus tiks
lai, yra pagelbėti streikuojan
tiems Chicagos, darbininkams 
'vykinti streikas ir organizuoti 
’lekstilio pramonę.

Bet, prįdųjrę Mr. Rosenblum, 
jeigu kitos grupės atakuos sky
rių, tai. jam. nebus, kitps išeities, 
kaip tik organizuotis ir gintis.

C. I. O. rastinė įsteigta Ajnal- 
gamated Clothing Workers ru- 
•muose*, 333 South Ashland’ Avė.

L M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240
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CHEVROLET TROKAI NAUDOJAMI WASHINGTON VALSTIJOS LENT- 
piuvėse. Jie atlieka įvairius, sunkius darbus. Paveikslas parodo trakų velkantį 
rastų, kiras yra 24 pūdų ilgio ir penkių pėdų storumo. (Sp.)

3224 So. HaJsted Street
Tel. VįCMy 422(5

Geriausios
ant naujausio 1937 M. PHILCO ar kitokio radio Progress 
Krautuvėj, nes už savo senų radio, mainydami ant naujo 
PHILCO radio gausite iki <
nuolaidos nuo ......... ................... JL i

šiame Chicagos priemiesty 
'lietuviai ilgų laikų jautė vie
nų svarbių trukumų, būtent 
štokų lietuvio daktaro. Nes čia 
'lietuvių randasi nemažas skai
sčius, o lietuvio daktaro iki šiol 
■nebuvo.

Dabar tačiau trukumas jąu 
pašalinta,, nes. šiomis dienomis 
daktaras W. Norakas atidarė 
savo moderniškų ofisų ir yra 
pasiryžęs nuoširdžiai patar
nauti sveikatos reikaluose sa
vo tautiečiams, lietuviams.

Taigi .lietuviai, iš ’ savo p,u- 
ąės,. turėtų paremti Dr. W. No- 
raką, nes jis yra sųžiningas 
ir gabus gydytojas. Jo ofisas 
randasi adresu 10 North Broad- «. ,• 
way, Melrose Park. Ofiso va
landos niro 10 iki 12 priešpiet, 
ųuo. 2 iki 4 popiet ir ųuo 7 iki 
9 valandos vakare. Jo telefo
nas — Melrpsę Park 660.

’ Dri Noraky taipgi turi ofisų 
Chicagos vidurmiesty adresu 
29 East Madison, Street; tele
fonas Randolph 9397.

0 kariais, pasitaikius ko
kiam reikalui ar nelaimei nak
ties laiku, nežiūrint kaip bu
tų vėlai ar anksti, šaukite dak
tarų W. Noraka telefonu, Meb 
rose Park 660, o jis mielu no
ru- patarnaus ir suteiks reika- 

įlingą pągelbij.
— A. K. Sargas.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIĄ 
ALŲ nes ife žino, kad tas alus yrą 
padarytas' iš'geriausios rųšies pro
duktų.; J

Į BARGENAI
$5.00 iki $50.00 rankpinigių

’ $1.00 iki $5.00 į savaitę
? 1934 FORD 2 durų coach, pertai 

sytas. Juodas finišas
'{ ir su O K užttirtinijnu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Cltįcągo, 111.

Telefonas, CANAL 850ft

Iš karto, manyta Lietuvos 
Nepriklausomybes šventę pa
minėti Liet. Piliečių Kliube, ir 
tam gražiam tikslui buvo iš
rinkta komisija iš trijų asme
nų, būtent Tamp Mato, Jurgio 
Žemaitaičio ir Jono Tareilos.

Į kliųbo ' narių susirinkimų, 
kurs įvyko šių metų sausio 7 
dienų Nemuną^ Hali, - adresu 
48 Green Street, atvyko vieti
niai svečiai, tai A. Aleksis su 
pora pagelbiųinkų, Pažangieji 
vietos lietuviai gerai Aleksį pa
žįsta ir skaito jį vilku įlindu
siu. į avies kailį.

Šį kartų, jis kvietė kliubo 
narius ir komisijų, rengti Lie-. 
tuvos. Nepriklausomybės pa
minėjimų bendrai su jo srovės 
darbuotojais, neatsižvelgiant į 
pažiūras. Pasak jo, busiu tik 
vietiniai kalbėtojai.
_ Vienas komisijos nųj-ys, .J. 
žemaitaitis, rezignavo, apleido 
savo vietų. Jo vieton tapo iš
rinktas kitas komisijos narys, 
būtent Antanas Lazdauskas., 
Išrinktoji komisija laukia ka
da jų pakvies pasitarti. Tačiau 
baigiasi ir laikas, o dar nie
ko negirdėti, štai jau ir vasa
rio 5 diena ir kito kliubo mė
nesinis susirinkimas. Ir čia pa
sirodo tie patys asmenys, Alek
sis su pagelbininkais, giedoda-* 
mi tų pačia giesmę: kviečia 
tik narius dalyvauti, sako, kad 
viskas priruošta, prašome at
silankyti, o parengimas {vyk
siąs vasario 19 dienų, 8 va
landų. vakare. Daugiausia pra
šyta tik pirmininko, kad 
per radio kviestų kliubo 
rius į apvaikščipjimų.

Šiame susirinkime 
rinkta komisija iš

Vasario 14 diena 
išgarsinta Lietuvos 
somybės paminėjimas ir 
nešta. 
Valantiejus, 
kus, 3. Lietuvos 
konsulas iš New Yorko J. Bud
rys, 4. J. Tareila, 5. adv. Lu
košius, 6. adv. K. Ęalanda ir 
eilė kitų. O apie musų kliubo 
pirmininkus nė birbti

Jau vasario 19 dieną. Aš
tuntų valandų vakare žjnoiiės 
pradeda rinktis i šv. Juozapo 
svetainę 
kaip iš rago, 
ja rankas ir 
ka sektų jo

Kai atėjo 
Budriui, tai jam ir nebuvo kas 
kalbėti, nes kitų žodžius ne
norėjo pakartoti. Todėl jis pa
pasakojo apie Lietuvos impor
tų ir eksportų, kiek kilogramų 
sviesto Lietuva eksportuoja, 
kiek kiaušinių ir kaip didelius 
kiaušinius Lietuvos vištos de
da. Tuo ir baigėsi jo kalba.

šaukta taipgi kiti kalbėti, 
tačiau į scenų eiti jau nerei
kėjo — ot, taip sau, atsisto
jai ir atsisėsk! Vienok publi
ka ko tai pasigedo. Ji pasige
do musų didžiausių organiza
cijų pirmininkų. Kodėl* nešau
kiami tie du asmenys? Balsus 
išėjo iš vargonininko lupų: 
Tanias 
ti dvi 

Bet 
kiama
girdi ne jo, nes ir jam tik, po
ra minučių skiriama.

Čia žodis musų pirminin
kams. Ar taip tutejo būti ren
giamas paminėjimas? Darėte 
sauvališkai, prisivirėte košes, 
tai ię valgykite iki soties. Mu
sų organizacijos viršininkai ži
nojo- ką jie daro. Jiems nebu
vo reikalo eiti kur neręikia. 
Dar gerai atmename 1935 me-

Federal Home Loan
Bank of Chicago

Rendos namams kyla. Vis o- 
'pe$n.is reikalas jaučiama gauti 
paskolų saviems namams įsigy- išleisti paskolas paremtas viąų 
ti. ■' | šios rųšies bankų turtu, o šito-

. Kad parūpinti taunymo, sta- į kįu bud u sukeltais fondais 
'tybos ir^ paskolų asociacijoms spulkos galės naudotis it teikti 
, (spulkoms)., kurios yra Federal pcskolas tiems žmonėms, kurie 
Home Loan Bankų narės, daur per jas ieško paskolų namams 
giau fondų, tai šių bankų atsto- įsigyti, statyti aptaisyti.

1934 CHEVROLET - 
keturių durų sėdau

Turi Knee Action, visas išvien 
pertaisytus, mohair apmušalai, 
ir labąL švar,uą.

1982 CHEVROLET—4 durų se- 
d&n. Visas išvie^. pertaisytas, 
atrodo kaip pąųją^ Oi Ę. Ųzti- 

krinimąs, Mųž.ų išlaidų 
transportąąija .................. fevVi

Reikia salesmonų— alga ir 
komiaija.

HEJNA iki 3 p.p.
iki 2 p.p. ; i

Drovers National Bank
Drovers Trust Savings. Bank

MEMBERS, FEDERAL LEROSIT ^SURANGĖ GORPORAtlON

š vargonininko
Matas turi teisę kalbė 
minutes.
Matas neatsiliepė, šau 
Jokubonis, tačiau nesi

................. 11 . .......... "

GEDIMINAS
BUILDING. AND LOAN ASSOGIATION

4425 So. Fairfield Avė. Chicago
KAIPO SAVININKAI SEKANČIŲ NUOSAVYBIŲ:

241 W. 46th Street—
2934 W. 39th Place—
4554 So. Rockwell St 

štoras su dviem
4625 So. Sti. Loųis Aye.—f

Siūlo jas pardavimui savo Šėrininkams arba kitiems už geriausius 
pasiūlymus—už pinigus arba užsibaigusius Šerus musų Bendrovės.

Pasiūlymai užsidaro Kovo 31-mą dieną, 1937.
LEONARD A. GRIĖTIS, Sec’y. Tel, LAFAYETTE 6618.
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LIETUVIAMS TABAKO KRAUTO 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Sula,upykit pinigo siųsdami savo Velykines, Perlai
das į Lietuvą žeųiiąusioniis kainomis- Jos pribus 
dar gana į laikąf kad užtikrinti jūsų giminioms 
linksmų Velykų Švenčių. *
Drovers Banko Užsienio Skyrius pasiūlo jums pa
tikimų/ir greitų lėšų pasiuntimu. į užsienius. Ateikit 
šiandien ir pasikalbėkit tuo Reikalui Su p. Stungiu 
prie 22 langelio. . » . ' .

Banko. Valandos
? Kasdien: 9 vai

šeštadienį: 9 v

. ................................................................................ .... ........................... ... ............ I |»..I IIJ I.I IBUI. W F'lfr1 'tUlHM ■*»"I'WII)

MASTER WINWW SHADE C0,
S. J. Vondrak Tel. Lafayette

Langam Uždangalus Padarome ant 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMJERUOJ

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS _______ _
1803 \YEST 47th STREET (ARTI W(M)D ST

Rl,r.»Į^?f,.rr,|l.Įm,l,!,l|IĮ|l l ,      III IĮ   j I ĮI         ■■■■■    K—     

CHEVROLETZ

GERKIT TIK GERA ALŲ
"■I'l m; L. .M'MIll    ■ 11

T?’""“ ......i.......................

umbros;/#
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MUSŲ SKAITYTOJAIDiena Iš Dienos
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Sugrįžo
Iš Kelionės

Apsukęs akelis tūkstančius 
mylių Amerikos kontinentu ir 
jura, Chicagop sugrįžo J. Neck- 
rash. Jis vėl pradėjo darbuotis 
Peoples Fumiture Company, ties 
4179-83 Archer avenue. Jis yra 
stambus bendrovės dalininkas ir 
prezidentas.

P-nas J. Neckrash buvo pie
tinėse valstijose, Meksikoj ir 
Kuboj.

Lygsvara ir Nuosaikumas
Naujas Maitinimas

BARBARA B. BROOKS 
Home Ęconomics Department

Kellogg Company
Batt’e Creek, Michigan

avenue. Kliubietes kviečia vi
sus atsilankyti.
i Susirinkimas 
landą vakare.
p-nia RadzųSy 
'kliubietes prie

I ■

Ir Pavasaris, 
, Ir Varduvės ir 

Gimtadienis
Rytoj, kovo 21 d., yra pirma 

pavasario diena. Susilygina sau
lės tekėjimo ir leidimosi laikas.

Rytoj taipgi yra ir varduvių 
diena ir gimtadienis p. Benedik
tui Kazanauskui, Simano Dau
kanto Federal Savings and Loan 
Association sekretoriui. Jis 
retoriauja bendrovei 25-kis 
tus.

sek-
me-

tiesB. Kazanauskas gyvena 
2247 West 23rd Street, o ofsią 
turi prie 2203 Wėst Cermak 
Road. Jis yra’ veiklus įvairiose 
organizacijose. Priklauso prie 
“Lietuvos Ūkininko”, Chicagos 
Lietuvių Draugijos, Piliečių 
Kliubo, Aušros Vartų D-jos, ete

*
Filmininkai

9

Kanadoje
Broliai Motuzai, kurie nese

niai lankėsi Chicagoje, rodyda
mi filmus, “Lietuva Kalba”, da
bar randasi Kaniadoj. Iš Mont- 
real, Ontario, jie atsiuntė laiš
kutį “Naujienų” vedėjai, p. M. 
Jurgelonienei, kuriame sako: -

“Siunčiame linkėjimus iš to
liau, kur daug šalčiau ir snie
go yra. Po dideliu pastangų pa
tekome ir į Kanadą. Visiškai 
skirtingas kraštas ir tenka dar
buotis kitose aplinkybėse. Daug 
pažįstamų susiradome dar iš 
Lietuvos. Skirtingi ir žmonės, 
— pokarinių laikų. Vis dėlto 
įdomu. Pasirodo, esame pirmi 
pionieriai čia su 
dar pasuksime į

Mes jau pripratome savo gyveni
mą dalinti j laikus, bet iš tos vie
tos' iš kurios pradedame naują gy
venimą yra geriausiai žvilgterėti 
j praeiti ir pamatyti ateitj.

/ Tas pats yra ir maitinimosi sry- 
ty. Žiūrint i naujai atrastus nut'ri- 
cionistų faktus mums tik stebėtis 
belieka. Kiek jie daugiau tyrinėja, 
tiek jie arčiau prieina prie to fak
to, kad, norint užlaikyti savo Svei
katą, reikalinga laikytis maisto 
įvairumo ir vartoti gerą maistą.

Kas metai vis daugiau patiekia 
mums tikslesnių žinių apie maisto 
būtiniausias ir svarbiausias dalis. 
Kad labai svarbu visuomet savo 
valgiuose turėti tas būtinąsias da
lis, ir negera vartoti nesubalansuo
tą, perdaug vienodą vaFgj.

Į gerai subalansuotą ir nuosai
kiai sudarytą valgį kasdien turi įei
ti pieno kvorta, kiynės, čielų grudų 
javiniai, lapuotos daržovės, dėl “ru
pumo”, vitaminų ir mineralų; kiek 
žalių vaisių, daržovių arba tonia- 
tų; proteinas kaip antai mėsa, žu
vis, kiaušiniai arba suris, javiniai) 
ar krakmolinės’ daržovės, riebalai, 
įskaitant smetoną ir sviestą.

Išlaikydami tą reikalingą musų 
sveikatai įvairumą, mes busime už
tikrinti, kad busime aprūpinti bū
tinais maisto dalimis, kurie dar 
kol kas mokslui nors nežinomi, bet 
yra ypatingai svarbus kūno augi
mui ir geros sveikatos palaikymui.

Štai kur geras valgių sąrašas, 
tinkamas maitinimosi būdas šiems 
1937

t

Scrambled Eggs su Parsley 
Buttered Bran Bread Toast 

Gėrimai 
/ i

v PIETUMS
Corned Beef Hash Patties 

Creamed Peas 
Vienna Bread 

Slyvų Pudingas 
Pienas 

VAKARIENEI ' 
Tomato Consommė

Crown Rib Roast of Lamb 
Onion Stuffing. 
Scalloped Corn 
Glazed Carrots

Lettuce and Endive $alad 
Cracked Wheat Buns 
Mocha Layer Cake 
Be kofeinos kava

užsidarė 10 va- 
Po susirinkimo 
pakvietė visas- 
skanių užkan

džių.. Ir čia' laikas prabėgo taip 
greitai, .kad ^nepajutome kaip 
laikrodis pradėjo skambinti 
dvyliktą. / ,

Sekantis susirinkihiąs įvyks 
pp. Jučų ,bute adresu 1731 N. 

’Albany avemie.
Kliubietė.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

-■ John Mažintas, 28, su Viola 
Glen, 21.
/ v , V •••' *

Frank Kulbis, 26, su Marie
e ' ' t

fYonulaitis, 22.
Paul ughes, 23, su Julia Ka- 

sules, 23 GERB. REDAKCIJA:TIESIAIGRAŽIŲ DAINŲ, MUZIKOS 
IR SVARBIŲ pranešimų 

PROGRAMAS IŠ

(Skaitytojai kviečiami rašy- ryti anglų kalbos rašybos reformą, 
ti j šį skyrių. Paduokitę savo Svetimkalbiai laikraščiai turėtų pra- 
nuomdno įvairiais klansimnia. r.inkti tam Okslui parašus peti

cijomis.

