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turi kastis duobes, arba 
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B. Gurauskas

Užpardtiota Stačio Mi 
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' Radus mergaites kūnai jis 
tuojaus liko įtartas, nes ir da
bar laukia teismo liž išgėdini- 
imą 12 metų mergaites, o ir 
.pirmiau1 yra sėdėjęs kalėjime 
’i?ž išgėdinimą jaunos mergai-

ROKIŠKES
Verčiasi pieno ūkių, bet į .gaL 
vijų veislės gerinimu nebuvo 
kreipta dėmesio. Dabar Rokiš
kio apskrities taryba nutarė, 
kad veisliniai buliai turės bū
ti kontroliuojami ir tik tinka
mi bus leidžiami prie• karvių.

nust|atyti
bet jau

Jis taipjau numatąs pavojų 
naujos depresijos. Pelnai nuo
latos didėja, bet algos pasilie
ka toli atsilikusios.

Šen. La Follette nu
mato pajamų taksų 

pakėlimą

Mokyklos eksplozijoj žuvo 502 žmonės 
Žuvusieji laidojami dieną ir naktį. Tyria- 

narna nelaimės priežastis.
Tik rytoj Rusk kauntė pa

baigs laidojimą žuvusiųjų, nors 
tas laidojimas tęsiasi jau tre
čią dieną ir nors laidojimas 
žuvusiųjų nepasiliauja ir nak-

Ameba Earhart
Sudaužė Lčktuv

Degtinė du Žmoifes nu 
varė j Kapus

Sudaužė lėktuvą pasiReldama iš Hawaii 
salos, bet išliko sveika. Tęs kelionę sutai

sius jos lėktuvą.

TOKIO, kovo 21. — Pažy
mėjimui pagerėjusių santykių 
tarp Japonijos ir Vokietijos, 
pirmą kartą į 30 metų Japo
nijos karo laivas aplankys Vo
kietiją.

Ra to8 prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIEN A

■ Berlynas, kovo 21.—cm- 
cialiai paskelbta, kad Ęel- 
muth Hirsch, “žydas be pilie
tybės”, liko nacių pasmerktas 
mirčiai tfž šalies išdavystę.

Prisipažino nužudęs 
9 metų mergaitę

Saugoja Katalikų 
Interesus

KAUNAS', 
užgavėnes 
staigiai, begeriant degtinę, uni-* 
rė vienas toz krašto žymus Žmo
gus. Dabar vėl Kamajuose nuo 
vieno stiklelio degtinės staigiai 
mirė Varlių km. gyv. Kriuke
lis. Nors šie du žmonės mirė 
ne dėlto, kad jie butų persi- 
gėrę, bet visgi mirties priežas
tis. buvo degtinė.

Visose apylinkės kapinėse- 
būriai žmonių laidoja savo žu
vusius vaikus. Vos spėjus pa
laidoti vieną, pavargę duobka
siai greitai kasa naują duobę 
laidoti kitus .žuvusius.

Kuomet tėvai ir giminės lai
doja žuvusius mokyklos nelai
mėj savo mylimuosius, tuo pa

teisimas 
nelaimės

Lojalistai stumia atgal 
liūs, kurių traukintasis virsta 
j bėgštą. Guadalajara fronte.

Automobilių 
grūmoja' 
automobil 
įiepasiliat 
kierių iš

sąmokslą hužsudyti

’ EPHRATA, Wash., kovo 21. 
— 'Valstijos policjstas Ander- 
son, 25 m. ir šerifo padėjėjas 
Nieks, liko užmušti sudužus

žemės ir apsisuko.
Lėktuvas veik visai sudužo, 

bet lakūnė spėjo užgesinti mo
torus, tad lėktuvas neu 
taip kad ji ir du jos 
vai — navigatoriai kap 
ry Manning ir Fred J. Noonan 
išliko gyvi ir sveiki.

Lakūnė po įvykusios nelai
mės pirmu laiku išplaukė at> 
gal į Los Angeles, į kur vė- 
liau bus parvežtas taisymui ir 
jos $80,000 lėktuvas.
‘ Lėktuvas yra reikalingas di
delio taisymo, bet ji tikisi pa
sitaisius lėktuvą, vėl tęsti nu-

1,000 angliakasių užsidarė 
Amerikos kompanijai pri- 
klausančioj kasykloj.

KAUNAS
mis miškų departamente įvyko 
didelės stačio miško pardavi
mo varžytynės. Iš viso buvo 
užparduota 159,400 ktm. už 
1,910,523 lt. Iš šio skaičiaus 
Klaipėdos ’ akcinei .bendrovei 
celiuliozei ir popieriui gaminti 
•iš Rietavo miškų urėdijos už- 
pardUota 154,200 ktm. Stačio 
miško iš Servitutinių plotų už 
1,851,000 lt. Vidutiniai prie 
pradinės varžytynių kainos bu
vo gauta apie 80% priedas., Be 
|to, iš Taujėnų miškų urėdijos 
buvo parduodama 629 ktm. pa
gamintų ąžuolinių rąstų ir 378 
ktm. pagamintų uosinių rąstų. 
>Už juos gauta 42,055 lt. Prie
das 45%. Kitus objektus pir
ko vietos miško pirkliai.

CHICAGO. — Taisydamas 
radio anteną ant stogo savo 
apartmentinio namo prie 1207 
‘S. Lawndale Avę., Benjamin 
Gurauskas, 45 m., neteko lyg
svaros ir f f nukrito pusketvirto 
'augšto žemėm vedle vietoje už- 
simušdamas. * /c

BERLYNAS, kovo 21. — 
'Bažnyčios reikalų ministeris 
Kerrl įspėjo valdančias dide
lius žemių plotus bažnyčias ge
ruoju atiduoti bent didelę da
lį savo žemių valstybei, kitaip 
-Valdžia turės griežtų priemo
nių tas žemes* nusavinti.
' Naciai skundžiasi, kad ir 
dvarininkai, kurie valdo 13,- 
000,000 akrų žemės, visai' ne
siskubina savo dvarus atiduo
ti valdžiai. Bažnyčios gi valdo 
2,500,000 akrų. Ex-kaizerio 
Hohenzollern šeimyna valdo 
136,000 akrų.

Naciai jau ruošią įstatymus 
išdalinimui bažnyčių ir dvarų 
žemių.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 
6:08.

Luke airporto
salą, 1,532

tai palaidojo savo 
žuvusius draugus

ves yra visfjėk streiko uždary
tos, tad grįimojamas streikas 
paliestų tikį Packard ir Gra- 
ham-Paige dirbtuves.

Ateinantį antradienį Cadil
lac aikštėje įvyks viešas 
tingas, užnrptėstavimui 
policijos piįplimus 
Martin 
nuožmiai 
iš mažesnių dirbtuvių ir 
bereikalinga į' muša savo 
žėmis.

PARYŽIUS, kovo 
darni “Pakarti de 
ant lempos stulpo” 
tiniai žmogžudžiai”, 
munistų 
iškilmingai palaidojo penkis 
jaunus komunistus, kurie žu
vo riaušėse Clichy priemiesty 
pereitą antradienį.

Prie kapo kalbėjo komunis
tų vadas Maurice Thorez, Ge
neralinės Darbo Konfederaci
jos sekretorius Leon Jouhaux 
ir kiti komunistų ir darbinin
kų vadai. Tarp kitų laidotu
vėse dalyvavo ir 5,000 atsto7 
vų nuo įvairių unijų.

Tuo pačiu* 'laiku krašto ap
saugos ministeris Edouard 
Daladier kalbėdamas Rouen 
įspėjo darbininkus nesitikėti, 
kad valdžia greitu laiku pa
teks į jų vienų rankas.

“Francija yra griežtai nusi
stačius prieš visas diktatūras, 
ar tai vieon žmogaus, ai 
nos partijos, ar vienos 
sės”, tvirtino ministeris.

“Jei masių pirkimo jėga ne 
gali pasivyti padidėjusios pro 
dukcijos, mes susilauksime to 

pat susmukimo, kokis išti 
1929 m.”, sakė progrėsy 
Wisconsino senatorius.

Kaltina Vokietijos nacių vald 
žią už laužymą konkordato.

GRAFAS CHARLES DE 
CHAMBRUN, \Francijos di
plomatas, kurį lengvai pa
šovė Mine. Madeleine La 
Ferriere. Mergina aiškina, 
kad norėjo Chambruną nu
žudyti, už tai, kad jis suar
dė meilę, kuri buvo tarp 
jos ir Italijos diktatoriaus,

fronte virto į 
masės” bėgštą. 
reikalo bando 
pralaimėjimą”, 

Yra'

čiu laiku millįarinis 
pradėjo tyrinėjimą 
priežasties.

Dar nepasisekė 
nelaimės priežasties, 
išsiaiškino, . kad po eksplozijos 
buvo kilu*si visa eilė gaisrų, 
kuriuos gelbėtojai užgesino ir 
kad daugelio žuvusiųjų lavonai 
labai apdegė.

Du apšildymo inžinieriai gi, 
Balew ir Greemvay iš Dalias, 
liudijo, kad jie dar nesenai 
mokyklos z viršininką W. C. 
Shaw įspėjo, kad mokyklos ga- 
siniai pečiai nėra tvarkoje, 
yra pavojingi ir juos reikia 
skubiai pataisyti. Pats Shaw 
šioje nelaimėje išliko tik leng
vai sužeistas.'

įsibėgėjus, 
cementiniu 

staigiai sprogo 
padanga (tairas).

Bet Rusk kauntė nėra rei
kalinga statistikų, 'nes ir be 
jų jai yra aiškus baisumas 
šios nelaimės, šiandie laido
jant šimtus žuvusiųjų.
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BERLYNAS, kovo 21.—Ga
ilimą tikėtis trūkimo ryšių 
tarp nacių Vokietijos ir kata
likų bažnyčios , iš priežasties 
papos Piaus XI gani tojišką 
laiško, kuris tapo paskleistas 
tarp Vokietijos katalikų.

Papa savo laiške, kuris nu? 
stebino net pačius Vokietijos 
katalikus, apkaltino nacius už 
laužymą Vokietijos ir Vatika
no konkordato ir už skatini- 
’mąį prieš-krikščioniško judėji
mo.^'.

PlERCė BUTLER, AME-‘ 
RIKOS aukščiausio teismo 
narys, kuris kovo 18 d., 
šventė 71 metų amžiaus 
sukaktuves. Jis yra karštas 
katalikas, kuris sėdėdamas 
teisme savo bažnyčios rei
kalus budriai saugoja. Jis 
yra įtakihgdš' teismo atža
gareivių'bloko narys.

Naujienų-Acme Photo

21.—šauk
ia RocqUe 
ir “Fašis- 
25,000 ko- 

pritarėjų šiandie 
palaidojo

Policija sumušė daugelį 
nių šalindama 75 moteris, ku
rios j aUnuė*‘A7asariw?i8’^i?Wai-- 
kė Bernard ;xSchwartz Cigar 
Co. dirbtuvę. Moterys gynėsi 
atkakliai, bet neįstengė atsilai
kyti prieš .daug didesnius bū
rius ■' policiptųi, kurie puolė ir 
dideles žiūrėtojų minias.

Policija taipjau pašalino 67 
streikierius iš Newton‘/ Pack- 
ing Co. dirbtuvės. Vist-jie ta
po areštuoti ir atvesti į teis
mą, nes teismas buvo išdavęs 
prieš juos injunetioną. 36 
fetreikieriai prisipažino prie 
teismo paniekinimo ir gavo su
spenduotą bausmę. Kitų teis
mas įvyks vėliau.

Chrysler streikieriai tebelai
ko dirbtuves ir , nedaroma pa
stangų ’ juos iš tų dirbtuvių 
pabalinti. Bet ir .Chrysler kor
poracija nedaro pastangų t su 
unija susitaikinti.

NEW YORK, kovo 21. — 
Salvadore Ossido, gražus 26 
m. Don Jtianas barzdaskutys, 
tėvas dviejų mažų vaikų, pri
sipažino savo barzdaskutykloje 
'išgėdinęs ir nužudęs 9 metų 
mergaitę Einer Sporrer, kurios 
kūną paskiau jis įkišo į maišą 

lir pametė prie vieno namo pus
antro bloko atstume. - ’

darbininkų unija 
^enefaliniu streiku 

dirbtuvėse, jei
i šalinimas strei-
Y
kitų dirbtuvių.
•0- . . . V

’ DETROr® Mieh., kovo 21.— 
Detroito stįteiktį situacija pa
siekė riauj^- krizio, automobi
lių darbininkų unijos prezi
dentui Hdrfier Martin prigrū
mojus > paskelbti generalinį 
streiką visbsė Detroito auto
mobilių dirbtuvėse, jei policija 
nepaliaus 'šalinusi sėdinčius 
streikierius mažesnėse Detroi
to dirbtuvėse. 1

mi- 
prie 

streikie’rių. 
kad policija 

streikierius 
juos 
buo-

DUBLINAS, ^ovo 21. — Ge
riausia žinomų Airijoj Glasne- 
vin kapinių duobkasiai sustrei
kavo, reikalaudami augštesnių 
algų. Dabar laidotojai patys 

laido-

LONDONAS, kpvo/ 21.—-Pa
sak vieno laikraščio, žvalgyba 
tyijnėja 
karūnacijos karalių Jurgi VI. 
V ienas liužiurČtinas
esąs su*imtasv

SUKILĖLIŲ PRA
LAIMĖJIMAS VIS 

DIDĖJA

mrnooim
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Papos laiškas yra taip aiš
kus, kad patys katalikai tiki
si, jog nacių valdžia panaikins 
Konkordatą.

’ i

, Papos laiškas atėjo Vakar 
vakare ir tuojaus liko slapta 
išvežiotas automobiliais po vi
są Vokietiją. Berlyno bazilikoj 
jį perskaitė pats Berlyno vy
skupas grafas Konrad von 
Preyšing-Lichtenegg-Moos.

Vėliau vyskupas sušaukę 
katalikų draugijų vadus ir ra
gino juos prisiruošti kovai si? 
nacių valdžia.

MADRIDAS, kov. 21. — Dar 
daugiau miestelių pateko-į ran
kas triumfuojančių lajolistų, 
kurie vejasi italus Guadalajara 
fronte. Italų kariuomenės trau- 
kimasis tame 
“demoralizuotos 

“Priešas be 
pridengti savo 
sako lojalistų pranešimas 
užtektinai įrodymų didelio mu
sų ginklų triumfo”.

Miesteliai Muduex ir Utande, 
17 m. į šiaurryčius nuo Guada
lajara, pateko į lojalistų ran
kas, kartu su dideliu z kiekiu 
ginklų, amunicijos ir maisto.

Kita lojalistų kohimna eina 
vieškeliu iš Cifuentes ir užėmė 
miestelius abiejose vieškelio pu
sėse. ? e • ...

Pasak lojalistų, tai buvo di
džiausias sukilėlių pralaųneji- 
mas į aštuonis civilio karo mė
nesius. Negelbėjo įr paties 
Mussolini, veikiausia iš kelio
nės į Libya tyFuš4, prisiųstas 
padrąsinimas savo kareiviams 
Ir išreikšta viltis į greitą jų 
pergalę.

Sukilėliams padedančią Ita
lijos kariuomenę vejasi lojalis
tų lėktuvai, apšaudydami ją iš 
kulkosvaidžių ir pridarydami 
didelių nuostolių. Visi laukai 
esą nukloti italų lavonais.

kovo f?? •/’
21; -— Gal tapo užtikti pėdsa
kai didėlės ! šnipų organizack 
jos, suėmus Francijoj nusilei
dusį Vokietijos lakūną. Lakū
nas nusileido prie jo laukusio 
autopiobiliaus, pasikaįbėjo su 

f’au*tomoŲilistais. Bet . pirm spė
jo pakilti, buvo suimtas val
stiečių pašauktų žandarų. Au
tomobilis gi pabėgo.

CHICAGO. — bamuel M. 
Glayd, 71 m., Oklahoma City 
kapitalistas, Chięagoje apsivedė 
su savo sekretore Miss Onez 
Norman, 32 m. ir tuojaus iš
važiavo į New Yorką, iš ktfr 
išplauks kelionėn apie visą pa
saulį.

HONOLULU, Hawaii, kovo. 
21. — Amelia Earhart Put
liam kelionė oru apie visą pa
saulį liko staigiai nutraukta 
avarijos, kurioj ji sudaužė sa
vo lėktuvą, bet pati ir du jos 
palydovai išliko sveiki.

I Nelaimė ištiko jos lėktuvui 
pasikeliant
kelionei į Howland 
mylių atstume.

Lėktuvui gerokai 
■bet vis dar bėgant 
(airporto taku 
vieno rato
Lėktuvas staigiai pakrypo ki-J matytąją kelionę apię .pąsąu 
ton pu'sėn, sparnas užkliuvo Už lį.

KATOWICE, Lenkijoj, kovo 
21. — Juoda vėliava, reiškian
tį J>ado streiką, liko iškelta ant 
Amerikos kompanijai priklau- 
«mčios- ♦G'fesfche kasyklos, kur 
stf-eiftubja 3;OQO' angliakasių, 
Apie trečdalis jų užsidarė ka
sykloj ir paskelbė baisųjį bado 
streiką.

Amerikietis kasyklos mana- 
žeris Sage Brooks abejoja, ar 
visi angliakasiai susilaiko nuo 
maisto, nes esą lengva mai
stą nuleisti į kąsyklą.

Streikierių žmonos yra ko
vingai nusistačiusios ir atme
tė gubernatoriaus Grassinski 
kvietimą nusileisti. Vakar de
monstracijoj prie kasyklos, 
moterys apmėtė akmenimis 
administracijos triobėsį.

Vakar angliakasių atsto
vams pasisekė susitaikinti nie- 
kuriais klausimais,’ bet dar 

\daug klausimų' tebėra neiš
spręsta. Tarp kitko angliaka
siai reikalauja pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas. 
' Girdisi kaltinimai, kad “A- 
\merikos kapitalas išnaudoja 
Lenkijos darbininkus”. Bet 
Brooks teisinasi, kad esą jo 
kasykloj esančios geresnės dar
bo sąlygos, negu kitose apie- 
linkės kasyklose.
' Giesche kasykla priklauso 
amerikiečiu Anaconda Copper

Paryžiaus komunis-, Naciai reikalauja 
bažnyčių atiduo 

ti žemes

Numatytas generalinis strei
kas nepaliestų General Motors 
dirbtuvių, (|lei esančios su ta 
korporacija L. sutarties. ' Visos

OVERTON, Tex., kovo 21. 
— Pilnas, bet neoficialis pa
tikrinimas rodo, kad Ne\v 
London mokyklos eksplozijoj 

, v žuvo 502 ar 503 vaikai ir mo
kytojai.

Patikrinimą padarė Įeit, 
pulk. Clarence Parker, kad tik 
apie 11 metų, mergaitės kūnas 
yra neidentifikuotas, nes kū
nas yra baisiai sužalotas, 
jau pasigendama 11 
mergaitės Wanda Louise 
berling. Oficialis žuvusių 
čius gal dar Šįvakar bus pa 
skelbtas.

WASHINGTON, kovo 21.— 
Senatorius Robert La Follette 
kalbėdamas Amer, 'Bąr Assn. 
specialiam taksavimo komite
tui pareiškė, kad federaliniai 
taksai neišvengtinai turės bu- 
iti pakelti, nes kalbomis;- agįe 
sumažinimą valdžios išlaidų 

7 Tif^jpr'pebu^ atsiekta. -Pasak'-fB, 
valdžios i*olė modeminėje 

; draugijoje darosi vis svarbes
nė, o sulig to didėja ir vald
žios išlaidos.



NAUJIENOS, Chicago, III.

I IRTI i VOS TTTRTZ-bent kelis kartus nėr vasarį 
A A T a rs siUstM laiv3 ar l^VUS iŠ New

AMERIKOS MSTVyiŲ EKS
KURSIJOS l ĮJETlhVĄ gJĄ 

VASARĄ, j

Kiekviena Europos valstybe 
rūpinasi patraukti ko dauginu
sia turistu į savo šalį, ypač 
vasaros metu. Tik Lietuva, tur 
būt, šiuo reikalu bus daugiau
sia atsilikusi kitų užpąk^y^P- 
Lietuvos Turizmo Sąjįmga ma
žai ką veikė, o vienai Lietu
vių Laivakorčių Agentų Są
jungai Amerikoje darbas bu
vo /persunkus. Nestebėtiną,, 
kad turizmo į Lietuvą reikaląs 
mažai pasistūmė į priekį.

Tiesa, tJLAŠĄ. pastangomis 
išpopuliarizuotas Klaipėdos uo
stas ir tošIdivų linijos, ku-> 
rios bent karią per metus 
siuntė iš New Yorko laivą į 
Klaipėdos uostą. Be to, toji pat 
LLASA. ruošia Amerikos ^lie
tuviui ekskursijas įvairiomis 

reikalautiama,

vasarai nusta-

laivų Jįniįornis 
kad ekskursijos butų gabena
mos į Klaipėdą.

šiai 1937 m.
tytų ekskursijų į Lietuvą, tik 
viena vyks tiesioginiu be per
sėdimo laivu iŠ New Yorko į 
Klaipėdą —• Gripsholm laivu 
gegužės 29 d. Kitos visos — 
gegužės1 16 d. laivu Europa, 
birželio 19 d* laivu Berengaria, 
liepos 2 d. laivu Gripsholm ir 
liepos 21 d. laivu Statendam 
— keliaus į Klaipėdą per įvai
rius uostus.

Didelis čia žygis, bet jo 
mums neifžtenka. Butų labai 
svarbu, kad atsirastų nors vie
na transatlantinė linija^ kuri

rrie lokio Keleiviu skniciaus, 
kaip dabar esama!, tokia tiesio
ginis plaukiojimas gal ir ne
apsimokėtų. Reikėtų tą skai
čių pądaugįntį, kas tikrai ga
limą, j.ei bendrai dirbtų toje 
linkmėje Lietuvos valstybė, 
Turizmo Sąjunga, Draugija 
Užsienių Lietuviams Remti — 
Lietuvoje, o Lietuvių^ Laiva
korčių Agenty junga, Susi
vienijimai ir visa lietuvių vi
suomene Amerikoje.

Pradžioje, gal butų leng- 
vįąų'sią susitarti su tokia trans- 
ątĮantipę linija,«. kaip American 
Scantin Line, kurios keturi 
gan£ geri laiyąi plaukioja sa- 
yąitjnįais reisais tarp New Yor
ko ir Baltijos uostų. Tie lai- 
/vai, greta krovinių, turi įreng
tas labai puikias kajutas 75 
'(ar daugiau) keleiviams už 
minimalę kainą. Jie sustoja 
Gothenburge, ■ Kopenhagoje, 
Dancige, Stockholme, Helsin- 
kuose ir Leningrade. Vadinas, 
pravažiuoja pro pat musų 
Ęlaipėdą1. Jei butų užtikrinta 
'Biętįivos krovinių ir keleivių 
jdąlis, ši lipįją, be abejojimo,

įkurtu savo atstovybes Kląipė-* 
dojė, Kaune įr kitvr. Tos at
stovybes, musų valstybės ir yi- 
suąmepės remin^truk.u^ 
įstengtų ekspųftą " ir tiipžmą 
žymiai padidinti- į ;

Jei su šiomis.,linijomis su
sitarti nepąvyktų, tai, lięįa tik 
kurti savo laivynas, šis ' klau
simas jau nenaujas, o dabar 
bus jau kaip tik pribrendęs. 
Jei Įlietu va nupirktų ąp; pąšįr 
statytų bent du laivus Amerir 
can Scantin linijos tipo, ar net 
iy ĮnenkęsĮ)įųs, ,bęt moderpišr 
kai įrengtus, susilauktų - keįeit; 
vių ir eksportininkų didžiau
sios paramos, kas pakeltu Klai* 
pėdos uosto ppestižą> jr netpm 
kus virstų pelno šaltinįu.

; .Įsigykime sąyo laivyną! Ęeir 
kniaukime jo! Skleiskime lai
vyno peikalingųmp minti spau
doj#, susirinkimuose, seimuose 
ir visur, kur tik galima. Ko 
norėsime, tą ir turėsime. To- 
'dėj noĮcčkime sayc laivyną tu
rėti, kąįp Įiprim# ir tųrįme sar 
vo ųoątą — Ęląipėdą.

x Ą. S. Tięčiokąs?
, LLĄSA. Įždinipkas. Į

j:.? ■LT-r.T-T"’1--------- ——----------- rr---------------------------——J- ’

Remkįte savo apįęljokės 
biznierius

.-K<!

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d, 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AfįUlTANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tUojaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivo.

Iš New yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
p iš ten per 27 valandą į Kląipėdą.

Pamaftj^iie Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EKTRĄ IŠLAIDŲ! '

' i ' ' 'r " 1 \ ■ J ■’ ■ •> •'■i ‘ ' • ’ T'

220 .svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus 
reikės prįęnpkGti ,po ;4c. už svarą. ’i

Laiyakor.es iš New Yorko į Klaipėdą, trečią ?klesa> į vie-; 
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

1 ■•’.ff"’- ■'jv*' "j.■111"V1".

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. EudeikisM
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS \ X Z

AMBUI^ANCEĮl. \ Z
PATARNAVIMAS N 9
DIENA IR NAKTĮ N 6DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

, V'-:'

' 'f

...... "I -JI* I. ‘>1 ............... _........>i^ĮSt.wl.s.i,i......

JUOKAI
Pirmadienis, kovu 22, 1937

—’^Gal ; tardsta paskolinši 
map šimtą Įitų? — p,rąš.p yjė- 
nas pažįstamas kitą. .

- - Aš noriu būti teisingas, 
paskolinsiu tamstai 5() litu ir 
abu įada turėkim po lygiai 
nuostolių, —■ sąk$ prašomasis^- ■* ' •

žymusis stratosferos^ tyrė
jas Piecardas užeina pas savo 
pažįstamą įr sku^d^ąsi persi
šaldymu: , . : ; '■

rr '' #ąukinyj
prie iškulto ląjĮgo:( $ųątyt, buą

^jąųčiaip.‘ ••:r
— Bet tajnsta lengvai galė

jai pasikeisti/ vįetpiflis s,u kuo 
kįtų, —- sako pažįstamasis.

— Tai buvo ne taip lengva 
padaryti, toje kupė aš vienas 
tepuvau. . . .

Laukia idealo
— Kodėl marytė vis dar ne- 

išteka, -r— kalbasi bičiulės.
įįį Ji tebelaukia savo idea 

lo, — aiškina viena.
— Q kas tas jos idealas?
-r- Nagi vyras.

žiūrėdamas į dirigentą, ir 
choristes vaikas sako tėvui:

— Tėveli, ko tas ponas gra
so toms margaitėms.

— Jis visai negraso, o tik 
diriguoja.

— Tai ko jos taip rėkia?

: M.<* »<i. u.š. r.t o». , ■ '<■

^Smarkus ištrynimas — 
E malonumas ir palengvlnt-
V mas kuomet muskulai 

geliami.
F PAIN-EXPELLER

žinomas lietuvių Šeimom* 
. Jau per tyla gontkartes.

WORlt> f A M O U S

L I N i M E N T

VjęTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime, visus įrankius dejperkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. Priaiatoin anglis ir vežam daiktus j kitus miestus ir farmas.

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

VAROS 3408 1 ' 11EM1.OCK 5040

L? . r "Jl . r-:-:----------- :------------ ---------------------------- ----r--------------—r--------------------

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeįgii jums s toki; Oja OLD GOLD 
CIGAPvETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir ' į Old Gold' Cig'aretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra jo- 
kjos ^galimybes ■ .krautuves aprū
pinti . pilpu paveiksluotų Mįslių nebūtų ir Old Gold Cigarėtų sto-
kiękiu, ar išankstd nuspėti kiek kos, laikykite t’’ . - - ’¥‘ ’ ”

kurio? krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimų, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje

kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 So. Halsted St.
NAUJIENOS

Chicago, III.
Telefonas CANAL 8500

„GEBA MALĘVA — GERESNIS DARBAS '
Gera maleva, tinkamai užmąlevota, mažiau išgipustina .ir< tsutaupo pi

nigų. Tokios ^Va 'populiaręs Helman malevos. Ir kaipos
■ • nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s nialęya,( 30 spalvų, gal- .............•....................
Specialė jnaleva, 16 spalvų, gal. ......... .... . ...................... 970
Vafnish ręmbvpę,.,gal........... .......... ..............................  950
Grynas baltas, enąmel, gal..................     $1.39

' ir brangiau.
popiera, rolėms,.... 1...........................   40

ir, brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So, Halsted Street. TęL' Canal 5063

Sienoms

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. Anelia K. J
/ Physical 

,....... and
6630 So.

irusz Dr. C. J. Šventiškas
Therapy •
idwife 
Wėstera 

Avė., 2nd flpųr 
Heųilock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse^ 
duodu massage 
eleetrie t re at
meni ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

St.

K. P. GUGLS
ADVOKATAS

Miesto ofisaą—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmudiepiais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 280^ 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. .6515 So. RockwelJ St.
Tęlephonę: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 EoNye Avė. Tel. Yards 2510

DENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki » 
vai. vakaro. TreČ ir sekm. pagaj 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016 ’
. . ' . . * ?---- ■-r—r—r  ............................... ..........-įp.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo i—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentyręrth 6330 
Rez.' Hyde Park 3395

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųue^te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vpl. vakarę ir pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

No.įi4341 .— Rimtesnei moterei 
suknele. Kaip tik tiks iš naujos ma
dos 'fra vasarinęs materijos. Bus 
praktiška ir graži. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co
lių per krutipę.

Norint gauti „Vieną af- dau
giau virš nurodytiį pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nunierj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvienų pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept„ 1739 
So. Halsted St., Chicago, ilk

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

Tel. LAĮ'AYĘTTE 0727

• .koplyčios visose 
L ‘Chicagos dalyseUvIcm:

•J'-

bUausyĮkite jpusu Lietuvškų radid programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
yal. vąkąro iš yV.H.F.C. stoties (14?0 K.)—Pranešėjas P. $altįmierąs.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

NARIAI
Chicagos,

Cicero į
Lietuvių i I

Laidotuvių |
Direktorių
Asociacijos

NAUJIENOS paĮtern Dępt. 
1739 S. Halsted St., Chicago, Tl|.

Čia įdedu 15 ceątų ir prašai:

atsiųsti man pavyzd} No........ ..a....

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

• (Vardas ir pavarde)

(Adresas)

/Miestan ir valstija)

NATHAN KANTER

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINE 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH' HALSTED STREET

i Visi Telefonai Yards 0801 
VIENĮNJELIS DISTRIBUTORIUS

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

v xk. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 (

Namų Jei’,: Prospect 1930 t r (
—--*—4—     ."--rr-  ...........—————?«** ? J

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9 —10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: n(io 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 $o. Halsted St. 
i>.', CHICAGO, ILL.

DR; V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

10 N. BROADWAY, 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 Ąv. 
Phone Maywood 21.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrlcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvųotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir t01iregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyrda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos ih o 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SUPGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

inl

Ambuiahce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivat Akis 
ištaiso 

Akinių pįi-btuvė

DR, A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR ĖEZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Te!. Lafayette 8016

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23tfl piace Phone Canal 2515
SKYRIUS J 42-44 Eąst ĮQ8th Street. Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanic^ Avenue * Phone Vards 1138

I r -LTI -JI------------------ T~l------------------------- 1 Į 1 •***“ —■"***—i——   ■»!—■l«lll IH ■»»«!■ I I II I n »

J. LIULBVWIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

< - Ii’.,- .■ . - - .4.1,.r'1 t’'‘ .''j.' ,i ~. i’ ' ' ■/ 7 ii '-i ’ ■■■■į-

. A. MASALSKIS
3307 Lituanica Aveųue Phone Boulevard 4139

■« ■ ...................... . ...... ........................ ...................."A......................... .. ....................... >- ............................................. ....................... ...

A. PETKUS
South 49tji Coųrt Cicero Phone Cicero 2109

P/J, RIDIKAS
3354 So. Hąlslėd Street Boųlevąrd 4089

■ ■ ’ ■ ' • ■ I. J. ZOLP ■- -
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

• L f • • » V 'f •
T” t

S. M. SKUDAS
718 West I8U1 Street ' Phone Mortroe 3377

......GIRSKIS IR SŪNUS
10734 S. Michigaii Ąyg.

Afišas ir t . . .
756 West 35th Street 
kampas, Halsjted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal, sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI Ip DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West Town State ^ank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

• va]., Nedeliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Hąlsted 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 

Nedeliomis p-’gnl sutartį
Rez. 49J0 SO. MICHlGA^ BLVD. 