Prie progos butų gerai, kad ir 
mokyklos reformuotų—pakeistų ran
kos rašto mokinimo metodą. Dabar
tinių mokinių raštas yra labai sun
ku suskaityti.

Rašybą palengvinus 
sutaupinti daug laiko, 
lėtų greičiau išmokti 
ir jie

nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma). x

DĖL “PASLAPTIS IR

KRAUJAS”

metams. 
PUSRYČIAMS • 

Tangerines 
Wheat Krumblcs 

Griddle Cakes 
Maple Syrup 

Gėrimai
PIETUMS

Oyster Stew, Pilot Crackers 
Celery Cabbage . Salad 

Chiffonade Dressing 
Caramėl Crumb Puddįng 

Pienas 
VAKARIENEI 

Cranberry Cocktail 
Pork Chops with Cream 

Gravy 
Fried Potatoes 
Green Beans 

Apple Nut Salad 
Crisp Hot Rolls 

Coconut Custard Pie 
Be kofeinos kava 

PUSRYČIAMS
Stevved Apricots ir Dates 

Riče Krispies

PUSRYČIAMS 
Grapefruit 

Brau Flakes 
Dešra 

Corn Bread 
Gėrimai 

PIETUMS/ 
Vegetable 'Chowder 

Toasted Cheese Sandwiches 
Pickle Rings 
Shoo-fly Pie 

Pienas >
VAKARIENEI 

Pineapple Juice Frappė 
Baked Steak 

Browned Potatoes 
Savory Beets 

Chopped Vegetable Salad 
Cloverleaf Rolls 

Cream Puffs 
Be kofeinos kava

PUSRYČIAMS 
Kepti Obuoliai su 

Cranberries 
Corn Flakes 

Poached Eggs on 
Toast Rounds 

Gėrimai 
PIETUMS 

Keptos pupos su 
Salt Pork 
Cole Slaw 

Steamed Brown Bread 
Fruit Gelatin 

Pienas \ 
VAKARIENEI 

Clam Broth 
Veal Birds 

Potatoes Hashed in Cream 
Whipped Sąuash 

Shredded Lettuce, Chives 
Salad 

Finger Rolls 
Razinkų Pajus 

Be kofeinos kava

Primintina radio klausyto
jam, kad rytoj, nedėldieny, li
tą valandą priešpiet iŠ stoties 

5. įvyksta reguliaris 
radio programas 

pastangomis Pro- 
Bendrovės Krautuvės, 

Halsted Street.

vienos musų didžiausios 
Automobilių

» Finansinės
Organizacijos

JUS

Butų gerai apysaką, “Paslaptis ir 
Kraujas” išleisti knygos forrpoje.

C. K. Braze,

Kenosha, Wis.
❖ * *

RAŠYBOS REFORMOS
• *

KLAUSIMU v

GERB. REDAKCIJA:

at-

DAR

ANT

butų galima 
žmonės ga- 

anglų kalbą 
kul turėti.galėtų greičiau

Alexis A. Zakharoff, 
Chicago, III.

* * *
DĖL SMETONOS

PAŠTO ŽENKLŲ

GERB. REDAKCIJA:

’nedėldienio 
leidžiamas 
gress 
3224 South
Kaip visuomet, taip ir rytoj 
programo \ išpildyme dalyvaus 
grupė žymių dainininkų, muzi
kų ir kalbėtojų. Prie jų malo
nių ir rinktinų dainų bei mu
zikos, klausytojam bus įdomu 
girdėti pranešimus iš Progress 
krautuvės prekybos apie didį 
priešvelykinį išpardavimą. Klau
sytojai girdės ir' turės progos 
sužinoti, kaip prieinamomis iš
lygomis galima susipirkti viso
kias namams reikiftenes 
tartiha pasiklausyti;

— Rep. J.

Pa-'

Galite pirkti tikrus už skolas 
imtus Automobilius, kiekvienos 

gamybos ir modelio.
Įskaitant

1936 Fords
1936 Plymouths 
1936 Chevrolets1 
1936 Oldsmohiles

Ir kitus 75 už skolas atimtus 
bargenus

Mažesni Rankpinigiai 
Mažesnis Mėnesinis Įmokėjimas 

Pilnai Užtvirtintas.

ĖJIMAS
k • % •

ATEIKIT, LANKYKIT, 
PIRKIT

Kur raudos žemos ir kainos 
mažesnės.

Didelių Reformų Am- 
yra tinkamas laikas 

anglų kalbos rašybos

laiku žmonės turi gai-

Dabartinis amžius veikiausia bus 
pavadintas “ 
žium.” Dabar 
prabilti apie 
palengvinimą.

Dabartiniu
šinti laiko kol išmoksta tiksliai žo
džius rašyti. Ateiviams tas sutei
kia labai daug vargo. Rašybos sun-■ ♦ . 
kūmas yra kliūtis jų suamerikonė- 
jimui.

Mes, svetimos kilmės žmonės, 
privalome kreiptis j prezidentą ir 
paprašyti 'jo paskirti specialę komi
siją iš patyrusių žmonių, kad pada-

Patėmijęs “Naujienose” daug kar
tų įvairių profesionalų pastabas 
apie Smetonos paveikslą ant Lietu
vos pašto ženklų, aš irgi noriu ką 
nors pasakyti. Aš, kaipo mužikas, 
suprantu atbulai. Kol rusų caras 
buvo ponas, tai caro paveikslo netik 
paprastam darbininkų, bet ir gene
rolams nevalia buvo mušti. O dabar 
paprastas krasos darbininkas su 
antspauda Smetonai per veidą mu
ša kasdien, ir jam nei verkti ne
duodą. Koks-gi tas Tautos vadas 
tada gali būti? Tas tik sarmata 
prieš visą pasaulį.

Mužikas.
Chicago, III.

Nusižudė Buvęs Tej 
sėjas, C. H. Miller

3512 Archer Avė
LAFAYETTE 6116

JUOZAPINĖ PARĖ 
Kovo 20 d., 1937 m.

Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir apylinkės lietu
vius i Juozapinę Parę. Bus gera muzika —Jinksminsimės 
visi. Kviečia JUOZAPAS BARTKUS IR KATRINA VIR- 
KIETIS—

LUCKY TAVERN
3139 SO. HALSTED STREETVisuomet Atdara.

mas dalyvauti

A

O

• TAVERNOS

ang-

• RESTAURANTAI$8.60
$6.40
$5.75
$8.10

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

t
i'

visi ir visados Šaluta-
Pašaukite telefonu

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Sint Street 
A A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Vietorv 0670

>»¥ūoioi

filmom. Iš čia* 
Toronto.

Motuzai.”

svarbių klausimį ir padaryta, ir socialės gerovės/.konferenci- 
tarimų.

Skaityta 
Draugijos 
vienbalsiai priimtas. Tuo laiš-1) North West moterų kliubas 
ki? musų kliubas buvo kviečia—turės smagų parengimą balan- 

vidurvakarių f*džio 3 dieną Grigaičio svetai- 
valstijų lietuvių moterų taikos| nėje, 3804 West Armitage Drive.

laiškas nuo Moterų
Apšvieta. Laiškas

joj. Išrinkta trys delegates 
konferencijai, kuri įvyks ba
landžio mėnesy.

Nušokdamas nuo 22-ro aukš- 
* ' ' ■ 

to apartamentiniuose rūmuose, 
ties 1400 Lake Shore Drive, 
vakar užismušė buvęs apskri
čio teisėjas C. jį. Miller. Prie
žastis nežinoma.ųi t.

.. \ . ■
Nušokęs nuo 21-mo aukšto, 

kituose apartamentiniuose ru-r 
muose, vakar nusižudė 50 me
tų siuvėjas, Loūis Cohen. Jiss 
gyveno < ties 5520 South Shore

į f.

Persikėlė 
j Michiganą

Charles Urbonas, kuris daž
nai rašo “Naujienose” po slapy
vardžiu “Dėdė Kazimieras”, ap
leido Chicago ir persikėlė gy
venti į Dowa>gi»3c, Michigan. Jo 
adresas ten yra, 140 State Rd.

♦ * *
Naujam
Banke

Lietuviams gerai žinomas 
biznierius ir bankierius, LeRoy 
A. Listug dabar darbuojasi 
Central National Banke, prie 
Roosevelt ir Halsted gatvių. 
Jis užima ekzekutyvio v’ce- 

. prezidento vietą.
Bankas neseniai susiorgani

zavo, bet jau turi apie pus
penkto miliono dolerių depozi
tų.

Lietuvių Draugas 
Clevelando Parodoj

Chicagietis laikraštininkas, 
Bill Hayes, kuris Pasaulinės 
Parodos metu darbavosi spau
dos skyriuje ir su Lietuvių Pa
saulinės Parodos dienos komi
tetais, dabar randasi Clevelan- 
de.

Jis tarnauja Clevelando 1937 
metų Great Lakęs parodos 
spaudos biurui. —J. Karuža.

North West
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyko kovo 16 die
ną pp. Radžų bute adresu 2345 
North Kedzie avenue.

Susirinkimas buvo skaitlin-1 
gas ir įdomus. Svarstyta daug

Jos. F. Sudrik, Ine. SudrikFurniture Mari
3417 So. Halsted St 3347 So. Halsted St

Pasiūlo jums Velykų Šventėms gražius rakandus, pečius, 
radios, refrigeratorius už negirdėtai žemas kainas

Gražus parlor setas, pilna vertė $90 už $^| Ę 
Dykai liampa.

*9.959x12 karpetas už ....

Studio couch po *16.50
Didelis sutaupymas ant elektrikinių ledauniu,

ki *65.00.r

Naujos 1937 skalbyklos po

’Gd-SO 
nuolaida už seną 
skalbyklą $25.00.

Demonstruotos skalbyk- 
■1°S po 28„50

BUDRIKO RADI O PROGRAMAI:
WCFL — 970 Kil., nedeliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

WHFC — 1420 Kil., ketvergius 7 iki 8 vai. vakarę.
WAAF — 920 Kil., panedėliais ir pėtnyčiomis 3:30 po. pietų.

Lietuviškas Krupnikas-80 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 & Liąuor Co
‘ FRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S AR ASAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS—CO AL

5352 Sp. Long Avi 
ttKFUVLIC 8402.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mipe ' Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos 
lys už toną: ;/

BLACK BAND ................. .....
ILLINOIS LUMP ...............
FRANKLIN WASH NUT .... 

ir Haking KENTUCKY LUMP 
Pašaukite LAFAYETTE 8980 

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINES___
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE ;
Tel. Prospect 2771.

arsinkites “N-nose’

Laidotuvių Direktoriai CONRAD
FOTOGRAFAS

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

s 420 W. 63rd ST.
Tęl. ENG. 5883-5840

■ JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKĄS 
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 vąins.
' DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 South Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

? BILL’S TAVERN 
Mn' & 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.________

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
fa 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 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. 1LL.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingą 
žinių ir gerų panto- i 
kinimų.



šeštadienis, k&vo 20, 1937 į NAUJIENOS, Chicago, III.
--  U.  ...............................................................— .M , -...............................................

Žakas paliko $4,000 
Turto

Vakar palikimų teismui buvo i- 
teiktas testamentas Jurgio Ža
ko, kuris mirė gruodžio 25, 1936 
metais. Jis paliko apie $4,000. 
Pinigus padalino tarp brolio, se
sers ir penkių draugų.

Testamento vykintoju 
Pranas Yuška. -

sulaikyti skalbyklų darbininkus 
-nuo organizacijos. Nežiūrima, 
kad
skalbyklų darbininkai ir darbi
ninkės užpildys svetainėje tie
siog kiekvieną pėdų.

Didelis organizacinis judėji
mas eina visoj šaly. Ir Chicagos 
lietuviai ir lietuvės, dirbantys 
skalbyklose, turėtų įdomauti 
Vajumi, kurs yra varomas jų 
pramonei suorganizuoti.

’ • COAL
■Y _ ____ _• r_______ ■ ■______ ___ -I.

sekmadiėnio, susirinkinie- ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIES ANGLIS 

BIG LUMP .  I.. $6.90
MINE RUN STAMBIOS 

.... .  $5.75 
EGG ..................  1...... $6.00
NUT ........................    $6.00
SCREENINGS .............. $4.75

TON.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—
Papuošimams. y

4180 Archer Avenue j 
Phone LAFAYETTE 580p

T

yra

Skalbyklų darbiniu 
kų dėmesiui

' Dievas suteikia laisvę tik 
tiems, kurie jų myli ir yra pa
siryžę jų' sergėti ir ginti.

— Dahiel Webster.

Degtukai liko išrasti Angli
joj apie 100 metų atgal.

TON.
TON. 
TON. 
TON.

x PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

*4

Help Wanted—Female
Darbininkių reiki p

REIKALINGA MOTERIS virėja 
restaurantui. 3828 So. Halsted St.

Keikia jaunos ar vidur
amžes moters bendram namų dar
bui. Liudyhias. Kreipkitės Feldman 
Bros., 69 So. Water Market.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Keal Estate For Sale

Business Service
Biznio Patarnavimas

Masinį susirinkimų šaukia In
ternational Laundry Workers 
Unijos lokalas 46 ateinantį sek
madienį, kovo 21 dienų, 2 valan
dų popiet. Susirinkimas įvyks 
Plasterers’ saloje, 332 S. Marsh- 
field avenue. žymus darbininkų 
judėjimo vadai kalbės apie dar
bų prastas sąlygas, jų tarpe apie 
algas, ilgas valandas, prasta 
sveikatos apsaugų darbe. Jie 
aiškins, kaip nepalankios darbo 
sąlygos gali būti pataisytos ko- 
lektyvėmis pačių darbininkų 
pastangomis.

Skaitlingos minios susirinku
sios į pastaruosius du mitingus 
rodo, jog darbininkai ir darbi
ninkės veikiai organizuojasi, 
nežiūrint to, kad samdytojai de
da paskutines pastangas tikslu

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR 

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

derių ir naujus siutus.
,.2347'W. MARQUETTE ROAD

Tel. Republic 4306 >

TeL Ganai 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS. TAVERNAS 
Užlaikoma .geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, PROP. 

-Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, bodv ir fender darbai 

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547

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

Tel. VICTORY 2031-2 r

—*-------------T-:—T-TT—T
... i *4* ~

-T

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

KONSTANTINAS JOKUBKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu • 

kovo 19 d., 3:40 vai. ryto, 1937 
m.y sulaukęs pusės amž., gi- ' 
męs Lietuvoje, Anykščių par., < 
Utenos apskrity.

Amerikoj 'išgyveno 31 metas.
Paliko dideliame nubudime - 

moterį Stefaniją po tėvais 
Fetrauskutę, ’ 3 dukteris: Biru
tę, Mildą ir Aleną ir jos žen- ' 
tą Vlądimir Hoksen, • 2 brolius 
Mateųšą ir brolienę ir Kazi
mierą, brolienę ir šeimyną ir « 
gimines ir draugus.

Priklausė prie Lietuvos Ūki
ninko Draugijos. <.

Kūnas pašarvotas 4052 $o. 
Artesian Avė., Tel. Virginia ‘ 
1741. Laidotuvės įvyks pirm., 
kovo 22 dieną. 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines. V ■

Visi ’ A. A. Konstantino Ją- 
kubkos giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse* ir 
suteikti jam paskutini patar- •* 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, , dukterys, broliai ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. J. Liule- 
vičius, Tel. Lafayette 3572.

PARENGIMAI
Kovo mėnesio 21 dieną 3 valandą popiet Mildos svetainėje, 3142 

S. Halsted Street, Lietuvos Jaunimo Neprigulmingas Ra
telis turės savo linksmą sekmadienio pramogą, kuri susi
dės iš dainų, ratelių ir šokių. Meldžiu visus skaitlingai at
silankyti.----Atffed’as J. Butkus.

—r

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas 12 

Ward laikys mėnesinį (extra) susirinkimų sekmadienį, ko-; 
vo 21 d. 1 vai. popiet llollywood svet., 2417 W. 43 St. Vi
sų pareiga atsilankyti, nes bus konstitucijos taisymo klau
simas. —Paul J. Petraitis, rašt. - < ; .

Sekmadienį, kovo 21 d., 1 vai.’ po pietų, paprastoj vietoj, įvyks 
Dr-jos ‘Lietuvos Ūkininko” svarbus mėnesinis susirinki
mas. Bus svarbių reikalų svarstymui, tat visi nariai ir na-.; 
res malonckite atsilankyti. Aifeilikę nariai su mokeš&is 
prašomi užsimokėti. —J. žufkauskas, pirm. <

Ieva Lukošiūte, fin. rašt. * ' į
Garfield Parko ©tinęs Laisvamanių Kultūros Draugijos 4-tos 

kuopos susirinkimas įvyks 1 y« P- P- keVo 21 d. po antra
šu 4039 W. Madison St. ant antrų lubų. Visi prašomi at-? 
slankyti ir atsivesti natujų narių. —J. M. Bruchas.