Tel. KjpnwooJ $107

*N-nose”

--I

■)fp

KITATAUČIAI
PR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
(i n9 * ,

Gerai lietuviams žinomas per 3) 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ,. ,. <

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

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

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

Tel. Cąnal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
' OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS:
Npo 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 MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Mąurice Kahn
4631 SOUTH ASHLĄ^D AV£. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Laiyakor.es


Pirmadienis, kovo 22, 1937 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
S

Sveikatos Skyrius 
ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTYS IR SVEIKATA

DR. C. Z. VEZEL

užnuodija įvairias dalis kūne ir 
!pagamina įvairias ligas: reu
matizmą,, širdies, inkstų, nervų 
uždegimą, sąnarių uždegimą ir 
įvairias vidurių ligas.

Pavyzdys: aštuoni pamišėliai 
jis ligoninės buvo i uvesti pas 
dantų gydytoją, nes jų dantys 

1 reikalavo atydos. Prašalinus 
blogus dantis, šešiems iš astuo
nių protas atsitaisė.*

Antras pavyzdys: Ypata ne
teko regėjimo, akių gydytojas

ROBOTAS ŠOFERIO VIETOJE

Maistas mus maitina ir palai-
ko musų kūną, jei jis yra gerai. paterėliti' pas derZistą. Praša- 

maistas _yrą j linus blogus dantis, regėjimas 
' atsitaisė.
I

Trečias pavyzdys: Moteriai 
viena pusė žando buvo supara- 
ližuota, dantų gydytojas pia'ša-

nesukramtytas ir su seilėmis 
nesumaišytas, jis nes;virškina ir 
iš jo mes turim Jabai mažai 
naudos.

Gaminant pyragaitį, jei jus . ]jno ujį3inuodijimą dantų, jos 
sudetumėte į skauradą: miltus, paralyžiUs praSalintas. Gal jus

a.

Jo-

spulkon pasižada išmokėti 
tam tikrą sumą pinigų numa
tytam reikalui, kaip tai pirki
mui namo, atmokėjimui sko
los, ėjimui į biznį ar panašiai. 
Išmokėjus tą sumą jis atsiima į 
pinigus ir paliauna buvęs 
spulkos narys. Yra apskait- 
linojama, kati abelnai spulko
je nariai esti apie 10 metų; 
vėliau jie pasitraukia. Taigi, 
jei spulka nevarytų nuolati
nės propagandos, tai ji, ažuotj 
didėti savo narių skaičiumi,! 
eitų žemyn. Dar tenka turėti; 
omenėje tą faktą, kad yra1 
daug spulkų ir tarpe jų eina 
šiokia tokia kpmpeticija. Tos, 

veiklos-1 
o tuo 
augti j

i Eik Levis Madų Keliais, Kur I 
Į LEWIS KREDITŲ APSČIAI f

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.,

(š puikaus Mofiotone Materiole, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų

SIUTAS
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kiaušinius, mieles ir kitus rei
kalingus dalykus be tinkamo 
sumaišymo ir padėtumėte j pe
čių kepti, jus būtumėt užtikrin
ti, kad taip keptas pyragaitis 
bus netikęs, nežiūrint, kad ir 
geriausi dalykai butų sudėti. 
Tas pat yra ir su musų mais
tu, jei vartosi geriausį maistą, 
o jis nebus gerai sukramtytas 
ir su seilėmis burnoje sumaišy
tas, šitaip prirengtas maistas 
viduriuose nesivirškina ir kūnas 
turės mažai naudos iš jo.

Jei iš nelaimės pasitaikytų 
atrasti nepageidaujamą vaba
liuką galvoje, jus susirūpintu
mėte ir dėtumėt visas savo pa
stangas, kad kaip greičiausiai 
galima prašalinti jį, ir kad pra
šalinti jo atsiradimo priežastį, 
bet viskas ką tas menkas vaba
liukas galėtų užkenkti, tiktai 
padaryti menką niežėjimą gal
voje.

Jei jus veidas ir raukos yra 
nešvarios, jųš nemanytumėt ei
ti į svečius nenusiprausus. Jei 
jūsų drapanos yra nešvarios, 
jus duodate jas išvalyti. Jus ne
manytumėt eiti į bankietą su
darkytais plaukais ir nešvariais 
batais.

O kaip su jūsų nešvaria bur
na, kurioje gyvena gyvos bak
terijos? O kaip su išgriuvusiais 1 
dantimis, kurie yra supuvę, 1 
kaip obuoliai bačkoje.? O kaip 
su burnos oru, kuris dvokia? 
Kiekvienas kosėjimas ar čiaudė
jimas meta bakterijas kitom 
ypatom.

Didesnė dalis žmonių neat
kreipia mažiausio dėmesio į sa
vo burną ir neateina į mintį, 
kad nešvarus dantys ne tiktai 
kad sugadina veido skaistumą, 
bet jie greitai pūna, o išpuvę 
dantys kenkia sveikatai.

Kasdieninis valymas dantų ir 
reguliariškas lankymasis pas 
dantų, gydytoją, kad jis peržiu-Į 
retų ir menkiausiai skylutei pa
sirodžius užtaisytų ją, yra pa
geidaujama, jei noritė, kad dan
tys tarnautų.

Geriem dantim išdygus per
žiūrėjimas yra reikalingas, kad 
jie užsilaikytų geri per visą gy
venimą. Jei dantys nėra susi- 
budaVoję atsakančiai ir yra 
minkšti, šitokie dantys pūva 
daug greičiau ir jie reikalauja 
didesnės atydos, bet su geru 
prižiūrėjimu ir juos galima už
laikyti ant ilgo laiko. (l

Ateina daug žmonių pas den- 
tistą su išpuvusiais ir skaudan
čiais dantimis ir reikalauja, kad 
Mantų gydytojas užnuodytų 
danties gyvį arba nervą, nes jie 
mano, kad negyvas dantis dau
giau neskauda. Tas yra klai
dingas supratimas. Dantys bur
noje su numirusiu gyviu yra 
pavojinga netiktai burnai, bet 
ir visam kunui.

Kai dantis išpūva, tai prade- 
’ da skaudėti. Vėliau gy^is nu

miršta, dantis sustoja skaudėti, 
bet tas yra neilgam laikui. Kai 
danties nervas pradeda puti, 
dantis prądeda skaudėti, sme- 

• genys sutinsta apie jį. dantis 
pasidaro ilgesnis ir skaudus, 
nes tie puvimai iše na per šak
nies galą ir užnuodija žandą a- 
pie jį ir pradeda puliuotis, vei
das sutinsta, dantis skauda be 
sustojimo, tai yra kaip papras
tai žadinama votis (abscess).

Kraujas tas bakterijas išne
šioja po visą kūno sistemą ir

manysite, kad šitas yra netiesa, 
kad akys, protas, paralyžius 
mis, vienok yra tiesa, nes virš- 
minėti pavyzdžiai yra paimti iš 
nieko neturi bendro su danti- 
daktaro rekordų.

Blogi dantys, labiąusia su 
skauduliais ‘arba votimis, turi 
daug ką bendro su visomis ligo: 
mis, kurios paeina nuo fakusi- 
nio užsinuodijimo.

Nemanykite, kad kiekvienas 
pamišėlis, aklas ar suparaly
žiuotas eis pas dantų gydyto
ją ir liks sveikas. Visai ne taip. 
Jei liga paeina nuo blogų dan
tų, prašalinus juos ir priežiūra 
gydytojo ta liga bus nugalėta, 
tai yra, jei ligonis nelauks per
ilgai. 

I

Kitas pavyzdys: Viena didelė 
St. Louis firma pasiuntė savo 
geriausią pardavėją gauti pen
kiasdešimt tūkstančių dolerių 
vertės užsakymą, bet kompani
ja negavo jo. Kuomet pardavė
jas nuvažiavo į paskirtą vietą, 
jo dantis pradėjo labai skaudė
ti ir sutino veidas. Jis nuėjo 
pas dantų gydytoją, peržiurė
jus jo dantis pasirodė, kad vie
nas dantis yra votingas, todėl 
pardavėją sulaikė tris dienas 
nuo jo darbo. Bėgyje trijų die
nų kitos kompanijos pardavėjas 
nuėjo ir gavo užsakymą.

šitam atsitikime netiktai kad 
reikėjo danties skausmą kentė
ti, bet prisiėjo ir finansiškai 
nukentėti. Jei minėtas pardavė
jas butų prižiūrėjęs savo ‘dan
tis, taip butų neatsitikę.

Moteris klausia manęs, kaip 
dažnai reikia dantis valytį, ži-i 
nodamas, kad ji yra švari ; 
virėja, paklausiau jos, kaip daž
nai jus mazgojat puodus? Ji 
atsakė: po kiekvieno vartojimo. 
Taip jau ir dantis reikia valyti 
po kiekvieno valgymo.

Valyk dantis mažiausiai du

GERINDAMI AUTOMOBILIUS ĮR IEŠKODAMI NAUJŲ IŠRADIMŲ, CHEV
ROLET inžinieriai dažnai pasikinko vietoj šoferio—“robotą”. Paveikslas parodo 
riboto “dvi akis.” ' (Sp.)

kartu i dieną ir užlaikyk : šva- į 
rius kaip geriausia galima. Jei; 
dantų šepetukas neišvalo kaip 
reikia, eik pas dantų .gydytoją 
ir duok jam nuvalyti.
'• Atsiminkit, kad švarus k ir 
sveiki- dantys, maistas gerai su
kramtytas ir su seilėmis burno
je sumaišytas yra' pamatas svei
katos. 1

spulkos, kurios yra 
Lės, nustelbtų ramiąsias, 
tarpu visų tikslas yra 
ir bujoti.

Antra priežastis yra 
dine arba dabartinių 
priežastis. Kaip jau daug kar
ių pirmiau buvo minėta, da-j 
bar spulkoms susidaro proga' 
ir pareiga atlikti skolintojų

perio-' 
laikų•

Jus mokysite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo* 
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

. v .... • . ... '""T"'imi........... >

Namai ir Žeme
• > —•-----------

Ieškoma Priemonių
Šiame skyriuje jau praėju

sį metą įrodinėta, kad artimo-Tarp> dviejų lupų yra ąsmen 
gražumas. Gamta suteigia dvi Į Jį 
eiles peilų, tų perlų jokis tur‘Ikilimas rendų ir namų kainų, 
tas negali nupirkti; kartą, jų ]}uvo patarta tiems, kurie ga- 
netekus, viso pasaulio turtas neatidėliojant pirkti namus 
nesugrąžins. Prižiūrėk atidžiai arl)a daryti “lysiis” ilgesniam 
tuos perlus, kad jie nepersimai-'laikui.* šiandien galima tik 
nytų į nuodus ir nekenktų ju- priminti, kad tie persergėji- 
sų sveikatai.

Geri dantys yra ženklas svei
katos, pasisekimo ir linksmybės 
ant viso gyvenimo.

Gamta mums davė dantis dėl 
kelių tikslų, būtent: pagražinti 
veidą, patobulinti kalbą, 6 užvis 
svarbiausia, tai dėl kramtymo- 
maisto, nes ręįkiamai sukram
tytas maistas ’ lengvai* ir gerai 
su seilėmis burnoje susimaišo, 
kur pasidaro gera pradžia, virš
kinimo/ ' • v

pirkėjo, o ir pačiam savinin
kui neteikia pasitenkinimo. 
Tokie namai dažniausia sko- 
los visai neturi arba turi jos 
labai mažai. Tad kodėl nepra
dėti jiems keletą šimtų arba 
net ir tūkstančių dolerių ir į- 
nešti į juos naujo ūpo?

Gero kontrakt'oriaus ranko
se senas namas virsta moder-

Gėre Vandenį Pirmą Kartą 
i Metus

mai buvo padaryti laiku ir 
vietoje. Nors rašiusiam pers
pėjimus teko išklausyti nama- 
žai pasityčiojimų ir įvairių iš
metinėjimų. ?

šiandien jau daugumai, o 
gal ir visiems, yra žinoma, 
kad rendos visur keliama au- 
gščiau, negu manyta praeity; 
Buvo spėjama, lęad su šiuo 
pavasariu rendos* kils abelnai 
apie 10 nuošimčių^ Pasirodo 
betgi, kad daugumoje vietų 
jos keliama nuo 20 iki 35 
nuošimčių. Susirasti pigesnių 
namų ir išsikelti kitur gy
venti nėįmanonm,' nes negali
ma rasti- tuščių butų- Kaipo 
paseka to, ir parduodamųjų

St. Luke’s ligoninėje, Chica- 
goje, randasi 2 metų berniukas, 
Thomas Lee Scott, kuris va
kar išgėrė vandens, pirmą kar
tą į suvirs metus laiko. Rugsė-- 
jo 1935 metais jis išgėrė “lye” 
šarmo ir labai skaudžiai išdegi-' 
no gerklę.

ma su mažais kaštais pakeisti 
išvaizdą ir formą namo prie
kio, langų, stogo, laiptų gon- 
ko ir daugelį kitų dalykų.

Mediniams namams dabar 
yra vartojama asbestus lente
lės .įvairių spalvų, kuriomis 
namą apmušus, daugiau apie 
lauko pusę nebeireikia rū
pintis, nes tas materiolas ne
kirmija ir nedega, o yra tiek 
pigus, kad ’ 100 ketvirtainių 
pėdų kaštuoja tik apie $7.00.

Modernizavimo tikslams pa
skolos galima lengvai gauti 
bite spulkoje arba valdžios 
N. H- A. (National Housing 
Adininištration) įstaigoje. Tas 
paskolas galima išmokėti ma-l

teikdavo bankai.
Trečia, kad suteikti apie- 

linkės gyventojams vietą, kur 
jie saugiai galėtų pasidėti sa
vo sutaupąs ir gauti gana ge
rą nuošimtį—sykiu susitau
pant didesnę sumą, ir už vė
liau įsigyti nuosavą pastogę.

Taipjau butų galima nuro
dyti’ ir daug kitų priežasčių 
reikalo spulkas auklėti ir gar
sinti, bet lai bus gana ir tiek 
šiuo tarpu.

, —o—
Lietuvių Budavojimo, Skoli

nimo ir Taupymo Bendrovė 
(Naujienų Spulka), kurios 
raštinė randasi “Naujienų” 
name, yra narė Federal Home 
Loan Banko. Ji neturi perim
tų namų, moka 4 nuošimtį 
uždarbio, yra vedama ir tvar
koma rimtų ir patyrusių di
rektorių ir viršininkų. Gali
ma įstoti į ją bei kitus spul
kos reikalus atlikti kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. va
karo. Kreiptis reikia asmeniš
kai ar laišku į Spulkos sekre
torių T. Rypkevičių.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

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

DR. ^CdNMELL
232 SOUTH STATE 'ST.

760 MadUon St. 
(3234 Madison St. 
'4002 Madlton St 
2667 MOvaukaa Ar. 
4002 Irvii 

EVES.

6320 CottM* Grav 
6240 S. H«late4 
4619 Bro«dw*y 
3138 Lincoln A v. 
6350 N. Clark St.

9-CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai.

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

_ R. and R.
RADIATOR & BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai- 
i ‘ symas. Karų Malevojimas.

—W. M. Lafdyette 7688-89
H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

namų., kairios žymiai pakilo, i žomis sumomis per eilę metų.
Kadangi mieste naujų namų , —W. M.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

ĮVAŽIAVO i upe

.......xžw?*jįl 

s

PEREITOS SAVAITĖS PABAIGOJE Į 
Chicago upę, nuo Jackson bulvaro tilto, 
įvažiavo vienas jaunuolis. Paveikslas pa
rodo darbininkus, traukiančius automobilį 
iš upės. Naujienų-Acrne Photo

i

beveik nestatoma,, tai ir pa- 
gelbos greitai nesimato, o kai
nos, be abejo, toliau kils dar 
augščiau.

Gyvenimo reikmenių kai- 
|noms vis kylant, o uždar
biams beveik pasiliekant 
menkiems, nustojama lygsva
ros ir be rendų kėlimo. Padė
tis darosi kasdien rimtesnė, ir 
kad išvengti dar didesnių ne
malonumų, jau ir įstatimda- 
vystės įstaigos ima įvairiai 
rūpintis, kaip dalykus suba
lansuoti.

Apskaičiuojama, kad Chica- 
goje randasi apie 800,000 bu
tų nuomuotojų, kuriems nuo 
šio* pavasario priseis sumokėti 
apie $50,000f000 pakeltomis 
rendomis, ir štai lllipois vals
tijos legislaturon įnešama įs
tatymo sumanymas (bilius) 
rendų kėlimui apriboti. Taip-

Pirkiniai
Visose 

Vaistinėse
šie lietuviai pirko bei par

davė nuosavybę praėjusią sa- . 
vaitę: /

1—W. Gercas pirko South I 
Campbell gatvėj prie 57 g-vės; I

ving avenue prie 90 gatves;

jau Chicagos miesto taryboje 
svarstoma skyrimas tirjnėji- 
mo komisijos, kąd surasti pri- 
mones, kaip apsaugoti nuo
mininkus; '

Vienok tos pastangos atro
do panašios į bandymus su
laikyti upės bėgimą. Lai daro 
ką nedarę, su ekonomine .tai
sykle “aprūpinimo ir parei
kalavimo” (suppy and de
niam!) apsilejiktį nebus gali
ma. Tiktai kuomet pristatys 
daugiau namų ir ,kuomet pa
didės uždarbiai 
galės nuomininkus patenkinti.

—W- V. M-kus

tuomet tilp

Modernizuokime

vėj prie Racine^ avenue;
4— Simano Daukanto spulka 

pardavė namą p. Wegiui So. 
Fairfield avenue prie 44 g.;

5— G. Nevulis pirko namus
So. Maplewood avenue prie 
64 gatvės1;/ ' .

6— A. Zurumskaš pardavė 
namą So. Waslitenaw ave
nue prie 56 gatvės;

7<—Lietuvių Statybos, Pas
kolų ir Taupymo spulka par
davė namą Marąuette road 
prie Marshfield

8—J. Sžumila
Archer avenue 
avenuę; /

avenue; r 
pirko namą 
prie Meade

pardavė na
mą No. Thomas gatvėj prie 
No. WaShtepaw avė.;

10—-G. Kakėnas pardavė 
namą Cicero j, III. —W. M.

.Dabar yra laikas moder
nizuoti, atjaunini senus na
mus. Lengvas ’ namas savo 
styliumi ir parankamais jau 
nebetraukia nė renduotojo, nė

Kaimus

Apie Spulkas

Kodėl?
Gan tanikiai prisieina tar

šyti apie reikalą—- spulkėms 
nuolat garsintis, agituoti, ves
ti propagandą publikoje, kad 
gauti vis daugiau ir daugiau 
naujų narių — šėrininkų. Ko
dėl'yra tas reikalas?

Pirmiausia spulkos dalinin
kai daugumoj nėra pastovus 
bei amžini, žmogus įstodamas

AdreMM

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

.. j., ChlCMO. BL 
m»n lampelį dykai

PRASYK SAMPELIO DYĖAI 
Trinki*’* Bltter Wlne Ce.
544 8. Wella St.. CbleMo. BL 
Prietųek
Vardui

BUICK &
PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

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

<■*

LOAN

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■
SPULKĄ NEŠA ...................

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME
BANK.

PRISIBAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

♦
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Suomijos valdžia
• vaiNeseniai Suomija išsirinka naują prezidentą 

stiečių partijos vadą, Kyosti Kailio.
Pq to buvo perorganizuotas jo$ mįnisterių kabine

tas. Premjeru tapo paskirtas liberalas Ainio Cająnder 
■.r# jisai pakvietė į ministerius atstovus iš trijų partijų: 
'• socialdemokratų, valstiečių ir’ liberalų. Socialdemokra

tai gąvo kabinete 5 vietas, valstiečiai 5 ir liberalai 2,.
Šifą vyriausybę remia įpilžiniška $QW0 dauguma: 

148 atstovai iš 280 vįsų seimo narių.
Tokiu budu Suomijoje vėl yra atsteigta demokra

tinė valdžia.
Jau prieš 20 metų Suomijoje socialdemokratai bu? 

vo gavę daugumą vietų seime, tik senatą dar, kontrolia? 
vo buržuazijos partijos..Bet tuomet buvo tik-ką padarę 
ginkluotą perversmą Rusijoje bolševikai. Bolševikai pa? 
kurstė Suomijos darbininkus pasekti rusų pavyzdžiu ir 
“nuversti buržuaziją” ginklais, prižadėdami jiems pa?

Suomijos darbininkai sukilo. Krašte įvyko civilis 
karas. Buržuazijai atėjo į pagelbą Vokietijos armija, o 
darbininkai j pagbl^OŠ i^, bolševiku ųegąvo.,1Sukiltoms bu* 

> vo nusl^Btąs įr per keletą mėH Suomijoje siautė žiau? 
rus “baltasis teroras”.

Sumušti pilietiniame kare, Suomijos darbininkai 
ėmė vėl stiprinti savo organizacijas įr žinksnis po žinks? 
nio kovoti dėl atsteigimo savo prarąstų pozicijų. Pa 
sunkaus dviėjų dešimčių metų darbo socialistinis dar? 
bininkų judėjimas Suomijoje tapo atsteigtas ir pasidarė 
beveik taip pat stiprus, -kaip kad buvo prieš pilietinį 
karą, u 4

" Beveik
Tai 4ve ką Suomijos darbininkams kaštavo “revo-. 

Ijucijos pagreitinimas”, bolševikiškomis priemonėmis. O 
du ar trys tūkstančiai darbininkų gyvąsęių, kurias pra
rijo pilietinis karas, yra žuvusios amžinai.

Suomijos darbininkai dabar žino, kad demokratijos 
kelias, nors yra lėtesnis, bet daug‘tikresnis.
• , »

“Ji visgi sukasi”

e £ i
bet dar ne visai,

Prieš trejetą šimtmečių ^šventoji” katalikų bažny-, 
čios Inkvizicija pasmerkė didį tų laikų mokslininką Ga- 
Įileo už tai, kad jisai paskelbė, jogei žemė sukasi aplink 
saulę,

Keturis kartys Inkvizicijos teismo tardytojai ka^ 
mantinė jo tą mokslininką* įrodinėdami jam, kaip baG 
šiai, jisai nusidėjo Dievui, skelbdamas teoriją, Visai prjer 
£ingą “neklaidingos” Bažnyčios mokslui. Ketvirtame 
tardyme senas mokslininkas nebeatsilaikė prieš savo 
tardytojus^ Jisai sutiko “prisipažinti”, kad jisai padarė 
neatleistiną klaidą, ir viešai atšaukti savo teoriją, 

» Po to įvyko viešas teismas. Akivaizdoje kardinolų 
įr šventosios Kanceliarijos pralotų, Romoje, Galileo at-. 
ęiklaupė įr perskaitė iš anksto paruoštą raštą, kuriame 
buvo tokie žodžiai: *

“...Aš atsižadu su širdim ir neapsimestų 
tikėjimų, aš prakeikiu ir su panieka atmetu klaidus 
ir herezijas... tai yra, kad aš maniau ir tikėjau, kąd 
Šaulė yra visatos ęentras įr nejuda, ir kad žeiųe 
nėra visatos centras ir kad ji juda.”
Perskaitęs šitą savo “prisipažinimą”, Galileo pasi

rašė.
Tai* buVo* 1633 metais.
istorijas padavimas .(nežinia, tjkrą^ ar pramanytas) 

sako, kad pa savo “klaidos” atsižadėjimo, Geliįeo teų 
pąt Inkvizicijos teismo kambaryje vos girdimu balsų 
prašnabždėjo; t

“Ęppur si muove!” (O visgi ji sukasi).
Nesvarbu, ar tas Inkvizicijos kankinys pasakė tuos 

Žodžius, ar ne, bet pasaulis šiandie neabejoja, kad tiesą 
buvo Galileo, q ne katalikų bažnyčios pusėje. Ir maži 
mokyklų vaikai dabar žino, kad žemė sukasi aplink 
saulę. •

Ta pati istorija kartojasi ir su kita mokslo tiesa.
Per kelias dešimtis metų nuo to laiko, kai didis 

Anglijos gamtininkas Charles Darwin išleido savo kny
gą apie žmogaus kilmę, kunigai (ne tik katalikiški, bet 
ir protestoniški) keikė apsiputodami tuos “bedievius”.

Stebuklingas hotelio 
persikeitimas

i : ‘ . t •

Bet, po. fo, kai spaudą išne-
■ šiojo po visą pasaulį šitą Ęoltz- 
mano ^prįsipažinimą’’ apįe jo 

‘sųsitįkimąį.Sedpvu nęsąnčią? 
ime Kuęeędtfeno, kotelyje, tai
■ hotelis pavirto į “Cafe Bįristal”.

kuomet pasirodė, kad W 
“cafe” netinka į Holtzmano iš
pažintį (nes “cafe” neturi “lo- 
bby” ir kambarių, kuriuos taip 
gražiai buvo aprašęs Holtzma-

■ . . ■ % • i< i • 'L * * ’ ■— T J f . v _ .

.u" .. .i.

(Tęsinys)

KflĮĮenhagm “Bristol” 
HciteKs

Kalbėdamas apie pereitų me
tų rugpjūčio bylą (prieš Zinov- 
jevą, Kąpienevą ir k..>»/ “Nau
jienų’' redaktorius paskai
toj e, tarp daugelio Mtty faktų, 
nurodę, kąd vĮenąą ' kąntaąmų? 
jų, tūlas Hplzmąn (ąr Holtz- 
man), teisine■ ^prisįpąžino”, <ję- 
gei mętąis apie pabaigą 
lapkričio mėnesio jisąį pavyko 
j Danijos sostinę Ęopephągą 
ir tenai susitiko> įu Trockio) 
num Sedovu, kuris jį nusivedė 
pas Trockį. ;

HoĮt^mąno susitikimas su Se
dovu įvykęs dideliame Kopen- 

helyje
Prelegentas pareiškė, kad tas 

flottzmano “prisipažinimas” yra 
melas,; kadangi yra nustatyta, 
jogei 1932 metais “Brištdl”- Hot.

K^mhugoje nebuvę ^{skva. suklupo bemeriodama. 
viešbutis buvo Danijos sostine-r 
ję sepįaųs ir keliauninkų ikpy- 
gęję “Ęąędęęker” jįs^Į būdavo 
dedama dągi pKwie vietoje. 
Ęet 191? metais hotelis buvo 
nugriautas ir nebuvo atstatytas 
iki pereitų (1^36) metų. • ‘ ’k. . . '

štai kaip “Laisvė” mėginą 
“pafiksinti” šitą Maskvos bylų 
režisieriaus išsišokimą* Ji rašo:

“Copenhągene, ties Cent? 
rąline Gęįžkęlio stotimi, ran? 
dasil Granai Hptal Koįęnhavp* 
prie kurio 19*32 metais stov^? 
jo prijungtą Kqnditori Bris? 
tol (Cafe Bristol). Į šitą 
Cafe 1932 metais įeiti tebu
vo galima tiktai įš viešbučio 
(dabar jau, sakoma, pądary? 
ta atskiras įėjimas). .‘Kondi- 
tori Bristol* raidės didelės, ir 
elektra ? nušviestos*/ įjos su? 
daro didesnį ėf0kt& negu pa
ties viešbučio iškabą/’. 

"ta' 'f . " * ♦

Tai pasirodę, kad elektriška 
iškaba apsuko gaivas “trockis- 
tįškięms konspiratoriams”. Jie, 
matote, ėjo į hotelį, bet jiems 
elektriška, švįesą buvo taip ap
temdžiusi akis, * kad jie pateko 
į ką’vinę! /

Bėda su šita “komunistiška 
dialektiką” yrą tačiau ta, kad 
ji atėjo Mąskvos žvalgybai į 
pagelbą , truputį per vėlai 
tiktai tada, kai Kopenhageną 
spauda paskelbė, kad ^‘Bristol’* 
hotelis yra seniai nugriautas. 

. t

Kpl Maskva, nežinojo, kad 
tokio kotelio Kopenhagene ne
bėra, tąi Ęoltzmapąs teisme la
bai smulkiai pasakojo apie 
“Bristo!” hotelį — kąip jisai 
esąs puįkiai įrengtas; kaip 
Holtzmapas * ta hotelįo “lob- 
by’je” susitiko su Sedovu ir t,t. 
Jisai paaiškino da ir tai, kad 
sueiti Sędovą ^Bristol”, kotelyje 
juodu buvo susitarę-dar Berly
ne. Jdomu,' kaip juodą galėjo, 
Berlyne būdami, daryti planus 
susitikti Kopensągeno kotelyje, 
kuris buvo seniai nugriautas? 
t 1 '!**»»! .«*■?111 ■ta t1 .'ri .y

kurie mano, kad žmogus esąs išsivystęs evoliucijos keliu 
iš gyvūnų veislęš* artimos aukštesniųjų; rųšių bezdžio-. 
lietai ta' ’■ " • ' ’

f .. v - . t * ,■ • < ■

Bet štai apie; pabaigą pereitos savaitės telegramą įg 
Philadelphijos pranešė, kad mpkytąs jėzuitą^ Teįįįiarid 
de Chardin, atvykęs į tarptautinį nąokslininkų suvažia
vimą, pareiškė,, kad jisai: atsivežė neužginčijamus įrody
mus, jogei žmogus yra kUęs iš beždžionių.

Taigi jau ir jezditai nebegali priešintis taį< tiesai, 
kurią atidengė Darvinas. Jie pripažįsta ją bent moksli
ninkų sueigose.. Ar jie kalbėtų tokiu pat’ budu ir papras- 

\ kitas klausi- 
J f

nes “Grand Uote! Kobenkavn” 
ir, dėl didesnio tikrumo, ta ka? 
Vinė/fapb ^prijungta”prie ho- 
telioj įejjmu s(kurio šiandie jau 
nebėrą!)x o visos . kitos durys 
iš kavinės tapo per tuos nelai- 
mingu&J932metusaklai užmu* 
rytos jos jau vėl yra
atmurytos!);

Šitokie ‘ “cudąi”. pąsįdarę ko
munistų spaudoje,? kuomet Ma’-‘

•• ■ I;.'.

Bet reikia pasakyti, kąd ta 
i visa Maskvos agentų procia nu
dėjo niekais, < nes yra neužginči
jamai nustatyta, jogei Sedov 
visai nebuvo Kopenhagene tuo 
laiku, apie kurį liudijo Holtz- 
mąnąs. “Naujienų” rędąktoriųs 
Šitą faktą irgi iškėlė aikštėn 
payo paskaitoje, “Laisvę” ma- 

kad Grigaitis negalėjęs to- 
dalykų žinoti. Tačiau Bim- 
ir jp draugai yra per drą- 
kalbėti apie tai, ką Grigai- 
žino, otao ne. t ■'

Bristo!” hotelį

no, 
kio 
ba 

;SUS 
tis

Štai keletas faktų, iš kurių 
bus kiekvienam aišku, kodėl Se- 
dovas (Trockio vyresnysis sū
nūs) neg<pjp biiti lapkričio 
23—2.5. d. r d. 4932 metais Dąni? 
joje. ta,.,? ...

Sedovas ^lapkričiomėnesyje 
1932 rpj gyv.ęno Ęęrlyne ir lan
kė tnokykhp;. -Kai jo tėvąs, 
Trockis, n^Y^kO j SU savo žmę- 
ną iš Prinkipo (Turkijos) į 
Kopenhageną laikyti paskaitą 
Danijos universiteto studen
tams, . tai prašė, kad
Vokietijos valdžia leistų jam 
nuvažiuoti į Daniją pasimatyti 
'su savo tėvais. Bet jo prašymus 
buvo atmestas. Pat s Sedo.vąs ir 
jo draugai Bėrlyne ėjo pas įvai
rius asmenis, prašydami, kad 
jie padėtų jam gauti leidimą, 
bet veltui. Taip pąt Trockis ir 
jo draugai Kopenhagene dėjo 
visokias pastangas, kad sūnūs 
gautų tą leidimą.

Tokiu biudU visa eilė žmonių, 
buvusių, tuo laiku Berlyne ir 
Kopenhagene žino, kad tokios 
pastangos buvo daromos ir kad 
iš jų nieko neišėjo.

Toliauš. Kuomet Sedovųi ne7 
pasisekė gauti Vokietijos vai? 
džios leidimą važiuoti į Kopen
hageną pasimatyti su tėvais, 
tai šie sumanė susitikti su su? ' ' ■ . ę t* ,

num Francųzijojęį grįžtant iš 
Dąnijoš atgal į Prinkipo. šituo 
tikslu TrockieųęrSędova pasiun
tė; gruodžio* 1 d. 1932 m., tele
gramą Fpancu<įo.spremįęrui 
ir užsįenių reikalų ministeriui

T" TTTT

Herriot, prašymą, kad jisai pa
rūpintų Sedovui vizą įvažiuoti 
j Franci ją.