I filfFlI/lt* Siunčiam Gėles LUVHKIS
^iihm.... i palis.
• KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
- ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

STANISLOVAS POCEVIČIUS ;
. - . . - ■ ■ • įį

Persiskyrė su šiuo pasaulių < 
kovo 18 dieųą, 10:55 valandą 
vakare, 1937 m., sulaukęs 73, v 

< amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
.Kražių parap.

Paliko dideliame nubudime 
2 'dukteris Margaret Valente- 
nę, žentą William, Helen Tu- 
bbs, žentą Orville, 3 sūnūs: ’ 
Louis, Stanley ‘ ir Bruno, 12 
anūkų ir gimines. 1

Priklausė prie D. L. K. Vy
tauto Draugijos. 4

jtunas pašarvotas 6804 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
utarninke, kovo 23 d., 8:00 v. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten’ bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. x

Visi A. A. Stanislovo Poce- 
vičiaus . giminės, draugai ir
pažįstami esat nuoširdžiai*
kviečiami dalyvauti laido’tuvė- į 
se ir suteikti jam paskutinį . 
patarnavimą ir, atsisveikinimą

Nubudę liekame:
Dukterys, sunai, ir kitos 

gimines.
Į *

I Patarnauja laid. dir. S. P. Ma 
I žeika, Tęl. Yards 1138.

■ .• ■■■■;■

WALTER JURIŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo ’ 19 d., 6:00 vai. rytą, 
1987 ni., sulaukęs 42 metus 
amž., gimęs Titavenų patap., j 
ir mieste. - t . - \ '

Amerikoj išgyvenb 24 metus.
Paliko dideliame nubudime J 

moterį Amibją, po tėvais Lan- 
sberg. 2 sūnūs Walter ir Hen
ry, dukterį Genevieve, seserį 
Maria Rysęff, švogerį Louis, > 
2 broliu Stanley, švogerką'; 
Sophie ir jų šeimyną ir Joseph 
švogerką Stėfanie ir jų šei
myną pusbrolį Charles Staut- 
•kus ir gimines.

' Kūnas pašarvotas 2455 West 
■43rd Stret. Tel. Laf. 2797.

Laidotuvės' įvyks pirm., ko
vo 22 d., 1:30 vai. po pietų 
iš namų bus * nulydėtas į Tau
tiškas kapinės.

Visi A. A., ,Walter Juris gi
minės, draugai ir pažįstami 
esatnuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 

' jam pėskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame, 
Moteris, sunai, duktė, sesuo, 

broliai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. I. J. 
Zolp, Tel. Boulevard 52030. «i

PATYRUSI VIRĖJA, 20—35, kiek 
ruošos darbo, nėra skalbimo, savas 
kambarys, $10—$12. Fairfax 0948.

REIKĄLlNGAS PATYRĘS PA
PER x hangeris, painteris ir gabus 
vyras. Jo© Augaitis, 1608 South 
50th Ąve., Cicero 645.

MERGINA PRIE LENGVAUS 
namų darbo, 2 vaikai, būti, liudy-> 
mas. $6. pradžiai. Lakeview 6489.

Funtltui'e & Fixtures
Rsr landai-Itaisai

For Reni
RENDON 4 kambariai — antras 

aukštas su porčiu. 3534 So. ParnelI.

RENDOk 6 KAMBARIŲ flatas 
pečiais šildomas, antros lubos, renda

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui pigi. Brighton Parke. 3139 West 38
■ Street.Neųiatytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

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

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

de luxe ......;........   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėliok iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paekolos

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

Po valstybės priežiūra.
6755 SO. WESTĘRN AVĖ.

Phone Grovehįll 1038.

LIETUVOS ŪKIS. Parduosiu ar 
mainysiu į Chicagos propertę, 60 
hektarų? ukj, su visais gyvuliais, pa
dargais ir visais įtaisymais, 85 hek
tarai dirbamos, 24 hektarai miško, 
budinkai kaip nauji, 8 metai būda
vot!, vieta graži, prie upelio, netoli 
gelžkelio, prie didelių miestelių: 
Kretingos, Klaipėdos ir Palangos. 
Ūkio kaina $5000.00. Mainais namas 
gali būti ir didesnis, galėsiu kiek 
damoketi »cash. Kas nori Lietuvoj gy-
venti, tai yra geriausia proga. Agen
tai neatsišaukite, tiktai tie, kurie 
nori Lietuvoj gyventi. PETRAS 
PRUNCKUS, Ruginių kaimas, Kre
tingos vai. ir apskritys.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor-

ŪKĖ 79 akrų, išsimaino arba par
siduoda, kainą $6,500.00. Apie 40 
mylių nuo Chicagos. Arti namų bė
ga šaltinis. Yra visi reikalingi tro
besiai. Dėl informacijų kreipkitės

2 fl. MURO NAMAS, platus jo
tas ir garažas. Randasi Marųuette 
Parke. Kaina tik .................   $4800

4 kamb. muro bungalow. Randasi 
Marųuette Parke. Kaina tik $8750

6 fl. muro namas, beismontas, vlš- 
kos ir garažas. Randasi geroj vie
toj Bridgeporte. Kaina tik $4500

6 kamb. katedžas ant mūrų pa
mato. Randasi Brighton Parkė. 
Kaina tik ..................... -........   ^>2900

Mes. turime namų, biznių, Jotų ir 
tt., kurie tapo paimti už skolas, tad 
parduodame už pusę kainos. Kreip
kitės pas,

K. J. MACKE—Mačiukas. 
2346 West 69th Street,

Tel. Prospect 3140.

EXTRA PROGA FARMERIAMS 
Bizniavą muro namą mažu morgičiu 
Priežastis—ligos priverstas mainyti 
ant farmos. Skubinkit atsišaukti. : 

STANKOWICZ, 
6112 So. Komensky ;

LIETUVOJ TELŠIŲ MIESTE 
PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas, elektrikas ir dar 3 kiti bujin- 
kai, 1 hektaro sodas. Upė teka.

T. CHEPAUSKAS, 
12314 So. Green St., Chicago.

GREITAM pardavimui, kad likvi
duoti nuosavybę 3 aukštų muro . bu- 
dinkas prie Canalport Avenue 
$1,650.00. H. C. Zuttermeister and 
Co., 2101 So. Halsted St. 4

PARSIDUODA Marųuette Parke, 
gražiausioj vietoj keturflatis naujas 
•mūrinis, su mūriniu garažium, kam
pas, apšildomas, kas pirksite tuo- 
jaus nusipirksite geriausią barge- 
ną. Atsiliępkite tuojaus.

Taipgi 10 flatų mūrinis, kampas 
visas moderniškas, kaina labai ma
ža.

KAZYS URNIKIS,
4708 So. Western Avė.

'ihlepikai, Tel. Lafayette 3640. ’

ADOMAS ŠTIKUNAS ' .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d., 2t00 vai. ryto, 1937 ’ 
sulaukęs 57 metus amž., ( 

gimęs Joniškio parap., Norai- , 
Čių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus. į
Paliko dideliame nubudime 

daug draugu ir pažįstamų.
r Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4'948- 
So. California Avenue.

Laidotuves įvyks pirm., ko
vo 22 dieną, 10:30 vai. ryte iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. ’ -1

Visi A. A. Adomo Stiklino 
, .giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Draugtii ir pažįstami.

Laidotuvėse patarnaja Laido
tuvių Direktorius J. Liulevi- 
čius, Tel. Lafayette 3572.

Laidotuvėmis rūpinasi pp.

FRANK J. PUPAUSKY
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 dieną, 8 rOO valandą 
vakare, 1937 m., sulaukęs 61 
metų amžiaus,. gimęs Raseinių 
apskr., ir pąrap., Dainių km.

Amerikoj .'išgyveno 45 metlis.
Paliko " dideliame niuliudime 

dukterį' Anąjį,. Zinkus ir žentą 
Gene, anūką Thomas, brolį 
Izidorių ir gimines. \

Kūnas pašarvotas randasi 
5418 So. Maplewood Avė., 
Tel. Hemloėk 1435. x •

Laidotuvės‘įvyks pirmadienį, p 
kovo 22 d., 8:00 vai. ryto iš 
-namų į Gimimo Phnelės šy. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos * pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. ( Kazimiero kapi
nes.

Visi Ą. 'A. Fran'k J. Pupau- , 
sko gilinės, i draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: 
duktė, žentas, anūkas, brolis , 

, , ir ,^giminės. ■
Patąrnauja Jaid. dir. S. P. Ma- i 
žeika, Tel. . YARDS 1138.

CLASSIFIEDADS
’ »■■■ .III ii.i. i i ■ . ■■ ■ '■ i........ .................

gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.
Praneškite Lithuanian Building 

and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, 111.

f^urnisbf^l Rooms
RENDON KAMBARYS šviesus 

orie mažos šeimynos. 4014 Brighton 
Place, % bloko nuo Archer Avė.

Antros lubos.
RENDON KAMBARYS, apšildo

mas. Be valgio — netoli gatvekarių.
6487 So.- Campbell.

Automobilcs
BĖDON PATEKĘS patelefonuok 

Belmont 1531
AUTO REPAIRING 

Kainos vidutinės — darbas 
garantuotas.

Mes automobilius malevojame.
; “R0XEE GARAGE; ’ 

3417-^25 Diversey Avė.
Peter and Carl Oksas, Savininkai. 

Milwaukee and Diversev.

Miscellaneous

. TURIU PARDUOTI REFRIGE- 
RATORIŲ, plaunamą mašiną, ir va- 
cuum cleaner pigiai.

2641 West 71 st Street.
Vartoti Automobiliai

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

pas
J. NAMON

6757 S. AVestern Avė.

PARSIDUODA farma arba mai
no į namą su visais bųdinkais ir 
mašinomis — 2 arkliai, galvijų yrą 
20, 6 kiaulės — 20 vištų — žemės 
120 akrų. Priežastis — operacija. 
Laiškus rašykite lietuviškai. Charles 
Kavalauskas. Karney, R. 2, Michi- 
gan.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj.. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. f. SUR^MSKIS! ^į;,.CO. •
6551 So. Kedziė Avėnue.

Tel. Grovehill 0306.

' -JOBANNA GRINCIEN®' 
po pirmu vyru zudienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1-7 dieną, 5 vai. rytp, 1937 
m.į «itiįiukus pusės ?amž„ gi
mus Botigalos parap., Rasei
nių apskrity.
•Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Feliksą Grinoių, 2 dukte
ris Johanus ir Anelę ir žentą 
Vincentą Rubys, anūką Vin
centą, anūkę Valeriją, seserį 

.Petronėlę Žudienę, švOgetj Do
vydą žudį, brolienę Petronėlę, 
brolį Andriu Krislopaitį ir bro
lienę ir gimines.

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

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 22 dieną, 9 vąl. ryto iš 
namų į šv. Petro parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velįo- . 
nes sielą, o iš ten bus nulydė- i 
ta į Union Cemetery kapines, ; 
St. Charles, III. ' .

Visi A. A. Johanna Griųoie-į 
nes giminės, draugai ir pąžįs-4 
tanai esat nuoširdžiai kviečia- I 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-J 
teikti jai paskutinį patarnavL 
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, žentas, 
seserys ir giminės;

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

Help Wanted—Mate 
Darbininkų Reikia 
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REIKALINGA INSURANCE sa- 
•lesmonų 2400 W. Madison Street, 
kambarys 332.

■ ■■■.■—■* i ............ . .............. I 1.1—

REIKALINGA; DVIEJŲ DARBI
NINKŲ- Spriė pikniko daržo. Atsi
šaukite M. MĄKUTENIENE, Biru
tės Latžo .Savininkė, Tel. Willow 
Springs 58. 3'^ <..... . ■■ . - ————

PAIEŠKAU NEVEDUSIO SENY
VO vyro dėl pakūrenimo pečiaus -ir> 
dėl namų aoelno darbo. Pragyveni-, 
mąs -įr tumas ant vietos ir bus ge-‘ 
ras užmokėstis: dėl gero žmogaus.. 
Atsišaukite Šiuo antrašu J. J. Bar- 
šauskas, 4156 Archer Avenue, Chi-. 
cagq, lllindl^. - 
,, ~...j.—. ...............   ..i i ........... . ■

4 feElKALlNGAS JANI T ORIU S, i
žženotas. Dykai 3 kamb: Metas, ele
ktra ir mokestis. Taipgi reikalingas 
ipaviėnis ąpiysenis žmogus s birbti; 
ipriė namų. (Pragyvenimas ir mokės-: 
‘tis. 2635 W. 42nd St. firmas aukš-: 
tas' užpakaly. . 
——-- -- - --- -------- . .

•REIKIA PATYRUSIO SE1LSMA- 
NO SKALBYKLOS REIKALAIS; 
.per namus 'eiti. • Archer '-Wet Wash 
Laundry, 38(67 Archer Avę.

x REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės arti Chicagos. Kreipkitės. 
3214 So. Union. Avė., 'l.-mps ?4ubOs. - ĮįfcUHI IlT    -r    »'■ - 1—ii Ii, i

* i   - V MI,

Help Wanted—Fcmale
<< Darbininkių reikia

PATYRUSI MERGINĄ NAMŲ. 
naTbui, prižiūrėti kųdikį, būti, nėra 
skalbimo. $7; BriJrgate 2358.

REIKALINGA JAUNA MERGAI
TE dįfbti Už veitęrką re^taųrante.

■ >3828 So. Halsted Street.

D PATARUSI MERGINA bendram 
Vilam y darbui, geri *ij$maį, ,ner,a .kūdi
kių nė skalbimo, $3ą$7I *'7' • ;>' ■ •

V Irving , 9163. . ; /.:
-( ..... . f • ■ v . ■ ’

..... . :’L'w .M. .

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA BUICK automobi

lius, paimtas už morgičius, $152.00. 
Parduosiu už tą pačia sumą. Galite 
Įmokėti $5.00, kitus iki 20 mėnesių 
išmokėjimais. Matykite tuoj

J. NAMON, 
6757 So. Western Avė.

i ....... .. ... ...... . , ,1 ii i imi ir ii".... .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Ųėlicatessen. Pigiai. Galima laikyti 
if bųčernę, neš yra visi įrengimai. 
4 kambariai pagyvenimui. 2955 So. 
Emerald Avenue.

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

PARSIDUODA TAVERNA arba 
priima į partnerius. Biznis išdirbtas 
per tris metus. Kampinis namas. 
Priežastį patirsite ant vietos.

959 W. 71st St.

BARGENAS — PARSIDUODA 
TAVERNA, kampinis geras biznis, 
amerikonų apgyventa apygarda. Ma- 
žh kaina. .;

7200 So. Green St.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas tfenda pigi. 936 East 
75th Street, P. Blinstrupas.

PARSIDUODA SHOE SHOP — 
išdirbtas biznis, pardavimo priežis- 
tįs—liga, priverstas apleisti miestą.

8151 So. Halsted St.

\PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ geroje vietoje, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai su namu 
ar be namo, arba mainysiu į mažą 
namą. Savininkas turi 2 bizniu.

246 So. 13th Avė., Maywood.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR' 
'GROSERNĖ, biznis išdirbtas per 14. 
metų, biznis geras, bet negaliu lai
kyti iš priežasties vyro, mirties.

1967 Canalport Avenue.

PARSIDUODA PEKARNE, galiu 
mainyti.’ Prašome atsišaukti.

• Tel. Hemlock 0707, .

PARSIDUODA AR RENDON 
moderniška vištų farma prie ežero. 
Hot Springs, Arkansas. Prieinamai.

Harris, 225 So. Kostner Avė.,
Chicago, III.__________

PARSIDUODA Aštuoniasdešimts 
akrų .geros žemės, ganykta su te
kančiu vandeniu, puikus budinkai; 
Su ar be stako, įrankiais. Arti mie
sto, mokykla. 'Išmokėjimai?' -į 
Mr. Jacob Pieczyncki, R. 2, Box 
18a, Scottville, Mich.

PARDUOTI AR MAINYTI FAR- 
MA trisdešimts akerių arti mokyk
los, bėgantis vanduo visą metą. Ar
ti Hot Springs, Arkansas.
1150 W. 60th Street, Chicago, III.

PARSIDUODA 4C A YRU FAR
MA arti Irylis, Michigan — 20 
dirbamos, arti mokyklos. Kaina 
$1200. . '

JOE YUODSNUKIS, 
611 Lęwis St., Rockford, III.