Sedovo pasimatymas su 
. ’y tėvm

Franęuzijįoą užsienių reikalų 
imipįstęęyę^ rek^dwe yra 
Trockienęs m in iste
rini, SU 1932 m.
data. Yra taip pat js^Mja tele- 

kurią užariu reikalų 
ministerija p<> to pasiuntė fran- 
cuzų konsului Berlyne, įsaky
dama jam duoti vizą Sedovui.

Ministerijos telegramą buvo 
pasiųstą gruodžio 3 d- Sedovas 
tųojaųs gayo vįzą» su sąlyga, 
kad jisai išbus ne daugiau, kaip 
penkias dienas Frąncuzijoje ir 
yėl sugrįš 4 Vokietiją. Gruo
džio. 4 d.” jisai sėdo į traukinį 
Berlyne įr išvažiavo į Pafyžių. 
Važiuojant jam per sieną, 
Francuzįjos vąldįninkai primu
šę štempelį ant Sedovo paso. 
Štampelis Įr konsulo viza Sėdo? 
vo pase yrą aiškus įrodymai, 
kad jisąį tą kelionę atliko.

Nuvykęs į Paryžių, Sedovas 
susitiko su savo tėvais Gąre de 
Nord stotyje^, prię skaitlingo 
būrio žmonių akių. ,’

■ Ar šitie faktai nepasako aiš? 
kiai, kad Sedovo “kelionė f Ko- 
penhageną’ ’ yra' melas ?

1 Z Juk jeigu Trockio sūnūs bu? 
tų matęsis su tėvu Kopenhage
ne lapkrįčįo 23—25 d. d. 1932 
m., tai kam jisai butų lėkęs 
atgal į Berlyną ir paskui už 
kelių dienų vėl - keliavęs pasi
matyti su tėvais Paryžiuje? 
Kam Trockienė butų maldavusi 
ministerį Herriot duoti vizą su? 
nui įvažiuoti j Franci ją?

Tokiu budu, jeigu “Bristo!” 
hotelis ir butų galėjęs stebuk
lingu būdų prisikelti iš griuvė
sių arba pavirsti į kavinę, į 
“prijungtą” prie kito hotelio, 
tai vistiek Holtzmapas išgalėjo 
tepai susitikti ' su Sedovu, nes 
Sedovas visai nebuvo Kopenha- 

s gener1 •
žodžių, tas Holtzmauo “prisi

pažinimas” apie* kelionę į Ko
penhageną irgi yra neabejoti
nas melas.

Bet jeigu melavo, Stroilovas 
ir melavo Holtzmanas, tai ko 
yra verti tie visi “prisipažini
mai” Maskvos bylose? Reikia 
pastebėti, kad šitų dviejų “liu- 
dįpipkų” melagystės sudaro tik 
menką dalelę ąiški°s fąbrikari- 
Jqs pėdsakų, kuriuos lengva 
užtikti* studijuojant bylų rekor
dus.; Norint iškelti aikštėn vi
sas nesąmones ir visus • melus 
tuose rekorduose, reikėtų para? 
šyti Storiausią knygą.

Bet jau ir iš to, kas čia bu
vo nurodytą, kiekvienam turf į 
būt aišku, kąd knlliuąinieji iri 
liudininkai ' sąyn parodymuose j 
pasakojo ne tąj, ką jję 
arba kuo jįę tikėjo, bet 
jiems buvę padiktuota. Jų “pri- 
•sipažinimai” prinoipe y^ą fokins l 
pat rųšies1 įąip Fągąnų fe 
retikų “prĮ^pą^nįTOi’l\ ku
riuos kitąsyk išgaudavo Inkvi
zicijos teismui.,

Labai liūdna, kad peva dar
bini nkiškos, yąlstybės vąUžiU 
savo .teisingumo įvėdė 
nelemtus InkvUirijos p$įądus. I 
Bet yTą tiėąiogr ged^, kub [ 
turingose gyvęnąptįęji
komunistai sfęngįąąį fąą ‘^rąga- 
nų bylas” pą|ėįsĮnW

(GAĮ-*Ą^) I
I >i ,

Reikalauja retur*
i • v v* •
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P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS ’
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(Tęsinys)
—Na, jeigu ne gauti, tai pa

siimti... Tie pinigai, kiek žino
ma, turės būti į Maskvą veža
mi. Dabar jie yra sukrauti grei
tojo traukinio vagone. Trauki? 
nys stovi Nikolaevskio stotyje... 
Suprantate

I

Trofimovas apsidairė.
—štai ką... Kažkodėl man at

rodo, kad čia kalbėtis nėra pa
ranku, Eikime į nūmerį... žino
te, kur įvyko musų pirmas su
sirinkimas? Padarykime- taip: 
aš eisiu pirmas, jus pasėdėkite 
čia apie pusvąlandj, pažiūrėkite, 
ąr kas neseka. Aš lauksiu jus 
ten...

Ąš pasilikau. Prie vieno toli
mo spaliuko trys vyrąi. Jie gy
vai apie kažką kalbėjo, nekreip
dami į mane jokio dėmesio. Aš

Išvertė K. AUGURAS

užplombuotas. Mano uždavinys 
pasirodė visai lengvas, — truko 
tik kelias minutes patirti tai, 
kas man buvo reikalinga. Tą 
dieną, vakare, Trofimovaą iš 
manęs gavo viskas reikalingas 
žinias.

Aš nuvykau pas Kirilą. Jis 
gulėjo sofoje išsitiesęs, rūkė 
ir niūniavo pulko maršą. Jis la
bai palinksmėjo, kai pamatė 
mane. Mes pasibučiavome. Po 
to jis atsitraukė porą žingsnių 

. atbulas ir ilgai žiurėjo j ane 
savo džiaugsmo kupinomis ^ki
nais. Jis žiurėjo į mane taip, t\r- 
si aš bučiau atvykęs j jo būt 
tiesiai iš ano pasaulio. Pagaliau, 
juk iš tiesų taip ir buvo. Kartą 
-aš savo mintimis ir visu kunu 
pergyvenau mirtį: aš miriau 
prie sienos čekos skiepe, aš sto
vėjau ant ribos, kuri atskiria

nuėjau žemyn, aplenkiau trobe-1! mirtį nuo gyvybės.
Šio kampą, dar kartą apsidai
riau. Pavojaus nebuvo.

Uždarytame kambaryje Tro- 
fiipavąs mąn pa*ąiškįno:

—Pirmiausią aš noriu jums 
priminti musų bendrą priesai
ką. 'Visa,, ką aš jums tuoj pa
pasakosiu, jus turite laikyti di
džiausioj paslaptyje.

—Aš priesaikų neužmirštu.
—Jums teks žvalgybos reika

las atlikti. Kaip galimą grei
čiau turėsite patirti, kur stovi 
tas vagonas, kaip jis yra sau
gojamas, kiek ten žmonių ir ko
kios dalies... Po to jums teks 
nustatyti, ar ten yra nuolatiniai 
valdininkai. Kiek žinoma, ten 
yisą laiką yra sargyboje banko 
Yąldinipkas ir komisarais iš 
Smolino... Tikslįąi nustatykite 
kąip toli stovi vagonas nuo Ni- 
kolaevskio stoties vartų.

rr-Klausąų!, . '
—Apsiimate?

į —Apsiimu.
—Dar kartą: atsargumas ir 

pąsląptis! Aš pasitikiu. Kada, 
jūsų manymu, bus galima tas 

[žinias gauti?,
—Vakarę.

[ —Rytoj atvykite į Porochovo 
gatvę, Nr. 16,' 7 vai. vakaro. O 
žinias perduosite man čia. 
lauksiu šiame numeryje. *

Mudu išsiskyrėme..

XXV 
PAVOJINGI REIKALAI
Atsisveikindamas Trofimovas 

tarė, kad aš užeičiau į Logo vos 
gątyę, Nr. 47, ir ten surasčiai 
Vasilių Arbuzovą. Tai jo — bu
vęs puskarininkis, Jurgio kava
lierius, karo metu sunkiai su- 
žeįstąs, Q dabar tarnaująs prie 
gęlžkelio. Įš ję reikia gauti uni- 
formą. Aš taip ir padariau.

Ąš ėjąų bėgląis. Kadangi aš 
' buvau ąpąįrengęa gelžkelio uni- 
I forma* tai į mane niekas ne
kreipė dėjpęsįo. Vagonas tuoj 
krito man į akis. Tik. apie j j 
vaikščioju du sargybiniai. At- 
aargiriai bėgiai buvo tušti. Aš 
kreipiausi į. raudonarmietį:

-r-PąšaukUe draugą išvedžio
tąją!... Qre|t reikės vagoną 
prikabinti.

Išvędžiatająs įsivedė mane į 
vidų. Tęn^š tiesų buvo ir val- 
&wnkai it’ komisaras. Aš su
skaičiau sargybą. Ji nebuvo di
delė- Tarnybos Skyriuje buvo 
Šeši kareiviai įr sargybos virži- 

Įninkąs. Užpakalinės durys buvo 
l ------i1.;ryg?1?*

Aš

Kirilas viską žinojo. Su Luč- 
kovu jis palaikė tiksliu^ ir nuo
latinius santykius.

—Aš labai buvau susirūpinęs 
dėl tavęs, — tarė Kirilas. — ži
nios apie tave buvo visai neko
kios... Galėjo pribaigti. Tiesiog 
pasakysiu: tau tikrai pasisekė!

Mano pasakojimas apie Tru- 
novo galvą labai sujaudino Kiri
lą. Drebėdamas nuo pasipiktini
mo, jis grūmojo:

—Nieko!... Kada nors toje 
lentynoje stovės dvi bonkos su 
galvomis Urickio ir tos mer
gos... Jakovlevos.

Anksti rytą Kirilo išeiginis 
jau nešė mane už Ochtos. šiau
rių saulė tekėjo, bet nešildė. 
Buvo šviesu ir šalta; ir tvirtas 
arklys smarkiai bėgo pirmyn, 
žvangindamas pasagomis, per'ak 
męnis.
; Prie, susisukimo, mes sustojo

me. Aš. išlipau. Kirilas apsigrę
žė 4
gal. Aš pradėjau ieškoti Nr. 16 
namo,
per siaurą priebuti, pakopomis 
užlipau į viršų, pastūmiau du
ris, ir jos atsidarė su kažkokiu 
dejavimu.

Nei pirmame, nei antrame, 
nei trečiame kambaryje nieko 
nebuvo. Nustebintas aš susto
jau. Atrodė, jog niekas tuose 
namuose negyvena. Tyla, užda
rytos langinyčios, tamsa, girgž
dančios po kojomis grindys ver
tė kažko saugotis, laukti 
jaus, būti pasirengusiam 
kūtiems dalykams.

Iš vidurinio kambario, 
langai taip pat buvo uždengti 
langinyčiomįs, stiklinės durys 
vedė į verandą.

Aš tyliai atidariau jas — ir 
atšokau atbulas.

Prieš mane stovėjo, susibūrę 
į krūvą, apie dvidešimt raudon
armiečių/ o priešakyje jų — 
komisaras su ženkliuku ant kru
tinės ir Raudonosios Vėliavos 
ordinu.

Mašinališkai aš griebiausi už 
kišenės, kur buvo revolveris, ir 
smarkiu judesiu išsitraukiau jį. 
Dar viena akimirka — ir aš 
bučiau pradėjęs šaudyti.

Bet kaip tik tua laiku iš ne
didelio būrio žmonių pasigirdo 
linksmas juokas. Raudonarmie
čiai kvatojo, o komisaras vylin
gai šypsojosi. Aš žvelgiau į 
juos ir pats pradėjau kvatoti.

Bus Daugiau

sniais nuvažiavo at-

suradau ir per kiemą,

pavo- 
neti-

kurio

7

tų parapijonų ąųsirįlĮkime, tąį, žinoma, 
mas. ‘ ' ' • • • ■

Bęt šis mokytas jėzuitas jąų yra nebe pirmas kata
likų dvasiškis, kuris nusilenkė Darwinųi. Katalikų ku
nigų kontroliuojamose medicinos mokyklose jau seniai 
yra visas mokslas paremtas evoliucijos teorija — lygiai, 
kaip if “bedieviškų” imiversjtętų medicinos skyriuose.

Taigi, nežiūrint kaip stipri buvo bažnyčios, opozici
ja, mokslo tieąa paėmė viršų.

“Eppur si muove!”

į * -. <»< ,

WASHINGTON, kavų 19 — 
šiandie senato teįsiųįniam ko
mitetui Nųytl|w^$tęrn
universitetu (Ghjęagoję) įęįsįų 
fakulteto dęk^>W Leon Gręeu, 
reikalaudamas iš kongreso re-i 
formuoti, ąngščiąųdjį tęjsmą 
ir padaryti iš jo “teisingą teis
mą”* nes dauguma dabartinio 
teismo yra netolerantiška, pik
tai nusistačiusi prieš dabartį-1 
nę pažangią įstatymdavystę

(Į$kirpkit šias ei|efi .r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit į 
gražų eilių rinkini). p

Jei sįrdis nerimsta, liepsnoja, pląka 
Ir gaudo vien svajonių šešėlius 
Neklausyk jei apie meilę kas šneka, 
Nes meilės nerasi, tik dieglius...

Suviltą, apleistą je» kns ir paąuos, 
Kils skausmas iŠ jautris krutinės; 
O. širdis gegutės balsą užkukuos 
Ir ašaros birs sidąbrjnūš...

Anis Rūkas.
lll.
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įnešimas rado tiesiog univer-

Galima net pasigirti... Lietu
voje pilna visokių garsenybių. 
Tik apie juos ne daug kas žino. 
Argi ne “garsenybė” lietuvis 
tarnavęs pas Rusijos carų vi
rėju?.*. O ši garsenybė vaikš
tinėja po Kauno gatves, arba 
pigioje valgykloje kepa kotlie- 
tus ir apie jį niekas nieko ne
žino. Rusijos caro virėjas yra 
tikras lietuvis Makauskas. Prieš 
karą jis tarnavo caro gvardijo
je virėju ir iš kariuomenės pa
sitraukęs tarnavo vieno didžio
jo kunigaikščio virtuvėje.

—Kai kunigaikštis išvyko už
sienin, jis mane parekomendavo
į caro virtuvę ir aš buvau pri- salį pritarimą, ir ta prasme 
imtas. Tai, buvo 1902 metais,— įnešimas įvykinta prideramo j 
pasakojasi Makauskas. Garas 
mėgdavo, paprastus valgius. Ir 
sunku patikėti, kad jis daugiau
sia valgydavo avieną, keptus 
kiaušinius ir lietuvišką šiupinį.
1903 m. caras buvo įsakęs paga
minti visų tautų tautinius val
gius. Aš pagaminau šašlyką, 
latvių skabaputrą, ukrainiečių 
valgius ir pabaigoje daviau lie
tuviško šiupinio.

Kieno čia valgis? —- pašaukė 
mane caras, rodydamas į lietu
višką valgį.

—Ųietuviškas, jūsų ciesoriš- 
ka didenybė.

—Palaukit, kas gi ta Lietu
va? Kaunas, Vilnius. Žinau. 
Skanus valgis. Pagaminkit man 
jo dažniau.

—Aš ir pats esu lietuvis, — 
įsidrąsinau, — sako Makaus
kas.

—Geri jus žmonės... Nesuki- 
leliai, ramus. Liepsiu tau pridė
ti po 25 rublius.