JEI' NORI GRAŽAUS ir laisvo 
gyvenimo ir tikro bargeno, tai kaip 
tiktai jūsų ir laukia—40 akrų ge
ros žemės, geri' budinkai prie ce
mentinio kelio, ^elektriką ir vanduo 
kaip mieste. Gyvenimas kaip rojuje. 
Rašykite Farmeris, 3740 W. 80th 
Place. Farma randasi Mich. 230 
mylių nuo Chicagos. 

K- ■**■»»*' n ■■-—'■•i.  - .         —... ■ u

ARTI BASS LAKE — .60 akrų, 7 
kambarių namas, ejektrika, 60x20 
virštininkas, visi įrankiai. 842 East 
169th Place, Hammond, Indiana, ne 
agentams.

Real ©statė For Sale
PARSIDUODA FREIMŲ NAMAS 

šeši kambariai du m iegakani bariai 
atike, išeiną į porčių, cementinis 
beismontas, garažas, arti 63 ir Hal
sted St. prieinama kaina. Antrašas 
729 W. 60th Pi. TeL Englevvood 
9028. <

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Brighton Parke 4 pagyvenimų 
medinis namas ant 41-mos netoli 
Western eve. Kaina ..........  $850CĮ.

2 fletų naujas mūrinis namas ^po, 
5 kamb. karštu vandeniu Šildomas. 
Kaina ..................................— $5500

6 kamb. cottagė visi įtaisymai. 
Kaina ..........    $2400

MARŲUETTE PARKE
2 fletų po 5 kambarius, 2 karų 

garažas, karštu vandeniu šildomas, 
platus lotas. Kaina .............. $6300

6 kamb. mūrinis bungalow. Kai
na ........ -J..................... ;.... . $4500

4 kamb. medinis namas. Kaina 
tik ..................    $1900

8 nedidelį namai netoli Šv; Kazi
miero kampinių, galima laįkyti pau
kščius ir gyvulius. Randasi netoli 
gatvekarių linijos. Kainą nuo $1500 
;r aukščiau. •

80 akeriu farma netoli Chicagos 
gražios trobos, mašinos ir gyvuliai. 
Kaina ......... ......... :......... ........ $3500

Turiu visokių kitokių namų ir 
fąrmų. Galima pigiai pirkti su ųia- 
žu Įmokėjimu arba mainyti. Kreip
kitės pas '

C. P. SUROMSKIS and CO.
, 6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grovehill 0306.

PARSIDUODA BUSINESS PRO-
PERTY ląbai gera vieta dėl taverno.

J4071 *Ąrcher Avę. - ' -
Sav. ąpt antrų dubų. c..’

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS 2 flatų, 4 tendos po 4 kamba
rius labai pigiai. 1613 Morgan St. 
2-ras aukštas užpakaly.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ ka- 
tedžė, 50 pėdų lotas, 4 karų gara
žas. 2508 W. Pershing Road, Lafa- 
yete 4679.

^JĘĄRSIDUODA 6 kamb. medinis 
namas. Cementuotas basenientas, 
gasas, elektriką, vanduo. 3 karų 
garadžius ir didelis vištininkas apie- 
linkėj Lemont. Prie pat Archer avė. 
Taksai $9.68 į metus. Kaina $4,500. 
Reikia cash $2,000. Ant kalnelio — 
vieta graži kaip rojus. Kiti 6 ak
rai susiduria (frontage Archer av.), 
kuriuos galite vartoti kaipo savo 
be užmokeščio.

KAZYS URNIKAS 
4708 So. Western Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
2-fletį rezidencijos namą ant tavern 
biznio namo. Gali atsišaukti ir agen
tai. 6101 So. State St.

- PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiai, dviejų karų garažas už na
mų kainą. 6515 So. Ashland Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800.

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

Tel. BOULEVARD. 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius it farmas; inšiu- 
rinamę namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug -gen; 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus tarei-

4631 SO. ASL^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. CJrish’

$ ........ .. ' "—L
NUOSAVYBĖS i į 
RENDOS KILA

Dabar geras laikas 
.pagarsinti savo 
BARGENUS. i

' II i

Pavasaryj žmones.
PERKA IR MAINO < 
NAMUS.
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...
•
PAŠAUKIT MUS TUOJAUI

CANAL 8500 ..
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nno* 
laidų. . .

sT
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A. Vanagaitis Ištraukė 
Bylą

Nors pakol kas mergaitės 
vąrdas nėra viešai skelbiamas, 
vienok žinoma, kad ji yra He-

Naujienas”1
Ketvirtadienio vakare p. An? publikos dėmesį j'tą dalyką, kad 

tanas Vanagaitis per savo radio 
programą'pranešė, kad jisai įsa
kė savo advokatams ištraukti 
bylą prieš “Naujienas.” Jisai 
rengiasi švęsti “jubiliejų,” to
dėl skelbiąs “atlaidus”-ar “am
nestiją.”

Nors “Naujienos” dar negavo 
apie tai oficialios žinibs, bei, 
tur būt, p. Vanagaitis taip ir 
padarė, šis jo žingsnis nė vieno 
žmogaus nenustebins, kadangi 
seniai buvo aišku> kad ta byla 
turės būt arba ištraukta, arba, 
išmestais teismo. į.

Tai paaiškėjo prieš dvejetą 
metų, kai “Naujienos” laimėjo 
apeliacijos teisme.
Teismas parėmė “Naujienas”
Apeliacijos teismas, geg. 5 d. 

L935 m., panaikino Superior tei
smo sprendimą, kuriuo skundi
kui buvo pripažinta $500 “atly
ginimo už skriaudą,” ir kartu 
pažymėjo, kad ^Naujienų” pa
siaiškinimai, kurie nebuvo .at
remti teisme, butų turėję suda
ryti pakankamą pagrindą “Nau
jienų” išteisinimui, jeigu teisė
jas David nebūtų klaidingai in
struktavęs “džiurę”.

Apeliacijos teismas ne tik pri
pažino, kad “Naujienos” turėjo 
teisę rašyti apie Vanagaičio lo
šimus taip, kaip jose buvo pa
rašyta, bet kad jos atliko nau
dingą patarnavimą visuomenei, 
iškeldamos aikštėn nešvarumus 
Vanagaičio spektakliuose, 
sprendimą - Apel. teismas 
ko kita pareiškė:

“If the performances
given by plaintiff, of the cha- 
racter testified to by defend- 
ants* vvitnesses, then defend- 
ants were perferming a pub- 
lic Service įn calllng tjie ąt- 
tention of the public to the 
matter so that they would 
not be further patronized.” 
Tai reiškia: 
“Jeigu skundikas (A. Vana

gaitis) rengdavo vaidinimus to
kios rųšies, kaip kad parodė 
teisiamųjų liudininkai, tai tei
siamieji (“Naujienos” ir redak
torius Grigaitis) atliko patarna
vimą visuomenei,

ji daugiau jų neremtų.”
Bereikąlinga byla

Kai Apeliacijos teismas pa
reiškė' šitokią nuomonę, tai 
skundikui nebuvo jokįos pras
mės iš naujo eiti į teismą.

Pats apeliacijos teismas bylos 
nepanaikino tiktai dėl to, kad 
jisai surado daug klaidų teisėjo 
David’o patvarkymuose pirma
me bylos svarstymę (Superior 
teisme). Skundikui buvo suteik
ta proga, jeigu jisai nori, pa
bandyti dar kartą. Tačiau ’ tas 
bandymas galėjo atnešti Vana
gaičiui tiktai dar nemalonesnį 
sprendimą, negu Apel. teismo 
pareiškimas, ir padaryti natfjų 
išlaidų.

tuvaitė,^ buvusio real-estatinin 
ko duktė.' • ' '‘J.’,.

. Ji dabar lanko Lake View. 
TĮigh school, bet piriniau lan
ke Darwin mokyklą, ties 2314 
N. Albany avenue, kur Strobel 
mokytojauja.

Byla bus svarstoma prieš 
teisėją Prystalski. Strobel yra 

’paliuosuotas po $5,000 kauci
ja. ;

.Apkaltintojo žmona gina 
sąyo vyrą, ir sako, kad kaltini-’ 
mai yra neteisingi. Jų tikslas 
yra išvilioti iš ‘ Strobelo pini
gu. •

Skundas buvo iškeltas pasi
remiant mergaites ir tėvų pa
reiškimais. Jie sako, kad mo
kytojas palaikęs santykiui su 
ja per kokius. du metu, nuo 
1935. Mergaitė eidavusi į 
butą, ete.

NAUJIENOS, Chicago, III."Ii ,1 f >Į' *j   '"! 1
is H ..... • 1 •streikai
e- ( ' '

B Chicagoje
■ • • -Vy ur.’.M ■ • * t t; z?

vo likviduoti yra:
Wilson and Bennett Co., 6532

S.. Menard avė.. Derybos tebe
vyksta.
... Lady Esther Ccsmętics Cu., 
2012 Ridge avė., Evanston, III.

Formfit Corset Co.,* 500 So.
Franklin yt. (500 darbininkų).

Rathborne, H'air and Ridge- 
ways Co., 1418 W. Cermak Rd. 
(250 darb.)'

Streikai tebevyksta':
Wilson Jonės Book Bindery< 

3300 Franklin blvd.
Logan Department Store, Di- 

versey and Milwaukee.
Agniui and Singer, 656 No. 

Western avė.
Independent Candy Co.,y2653 

Arlington si.
General Felt Products 

2323 S. Paulina st.
Transo Envelcpe Co., 

N. Kimball avė.
Wildier and Company, 

W. Adams, st.
Colonial Premier Co., 460 W.

Superior avenue.

m

šeštadienis, kovo 20, 19<
savaitę laiko atgal, ties 
Oak Street.

Dyokienė buvo nuteista še
šiems mėnesiams probacijos. 
Kovo 30 d., dalykas buš iš nau
jo nagrinėjamas.

viečia Rakand 
Darbininkus į Unijo 

Susirinkimą

Savo 
tarp

were

Ta bereikalinga Vanagaičio EgZamiUUOja JailHą
byla buvo užvesta prieš “Nau
jienas” grudžio 23 d., 1931 m.— 
po to, kai “Naujienose” tilpo 
straipsnis, kritikuojąs įvairius 
“meniškus” Vanagaičio paren
gimus. Pats Vanagaitis, kuris 
daugiausia pasidėkojant “Nau
jienoms” buvo išsigarsinęs pub
likoje, veikiausia nebūtų, skun
dęs laikraščio. Bet atsirado “ge
rų žmonių,” kurie jį sukurstė, 
atlikdami tuo budu jam “meš
kos patarnavimą.”

Besibylinėjant, abiem pusėm 
pasidarė mažiausia po tūkstan
tį dolerių išlaidų.

Lietuvį “Melavimo” 
Mechanizmu

Tebelaikomas policijos ryšy 
Irwinienės nužudymu

su1

—Rr,

Lietuvaitė ir Tėvai 
Traukia Mokytoją 

Atsakomybėn
Turėjęs lytinius santykius 

buvusia mokine
su

Policija tebelaiko * suėmusi 
jauną, 19 metų lietuvį, Petrą 
Chesną, ryšy su southsidietės 
Mary Irwin nužudymu.

Chesna buvo tardomas ■ su 
pagalba “melavimo” aparato, 

;kuris parodo ar tardomasis 
meluoja ar ne.

Sakoma, jog Chesna taip 
panašus į žmogžudį, kuris nu
žudė moteriškę, kad net ir jo 
motina, Margaret, 6047 South 
•Sacramento avė., apie 
dariusi pastabą.

Ji paklausė \ sunaus 
nužudė moteriškę. Jis 
ir. atsakęs y

“Ne, ma, aš jiepadariau.” 
Po to skubiai išėjo iš narnų.

Chesna prisipažino apiplėšęs 
eilę pašto dėžučių apielinkėje. 
Jis ■ bus atiduotas į federalės 
valdžios rankas.

tai pa-

ar jis 
išbalęs

Porą dienų - atgal apskričio 
kriminalis teismas išnešė ap
kaltinimą prieš Darvvin pradi
nes mokyklos gimnastikos mo
kytoją, Edward Strobel, 4404 
Nelšon avėnųe? < ; • " ,
, '■į A ' * ■ ’ - .

Jiš bus J teisiamas i/ž ■ \ lyti
nius santykius -su 15 u metų" 

į,mergaite, buvusia savo mdlįi- 
, atkreipdami ne. \..i ’ • J. - ;;■

žmogus prie šiaurinio po
liaus ■ yra, trylika kartų arčiau 
kernos vidurio, negu jei jis 
butiį . prie ; ekvatoriaus.

v f"***-"*"""********♦•
Su.siHSihpsiį kad “taxi strei

kas ir ^ėfepiumai duos Chica- 
gai blogą > Wrdą”, vakar mies
to valdybą į susirūpino strei ko, 
likyidavimtiv- Policijos kapitonas 
Prendergast' ir prokuroro poli
cijos viršitiinkas D. Gilbert. Jie 
bando suvesti kovojancas pu
ses deryboms. Tą bandė pada- 
ryti ir federaliai ąrbitratoriai. ■ - : C

■ i,/*''1.' 1 ■ ■ . •

Preiidergast sako, kad strei- 
kięriai sutiko. Tš kiekvieno taxi 
garažo bus1 išrinkti, po du at
stovai. Tie atstovai sueis su 
sarhdytojais ;iginčą rišti.

Ar Yellow* Cab ir Chccker 
Cab bendrovės pasiūlymą pri
ims nežinia. .Jų viršininkai pa
reiškė, kad galutiną atšakymą 
duos ' šiandien. Atrodo, kad 
publikos opinijos spaudžiami, 
sutiks. .

Sukėlimui pinigų streiko fi
nansavimui, streikieriai atei
nantį trečiadienį rengia vakarą 
Auditorium salėje. Tikietai bus 
po dolerį kiekvienas. Miesto te
atrai parūpins talentą progra- 
mo išpildymui.

Rakandu darbininkai laimi 
streiką

Juozas Sat, United Brother
hood of Carpenters and Cabi
net Makers mus informuoja, 
kad buvo laimėtas streikas Bu<t- 
ler Specialty Company dirbtu
vėje. ' .

Bendrovė pasirašė sutartį su 
darbininkais, pakeldama algas 
iki 40 centų į valandą (pirmiau 
buvo 25c ar mažiau). Darbi
ninkai, kurie gaudavo po 40 
pirm streiko, dabar gaus 15% 
daugiau. Bendrovė taipgi su
trumpino darbo savaitę iki 45 
valandų. (Pirpiiati buvo 55 va
landos). Be to, nebus naudoja
ma diskriminacija prieš uniją, 
ir bus samdorhi vien unijistaį 
darbininkai. Dirbtuvėje yra 109 
darbininkai' 'iV visi prilCauso

• • • ■ ■ j n. . i

unijai. '
Po trijų valandų “sėdėjimo”, 

vakar streiką laimėjo Maunjęe 
L. Rothschild krautuvės tar
nautojai ir siuvėjų pagelbinin- 
kai. Algos buvo pakeltos iki 
$16 ir $18 savaitei. Valandos 
sutrumpintos iki 45 savaitei. r

Kiti streikai, kurie vakar bu- butų areštavusi podukros apie

Čikagos Mokiniai Pa

Co.,

3512

1038

“Pamotė Mokėjo Pi 
nigus, Kad Paslėpti 

Podukra”
15 metų lietuvaite jaunuolių 

teismo rankose.

rankose

sako, kad

Jaunuolių teismo 
randasi 15 metų lietuvaitė, 
Bessie Dyokas, kuri 
jos pamotė užmokėjusi $15 tū
lai lietuvaitei, kad toji poduk
rą “išgabentų į .Michiganą”.

Taip mergaite liudijo mote
rų teismo teisėjui, Joseph B. 
Hermes, prieš kurį buvo pa
šaukta Emily Dyokas, 32 me
tų, 5443 S. Shields avenue, 
mergaitės pamotė.

Kaip dalykas prasidėjo ne
aišku. Kovo 4 d., 1936, buvo 
areštuotas Clarence West, ku
ris gyveno Dyokų namuose. 
Nenorėdama, kad podukra liu
dytų prieš West’ą, kurį Dyo
kienė n ore j ii ši vesti, ji buk 
sumokėjo $15.00 vienai Helen 
Karpis. Toji mergina už pini- 
guę turėjusi podukrą nuslėpti. 
Helen Karpis, 19 metų mergai
tė, 201 Hill Street, tą patvir
tino.

Dyokaitė nebūtų gal ^pasi
rodžiusi, jeigu E. Dyokienė ne-

dijos Aukas
va-Pirmadienį, vienuoliktą 

landą rytą Chicagos mokyklų 
mokiniai pagerbs New London, jos svetainėje, 

valstijos tragedijos au-( Kedzie avenue.Texas 
kas.

Visi 
suks į 
minutę, nulenkę galvas pagar
boj.

Chicagos mokyklų viršinin
kas pasiuntė užuojautos tee- 
gramą nukentėjusios mokyklos 
viršininkams.

mokiniai 
pietus ir

sustos, atsi-
stovės viena

of Ca 
Maker 
gamini

United Brotherhood 
penters and Cabinet 
rakandų ir medžio 
darbininkų unija, kviečia visi
tos šakos lietuvius darbininke 
atsilankyti į speciali organizi 
eini susirinkimą, kuris įvyk 
ateipantį antradienį, 6:30 va 
'vakare. Susirinkimas įvyks un 

ties Ogden i

United Brotherhood of Cai 
penters and Cabinct Maker 
organizuoja visas medžią gam: 
nių , dirbtuves Chicagoje. Dx 
dirbtuves jau suorganizavo.

Daugiau smulkmenų api 
unijos darbuotę ir planus bu 
vėlesniuose numeriuose.

Traukinys Berwyne Rengiasi Naujos Sa
Užmušė Dvi Jaunas 

Mergaites
Ties Clinton avenue kryžkele, 

Berwyne, Burlington traukinys 
užmušė dvi jaunas mergaites, 
Florence Nehr, 16, 3713 Clin
ton avenue, ir Dorcthy Seelke, 
17, 3421 Clinton avenue.

Šitos
vo

“Juozapinės” Bu- 
Truputį Gąsdi

nančios
BRIGHTON PARK. — Užva

kar vakare, Juozas Krukas, 
4120 Rįchmond street, priėjo 
prie durų atsakyti skambuką. 
Paklausė, “Kas Ten?”

Rustus storas balsas atsake. 
“Baliff with a vvarrent for Jc? 
Krukas”.

Galvodamas ar į kokį triu- 
belį nebuvo papuolęs, p. Kru
kas atidarė duris įsileisti nema
lonųjį svečią.

Bet prie durų
bailiffą, bet didelį būrį arti
mų draugų, kurie, apsirūpinę 
visais produktais ir reikmeni
mis, atėjo p. Krokui palinkė
ti linksmų varduvių.

P-s Krukas ,yra “Peoplcs 
Furniture Company” narys ir 
garsinimų vedėjas.

Viskąmatęs.

lės Atidarymui
Iškilmes rengia Dariaus-

Girėno Postas

Amerikos Legiono Dariaus 
Girėno postas jau kelintą sa 
vaitę rengiasi prie savo vaka 
ro. Tas vakaras bus ypatinga 
tuo, kad kartu su juo įvyks iš 
kilmės atidarymui naujos lietu 
vių salės Chicagoje.

Toji salė yra Berzanskis Hal 
ties 68-ta ir Western avenue.

Vakaras ir iškilmės įvyk 
balandžio 4 d., pirmą sekmadie 
nį po Velykų.
• Salę statė .Jonas Berzanskis 
AVestsidės biznierius. (Sp)

Pasveikino
TOWN GF LAKE. — Juo 

zapinių išvakarėse tapo pa 
sveikintas naujas biznierius 
Juozapas. Biknius, neseniai įsi
gijęs taverną su pirtim, prie

pamatė ne į 4625 South Paulina street. At
silankę kartu su muzikantais, 
jo draugai ir pažįstami sutei
kė jam širdingus linkėjimus ii 
sudainavo ilgiausių metų.

B. P.

Garsinkite “N-nose’

ŠIURPULINGA TRAGEDIJA TEXASE

'■'f >>■ W:¥:

VAIZDAS NEWZ LONDO1N COMMc N,ITY MOKYKLOS GRIUVĖSIŲ, KURIUOSE BUVO 
palandota suvirs penki šimtai mokinių ir 17 mokytojų. Ekspliozija kilo iš naturalio gaso, kuris susirinkęs 
po mokyklos rumais netikėtai sprogo. Mokykla stovėjo aliejaus laukuose, o mokiniai buvo aliejaus1 darbi
ninkų vaikai. Aplink griuvėsius stovi nelaimingų vaikų, nelaimingi tėvai. Naiijienų-Acme Photo
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Meno Įvertinimas
Garsus Amerikos dailinin

kas, Rockwell Kent, savo pas
kaitoje Art Institute pasakė, 
kad žmonės turį patys pasi
rinkti tokius dalykus mene, 
kokie jiems gerinus patinka- 
Nėra reikalo klausyti kritikų 
nuomonės apie dailę ( arba 
dailės klausimuose. Dažnai 
būna taip, kad pačių kritikų 
nuomonės skiriasi dėl to pa
ties dalyko.

Pasek prelegento, net nein
teligentiškas žmogus galįs at
spėti, kuris • paveikslas ar 
skulptūros kūrinys yra ge
ras. Tiesa, reikia būti pačiam 
nors tiek inteligentiškam, kad 
galėjus atskirti gerų dailę nuo 
prastos. 'Žmogaus skonis yra 
asmeniškas dalykas, bet sko
nis skoniui nėra lygus. Sko
nis eina kartu su asmens iš
silavinimu ir išauklėjimu. Ne
išlavintas žmogus paprastai 
neturi gero skonio estetikos 
klausimuose. Skonis yra ypa
tinga gamtos dovana, kuris 
yra reikalingas ne tik ipeno 
klausimuose, bet ir kasdieni
niame gyvenime. Kai žmo
gus lavinasi, jo ir skonis tobu
linasi. Esą tokių žmonių, ku
rie iš visa ko dideli “užsispi- 
rėliai”—negalį išsilavinti. To
kie, suprantama, negalį turėti 
nė estitinio skonio, nė inteli
gentiškumo.

Padėkim sau u.Aįeiną^žpio- 
gus į dailės parodų. Parodos 
paprastai būna margos ir su
dėtingos, kaip ir pati žmo
gaus siela. Kiekvienas daili
ninkas savaip protauja, jaučia 
ir kuria savo dailę, nės kitaip 
ir būti negali. Bet žmonės pa
rodas lankydami, pasmerkia 
tuos paveikslus arba skulptū
rų, kurie jiems nepatinka. Ta- 
čiaus dažniausia būna taip; 
kad tuos pačius eksponatus 
vieni smerkia, o kiti kaip tik 
priešingai—jais gėrisi.

Todėl taip yra, 
vienas asmuo turi 
ir išsilavinimų, 
savaip protauja,

kone 
sten-

( Pastaraisiais laikais 
I kiekvienas dailininkas 
giasi būti kuo nors kitu, o ne 
pats savim. Visi ieško ko nors 
nauja, kad meno kritikai dė
mesį į juos atkreiptų. O ieško
ti ko nors nhuja, kų nors to
bulesnio surasti, visi turi tei
sę, tik, deja, nekaip sekasi. 
Dėl to ir atsitiko taip, kad 
šiandien menininkai ir kriti
kai niaujasi tarp savęs, o vi
suomenė stovi nuošaliai ir ne
supranta, kas čia darosi, taip 
lyginai, kaip ji nesupranta 
naujos (moderniškos) dailės. 
Publika, reikia pasakyti, buvo 
atgrasinta, atstumta nuo dai
lės, nes pastaraisiais 
ji neranda to, kas jai 
kas interesuotų.

Įtakoje prancūziško 
nizmo, staigi dailės 
cija” neįvyko, šitas
mas turėjo vykti laipsniškai. 
Jis turėjo išaugti iš šito krašto 
(Amerikos) žmonių gyvenimo 
ir jų papročių, natūraliu lėtu 
į)udu, duodant žmonėms tai, 
kas jiems naudinga ir tų, ko 
jie pageidauja. Kitaip reika-« 
las, kaip sako, “kabos tarp 
dangaus ir žemės.” Taip ir 
buvo.

Publika, lankydama meno 
parodas, ieškojo konsėrvaty- 
viško /realistiško) meno-dai- 
lės, o muziejų vyriausybės 
griežtai spirėsi peįlsileisti 
konservatorių, ' manydami, 
kad jie vėl paims viršų ant 
modernistų. Ypatingai Čika
gos Art Institutas pasižymė
jo kaipo didelis rėmėjas viso
kių iš Prancūzijos importuo-

Tačiau publikos 
spaudos kritika, 
muziejaus “bo- 
kų kita. Po poros

laikais 
patiktų,

moder- 
“revoliu- 
“pervers-

kad kiek- 
įsavo skonį 
Kiekvienas 
jaučia ir

tikras,

geriau 
tai pa

koks nors meno kūrinys, tai 
dar nereiškia, kad jis nėra 
geras. Nėra reikalo skubintis 
jį kritikuoti kol nesi 
jog jis negeras.

Nežiūrint į visa tai, 
sias dalykas yra tas,
sirink sau tų, kas tavo many
mu išrodo geriausia, kas tau 
patinka. Neklausyk kų kriti
kai sako. Kritikai visuomet 
žiuri į smulkmenas iš aukš
tai. Kritikų nesupaisysi. Jie ir 
menininkams kartais apsuka 
galvas bandydami nurodyti 
jų klaidas arba kokia krypti
mi menas turįs eiti. Jeigu ne
įstengi suprasti sunkesnių da
lykų, parodoje visuomet rasi 
lengvo, paprasto styliaus me
no, kuris labiau apeliuoja Ir 
patraukia akį. Kritikai papra
stai ignoruoja, lyg nepastebi, 
tokių dalykų, kurie būna vi
siems aiškus, suprantami. Jie 
'knisasi į sudėtingus dalykus— 
į menininko sielos gelmei; 
nagrinėja jo gabumus ir fizi
nę bei dvasinę išgalę, ne retai 
perdėdami. Kritikai, “bekul- 
turindami” menininkus, visiš
kai juos sudemoralizavo.

Kadangi Rockwell Kent pa
lietė šitų opų klausimų, bet 
nenorėdamas palikti blogos 
nuotaikos tarp vienos grupės 
ir kitos, už kurių pastarųjų, 

* stoja publika, tai man tenka 
pridurti tai, kų jis norėjo pa
sakyti, bet‘bepasakė.

tų “izmų”. 
opinija ir 
padiktavo 
sams” visai 
skandalingų parodų, Art Insti
tutas truputį nusileido. Mat, 
publika pradėjo mažiau lan
kyti parodas. Eksponatų par
davimas sumažėjo. Pav. Čika
gos dailininkų meno parodo
je, kuri užsibaigė praeitų sa
vaitę, buvo parduota tik pora 
eksponatų ir tai tik konserva- 
tyviško tipo. Prieš 15 metų 
Jas pats institutas, tokiose pat 
parodose, būdavo parduoda 
desėtkais eksponatų. Parodos 
lankytojų muziejus irgi turėjo 
mažiau.

šiaip ar taip, bet meninin
kai ir kitokie artistai turi 
skaitytis su visuomene, nes vi
suomenė arba tam 
suomenės dalis 
sprendėja.

Prelegentas 
užpiovė* “karšto 
jie perdaug vaikosi vieni ki
tus, pamėgdžiodami vieni ki
tų stylių. Jeigu jau iš seno bu
vai konservatyviškas, tai nesu 
reikalo bandyti persiversti 
n^odernistu, nes iš to nieko 
rneišeis. Daryk 'tai, kas tavo 
manymu yra geriausia, o ne 
šokinėk iš vienos “partijos į 
kitą.”

tikra vi- 
yra jų darbo

dailininkams 
pragaro”, kad

PUOŠNI LAVATORIJA IR GYVENAMASIS KAMBARYS, FRANCUOS PILY- 
je, Chateau de Cande, Monts. mieste, kur dabar gyvena Mrs. Wally Simpson. Va
kar jos vardas vėl pasirodė laikraščiuose. Anglijoje karaliaus proktoras atgaivino 
jos divorso reikalų. ,A. , Naujienų-Acme Photo

vardu Chagall.
Parodų atstovauja 17-vals

tybių dailininkai: Austrijos, 
Belgijos, Kubos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Gualemalos, Olan
dijos, ' Vengrijos, Italijos, Ja
ponijos, Meksikos, Lenkijos,
Rusijos, \ Ispanijos, Šveicari
jos ir S. Valstybių. Nėra tik 
Lietuvos; O juk Lietuvoje yra 
žyinių* dailininkų. Juk musų 
Čiurlionies kurybų, rodosi, 
Lietuvos vyriausybė galėtų 
pasistengti pasauliui parodyti. 
Lenkai meno srityje labai len
da lietuviams už akių. Jie de
da pastangas, kad savo menų 
iškelti pasaulio akyse, nepra
leidžia mažiausios progelės. 
Vietiniai lięttfyių dailip^nkąi^ 
kad ir dalyvauja larpjatiiine- 
je parodoje, nereiškia, 
jie atstovauja Lietuvų, 
yra šio krašto piliečiai.

Musų konsulai šituo reika
lu turėtų ' pasirūpinti. Nuo 
sausio pirmos arba anksčiau, 
jie turėtų muziejaus vyriausy^ 
bei paduoti pareiškimų, kad 
Lietuvos dailininkai nori at
stovauti Lietuvos dailę.

■ - ■ . . ' '■ '' . .1 ' ■ Č ? ' ''

Tų padaryti, nėrą < sunku, 
šitos parodos kas metai įvyk
sta pavasarį ir tęsiasi per du 
mėnesiu laiko, Art InstitiTte, 
Čikagoje. Eksponatų siunti
mas nėra keblus, nes' akvare
lės piešiniai paprastai neita 
dideli ir nėra reikalo siųsti 
su rėmais ir stiklu.

Apie tai kitų kartą.

Akvaėhroinatikos 
' paroda.

kad
Jie

Šiandien svarbus Liet.
Menininkų Kliubo 

Susirinkimas.

Septyniolika tautų da
lyvauja parodoje, o 

Lietuva—ne
Didele tarptautine akvarelistų 

meno paroda.

Praeitų** ketvirtadienį. Art 
-Institute atsidarė 16-ta meti
nė tarptautinė akvarelės me
no darbų paroda- 534 ekspo
natus priėmė teisėj ai j o kone 
kita tiek buvo užkviesti kaipo 
svečiai—žymesnį akvarelistai, 
tarp kurių yra vienas rusas

f Čikagoje yra, taip daug vi
sokių dailės parodų, kad per 
Savaitę laikjo niėku bridu visų 
jų neapeisi.

Anų dienų užsukau į Ste- 
vens viešbutį.’ Eleyeitorius už- 
kėlė į trečią aUgštų. Stikliniai 
/veidrodžių koridoriai žiba tarp 
paveikslais išmargintų sienų. 
Tyku-ramu į— nieko nėra. Be
vaikščiodamas. lyg kokioj gi
rios klaikumoj gale* ilgo' kori- 
dorio užtikau du muzikantus 
ieškančius kokio tai “impera
toriško kambario”. Muzikan- 

koridoriais ’į abu gali? po ke
lis kartus nervingai rėkauda
mi, o aš, nuo staliuko pasi
ėmęs katalogų, žiurėjau paro
dos.

Paroda yra akvaenromatinių 
piešinių paroda; vidutiniško 
gerumo. Ją surengė senai gy
vuojanti menininkų draugija 
— The Ali Illinois Society of 
the Fine Arts, Ine. Paroda tę
sis iki balandžio 15-to. 
į? / \ č. . '

Kadangi parodoj randasi 
apie pora šimtų eksponatų, 
įskaitant skulptūrų, tai čia vi
sų jų nesuminėsi. Bet yra gra
žių gėlių piešinių, pastelės por
tretų, gouchė, etehing, dry 
point, sanguine, lito ir tt.

Visiems durys atdaros ir 
graži vieta atsilankyti.

Šiandįen, 5-vai. po piet. p. 
V. Beliajaus bute, 5657 So. 
Sangamon st., įvyks Lietuvių 
Menininkų Kliubo svarbus su
sirinkimas. Z

KĮiubo valdyba prašo visus 
kliubo narius susirinkti dr 
kiekvienas narys turi kartu 
atsinešti (arba iš anksto pri
siųsti) vienų savo kurinių, 
virš minėtu adresu; Kliubas 
nutarė leisti vienų savo narių 
kurinį išlaimėjimui, kad tuo 
budu galėjus sukelti reikiamų 
sumų pinigų ateinantį rudenį 
parodai surengti. jŠUsirinkime 
bus parinktas vifenas meno 
kūrinys, kuris butįjj tinkamas 
bilė kam turėti, j (Sprendime 
dalyvaus visi kliltno nariai, 
kurie tik ateis susirinkimam

Kuris meno darbas bus 
priimtas išlaimėjimui, gaus 
atlyginimų.

Viduramžių dangorai
žiai.

šitokia tema bus iliustruota 
paskaita ateinantį ketvirtadie- 
»nį, kovo 25 d. Art Instituto 
Fullėrtori ■ Hali. Pradžia 6 vai.