Dar ir dabar Makauskas pa
sakoja apie visokius girtavimus 
caro rumucse,' brangiausius ba
lius, įvairias imperatoriaus dva
ro tuštybes ir daug kitų įdo
mių dalykų. Jis iš caro rūmų 
išėjęs 1905 metų revoliucijos 
metu. Tsb.

pilnumoj. - •
Albinas Petronis, iš savo pu- 

pąsižymejo. dainų srity 
kąipo čempioąąs. Jo asisten
tai, Ig. Misevičius, J. Ęumėi- 
kas, J. Bacevičius, J. Stružas, 
K. Pilipaučius, S. čiapuli^, V. 
Mizeris, irgi nesnaudė. Na, o 
musų skais.tveidės panelės, L. 
Mizerjųtė, v. MerkeMutė, Q. 
širviąskaitė iy- M. čepųliųtė, 
kurių jausmai yra kupini ro
mantiškumo, jšvaistė 'skaidrius 
žvilgsnius į gretyi sėdėjusius 
jaunuolius. 0 jaunuoliai, kaip 
džentleinonąt negalėjo juk nu
tylėti, ir tokiu bųdu ėjo gai
vus skrajojantis

A. Janeliunas, 
Ar. Petronis, Ą. 
Rąškevičiųs, A.
svarą palaikė. Ponios M. Čepu
lienė, S. Varekojįęnė, M. Stru- 
žienėt S. Ąlinauskicnė aiškiai 
dainininkus rėmė, o M. Šimo
nienė ir Petroniene, neitralu- 
mo prisilaikydamos, labai kom- 
pliltuotųs anekdotus pasakojo. 
Nenorėdamos atsilikti nuo kL 
tų K. Bacevičienė ir N. Mise
vičiene visiems gąl geriausia 
pasitarnavo prirengdamos ska
nių užkandžių pietums. Rim
čiausios buvo mtfsų primado
nos p-nios B. Šimaitienė 
Sinkevičienė: jos svarstė 
simus, kaip sėkmingiau 
dyti dainas “Nąujieųų”
certe. Nors pp. Merkeliui spe
cialus rolės neturėjo paėmę, ta
čiau jų sugebėjimas orientuo
tis kiekvienu momentu, pri
duoti originalę nuoširdžią įr 
draugišką išraišką kiekvienam 
įvykiui palaikė visą ekskursi
jos -suderinimą.

šitokiu nusiteikimu4 beva
žiuodami ekskursantai ir eks-

paštas.
J. Janeliunas, 
Ląbunskas, P. 
Jąkubką lyg-
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kursantės dagi nepastebėjo, 
kaip pasiekė' Chicagą. Ir štai 
jau jią prie Šękolų šąįės.

Čia vįdųj sąjūdis. Momenta
liu džiaugsmu apimtas pasir 
matymas su pažystamais ir 
drąųgąis, syeįkinįmąsi,, pąsįdą- 
bųiinąs įspūdžiais, ir prisrmu 
nimaįs. Visiems neišdildoma 
įvykių atmintis. r •

Jau ir programas prasidėjo. 
Pirmoj daly yieno veiksmo ko
medija “Uošvė į nąmus, tylos 
nębebus”. Sceną tiksliai pritai
kyta. Vaidinti parinkti 
artistai ir viskas eina 
džiai. Koncertinė dalis 
žąvėjąnti.

Programas pasibąigč. 
kąrtojąsi pirmespė sceųą, vėl 
daliname įspūdžiais, kuriuos 
jaučiame savo širdyse. Ir taip 
nejučiomis laikas veikiai pra
bėgo. Laikrodis jąu rodė vie
nuoliktą valandą nąkties,

įgudę 
sklan- 
taipgi

rs-s-r

PITISBUHfiH'O NAUJIENOS! H SS
aPotvim^ ir ^^otvinis” ir

Sliekie

Rockford, III.
Ekskursija į* Chicagą.

Tūlas filosofas yra pareiš
kęs, kad žmogus ne vien pil
vu gyvena. Žmogus, girdi, tu
ri ir sielą, ir jos troškimus rei
kia patenkinti, bą gyvenimas 
be ūpo, be entuziazmo yra pu
siau miręs.

Beno ta išmintimi ir sume
timais vaduodamiesi kąi kuTie 
rockfordiečiai, pažangus pilie
čiai nusisamdę autobusą eks- 
kursuoti į Chicągą vasario 7 
dienos “Naujienų” rengiamam 
koncertui.

Nors tą sekmadienio rytą 
niūrūs oras ir šiurpus šiaurės 
vejas darė nelabai palankią at
mosferą, visgi ekskursantai 
stropiai rengėsi kelionei, rin
kosi paskirtoj vietoj ir rikia
vosi. Ir vos pasirodžius auto
busui, jie nepaprastu uolumu, 
net niekeno neraginami ir ne
prašomi, sugužėjo į vidų, ir už
ėmė visas sėdynes iki vienai. 
Gal būt, kad už tai kreditas 
visų pirma priklausė niūriam 
orui ir šiaurės vėjui.

Ilgai netrukus autobusas 
smarkiai patraukė rytų link. 
O ekskursantai, kai tik susi
tvarkė ir nužiūrėjo kur link 
gairės pasuktos, tuojau sugrį
žo prie opiųjų dienos klausi
mų. Pirmas p. Alinauskas, pa
keldamas dešinę koją ir ran
ką, duoda sugestiją, kad sulig 
lietuvišku papročiu yra buti- 
,nas reikalas paragauti gaivi
nančio skystimėlio rytmetines 
pavydąle. O kadangi šios gru
pes vįsi nariai ir nąres eks- 
kLTsavo tikslu draugiškoj nuo
taikoj smagų laiką turėti, o 
ne poteriauti, tai p. Ališausko

ir O. 
klaų- 
išpįl- 
kon-

, kai 
pradėjome ruoštis namo. Mu
sų gi jaunuomenė,. kuri su di
džiausiu pamėgimu šoko, labai 
nenoromis, net rustaudąipą 
apleidę svetainę.

Autobusas išsijudino iš vie
tos, pasuko vąkarų lipk. Bet 
gamta tąi ..jau pasitiko musų 
kelionę neprielankiai., /^Krinta 
smulkus sniegas, lijundra, ke
lias perdėm 
sniegu, tiršta 
tį praradom 
Rockfprdą. Ir 
aštunta valanda. pirmadienio 
rytoj kai pasiekėme Roękfor-. 
;dą, tačiąu džiaugėmės, kad pa
siekėm namus be didesnių, ne
laimių.

Visj jautėmės patęn.kinti 
ekskursija, o juk pasitenkini- 
mąą yrą brangesnis už auk-, 
są.

nuklotas slidžiu 
migla, ■, Net vii-, 
greitai pasiekti 
nors jau buvo,

Volungis.

New. Yorko Pasaulinei Parodai

Įvykiai Pittsburghe
‘^Daktaras iš Prievartos”

Pittsburgho Apygardas Liet. 
Draugi jį ų ‘Sąryšio teatrininkai 
nusitarė dabar mokytis lošti 
komediją “Daktaras iš Prievar
tos”. O “Farmazonų” komediją 
atidėjo iki kitam sezonui.

Parengimai

Parengimąi ir gavėnioje tarp
sta. Liet. Mokslo Dr-tės pusiau- 
gąvėnip sjįki^ vąkąri^tė i< 
aląu^ pafė genai pavyko, buvo 
gražuą b.ųrys., vįsoki tikėjimai 
ir partijos ne tik nešnairavo į 
viens kitą, bet linksmai, drau-. 
gingai leido laiką iki po vidur- 
nąkčlo.

t Kovo 7 d. Ųiet. Pilįęęly Drau
gija šventė savo, 25 metų su • 
kaktuveš sty Vąk'ątiėųę, kur 
linksmi vįši buvo ir daugelis 
politikierių kalbėjo angliškai.

L. Kapinįų p^Mglją neuži'go 
taip pat turės gražią vakarienę.

McKees Rocks L. Paše’pine 
Draugija vasario 28 d. turėjo 
kurtu pąrę.

North Side Laisvės Svetainė
je veik kas nedėldienis būna 
koks, nors pąreųgimąs.

Kovo 18 d- lygiai mętąi at- 
gąl prasidėjo Pittsbpygho isto
rijoj didžiaųsjas tvanas, o dą- 
bar Romus popiežius paskelbę, 
ir tą pačią diėųą ipes 
burgho laikraščiuose skaitėme, 
encikliką prieš permažus už
darbius, prieš komunizmą, so
cializmą, Meksiką, Rusiją, Is
paniją ir prieš daugybės žmo
nių “apsigavimą klaidingomis 
viltimis”, t. y. viltimis, 
ateityj bus gerai.

Metai atgal Pittsburgho Nau
jienos tvaną vhdino “potviniu” 
— reiškia, netikru tvanu. Taip 
ir ta enciklika yra tik “potvi- 
nis”’. Kaip kiti, taip ir šitas po- 
t'vinis nereikalingas, bet ir ne
gana baisingašL Tikras, baisus 
žmonijos tvartds — tai karas, 
tai žmonių kraujo tvanas". O 
popiežius prieš'tai nė piršto ne
pakrutina.

' * * 
r . . >• .. i f/

Mokyklų reįka’av
. .. ■ '

Metai ątgąl SLA 3-čias Ap-

kad

A. pipiras.
5. Liet. Mokslo DT-tė; komi

sija: A. žvirblis, Vytautas Vir
bickas, Ed. Baltrušaitis.

$ipą komisijos, turėjo bendrą 
susirinkimą ir padąrė reikiamą 
tvarką. Daugelis apsiėmė būti 
lošėjais. Kurie neloš, tai atliks 

Pęnkių draugijų teatrininkų I paprastus rengimo darbus. Iš- 
rinkta lošėjų komisija' iš trijų 
asmenų: organizatorius-režisie- 
rius Juozas Sliekas; padėjėjai: 
A. Žvirblis ir A. K. Sliekiene.

Grupė Progresuoja
Vieni los, kilti atliks rengimo 

darbus

grupė progresuoja, organizuo
jasi. Grupėje yra ir čia gimu
sių lietuviu įr lietuvaičių. Keb
lumo yrą tame, ne visi ga
li vakarais susirinkti į pamo
kas. Bęt keblumus visgi bus ga
lima prašalinti.

Šis teatro sumanymas gra
žus tuomi,. kad jis vienija ke
liąs draugijas bendro veikimo 
ryšiais. Būtent, šios draugijos 
išrinko sayo komisijas rengimui 
teatro:

I

1. Pittsburgho ir Apygrrdės' 
Draugijų Sąryšis, kuris padarė j 
iniciatyvą, išrinko komisiją iš 
šių draugų: A. žvirblis, J. Balt
rušaitis, S. Bakanas;

ALDLD 33 kuopa; /komi
sija': V. J. Količięnė, Alicė Slįe- 
kienė. Jonas Mikęško;

3. ^LĄ 40) kuopa; komisija: 
Saveikįenė, Bikinaitė, M. Zdąn- 
kienė.

4. APLA 7-ta kuopa; komisi-

Skelbimai ?4aujienost, 
duoda nauda dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

'■ ." A -»'U. 1 1 -N'Į.1. . ■' J "J

VELYKOMS

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti SkąnuinėlįaĮ.

Irgi parduodam WholesalE \
BALTIC IMPORT CO.\

S05 W. 19th Street
Tel. HąyiparkeJ 3555
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MUSŲ SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA

Projektas didžiulio, 200 pėdų rutulio, ir 
700 pėdų obelisko, kurie bus pastatysi, New Yorko Pasaliu 
line j Parodoj. Paroda įvyks 1939. metais.

Naujzenų-Aczne Photo -

skritys turėjo dvi . mokyklas, 
North Sidėj po valiai augo, mo
kyklą, ypąč pradėję, jaukiau 
pt'ibud nąuji mokiniaį prięš 
pat tvaną. Tvanas apsėmė Lie
tuvoj Sūnų svetainę, kur mo
kyklą buvo. Tąįp ten mokykla 
pąsibąigė, Sohp dalyje dą atsi
griebė mokykla, bet tvano min
tys įiį ją žalojo, Dabar 3-čias 
Apskritys mokyklos reikalą yra 
likvidavęs . neribotam laįkui. 
Prįe?ąstišz —v. kad vadovėlių- 
kuygęlių negauną,

L; '
7 “Vilniąųs” Kepyfc'ą

Lygiai mętąi ątgąl “Kauno” 
kepykla McĖįęęs’e tapą kopę vL 
s.ą apsemta (ten buvo daugiau, 
kai pptvinįs). Ji žuvo visai. Pą- 
bar, suląųkus metinio tvanu ju-. 
bilėjąus, Jonas Pąrgis sako, ne
užilgo bus atidarytą “Vilniaus”
kepykla, ;

Męs lįnkimm kad ji butų upL 
jine.

Sukaktuvių Koncertas
• SLA 3-čias Apskritys suren
gė SLA 50 metų sukakties kon
certą kovo 14 d. Koncertas bu
vo gražus. Tik oras buvę ne- 

į grąžus, drėbė sniegu įr šą'lčių. 
Manoma, ne vieną lietuvi tas 
sulaikė,, lyg prą^kaltusj, ir pri
vertė sėdėti namie, lyg džėlo-' 
'j e. ęięveiandięčiąi arŲsUi 
’lyvavo koncerto išpildyme. Gar
bės verti žmonės!

< LMD gaspądorius A. Ka'ula- 
ifcis atsisakė nuo tos garbingos, 
i vietos. LMD — ęteinokratišlyi 
ir joje pasfelglmąį demokratiš
ki: narys ųeįkįmba i kokį vię- 
ną urėdų, užleidžia jį kitAm PO

Ą. Kaulakis eina į sąvo, pri- 
vatipį biznį.
... -

South gidėję susiorganizavo 
Lietuvių Pflįęčįų Draugijos Pa- 
rcmėjps Molęrs — Ladies’ Aux- 
iliary. Jos pasidirbdino gražias 
narines kortęlęs, įstojimo blan
kas,, taip kaip ir vyrąi nariąi. 
Jos priims prie savęs ir pašali
nes moteris (kųyios nėra pilie
čių Drujos narių žmonos) ir 
joms tąip pat išspausdino spe- 
ciales 'narines korteles. Iš to 
matyt, kad moters tikrai nori 
orgąni^Uętų būdų gyventi.

Piliečių Draugiją da nėra 
prisidėjusi prie Draugijų Sąry
šio. Bet Sąryšio paskleistas or- 
ganįzuoitųmo obąlsis ją paveikė. 
Iš to visi kiti gali džiaugtis ir 
mokytis, kad reikią stropiai įr 
feę ątideliojimo. vienytis, bend
rinti lietuvių ir jų draugijų, 

duonos, nevalgysim jei tu čįo.«/veikimą. Reikia visoms drą'ngi- 
nąi ją be unijos že^ro atveši, joms dėtis į Sąryšį. B.

• ’UpijojS >
i / ■ .

Baįsus dalykas ąu upyom^r 
Jos taip įėjo į piądą», kąd #k~ 
rąi visur jos Jsįkųrią ir ąpižį- 
pąį gyvuos. N.eunijinės dirbtu’ 
yės turės pžsjdąrytr dėl btenio 
stękęs.

Iš New Kepsington ateina 
žinios, kad tęn vyrai (supęąsk: 
liętpviai anglekąsiai) jįąu du 
syk gatvėje yrą pąkląųsę North 
$ides lietuviškos kepyklos drai- 
verio: “Kodėl 'tu pęlįuH unijos 
ženkle?”

Pirmą syk. draiverys nutylė
jo. O antrą syk pasakė: “Na
mie užmiršau”.

---Tai neužmiršk, — unijistai 
jam pasakė:

E

Bą mes tavo

Daugelis iš niųsų skaitytojų jau 
rašę niumsprąšydaini pągelbo.s Old 
Gold Mįslių Paveikslams išpusta. 
Žinoma, męs tokio jų prašymo iš
pildyti negalime. Tai butų lyg ir 
padarymas galimybe kiekvienam! 
prizas išloštu Vienok, mes turime1 
ię tokių skaitytojų, kurie patys sten-1 
giasi Įąimėti. Na beto, kąd kiek-1 
vienas gali pagal savo norą spręsti ' 
tas mįsles ir savo draugų pade
damas.

Per šį ko n testą tikiamės suraski 
Old Qold Cigąretams daug draugų, 
nes mes gerai žinome, kad jie Vųs 
uųdžiųgiųti fąis ypatingais, turtingo 
derliaus ir visuomet dirbtuves švie
žumo cigaretais. Taigi, proga bel
džiasi į duris...

Jeį jus. dąr neįstojotę į šį kontes- 
: t$, tai padarykite dąbar, — yra ga- 
' na laiku. įw.s reikia tįk nueiti 
pas artįmiąusį cigąretų prekiją įr. 
paprašyti oficialių Old Gold Mįslių' 
Paveikslų su taisyklėmis ir. patvar- 
kyąiąis apie koątestą. Jei jūsų pre- 
kęjas ųęgaĮętų jums duoti tų mįslių, 
tąį pasiųskite savo pageidavimus; 
Naujienoms. čia bus tikrai at
kreipta tinkamiausias dėmesys. Ge
ro, tąj, jums pasisekimo. •

kiekvienam!

TIESIAI
Iš vienos musų didžiausios 

Automobilių 
Finansinės 

Organizacijos

JUS
Galite pirkti tikrus už skolas at
imtus Automobiliufib kiekvienos 

gamybos ir modelio*
Įskaitant

1936 Fords
1936 Plymouths
1936 Chevrelets 
1936 OJdsinobiles

Ir kitus 75 už skolas atimtus 
barbenus ’ .