Norintiems laimėti 
§300 stipendiją

KORESPONDENCIJA
• •

New York, N. Y
Aš ir vėl čia 

V'.’

Dažnai man tenka būti šia
me didmiestyje. Dažnai aš ‘atsi
duriu ir lietuvių centre, atseit, 
Brooklyne. Ir beveik kiekvieną 
kartą aš bandau šį bei tą iš to 
didmiesčio parašyti į “Naujie
nas.”

4 Brooklyną mane traukia į- 
vairųs parengimai, kuriuos ma
no antroji pusė būtinai nori mą
styti. KMąng^ijie parengimai y- 
ra dažhiaūšiai ’v jatihttsios’ kar
tos pastangos, taiy ji ir sako: 
girdį, reikią musų jaunimą rem
ti, priduoti jam daugiau energi
jos. Tai musų priedermė.

štai prieš kiek laiko Brookly- 
nė buvo suvaidinta drama var
du “Valkata.” Kadangi niekad
neteko tos dramos matyti, tai veiklų, tai visai neabejoju, kad

nusitariau šios progos nepraleis
ti. Diena pasitaiko, kaip yra sa
koma, rusti, — bė paliovos vi
sų laikų lijo. Važiavimas pasi
darė įtiek neparankus, jog iki 
Brooklyno taip ir nepasisekė 
prisigauli. Prisiėjo pasitenkinti 
New Yorku. Na, o būdamas 
New Yorke, apie j j ir rašau.

Lietuvių New Yorke yra ne
mažas skaičius. Tačiau jie čia. 
gyvena susimaįšę su viso pa
saulio tautų atėjūnais.

Kalbėdamas apie New Yorku, 
čia turiu galvoje jo pačių širdį 
— Manhattan' salų. Manhattan 
yra iš visų keturių pusių van
dens apsuptas ir susisiekia su 
kitomis miesto dalimis ilgais ir 
aukštais tiltais. Yra taip pat 
pravesti tuneliai.

Šiek tiek lietuvių gyvena ir 
Bronx’e, bet čia jų gyvenimas 
“tykiai, tykiai plaukia.” Taip 
sakant, jie sau ramiai miega ir 
sapnuoja. Newyorkiečiai yra ne 
palyginti veiklesni. Tiesa, savo 
organizacijų jie kaip ir neturi, 
bet užtai priklauso Brooklyno 
draugijoms.

New Yorkas, rodosi, turėtų 
būti lietuvių veikimo centras. 
Čia juk yra SLA raštinė, čia iš
eina Susivienijimo organas. Bet 
faktas yra tas, kad lietuvių kul- 
-turiniame gyvenime SLA cent
ras beveik jokio vaidmens ne
vaidina. Iš viso New Yorkas to
li gražu negali susilyginti su 
Chicago, kur lietuviai kultūro
je, politikoje ir meno srityje y- 
ra pusėtinai pasislumeję į prieš
akį ir pralenkę kitas lietuvių 
kolonijas.

Man ir dabar vis prisimena 
Chicagos SLA šeiminis koncer
tas, kuris vis dar iš atminties 
neišdyla. Meno jėgomis chica- 
giečiai tikrai gali pasigirti. 
Šiuo atveju Brooklynas labai at
silikęs. Kodėl taip? Bešališkai 
atsakyti į tų klausimų. galėtų 
tik labai “kieta” plunksna*, ku
ri be jokio svyravimo pasaky
tų karčia tiesa apie šio miesto 
lietuvių praeities veiklų. Jeigu 
aš su savo buka plunksna pasi
mečiau pasakoti tiesa apie 
Brooklyno lietuvių kultūrinę^

atsirastų kritikų, kurie pradėti 
srutas man už kalnieriaus pil 
ti. Pagaliau ir rašyti juk prade 
jau apie New Yorką, tad tu< 
miestu ir apsiribosiu.

New Yorke gyvenimas verda 
tarsi kokiame katile, čia nuola 
visokių įvykių ir įvykėlių atsi 
tinka. Ir apie tuos įvykius vi; 
dėlto verta kartkautėmis j laik 
raštį parašyti. Dabartiniu laik< 
tiek spauda, tiek šiai} 
miesto piliečiai labai daug kai 
ba apie 1939 ir 1940 metus 
Mat, tais metais čia yra rengia 
ma pasaulio paroda, kurių, kiel 
numatoma, aplankys apie 5< 
milionų žmonių. Paroda, žino
ma, turės prašokti visas iki šio 
buvusias parodas^ Jau dabar ei 
na prisirengimas: 'daromi kont 
raktai su įvairiomis firmomis, 
gaunama pasižadėjimai iš į vai 
rių valstybių, kurios su sav< 
pavilionais nori parodoje daly 
vauti.

Chicagoje per pasaulio paro 
dų dalyvavo ir lietuviai. Jie tu 
rojo lietuvių dienas. Pirmai; 
parodos metais “lietuvių diena,’ 
rodosi, truputį šlubavo. Bet ant 
rais metais ji praėjo visa 
sklandžiai. Kaip ten bebūtų, < 
Chicagos lietuviai vis dėlto įs
tengė pasaulio parodoje gražia 
pasirodyti.

Kiek man žinoma, LSS 19 
kuopa savo susirinkime pakėlė 
klausima, jog lietuviams reiki? 
dalyvauti pasaulio parodoje 
Tuo klausimu nariai kalbėję 
savo mintis pareiškė. Reikėtų 
ir kitoms organizacijoms susi 
domėti tuo klausimu. Jei nori 
me parodoje dalyvauti ir tinka 
mai prisiroušti, tai turime jai 
dabar pradėti darbų.

šiaip apie parodą galima pa 
sakyti tiek, jog stambiosio 
krautuvės jau iš anksto apsi
rūpino vietomis. Viešbučiai tai 
pat jau. pradeda po truputį rer 
gtis ir modernizuotis, kad ne 
butų netikėtai užklupti. Dabai 

tiniu laiku palyginti kambarį i 
nuomos nėra labai aukštos. Ne 
blogą kambarį galima gauti u; 
$13 per savaitę. Ne\v Yorku 
tai gana pigi nuoma.

-------——------------------------------------------------------------

10 Metų Sukaktuvių Išpardavimas
Girele Clothing Čompany

1616-22 N. DAMEN AVĖ
North of Mihvaukec

TOP COATS

The Chicago Acądemy of 
Fine Arts,’.18 'So. Michigan 
avė., paskęlbė, kad Chicagos 
ir jos apylihkių 4-tų metų kur
so vidurinių (High school) 
mokyklų mokiniui gali laimė
ti $300 stipendiją konkurso 
keliu.' , <

Konkursas prasidės kovo 20 
d. ir tęsis per dvyliką savai
čių aukščiau paminėtoje meno 
mokykloje. Norintieji įstoti ši- 
tan konkursan, privalo gauti 
nuo savo mokyklos meno sky
riaus ‘ mokytojo lįudymų. ■ i 1i- .-y. . ' t t. . . _*■ ", : '  

' R. and R. 
RADIATOR * BODY 

COMPANY
A Įsteigta 1920 , ,

Radiatorių, Fenderių,-ir Body Tai- 
. ' symas. . Karų Malevojitnas.

3572-74 ARCHER AVENŲE 
' > / bafayette 7688-89/ 
H.’C. Reichert, Jr.—J. F. Iteuthėr, Jr.

J/,., -d. v&jLM■- L,’ f '

vak. Kas
— .... ■ ■ . r. - ,

‘ 5 <■, . ■■

nori susipažinti su
trylikto afnžįaus architektūra,
turės prog;į pamatyti paveiks-
luošę. f Passkaitą skaitys, p-lė
Helen Parker. Art Instituto
meno mokj 
teto narė.

rklos istorijos takui-

Įžanga d
7 •>

ykai. . . I
Ct

$ 19.50 iki $35.00
SIUTAI

$18.50 iki $35.00
KUPPENHEIMER, GROSSHIRE, 

HY-TYPE by TED LEWIŠ ir C.C.C. 
'' . išdirbystės rūbai.

Naujienų skaitytojams apačioje 
telpa kuponas vertės $2.50, kurį gali 
panaudoti kaipo įmokėjimų ant siuto 
ar lop konto.

IŠKIRPK ŠI KUPONĄ, VERTĖS $2.50
\ ir atnešk pas CIRCLE CLOTHING CO., 1616-22 N. Damen Avė. 
Šis kuponas bus jūsų įmokejinias perkant siutą ar top koutą Velykoms.

ADVERTISING DISCOUNT CHECK *
OFFICE OF THE TREASURER

This Coupon will be accepted 
i a purchase of a Suit or

Good until May 29th.

g xms
= with
s Topcoat, or Both.
S — . --n 
a————---------------

Pay to the Order of Bearer $2.50.
The sum of $2 and 50 cts.

CIRCLE CLOTHING CO.I 
1616-22 N. Damen Avenue 

CHICAGO, ILL.
iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiHaiiĮiiiiihiiaiiiiiniiiiiaiiiitiiHiioiiiiiiiiiiiiDiimiiii  s
................................................................. ,
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Žemaitis
Teisybė, galima pastebėti šen 
ir ten nepalankaus nusiteikimo 
žydams, tačiau niekas neįvei
kia taip greitai tą nepalanku
mą, kaip žydo buvimas ištiki
mu Amerikos piliečiu.

“Žydai yra rasė paeinanti iš 
ilgos eilės gerų, švariai gyve
nusių pirm takumu Jų kūno, 
proto ir dorovės normos visuo
met buvo augštos. žydų civili- 
zaeija yra viena seniausių pa
sauly. Ji nešioja daugelio tau
tų turtą. Bet būti žydu reiškia 
taipgi nešioti tam tikrą atsako
mybę, kuri yra verta gražaus 
paveldėjimo.

“Jeigu žydas tikisi žmoniško 
elgesio iš krikščionio, tai krikš-- 
eionis turi teisę tikėtis .tokio 
pat elgesio iš žydo. Per visų 
savo biznišką ir politinę karį e-į 
rą aš visuomet stengiaus elg--

j tis su savo samdiniais bešališ
kai ir gerbti juos; aš niekuo
met nesu forklozavęs morgi- 
tiaus; aš niekuomet netrau
kiau žmogaus į teismą už sko-

Mente Carlo Baletas Grįžta Chicagon
i-:-.'-::-:-:-.’-;-?:-:-:-:-:-------.---:-:-?:-?:-:-::-:-? KORESPONDENCIJOS

Rackford, III

Bus suvaidinta muzikalė opere
tė “Sveikam ligos neįkalbėsi.” 
Tos operetės vaidinimas įvyks 
Columbus svetainėje, 320 Kent 
St.

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

Iš Rtfckfordo Lietuvių Kul- 
tiiros Draugijos darbuotas. 
Btis renkama pusė miesto 

tarybos narių

Solomon Levitan (Uncle Soi),

Wisconsino Valstijos 
Iždininkas

Solomon Levitan ėjo Wiscon- 
sin valstijos iždmmko pareigas
nuo 1922 iki 1933 metų. Pasta- lų, ir kai aš laikiau krautuvę 
rųjų metų rinkimuose, visai ša
liai pasukus prezidento Rdose- 
velto pusėn, p. Levitan rinki
mus pralaimėjo. Tačiau pasku
tiniuose rinkimuose pernai jis 
ir vėl tapo išrinktas ir dabar-1 
tiniu laiku tarnauja jau šeštą į 
terminą kaip Wisconsin valsti
jos iždininkas.

Ponas Samuel Levitan arba, 
kaip jį draugiškai daugelis va- 
uina Wisconsine, “Uncle Sol” 
yra žemaitis, gimęs Tauragėje 
ir lankęs mokyklas Slabodkoje 
ir Kaune. Jaunose dienose p. 
Levitan kalbėjo lietuviškai ta p 
gerai, kaip ir lietuviai, tačiau 
dabar, neturėjęs progos kalbėti, 
lietuviškai per šešias dešimtis 
metų, jis sakosi, 
visai užmiršti šitą kalbą.

tai niekuomet neatsisakiau su
teikti alkanai šeimynai miltų 
bačką. Aš stengiaus vairuoti 
savo kelionę gyvenimo jura 
taip, kad kompaso adata visuo- 

įmet butų pasukta į sažiningu- 
i mą, į taktą ir į malonų apsiė- 
:jimą su kitais. Jei kada nors 
aš buvau rustus, tai rūsčiau 
elgiaus su žmonėmis savo rasės 
už tai, kad jie negyveno sulig 
žydų gyvenimo normomis, negu 
su žmonėmis, kurie nepriklauso 
musų rasei.

“Daugelis musų jaunų žmo
nių turi gyvą protą, šis protas, 
šios smegenys lenktyniuoja mo
kyklose ir bizny su veikliu kri
kščionių protu.- Jauni talentuoti

kad baigiąs žydai atsiekia laimėjimų mokš- 
Ta- le ir bizny. Jų pasisekimai gan 

čiau iš keleto sakinių, pasiekti- ’ sukelti pavydo kituose žmonė- 
sių “Naujienas ’, tenka spręsti, 
kad susitikęs su geru žemaičiu 
jis ir šiandie įstengs pasikal
bėti lietuviškai.

Kovo 8 diena p. Solomon Le
vitan kalbėjo Chicagoj dideliam 
žydų susirinkimui tema “Žy- 
das politikoj”. Kai kmios jo 
kalbos dalys verta čia pakarto
ti ir įsidėmėti netik žydams, 
bet ir kitų rasių žmonėms. Štai 
viena-kita! ištrauka:

“Visas mano gyvenimo paty-

se, jeigu pasekmingieji nesu
pras, kad savo pasisekimus rei
kia priimti rpandagiai ir kuk
liai. Musų jauni žmonės turi su
prasti,- kad perdaug didžiuotis 
pasisekimu yra nuodėmė. Nuo 
jaunosios kartos priklauso žy
dų gerovė rytoj. Man teko pir
miau nurodyti, kad pinigai nė
ra pasisekimo mąstąs. Mus my
li už tai, kas mes esame, o ne 
už tai, ką mes turime. Tokį 
žmogų, kaip Julių Rosenvaldą, 

rimas rodo, kad būti žydu nėra gerbia visi už jo malonumą, 
kliūtis nei vienam vyrui, nei j protingumą ir mielaširdystę. 
moteriai. Žydas šioj šaly turi j Žmones, kurie nuvėikia tokius 
puikių progų tapti dalimi visų | darbus, kokius jis nuveikė, ger- 
žmonių, su kuriais jis gyvena. *bia visi.”

• i^ien.11 ■ ' ■ ■ .m. m ' .i J i., i i.. .į įį"1' ' - - ■ w.ii v ■ i ■ ... .............. .. ................... . 1 w■■ • » <wR*’•

SUSIPAŽINIMO PARĖ
21-St PLACE and UNION AVENUE 

TA VERNO IR RESTAURANTO 
Naujas savininkas rengia specialę Susipažinimo Parę 

SUBATOJ, KOVO-March 20 D., 1937 
Adresu 701 West 21st Plaėe 

Užprašoma visi kostumeriah kaimynai ir pažįstami- Bus 
šauni muzika it gardus užkandžiai VELTUI; 

VIKTDR STANOVICH, Savininkas.

Velykoms
NUSIPIRKT! SIUTĄ
ARBA TAPKAUTĄ
Musų krautuvėj dabar rasite 
tukstahčius puikiausių siutų 
ir lapkočių. Naujausios ma
dos ir puikiausių maieriohj.

DABAR PIRKDAMI SUTAU
PYSITE NUO $10.00 IR 

DAUGIAU.

I.J BilIDGM’DRT (MT1IING 10.
J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 SO. HALSTED ST., CHICAGO
....................... ........ —.. . ..... --------- - ...-----  -----  . . .. .aMMMr«ar.

GARSŪS RUSŲ BALETAS, BALLET RUSSE DE MONTE 
CARLO (seniau buvęs Diagilevo baletd) ateinančio^ savaitės 
pabaigoje vėl bus Chicagoje. Baletas šoks per peiikis vakartis, 
nuo sekmadienio, kovo 28 iki balandžio pirmos, Auditorium 
salėje, prie Wabash ir Congress gatvių. (Sp.)
T --...........  ■■ ■ -

Baigiant šj radinį dar tenka( Skelbimai Nžttijlėhbsė 
duoda naudą dėlto, v 

artimas nabašninko Roberto La k&d pRČlOS NaujieUoS 
Follete bendradarbis. > t.yra naudingom

(Galas)

pasakyti, kad p. Levitan politi
koj Wigconsin valstijoj buvo

Rockfdrdo Liėtuvių Kultūros 
Draugija iiors iš lėto, bet rim- 
thd ir iiUOšėkirai žengia įbirmfyn 
j platųjį vieškely kad galėtų 
savo tikslų pasiekti ir šavo su- 
maiiymus įgyvendinti. Kovo 6 
d. Švithiod svetainėje įvyko pir
mas parengimėlis — “sūkių pa- 

Tė.” Šios sueigos kuklus daly
viai nepaprastai draugiškoje ir 
jaukioje nuotaikoje labai entu
ziastiškai ir smagiai laikų pra
leido. Kada laikrodis jau visai 
artinosi prie antros valandos 
ryto, tai dalyviai pradėjo skirs
tytis vieni kitiems rankas pa
spausdami ir (ardami “iki pasi
matymo.”

Vajus naujiems nariams įra
šyti jau pradeda įsisiūbuoti ir 
progresuoja gana' pavyzdingai. 
Balandžio 11 d. jau ruošiamasi 
prie meno didelių iškilmių. Da
lykas tas, kad tą dienų įvyks 
mužikalis parengimas, kurio 
programą pildys Chicagos Biru
tės įgudę dainininkui artistai.

----- O-----
Vietos anglų Spauda paskuti

niu laiku daug rašo apie politi
kui — daugiausia vietos politi
kų. Mat, balandžio 6 d. Wiftne- 
bago paviete įvyksta rinkimai. 
Taip pat bus renkami ir mies
to tarybos nariai (koftsilma- 
nai), — pusė jų su meru prieš
akyje. Rinkimuose dalyvauja 
net trys skirtingi sąrašai (slei- 
tai). Pats savaime suprantama, 
kad yra varoma smarki agita
cija. Tai visai natūralu: kiek
vieno sąrašo šalininkai nori į- 
piršti savo kandidatus.

Kuriems pasiseks rinkimus 
laimėti, kolkas nėra taip jau 
lengva pasakyti. Tačiau netru
kus tas klausimas paaiškės.

—-žvalgas.
. .....$.1 ft j it i f ii) I f 11 i f Ti I V T

Ryt vakare nuo 7 iki 8 vai. 
iš didžiulės WCFL radio sto
ties girdėsite puikų dainų ir 
mdiikos radio programą. Da
lyvaus solistai, duetai ir kvar
tetas, Budrike simfoninė radio 
Orkestrą ir Makalų šeimyna. 
Tokio programo kiekvienam 
bus malonu pasiklausyti, šiuos 
programus leidžia J. F. Bud
rike krautuvės Chicagoje, ku
riose dabar eina didelis išpar- 
idavimas radių, skalbyklų, re- 
frigeratorių ir namų rakandų. 
Beje, primintina, kad ABC 
'skalbyklos išlaimėjimas įvyks 
kovo 26, Budriko krautuvėje, 
8417 S. Halsted St., 3 
/kare. Jus galite gahti 
dykai, atsilankę j 
krautuvę.

Vai. va- 
tikiettfs 
Sudriko

— z
•i > Iii Ui W

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BŪDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisom se
nus namus. Apkalam as- 
bestomis.

TA) YRA VIENINTfiLĖ LIETUVIŲ KORPORACIJA. 
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.

BRUNO SHUKIS
4131 So. Francisco Avenue

Telefonas LAFAYĖTTE 5824.

Pirk Kur Milionai Perka1

1160231 
pirko vartotus karus iš 

Chevrolet dylerių
i. ■ - I -ui 1' n •-> ■ -1'1 '*■**

ii.’uW. ii<..>Z tiiiH rMį

19 35
1 425209 

pirkG Vartotus kartis iš 
Chevrolet dylerių

—li..l. illl-įį I - -

* 2,019>839 
pirko vartotus karus iš 

Chevrolet dylerių

m VARTOTUS KARUS
kur sutaupysi pinigo 
Pirk Garantuotas OK Vertybės

Pirk iš savo

CHEVROLET
DYLERIO

•V

'i

Milwaukee Avė. 
Chevrolet Sales, Ine.

r

Chevrolet Sales, Ine.
Irving Park IJIvd.

IV PAŠft®#V5’\WK0K> KLAŠ ĮEIK UOTUOSE SKELBIMUOSE .
, . . ••••" » I ’l' . I ' ■ ■■■■ ' » ■      . .O’*.       ........                .... ........................ .

Pirk sau vartotą karą iš savo Chevrolet dylerio dėl šių priežasčių
1 jūsų Chevrolet dyleris turį puikiausi iš visos 

šutė istorijos vartotų karų pasirinkimų. Visų 
išditbysči^ — Visi ittodeliai.

2 Didėlė jūsų Chevrolet dylerių kiekybė leidžia 
jutrts duoti didėlę vertybę...žemomis kainomis

' : . ■rfnitHiiin'nįi.. if iniii il.iiĮ I ĮĮĮĮl. I^M HiU 1.-Į 14 m IIIOilifiil' I ■OfiiĮ’ Iii u

•'3 Chevrolet’ dylėriai atsakančiam vartotų karų ‘
y ■ ' •. .... ŠIE“CHEWdM:'DYLWAI PA SIŪLO’ OĖ VARTOTUS KARUS ’

pertvarkymui naudoja aukščiausia standardą 
ir geriausiai išlavintus Khechanikus.'

4 Tiktai Chevrolet dyleriai tegali pasiūlyti var
totus karus garantuojamus garsiuoju OK 
rašteliu paremtus — tą per vienuOliką metų 
pripažintą vartotų karų investmento simboli.

=- -I*-—-i-,.- J.. Ji  —A “ — ~ ' • f ’ Į ’   
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Ashland Avė. Motor Sales

5436 Sj Ashlartdi Aveniie
Betgi Chjevrolet Šates

5846 W.. Cermak Rd., Cicero K
Ctfley Brothers

10524 Š. Michi£an Avė.-, > 
Chicago. AVe. Chevrolet Co.

15 Ctago Ayd., Oak Park 
Clark Mapld Chev. Co., Ine.

1036 N. Clark šft
Claytrjn Dean Chėv. Co. -

133 W. Madisoh, Oak Park ■, 
Division Chev. Slfe.,' Ine.

1725 W. DiyisiOn St.
Drexel Chevrolet Co.

4738 Cpttage Grove Avė.
Drije Motor Sales

6527 Roosevelt U<1., Benvyn
Dunaw£y Chevrolet

511 S. 5th Avė., MayvvoOd

' Briicę Egart Chevroiėt, Ihc.
■611 Main St.,- Wilmette 

Gateway Chev. Sales, Ine.
5145 MiWaukee AVfr.

II & K Chevrolet Co.
412 Burlington Avė., LaGrange

Hėjha Aū’to Sales
5928 Š. Kcdziė Avė.

Hi-Way Chev. Sales/ Ine. .
Touhy &Busse Hgwy, Pk. Ridge 

Keyštoihe Mdior Co.
3100 Lawrence Avė.

* Kųshler Chev. gis., Ine. 
6317 Broadway

Jps. Levy Chevrolet Co.
y 4400 Archer Avė.

Lpwis Auto Sales, Ine.
8400 Og(len Avė.

’ * Mclfiprney Motor Co.
2715 N. Cicero Avė.

'y*****"1"1 • """T"*" TT*"*■ 'i*' ' ' ' —’

McManus Motor Sales
671,1 S.' Westęrn Avė.

. Mi.ęhigan Avė, Chevrolet
• 2345 S. Michigan Avė. 

Mid City CfteVfdlėt Co.
1147-59 W. Jaekson Blvd. 

Mjller Chevrolet, Ine.
1810 Irvirig Patk Blvd. 

MilWaukee AVe. Mtr. Sales 
2504 ' ‘ ’

Nelsofn ooico, *.
1002 Diversey Parkway 

Nickey ’
4114 “ ’ „ ■

Nieburger Chevrolet Co.
7744 Stony Island Avė, 

N<yrtown Chevrolet Co.
6501 N. Westerh Avė. 

Ray O’Connęli Motor Co. 
. 4625 W. Madlson St. 
. ■ .,f.' • ' ...... ' . . >.

A. J. Oosterbee’k Mtr. CoM Ine.
7541 S. Halsted St.

Opas Chevrolet Co.
1708 S. Ashland A ve., 

Ruby Chevrolet, Ine.
1422 E. 67th Street 

Schellenberger Chfev., Ine.
7229 W. Grand Avė., Einnvėod Pk 

' Šėip Chevrolet Sales
8622 Commercial Avė.

Sheets Chevrolet Sales
6522 Cottage Grove Avė.

Soulhwefit Chevroiėt,
9220 S. Ashland Avė.

Superior Motor Sales Co. •
6943 S. Halsted Sfc

Uptown Motors Corp.
4859 Broadway

D. K. Vogėding & Co.
1111 ChicigO Avė.-. Evėnston
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DVASIŠKI APDŪMOJIMAI VISIEMS 
GR1EŠNINHAMS

Rašo Dvasininkas

Ne ką padės žmogui, nors viso s'vietd turtus nu
pelnytų, bet pražudytų dusią savo —Mateušas.

varo. Krūvos dolerių, aukso pa
puošalai, blizgučiai, žemė ir na
mai, gausus palikimai ir dar vis 
negana! Norėtų, vardan Dievd,, 
aprėpti ir pasiglemžti visą, kas 
žemėje yra geresnio. Ir to dar 
negana. Skverbiasi kontroliuoti 
valdžias ir patys valdyti. Norė
tų padaryti visus žmones savo 
vergais ir bedaliais. Kai octopus 
siekia j visas žmoilių gyvenimo 
sritis. Anot Kristaus — “Norė
tu ir uodus pavergti ir išžįsti,”

Ptai, kad ir sukilimas Ispa
nijoje. Ar ne godumas ir pavy
das yra priežastimi tų pasibai
sėtinų skerdynių? Taip. Kaip 
tik valdžia rengėsi siaurinti baž
nyčių ir militaristų privilegijas 
ir eiti prie teisingumo žemės 
turtų paskirstymo, tai militaris- 
tai ir bažnyčios vadai sukilo, 
kardinolai ir Vyskupai apleidę 
Kristaus aviūyčią nuėjo organi
zuoti sukilėliams vaisko* Klebo
nai paslėpę kėlikus skiepuose iš
ėjo mokinti parapijoms mušt
ro. Minykai numetę rožančių, 
pasiėmė šautuvus ir išėjo į ap
kasus. Popiežius visus juos pa
laimino ; o mūsiškiai klebonai 
rankomis plojo* Bažnyčios va
dai paskendę godumo ir pavydo 
nikuose, nejaučia žmonių ken
tėjimų, nemato kraujo ir ašarų, 
negirdi verksmų.

Tu, mielas griešnike, palikai* 
vienas grumtis su taip galingais 
dūšios priešais. Tai ir grumkis! 
Sukaupk visas savo jėgas ir 
grumkis. • Teisybė galų gale lai
mės. ' 1 ' t : • i .

Godumas ir pavydas—du 
didžiausi griekai

Iš tiesų sakau tau, mielas 
griešninke, jog per godumą ir 
pavydą žmogus pražudo ne tik 
dūšią, bet ir apts save. Pražu
do savo sąžinę, garbę, pasitikė
jimą kitų ir savim, ir tą neįkai
nuojamai brangią meilės Ugne
lę. Kas tada belieka iš žmo
gaus? Mėsa ir kaulai blogesni 
kaip gyvulio — kerštas, pikti 
darbai ir pasiutimas.

Štai — lietuvė moteris peiliu 
subadė savo vyrą -— skaitome 
laikraštyje šiurpulingą žinią. 
Tūi nė kaip nors iš netyčių, ar 
besigindama perdūrė, bet badė, 
kapojo ir žiurėjo, kaip trykšta 
raudonas kraujas! Badė primin
dama kojomis, prispausdama 
keliu, kol nusibodo. Tai baisiau 
kaip žvėris!

Kur priežastis šitokio baisaus 
žvėriškumo? — Godumas ir pa
vydas.

O štai kitur: pagrobė dešim
ties metų berniuką, nukankino 
ir nuogą lavoną pametė laukuo
se. Grobikas norėjo iš tėvo $28,- 
000, bet1 pabūgo tuos pinigus 
pasiimti. Pabūgo savo piktada
rystės ir papildė kitą, dar bai
sesnę. Kaip pikčiausios rūšies 
bestija, nužudė nekaltą Įjerniu- 
ką ir nusimazgojęs rankas^Jel 
maišosi tarp žmdnių. Resftija, 
baisesnis už žvėrį, gyvena tarp 
žmonių ir niekas jo nepastebi!

Ir čia godumas ir pavydas 
privedė prie to baisaus darbo. 
GodišiUS, pražudęs sąžinę, pa
vydėjo berniuko tėvui turto ir 
pats geidė pasipelnyti.

Panašių pavyzdžių, kaip. šie, 
yra Šimtai. O kiek yra netaip 
vaizdingų, labįau pridengtų — 
niekas nė suskaityti negal.

Godumas ir pavydas padaro 
iš žmogaus bestiją, baisesnį už 
žvėrį. Žvėris užpuola savo au
ką, papjauna ir suėda. Jis tai 
daro dėl to, kad yra alkanas. 
Jis suėda netik kūną, bet ir 
kaulus sugriaužia ir kraują su
geria, o po to dar ir žemę nu
laižo. O žmogus, tasai civiliza
cijos auklėtinis, lieja kito žmo
gaus kraują be prasmės — lie
ja ant žemės; ant grindų,- o kū
ną pameta, lakuose, ar' Užkasa 
į žemę, kad supūdytų.

. žvėriškumas žvėriui yra pa
teisinamas; kanibalizmas žmo
gui gali būt pateisinamas, bet 
žvėriški godišiaus ir pavyduolio 
darbai — ne.

Godumas ir pavydas yra taip 
giliai įaugę į visuomenės kūną, 
kad retas kas išdrįsta prieš juos 
kovoti. Tai du visuomenės prie
šai numeris pirmas. Du didieji 
priešai dorovės ir žmoniškumo, 
socialio teisingumo, taikos, po
litinės ir pilietinės laisvių, sau
gumo ir aplamios gerovės žmč- 
nių gyvenime. Tai yra du seni 
niekšai — beveik taip seni, kaip 
pati žmonių draugija.

O kas daroma, kad apvalyti 
žmoniją nuo tų biaurybių? Be
veik nieko. Tiesa, Kristūs savo 
laiku piktai pasmerkė godumą 
ir pavydą, bažnyčios tėtušiai į- 
rašė juos tarp septynių griekų 
didžiųjų; valdžios, seimai ir 
kongresai prirašė daugybą pri
sakymų

Šiandien pati bažnyčia yra 
godumo ir pavydo prieglauda. 
Kardinolai, vyskupai ir klebonai 
pasidatė darbščiausi tų biaury
bių auklėtojai ir prieteliai. Tik
tėmyk kaip kaulija iš žmonių bas nenueis antniekų.

Ministerio pridėčkas
Daugelis piliečių klausinėja,, 

kodėl mes savo filosofijoj, lei
džiame dvasininkams drožti pa
mokslus? Sako, tokie apdūmo
jimai geriau tiktų sakyti iš am
bonos, arba spaudinti taip va
dinamoj katalikų spaudoj.

Tas gal ir tiesa, iŠ kitos 
pusės mes ne be priežasties tą 
darome* Tam yra kelios* gana 
svarbios priežastys.

Firma
musų Tautos Vado, kad svietas 
eina velniop.' Visoki marijonai 
visbki klerikalai ir jų vėjo pu
čiami klapčiukai, stumte stu
mia į peklai niekuo nekaltas du
sias. Pekla darosi perankšta, o 
dangus — perdidelis.

Antra priežastis — griuvimas

tai ir viskas.

Kaip nepralaimėti
šitą lekciją Padaužos duoda 

visam Svietui ir tikisi pusėtino
atlyginimo arba nagrados. Siųs
ti galite pinigais arba tavorais. 
Kas mums netiks, atiduosime 
kiaulėms arba labdaringomis įs
taigoms.

Dalykas, kaip matote, yra šit 
kis: kada žmogus pasistanavi- 
ja ko nors siekti, jis Būtinai 
nori atsiekti* Taip šakant, pa
sistato cielių arba tikslą ir šau
na j jį. O kada tikslą pasieki, 
visas darbas baigtas*. Vėl įturi 
rūpintis ir vargti, kol susirandi 
kitą tikslą. Ir jeigu tavo visi 
tikslai atsiekiami, tai ir būstais 
per visą amžių nuo vieno tiks
lo prie kito, jokia specialistas 
iš tavęs negali išeiti.

Daleiskime, tu užsispyrei, kad 
vaikams būtų uždrausta1 fabri
kuose dirbti. Visos mdiinbs iri

j mes matome, anot

i
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Antra priežastis — griuvimas 
visiems žinomos vietos, žmonės 
apleidžia ■ senąjį Dievą ir pul
kais bėga ieškoti svetimų. Vie
ni bėga bijodami peklos, kiti—- 
nepakęsdami taip ; Vadinamos 
katalikiškos spaudos.