Mažesni Rankpinigiai 
Mažesnis Mėnesinis Įmokėjimas 

Pilnai Užtvirtintas.

ĖJIMAS
ATEIKIT, LANKYKIT, 

' PIRKIT

Kur raudos žemos ir kainos 
mažesnės. <

3512 Archer Avė.
’ LAFAYETTE 6116

Visuomet Atdara.

TONY

CHICAGOS IšDIRBYSTęS
Mes pristatome į visąs laisniuotas 
vįetąs urmo (wholesale) kainomis.

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

Patarnaujame fcile laiku.

JULIUS
DISTRIBŲTING COMPANY 

1245 So. Mjchigan Avęnųe 
flft* ™- VICTOBY 4«86



NAUJIENOS, Chieago, III. Pirmadienis, kovo 22, 1937

NAUJI TAXI STREIKO NERAMUMAI CHICAGOJE

Diena !š Dienos
Išvyko 
Atostogauti

Vakar į Hot Springs National 
Park, Arkansas vaisi joj, išva
žiavo Stanley ir Elizabeth Nor- 
vaistiaĖ Jie <ten praleis apie mė
nesį laiko atostogaudami.

P-s Norvish yra -federalės 
valdžios tarnautojas ir dirba 
Centralinio Pašto rūmuose, prie 
Canal ir Van Buren gatvių.

Atostogaudami toli nuo Chi
cagos, pp. Norvaishai palaikys 
kontaktą su savo miestu per 
“Naujienas”, kurios juos ku
rorte lankys kiekvieną dieną.

* • *
Taipgi Hot Springs kurorte 

ilsisi ir gydosi Josephine Pali- 
šaitienė, gerai žinoma Bridge- 
portietė, 3423 South Emerald 
Avenue. Ji susirgo ir per ilgą 
laiką nesveikavo po savo sū
naus mirties.

Atostogauja ji pati viena. 
Chicagoje paliko vyras-, Domi- 
nikas Pališaitis, ir dukterys, 
Alice Smith ir Ann Staugaitis. 
P-s D. Pališaitis tarnauja Mc- 
Kay Construction Company.

Linkiu p. Pališaitienei grei
tai pasveikti. —G)era Draugė.

Didesnė, . i
Naujesnė Vieta

Padidinta ir pilna naujų gra
žių prekių p. Martinkaus nau
ja krautuvė atsidarė po> num. 
3348 S. Halsted St. — pusė blo
ko į pietus nuo senosios vietos, 
kuri buvo po num. 3340 South 
Halsted st.

Krautuvės “Grand Opening” 
jvyko kovo 20 d. Dabar gali
ma visko pasipirkti jau naujoj 
krautuvėj, ues joje pasirinki
mas “Men’s furnishings” labai 
didelis. Ponui Martinkui biznis b 
sekasi, nes “tavoras” pirmos 
rūšies, kainos prieinamos ir pa
tarnavimas mandagus. Stanley 
ir Teodora Martinkai populiari 
pora. Plačiai žmonių yra mė
giami. Dalyvauja lietuvių judė
jime. P-ia T. Martinkienė eina 
pavyzdingai nutarimų rašt. pa
reigas Chicagos Liet. Moterų 
Klube. Good Įliek ir pasiseki
mo pp. Mart’nkams naujoj1 vie
toj. —Rep.

* * «
Vyras Ir
Žmona Smarkus 
Biznieriai

West Englewoode, į šalį nuo 
lietuviškos, “.tirštumos” randasi 
įstaiga Utility Liųuor Distribu- 
tion, Ine.

Vardas skamba labai impo
nuojančiai. Bet vietoj būrio 
barzdotų direktorių ir “biznio 
ekspertų”, firmą veda du lietu
viai, Frank Dzimidas ir jo ener
ginga žmona, p. F. Dzimdienė.

Pp. Dzimidai varo didelę apy
vartą ir turi gerai aprūpintą ir 
įrengtą sandėlį. Jų įstaiga ran
dasi ties 5931-33 South Ash
land Avenue.

v . ' k

Atvyko iš 
South Bend .

Vakar Chicagoje lankėsi Dr. 
A. S. Einoris su žmona p. Sa
lome Einoriene ir jos sesers 
duktere Genovaite Briedyte.

Pp. Einoriai gyvena Notre 
Dame universiteto , ir Studeba- 
ker automobilių “namuose”, 
South Bend miecte, Indianoje.

Dr Einoris yra veteranas 
South Bende ir apielinkėj ir

MINIA TAkl STREIKIERIŲ IR SIMP ATIZATORIŲ PRIE MORRISON VIEŠBU
ČIO, Chicagos miesto centre, kur streikieriai bandė pikietuoti streiklaužius šoferius, 
kad neleisti jiems vežioti keleivių. Policija suėmė kelioliką istreikierių. Dabar deda
mos energingos pastangos, kad streiką likviduoti. Jis tęsiasi tris savaites.

Naujienų-Acme Photo

MUSŲ SKAITYTOJAI Paieškojimas Nr. 81
.Lietuvos Konsulatas Chica

goje paieško sekančius as-
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai 'kaip gali
ma).
S. S., STRAUKAS PASAKOJA 
APIE SAVO VARGUS.

GERB. REDAKCIJA:

menis:
KUZMICKAS, Jonas. Kilęs iš 

Nemunaičio km. Miroslavo v., 
teisė,jas pasakė darysiąs tyrinėjimą. Alytaus apskr. Gyvenąs Ed- 
Todel aš prašysiu jūsų, kaipo spau-. wardsville, Illinois, 
dos atstovus dalyvauti kovo 23 d.| 
“korte”. Aš esu persitikrinęs, kad; 
reikės vėl važiuoti i Chicagos ka- (Walter Lasman). 
torgą*’ The Bridevvell. Aš esu “dide
lis kriminalistas”, kad neturiu 
$9000.00 ir gyvenu su šeimyna ant 
locno kiemelio.

Stanley Straukas. 
—6—- 

APIE BURTININKUS 
TARP LIETUVIŲ

Tada teisėjajs pareiškė, kad dalyką 
išsprųs ir apkaltinimą pareikš 
kovo 33 utaminke. Per tą savaitę

S O N O TONE
66 E. Van Buren'

JAU EINA
MIDWEST PREMIERE j

‘‘Spain in Flames”
Gyviausia dokumentas bet kada 

paveiksluose matytas!

RAK) 10
Apie Bartkų Šeimy

ną — Šįvakar
Šįvakar kaip penkiolika mi

nučių po dešimtos, iš W.1I.F.C. 
Stoties (1420 kil.) bus trans
liuojama 5-tas epizodas Bart- 
hų( Šeimos, “Plumberys-Advo- 
katas”. Pereitą savaitę girdė
jote kokios nelaimūs sutiko 
Bronių (Plumberį-Advokatą) 
ir jo draugą Vladą.

šįvakar išgirsite kaip toliau 
jiems sekėsi.
’ Programas 'leidžiamas pa
stangomis lietuvių didžiausios 
finansinės įstaigos, Standard 
Federal Savings & Loan Ass’n, 
of Chieago, West Sidėj, po nu
meriu 2324 S. Leavitt gatvė. 
Pirmininkas Justinas Mackevi
čius, raštininke Helen Kuchin- 
skas.

Apart Bartkų šeimynos pa
sakos pasiklausykite ir įdo
maus mu'zikališko programo, 
kurį išpildys Šaltimiero Kape
li ja. Programas prasideda ly
giai 10:00 vai.‘Vak. ir tęsis iki 
10:45. Pirmoji dalis yra leid
žiama pastangomis Laidotuvių 
Direktoriaus, John F. Eudei- 
kis. šaltimiero lietuviškas ra- 
dio programas taipgi yra 
transliuojamas ir sekmadienį 
vakarais, kaip 9:00 valandą.

Klausytojas.

SPORTAS
ŠIANDIEN RISTYNĖS

White City patalpoje, kaip 
ir paprastai, įvyksta ristynės. 
Svarbiausioje poroje risis ven- 

‘grų lengvojo svorio čempionas 
Bert Bubi su Jack Conley iš 
Bostono.

j į

Bubi yra\ įsitikinęs; kad jis 
savo oponentą nugalęs ir tuo 
budu turės progos ristis dėl 
pasaulio čempionato su Midjget 
Fischer.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

JAPONIŠKOS RISTYNĖS

yra labai plačiai žir.omas. Be
veik visi South Bend gyvento
jai, o jų yra keliolika tūkstan
čių, pažįsta “Doc’ą”.

J. Karuža.

Frank Shedis, 25, su Antoi- 
nette Jasulaitis, 26.

Joseph Johnitis, 25, su Jo- 
sepbine Daniels, 22.

Užvedė divorsų bylą
Stella Rudis prieš Paul Bu

lis.
Gavo divorsą

Elsie Rutsis nuo Niek Riit- 
sis.

LASMANAVIČIUS, Vladas 
Kilęs iš 

Abelių vai., Rokiškio apskr. 
Gyvenąs Chicagoje.

PETREIKIS, Pranas. Kilęs 
iš Stirbaičių km., Plungės vai. 
Gyvenąs Chicagoje.

PETKAI, Banys, Adolfas ir 
Juozas. Gyveno sulig adrese^ 
615 W. 18111 St., Chicagoje.

PILKIS, Izidorius (Izadore 
Pilka) Gyvenąs sulig adreso
--------------  - -------------------- ------------------- --- ------------— —J

Nuo to laiko kaip aš su jumis 
kalbėjaus “Naujienų” administrach 
jos raštinėj apie einantį naują tero
rą, kad sunaikinti mane visai, daug 
kas jvyko. Kovo 5-tą detektyvams, 
su pagelba “Sočiai / Security Act” 
raštinės Chicagoje, pasisekė surasti 
vietą kur aš dirbu ir jau buvo pri-j. Gal jums nežinoma, kad

Chicagos lietuvių dar yra burtinin-j 724 West l lth Place, Chica-

GEARB. REDAKCIJA:

Kitą trečiadienį, kovo 24 d., 
Rainbo Frontbn svetainėje 
(Lawrence ir dhrk) bus pro
gos ne tik pamatyti japoną 
besiritant, beti ir japoniškas 
ristynės. Risis japonas Oki Shn 
kiną su’ vokiečiu Hans Schna- 
bel. Jų ristyniųi būdas—“džiu- 
džitsu”. Vadinasi, japoniškos 
ristynės. <

buvę pasiimti mane, s vienok vienas 
darbininkas sužinojęs pranešė ki
tam, o kitas man ir mane iššmuge- 
liavo lauk iš šapos per užpakali- 
nęs duris. Ta vieta buvo Dreis and 
Krump Mfg. Co., 1401 West ' 74th 
St. Netekęs darbo pradėjau žiūrėti, 
kad butų galima gauti kitą. Kovo 
8 nuvažiavau j Gary plieno fabriką. 
Ten darbą gaunu, vienok darbdavio 
agentas atminė mano pavardę, ka
da parodžiau Sočiai Security Act 
kortą,' ir tuoj ant vietos atsisakė 
samdyti. Mat, laikraščiai rašė, kad 
aš slapstaus. Kovo 6 nuvažiuoju j 
Pullman “karšapę” ir gaunu darbą. 
Kaimynas Kastas Kučinskas uždeda 
kauciją $50.00 ir aš pasidaviau tei
sėjui O’Connell, room 44 B. Crimi- 
nal Court House, 26 California avė.

Teisėjas O’Connell nustato kovo 
16 teismo dieną. Man pasirodžius 
teisme, apspito būrys spaudos re
porterių klausinėjo ir fotografavo. 
Aš advokato negavau, nes vis ne
turiu užtektinai pinigų pasamdyti. 
Teisman pribuvo būrys vilkų, kurie 
drasko mane per visus metus ir 
įrodė tuos pačius apkaltinimus 
penktą kartą ir pas penktą teisėją. 
Taipgi teisman atsilankė būrys de
legatų iš Illinois Workers’ Alliance, 
tyrinėti provą.

Teisėjas pripažino, kad aš esu 
kaltas ir uždėjo $200.00 “fainą”, o 
$10.00 kaštų. Mano moteris ir vai
kui užprotestavo, kad “faino” 5-tą 
“fainą” už tą pati prasikaltimą.

tarp

kų, ir kaip atrodo, yra žmonių, ku-l 
rie jiems tiki.

Aną dieną man j rankas papuolė 
šitokia kortelė:

LIETUVI KLAUSYKIS
Perskaitęs čionai rasi daug 

dingų dalykų dėl pagerinimo 
gyvenimo, nes vienas iš svarbiausių 
dalykų yra t&i sužinoti apie savo 
gyvenimą. Nes žinant galima bus 
išvengti daug visokių nesmagumų 
ir nelaimių. ,

Norėdami Sužinoti 
viską apie save ir kitus, apie lai
mės ir nelaimės, šeimyniškų daly
kų; apie ištikimumą' mylimos jums 
ypatos, apie familija, gimines ir 
draugus ir apie savo sveikatą.

Neatdtliokite Nelaukite 
kol bus per vėlu. Kreipkitės tuo- 
jaus šiandien be atidėliojimo, o aš 
užtikrinu, kad nesigailėsite ir busite 
man dėkingi už mano patarnavimą.

Jai Esi Nesveikas
Nelauk kol liga liks nebeišgydo

ma. Gydykis tuojaus be atidėlioji
mo. Aš GYDAU ŠIAS LIGAS užkal
bėjimu Rožę, paralyžių, Nuomari, 
Išbėrimus Kūno, Skaudėjimą Gal
vos ir visokias Nervų ligas gydau 
pasekmingai. Kreipkitės adresu:

MRS. M-------- —--------
0000 S. Wentworth Avenuc.

Pirmos Lubos iš Fronto 
Priėmimo Valandos:

nau- 
savo

goję.
PINKAUSKAS, Auta n a s 

kun. Gyvenąs Chicagoje.
ŠALKAUSKAS, Adloni a s. 

1915 m. gyvenąs Chicagoje.
SEREIKIAI, Petras ir Bene

diktas. Gyveno Chicagoje.
VAIČEKAUSKAS, Konstan

tas. .Kilęs iš Šakių vai. ir ap
skričio. Gyvenąs Chicagoje ir 
Shehoygan, Wis.

VASILIAUSKAS, Vladas 
(Wladyslaw Wasilewsku). Gy
venąs Chiragoje.
Lietuvos Konsulatas Chicago

je, ,100 E. Bcllevue Place, 
Superior 5619.

Nuo 10 iki 2 Dieną ir nuo 6 iki 9 
vakare. Nedaliomis Uždaryta.

—Netikintis,
Chieago, III.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų*’ neturėtų butu

Remkite tilos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 
•, - y .. y

I -į
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Jos. F. Sudrik, Ine. BudrikFurnitureMart B
,W7 Rn. Halsted St. 3347 So. Halsted St.3417 So. Halsted St. 3347 So. Halsted St.

Pasiūlo jums Velykų šventėms gražius rakandus, pečius, I 
radios, refrigeratorius už negirdėtai žemas kainas., į

r

4 i

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

9x12 karpetas už

Studio couch po

*9.95
*16.50

Didelis sutaupomas ant elektrikinių ledaunių,

lki?65.00

Naujos 1937 skalbyklos po

’69.50
, nuolaida už seną 

skalbyklą $25.00.
Demonstruotos skalbyk-

’los po *28.50
BUDRIKO RĄDIO PROGRAMAI: •

WQFL — 970 Kil., nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
WHFC — 1420 Kil., ketvergais 7 iki 8 vai. vakare.

WAAF — 920 Kil., .pan.edėliais ir pėtnyčiomis 3:30. po pietų*
' \ ' ' ’ ' / ‘ ‘ . .t”'' . , '• / 4

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& Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILI BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS—CO AL Laidotuvių Direktoriai

5332 Sg.^LONG 
m, aminuč r 84O&

■ JUOZAPAS
i UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood Šviesomis 
Darbas garantuotas.

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

Pocahontas Mine Ruh Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

ANGLYS! - ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

BLACK B AND ...................... $8.60
ILLINOIS LUMP   ......... $6.40
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINES
— •• • j—ui—tj-k

Southtown Ballroom , 
Gražios šokiams ir mitingams sve- 
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiškl gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOŲGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue ’ 

Tel. Lawndale 5727.
■■i,     ii*——w - -

Salutaras Drug &
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis Žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamai* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės

BILL’S TAVBRN 
Mr. & Mrs. Williant Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEY BEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chieago, Illinois.