Trečia — tai bažnyčioms gre
siąs pavojus bankroto. NežiU-s 
rint visokių misijų, nežiūrint 
garsinimų, bažnyčios eina tuš
tyn^ Musų pačių bažnyčios be
veik tuščios. Pinigai įvestuoti, 
o naudos nėr.

Ketvirta1 — dvasininkai netu
ri ką veikti. Vyrai kai murki, 
o darbo nėra. O be darbor kauda
mi, tai * taip ir daro, visokius 
zbitkus. žiūrėk visokias vainas 
sugalvoja, į politiką lenda ir ra
miems 'piliečiams neduoda pa* 
kajaus.

Yra ir daugiau priežasčių, 
bet jau nereikia. Kiekvienas, 
kas tur ūkis, gali matyti, kad 
mes ne be reikalo pristatėme 
dvasininkus pamokslų drošti. 
Mes vistiek tikime, kad tas dar-

1 
kritikai puolė ir puls. Vargas ir Švaistydavo juos ore kaipo žiu šitaip rėkauti, kol tik nu

mirsi Sčėslyva shiertim. Tau 
hieko nekenks. Niekad nepralai
mėsi. • ‘

-tėvai, o kartais ir burdingieriai 
tau pritaria. Padaro spaudimą 
į kongresmanus ir teisėjus ir 
dalykas išloštas. Tavo karjera 
tuo ir baigiasi. Bet jeigu tu sa
manai faituOtis, kad moteris tu
rėtų mažiau vaikų; negu jos tu
ri, Šitas biznis niekad nesibaigs. 
Galėsi sakyti prakalbas, skaity
ti paskaitas, įsteigti klinikas, 
rašyti' straipsnius ir knygas ir 
paškjl'bti taip, kaip slaugė Sau- 
gėriėnė, nors' nė ji, nė kiti nie
kė gerešnio ir tikro nežino apie 
gimdymo kontrolę* z

Vienas kon^resmana pagar
sėjo ir f atkartotinai tampa iš
rinktas dėl jo koVoš Už Visokius 
mohiūinkus ir rašytojus.,, Visi 
žino, kad meiiihi&ų, poetų ir 
kitų keistų žmonių iš bėdos nie
kas neišvilko ir Jįėi’švilks; iiie- 
kas jų iiėpatėiikino ir riėpatėh- 
kihš; Taip jūu paša’ulis šūrėdy-

, rjtū& Rašytojus; iiiUžikantiiš; dūi-
“‘iiWiikW ir kitūš špdSininkus džids Sukruvintus marškinius eiati už tautą!” Galėsi visą am- 
.. .. 1 , >'. • įu. , ui. , -v**,. z
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juos spaudė ir spaus. Kada jie 
SUšispiečiū' į vieną vietą, kaip 
yra viename New Yorko prie
miesty, pradėk reikalauti jiems 
visokių teisių ir , privilegijų, 
pūlk kritikus, simpatizuok mi
zerijai. Nors jiems vargšams 
nieko neatsiėksi, bet. jie laikys 
tave kongrese amžinai.

Kur yra' daug karė veteranų, 
ten apie poetus ir gimdymo 
kontrolę nekalbėk. Reikalauk 
jiems bohusų. Kada gauna vie- <, ■ . . ' * ■
nūs, reikalauk kitų. Reikalauk 
didesnių. Reikalauk pensijų: 
Spiaūdyk patriotizmo ugnį į vi
sas puses. Juo daugiau jie gaus, 
tuo daugiau norės. Tikslo nie
kad nepasieksi, bet nebus galo 
f aitui. Ne tik į kongresą patek
si ir ten amžinai sėdėsi j o ir 
sėriatofium gali tapti. Po Ame
rikos civilio karo 'vienas kong”- 
resmana atsinešdavo i posė- 

argumentą, kad iškovoti vete
ranams daugiau pinigų. Prie 
marškinių da keli karšti žodžiai 
ir tu eši kovotojas, herojus, 
švento dalyko gynėjas.

Kol šalis yra kapitalistiška, 
paranku yra specializuotis radi
kalų medžiojime. Kur kapitaliz
mas nuverstas, ten kontrarevo- 
liucidnierių reikia ieškoti, prieš 
juos Šūkauti. New Yorko kong- 
resmanas Tist gyvena tarp tų, 
kurie radikalų bijo, todėl jam 
kongrese vieta užtikrinta, nes 
niekad esibaigs jo medžiojimas.

Jeigu nieko gudresnio negali, 
sugalvoti ir esi paskutinis liur
bis, o visgi nori būti dideliu 
Vyru, kalbėk už tautą. Tauta 
kaip buvusi ir pasiliks, vienok 
tavęs niekas nebaus, kada tu 
šūkausi: “Aš už mano tautą! 
Aš patriotas! Aš dirbu tautai! 
Aš gelbėsiu tautą! Aš numir-

-^Biznio Biuras.

Kad plaukai 
neslinkty

Pasauly vyksta stebėtini ir 
baisus dalykai, dėl kurių plau
kai aut galvos atsistoja arba 
šiaušiasi* Automobilistai šauja 
velnišku greitumu ir spiegia 
signalais. Mergos geria, klykia 
ir gatavos bile ką dalyti ir sa
kyti. Valdžia leidžia astronomiš
kas sumas pinigų* Kidnaperiai, 
raketieriai, kyšius imanti politi
kieriai, be paliovos šokinėjanti 
bondai ir stakai. Visi Šitie da
lykai laiko plaukus stačius ant 
galvos. Ir mes manome, kad ši- 

(Tąša atit 4-to pusi.)
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Trys Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimai

Labai keista, kad ir tokiu 
svarbiu klausimu, kaip Lietuvos 
neprikl. minėjimas, vietos lietu
viai neįstengė susitarti ir susi
kalbėti. Kad srovėms susitarti 
yra gana sunku, tai visai su
prantama. Tačiau net patys tau
tininkai nesugeba susigiedoti,— 
matyti, pešasi dėl vadovybės; 
Turėtų būti taip, kad Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo die
na reikštų visos tautos vieny
bę. Tačiau taip nėra. Ta diena 
gal dar labiau lietuvius suskal
do, jų skirtumus pabrėžia. Ar 
tai geras daiktas, tegul patys 
skaitytojai sprendžia.'

šia proga aš noriu trumpai 
pakalbėti apie vieną Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą, ku
ris įvyko vasario 14 d. Labor 
Lycepm svetainėje. Pirmiausia 
ten buvo pastatyta scenoje tri
jų veiksmjų operetė vardu “Cu
krinis kareivis.”

Dėl tos operetės pasakysiu 
štai ką: savo vietoje operetė y- 
ra visai gera. Tačiau šiam įvy
kiui, mano supratimu, ji netiko. 
Taip sakant, į rėmus buvo įsta
tytas klaidingas paveikslas, 
šiaip operetės dalyviams nieko 
neturiu prikišti 
davinį stegėsi atlikti sąžiningai.

Publikos susirinko gan daug. 
Ji buvo rami ir su atsidėjimu 
sekė operetę. Per pertraukas 
buvo ir kalbų. Kalbėjo Lietu
vos generalinio konsulo antri
ninkas, p. Daužvardis. Jis kal
bėjo gana atsargiai ir aplamai. 
Paskui kalbėjo Juozas Tysliava. 
Jis pasakė, kad 1918 m. revo
liucija nušlavė Europos konti
nentą ir čia iš pelenų išdygo 
nepriklausoma Lietuva.

Ha! Visai teisingai pasakyta. 
1918 metų revoliucja davę pro
gos nepriklausomai Lietuvai su
sikurti. Ta revoliucija nušlavė, 
visokius carus ir kaizerius. Kaip 
žinoma, dar prieš tai revoliuci
jos gaisras kilo Rusijoje. Tuo 
laikotarpiu buvo iškelti nauji 
Šukiai, vienas kurių, — kiek
viena tauta turi teisę apsispręs-^ 
ti.

Taigi, tai buvo revoliucijos 
nuopelnas. Jeigu ne revoliuci
ja, tai labai galimas daiktas, 
jog koks nors Vokiškas Urachas

jie savo už-
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PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE*

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY,
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pradėjo kalbęti, tai jie visai 
papliupo. Vadinasi, parodė sa
vo. šlykštų fašistišką yeidą. Jie 
pradėjo baubti ir tuo parode, 
kad savo elgesiu jie nesiskiria 
nuo paprastų chuliganų.

Tai taip pas mus praėjo Lie- 
ftuvos nepriklausomybės minėji
mai. f

—Rytietis.

jų kovose, kaip jie praeityje, 
kada Lietuvos žmonės Vedė ko
vą su caro satrapais. ... v .

Aš pusėtinai nuklydau. Taigi 
grįžkime vėl prie minėjimo. Kąi 
p. Tysliava suminėjo revoliuci
ją, tai publikoje pasigirdo smar
kus plojimai. Vadinasi; publika 
tuo parodė, kad revoliucijai ji 
pripažįsta didelę reikšmę.

Tą pačią dieną buvo ir kitas 
Lietuvos nepriklausomybės' mi
nėjimas. Tą minėjimą surengė 
klerikalai. Atseit, tie ponai, ku
rie Rusų, imperijoje buvo pasi
ryžę įnamio teisėmis gyventi.

Mainosi laikai, mainosi ir 
žmonės. Dabar jau ir kunigai 
labai garsiai kalba apie Lietu
vos nepriklausomybę ir... lais
vę. Tačiau laisvės jie nori tik 
kunigams ir klerikališkoms or
ganizacijoms.

Dabar persikelkime į Grand 
Paradise svetainę, kur vasario 
19 d. įvyko kitas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas. Tą 
minėjimą surengė Am. Lietuvių 
Kongreso vietos komitetas.

Žmonių susirinko tiek, jog 
svetainėje tiesiog nebuvo vie
tos apsisukti. Kalbėtojai buvo 
du — Rokas Mizara ir St. Mi- 
chelsonas. Abu laikraščių re
daktoriai. ’ < r

Pirmas kalbėjo" R. Mizara. 
Kalbėjo apie Lietuvos žmonių 
sunkias kovas dėl nepriklauso
mybės. Nenuginčijamais fak
tais jis įrodė, kad dabartiniai 
ura-patriotai ir kunigai praeL 
tyje Lietuvos nepriklausomybe 
nesirūpino. Pabrėžė jis ir tai; 
kad Lietuva šiandien yra ne
priklausoma, bet nėra laisva.

Nedidelis būrelis “tikrųjų pa
triotų” nerimo. Tačiau jie vis 
dėlto susivaldė ir netrukdė Miza

ar Fricas butų likęs Lietuvos 
karalium. Kvalifikacijų didelių 
nereikėjo, — tik lietuviškai po
terius kalbėti.

Man labai keista, kad Tyslia
va drįso prisiminti apie revo
liuciją. Grynam tautininkui, o 
ypač nacionalistui, tas žodis ne
privalo vartoti. Kad kokios', p. 
Tysliavai gal teks “pakutavo- 
ti” už tokį neatsargumą.

Tačiau ryšium su žodžiu re
voliucija gimsta prisiminimai. 
Prieš kelias dešimtis metų lietu
viai tiek šioje, tiek anoje pu
sėje Atlanto kovojo dėl laisvės. 
Jie kalbėjo apie revoliuciją, kal
bėjo ąpie tai, jog reikia caro 
valdžia atsikratyti. Ne vienas 
drąsuolis tada į žandarų ran
kas pateko, o vėliau atsidūrė Si
bire ir ten žuvo, žuvo kaip Lie
tuvos nepriklausomybės auka. 

, Ką tada sakė vadinamieji 
tautininkai ir dvasininkai? Ta
tai visi žinome. Kunigužiai lie
pė žemą “pokloną” duoti carui 
ir jo valiai nesipriešinti. O tai 
todėl, kad caras — “Dievo pa
teptas.” Jie sakė, kad Lietuva 
turi būti caro' įnamis.

Paskui jie su “poklonais” bė- 
go pas vokiečius ir prašė, kad 
jiems prisiųstų valdovą, kuris 
mokėtų lietuviškai poterius kal
bėti.

Bet kada Lietuva pasidarė 
nepriklausoma, tai tie carų ir 
kaizerių garbintojai tuoj pasi
darė nepaprasti ura-patriotai, ir 
turi pakankamai nachališkumo 
kitus visokiais budais dergti.

šiandien Lietuva Lietuva yra 
nepriklausoma, bet laisvės ne
turi. Lietuvos liaudis vėl veda 
kovą.- Atsiranda naujų aukų, 
naujų laisvės kovotojų. Ameri
kos pažangieji lietuviai tiesia ______ _
ranką ir yra pasirengę padėti rai kalbėti. Bet kai Michelsonas
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pagriebęs stiklinę x spiaudyklą į Jį 
(spituną) paleido ją Petrui į ' 
galvą. Petro galva perkirsta ir 
jis guli ligoninėj, o Andrius sė
di kalėjime.

y. * *
Joseph Bronski 36 metų, 

'851X31 ( Ex;change avenue, ir 
Harry Cdok 34 metų, 630 E. 
102 1 place, yra . kaltinami tuo, 

‘Ičad jiedu včgė cukrų iš Chi- 
'cago Rock Island tay.orinio va
gono. Bronskiui teismas pasky
rė 30 dienų kalėti ir $10 pi
niginės bausmės sumokėti, o 
Cookui 60 dienas kalėti ir $25 
piniginės bausmės sumokėti 
bei teisino išlaidas padengti.

1 Loco broliai gyvena adresu 
,8406 Greenbay avenue. Petras 
yra 29 metų, o Andrius 22 
metų. Kartu gyvendami ' viena
tine name jie susibarė deliai to, 
kad augštos elektros bilos at
eina. Andrius .pasakė Petrui: 
tu perdaug ilgai neini guRi ir 
daug šviesos suvartoję Petras 
atsakė Andriui: tu nesirūpink 
šviesa, ; *
drius nieko į' tai neatsakė,, tik

Remkite tuos, kurie 
aš i, užmoku/ An- garsinasi' 

“NAUJIENOSE” .

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrine- 
jimaš tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė,
jog apatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

* ' — . ' , i ■ ' ■ ' *' ■ * - ,

To pamėgimo protingumą .patvirtina p-lė Rethberg,
...U, Ą . ....■' U . f ■"

iir 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 užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino «‘It’s .Toasted” proceso 
gerkles apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Elisabeth Rethberg
atranda, jog balsas*ir gerklė su Luckies yra saugūs

Lengvas Užsirūkymas 
‘‘It’s Toasted”-Justi Gerklės Apsauga

šeštadienis^kovo- 20,- 193

Padaužų Filosofija
(Tąsa nuo 3-čio-pusl.) 

tokia pozicija plaukams nėra 
normališka, todėl jie lūžta.

.Be to, yra žinoma, kad gal
vos ima plikti dėl pablogėjusios 
ciikuliacijos galvos odoj. Odos 
masažavimas pirštų galais pa
gerina kraujo cirkuliaciją joje. 
Mums rodos, kad į galvos odą 
atbėgtų kur kas daugiau krau
jo, jeigu žmonės vaikščiotų gal
vomis bent po porą valandų 
kasdieną. Papraktikuokite ir 
rezultątus praneškite mums, 
kad ir kitiems galėtume patap
ti, nes patys neturime laiko ši
tuo eksperimentu užsiimti.,

Kai kuriais atsitikimais plau
kai slenka' dėl netvarkos tūlų

liaukų varvėjimo. Kaip ir vi 
gydytojai, taip ir musų klinil 
turi liekarstų šiai ydai praš< 
linti.

Mazgojimas plaukų kiau 
niais ir visokiomis pamadon 
ir skysčiais4 visai negelbsti. Y 
lyk sulaistyti klijus kvepalais 
jais aptepti skalpą. Kada k 
jai sudžius, jie laikys plauk 
arti odos.

—Medikalė klinil

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

1

Garsi Metropolitan 
Operos Soprano Rašo

66Jau apie keturiolika metų, kaip gerė- 
juosi Luckies. Kada pirmą kartą atvy
kau į Ameriką aš pastebėjau, jog čia 
operos dainininkai rūko daug daugiau, 
negu dainininkai užsienyje. Dabar aš 
mainau, kad to priežastimi yra, jog tiek 
daug Amerikos dainininkų atrado savo 
balsus ir gerkles su lengvu užsirūkymu 
saugiais. Tai bent mano pačios, kaipo 
nenuolatinės, rūkytojos, buvo patyri
mas. Faktas, jog Luckies yra lengvas 
užsirūkymas suteikia man apie savo 
gerklę palengvinimo jausmą.