~ < RĘSTA URANTAl"

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ ^ALGYKLA 

750 West 31st Street ' 
A A. NORKUS. Salininkas. 

Tel. Vletorv 0670

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J. Rausch Geo. Stedth

6114 SO. HALSTED STREET
-------«rt 1
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Ir Kantraus Tėvo 
Kantrybė Ilgainiui

Paprašė policijos suimti jo 
sūnų

83 metų tėvas, IMicJiaeJ Grie- 
sch, 1745 Armitage avenue, bu
vo labai kantrus. Ilgai jis tole
ravo sunaus šposus, bet paga
liau jo kantrybė išsisėmė ir pa
sišaukęs policijų paprašė jo. 24 
metų sūnų, Arthur, suimti.

Aiškino tėvas policijai, kad 
kiek laiko atgal sūnūs paėmė 
nuo jo $800 ir Sijos binįgus pra
leido begerdamas ir beturėda
mas “gerus laikus”.

Kovo 10 d. sūnūs sugrįžo na
mo ir. pasiėmę dar $150. Per 
dvi savaites . > nepasirodė, ūžda
mas ir švaistydamas pinigus. 
Kai antroji suma išsibaigė, tai 
Arthur ir vėl sugrįžo. Paprašė 
tėvo ’ $225. Kai tasai atsisakė, 
tai sūnūs jį sumušė ir pinigus 
pasiėmė. • z

Šeštadienį fcunus sugrįžo ir 
ketvirtų kartų pįpigų reikalau
ti, bet šį kartų kantrusis tė
vas nebegalėjo suvaldyti kan
trybės. r

Suėmė Moteriškę Jos 
įnamio Mirties 

Tyrinėjimui
Keistus miręs “sūnūs” moteriš

kei paliko apdraudę

Policijos nuovadoje buvo už
daryta' 45 metų “rooming 
house” savininke, Catherine 
Cassler, kurios įstaiga randasi 
adresu 6218 S. Halsted Street. 
Detektyvai jų suėmė ištyrimui 
vieno jos įnamio keistų mirties 
aplinkybių.

įnamisCbuvo^
Shattuck, 29 metų amžiaus. Jis 
buvo raštas negyvas prie ve
randos, suimtosios moteriškės 
namų užpakalyje.

Po mirties išsiaiškino, kad 
Shąttuck paliko dvi apdraudos 
“poliseą”, ir kad ajji bųvp užra
šytos narpų savininkei sumoj 
$l,20Ų. Velionis turėjo motinų, 
Ęthel Kopke, kuri gyveąa Blue 
Island, III.

Suimtoji Cassler’ieųė iš pra
džių aiškino nieko nežinanti 
apie apdraudą, bet Ye|iąų prisi
pažino, kad per kurį luikų ji už 
tų apdraudų mokėją pr.emŲas.

Iš pradžių ji liudijo, kad ve
lionis buvo jos sūnūs, bet ve-, 
liau ir .čia teisybė iškilo aikš
tėn.

KĮcjtpriške ąiškipa, kad Shat- 
tuck daug gerdavo. Ji spėja, 
kad pasigėręs ir besigrababoda- 
mą's patamsyje jis nusirito nuo 
Verandos ir užsimušė.

Iš policįjps rekordų pasirodė, 
Cassler’ienę buvo teisiama 

žmogžudystę Į927 rnetais ir 
fąd ji bpyp nuteista pakorimui, 
bet kokiu tai budu išsisuko. 
Pirm to buvo teisiama ryšy su 
vieno? mergaitės mirtimi.

1927 metais ji nužudžiusi vie
nų Willįąm Įjindstrom.

"T.... ■ --------- ■

Jąimą Dąinįninkė
, Hollywoodan

Jaunulė Cbicagos dąįnįnin- 
ke, Retty Jąynes, vąkar išvy
ko HoiĮywoodan, dalyvauti 
fihnosc. Ji ypą yąs 15 ‘ metų 
amžiaus, bet jau padarė de^ 
biptą operoje.

..................... . ....... 1.............. *................................... ... ..................

Pasirodo, Kad 'Si. "t“ 
low Sp r i n g s” ne

Willow Springs”

gy- 
ži

Skelbs balsavimus vardo 
nustatymui.

2,000 ‘‘Willow Springs” 
ventojams, gal bus įdomų
noti, kad “Wijlow Springs” 
nėra “Willow Springs’?.

Kaiipas buvo inkorporuotas 
1892 Įnetais, vardu “Spring 
Forest”. Bet dėl kažin kokios 
priežasties, vietos paštas bu
vo pavadintas “Willow 
Springs” ir tuo pačiu vardu 
buvo pakrikštytos • dvi gelžke- 
lio stotys.

Kaiųio majoras, John H. 
Rust žada paskelbti balsavi
mus nusprendimui kurį vardų 
padaryti oficialiu.

“Willow Springs” yra daug 
lietuvių. Ten yra daug lietu
viškų alinių ir piknikų daržų 
ir ten vasarų lietuviai dau
giausiai važiuoja pikpikuoti.

Suėmė Meksikietį 
Už Jaunų Mergai
čių Užkabinėjimų
T0WN OF LAĘE — Olym- 

pia kino teatre buvo suimtas 
31 metų meksikietis, Victor 
Marvin. Dvi 9 metų mergai
tės teatre nusiskundė, kad 
vyras kabinosi prie jų. Mar
vin aiškino, kau jis yra ispa7 
nų kalbos mokytojas. Olym- 
pia teatras randasi prie 4619 
Ashland avenue.

nusiskundė, 
rie jų. Mar- 
jis yra ispa7

Mirė Bedirbdamas An 
glių Sandelyje.

Širdies liga mirė Frank Mie- 
levvski, 52 metų anglių sandė
lio darbininkas. • > Mirė laiko 
darbo ties, 2249. Blue Isląnd 
ayeijue. Velionio adresas peži- 
nomas.z j 1 J JZ

Transliuos įdomų radio 
Roncertij

*"» » * ——•—-Z

Ateinantį šeštadįepį? kovo 
27 dienos vakare, vėl bus tran
sliuojamas Cbicagos sipifonijps 
orkestros kppcąrįas iš WQN 

’stetįps pąo 8:15 iki 10:15 va
landos ‘ vakare. Orkestrąį diri
guos pats Dr.r Jtyedąrjck Stock. 
Patartiną yisiems pasiklausyti 
šip programo, nes tokius kon- 
Scertųs, kokius išpildo. Chica- 
'gos sįnifppijps orkestrą, ne
daug kas pajėgia duoti.

Pasiryžimas, lavini
mas, ir priežiūra 

padaro baisa 
turtu

Pidięms dų įų hrinkams bje- 
voik kiekvienas pavydi, nes jų 
bąjsąį yra Jų garbė įr tuntas. 
Vįęųi.ems jų bąlsąi ųfįą ppp- 
ros karjerų, kitiems radio, Į o 
tretiems llollywood kontrakta 
ir panašiai. '

Kartąją, di4žiumąi gąji ąt- 
rodyti, kad tą® 
kurį jie gąųųą. už kęįetas yą- 
landy darbų, n,Qr$ Jš šąlipą 
rint atrodo tik žąislų, yrą tie
siog nepaprastas. Vienok tąip 
yrą tik pą-viršųtiniaį žiyriht. 
Artįstai, ąe^UFla pąniiFŠti, tu
ri ląyiątifjs per motų nąptu^’ 
dažnąi prisieiną ir dĮąų^ pini
gų išleisti. Jų. pasirųošhnąs rei
kalauja didelio pasiryžimo, at-

SUSIRINKIMAI

dovaną, — gabumus.
• Tad, kaip matome, daininin- 
ikųi balsas yra už vis svarbiau
siu daiktu jo gyvenimui. Tai 
jų nuosavybė, kurių jie dau
giausiai rūpinasi, ir mažiausiai 
nori ja rizikuoti, .štai ir ta 
priežastis, dėl ko operos, sce
nos, filmų ir radio artistai ru
ko tik Lucky Strike cigare- 
tus, nes jie yra gerklei malo
nus, negizina ir nėra kęnks- 
/mingi jų balsui.

Bet Lucky Strike yra ir vie- 
'ninteliai ei garėjai, netuTintys 
savyje šiukšlių ir kitokių ta
bakui kenksmingų priemaišų. 

į Jie yra pagaminti iš turtin
go, ir brangaus kūno tabako, 
o ‘Tt’s toasted” išdirbimo bū
das yra jūsų gerklės apsauga 
prieš kosulį ir kiteniifią.

Kitas dalykas tai tas, kad 
viduriniai tabako lapai yra sko- 
ningesni, q Lucky Strike kaip 
tik iš tų lapų ir yra daromi. 
Tokios apsaugos, kokių teikia 
šių cigaretų tabako išdirbimas, 
reikalauja artistų gerklės ap
saugų, o, taip pat, tinka ir vi
siems cigaretų rūkytojams.

(Skelb.)

Senatvės pensijų 
reikalu

McCarthy,
Tarybos apskrities

šiomis dienomis

naujiem, aiieagri, m
- .i ................... imi i, ■     1 /f '........ . ................

i

12 — Mėnesinė pensija ne
bus mokama darbininkams 
pirpi gruodžio mėnesio 31 die- 
'nps 1941 metų;

13 — Formų SSrl samdyto
jai turi pasiųsti vidaus paja- 

; mų biurui (Buręąu .of -Inter- 
nal Bevenue) keturiomis ko
pijomis.

14 — Visus klausimus kai 
dėl taksų samdytojai turi sių
sti Internal Beivfenue Biurui.

■--•rr;" ’ ■. ■

Iš Lietuvos Jaunimo 
Neprigulmingo Ra

telio siįsiirnkimo 
■< .. ..y "■A t .

Lietuvos Jaunimo Ke^rigiib 
mingo Ratelio i valdyba turėjo 
mėnesinį kbyb Į4
dienų 3 yaląhdą po pietų Mil
dos svetainėjej? 3142 So. Hal- 
^ted' . Street.. :į£ ■ . ....; /

Nariai atšilankė beveik visi, 
nes žinojo, kad bus svarstomi 
svarbus reikalai. Buvo renka
mas naujas ratelio pirminin
kas, sekretorius ir iždininkas.

Pirmininko reikalas pasirodė 
svarbiausias iv esmėj toks: 
Tūlų laikų ątgal ratelio valdy
ba' nužiūrėjo kai kųriųps ne- ne tiek tikslų apsaugoti juos 
reguliarumus grųžinime ratelio 
ffppdų iždininkui. Taigi ėjęs iž
do globėjo pareigas Antanas 
Pavilionis, yięe-pįpminįnkas 
Stanįslpvas Bogųžąs, Helen 2a- 
sįtaitis ir korespondentas Adol- 
d’as J. Butkus atsilankė pas 
batelio pirmininkų į namas ir 
paprašė jį parodyti visas k vi
ltas ir pasakyti kiek liko pini
gų. Tačiau pirmininkas atsisa- 
ikė tai padaryti. Jis ir ten pat 
suspenduotas.

Pirmininkas pareiškė, kad 
ateinantį susirinkimą jis .pa
rodys viškų. Kovo 14 dienų 
įvyko tas susirinkimas. Pirmi
ninkas šiame susirinkime, pri
ėjęs prie sekretoriaus, įteikė 
jam visas popįeras ir kartu 
savo rezignacijų. Tačiau tuo 
faeręgųlįąraplaupą Fondais ne
buvo išlygliftiųn Butelis < jam 
davė laiko ■ vienų savaitę nere'- 
guliarumams išlyginti ir rei
kalaus, kad jis išlygintų.

Susirinkime „taipgi įteikė re
zignacijų Bronius Gediminas. 
Teko papildyti ‘ valdybą. Į jų 
•Išrinkti šie ašmenys: pirmi- 
inįnkas Antanas Pavįlįonis, se
kretorius Ąlfred’as J. Butkus, 

r- - — —1—-rrt——;--- -—.r ■ >

IŠ Chicagos parkų
Chicagos z parkų distriktp 

prezidentas K. J. Dunham prą- 
nešą, kad Garfield ir Lincoln 
parkų konservatorijose šešta
dienį, koyo 27 dięnų,. atsidaro 
pava$aripės gelių parodos.

Abiejuose parkuose parodos 
tęsis iki balandžio 11 dienos. 
.' Jžanga visiems veltui. Paro
dos bus atidarytos nuo 8 va
landos ryto iki 10 valandos va
karo kasdien, reiškia, ir sek- 
macĮieniais.*

Jei atsilankys į parodų gru
pės, kaip pa v. nariai ar narės 
kiiųbų, draugijų ar kuopų, tai 
specialiai palydovai teiks pa
aiškinimus apsilankiusiųjų gru
pėms. ; 1

X XX
Nors ir užeitų skaisčios ko

vo mėnesio dienos,v tačiau ne
skubėkite atidengti tuos aug
menis, kurie buvo apvynioti 
žiemai. Tokis įspėjimas ama- 
toriams sodininkams duoda 
Chicagos parkų tarybos gene- 
ralis superintendentas Geo. T. 
Donohue. ’

Jisai nurodo, kad augmenys 
buvo apvynioti arba pųdengti 
ne tiek tikslų apsaugoti j uos 
nu,o sušalimo, kiek palaikyti

sušalusių žemę šaknims. Jei 
uždanga bus nuimta peranksti 
ir dėka šiltų dienų augmenys 
pradės veikti, tai užėjusios 
naujos šalnos gali visai pakir
sti ąugmenų gyvybę.

P-nas ’ Donohue sako, kad 
dabartiniu laiku galima tik pa- 
liuosuoti uždangas, o visai jas 
nuimti pavartų apie pabaigą 
kovo, kąi šalnų pavojus galima 
sakyti, yisai išnyksta.

CLASSIFIEDADSL

TeL Victory 496$ 
STOGDENGY STg

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

PRIDGEPORT ROOFĮNG CO.
3216 So. Halsted Street

FuTiiiture & Fixtures 
Rr7iandai-Įtaisai ‘‘

Socialio

Pasikorė Biznierius

Pasikorė John R- Rcesman, 
27, 2223 Payne stręet, Evans- 
tono mokyklos krautuvės ve
dėjas. ;

5

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIQ LUMP ...................
MINE RUN STAMBIOS

egg'ZZZZZZZ"..
NUT .............................
SCREENINGS ..........

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESčIŪOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

' > . . r

$25,000 Naujų Rak«tfdų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ................    $39-r$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimai :

de luxe ........ ...............  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 y. v. 

RAPP STORAGEFURNlTURE 
5746 So. Ashland Avė.

$6.00 TON.
< • . -

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

TON.
TON.

IR

z Miscelianeous 
__________ lyąfoąąC-:______ _

TURIU PARDUOTI REFRIGE- 
RATOR1Ų, plaunamą mašiną, ir vą- 
cuum cleaner pigiai. - ;/

2641 West 71st Street. ~
Vartoti Automobiliai

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

F --Business Chances 
rardavimui bizniai

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

3151 So. Halsted St.

LOVEIKIS “m“UwWl«lltlv Visas Pasaulio
'1.............. .. ....... 11,1 Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

, ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

lizdo globėjas Boleslovas Leks- 
’na.

Nauju narių prisirašė pen
ėki. Svarstyta ir daigiau svar
bių rateliui klausimų. Po su
sirinkimo buvo šokiai.

— Alfred’ąs J. Butkus.

Personai
Asmenų ieško

PA- 
yra 
pati

PAIEŠKOMAS 'JUOZAPAS 
TUMAS, girdėjau, kad dabar 
atvažiavęs į Chicago. Prašau jį 
ar žinančius apie jį pranešti.

JOHN SAMULIS
1708 So. Union Av6.

Earms for 8ale
' • ;Ųklav4foiMąvM|ri.<jĮ J-

PARSIDUODA Aštuoniasdešįnits 
akrų geros žemės, ganykta su te
kančiu vandeniu, puikus budinkii. 
Su ar be stako, įrankiais. Arti mie
sto, mokykla. Išmokėjimai.
Mr. Jacob Pieczyncki, R. 2, Box 
18a, Scottville, Mich.

H. L. 
Saugumo 
direktorius, 
išleido sekamų pranešimų dar
bininkams ir samdytojams:

1 — Kiekvienas samdinis 
(darbininkas) privalo turėti 
senatvės pensijos numerį. , \

2 — Reikia’ tų'numeri užsi
rašyti taipgi atskirai ir laiky
ti taip, kad nepamesti.

3 — Kiekvienas darbininkus 
privalo pranešti savo samdy
tojui koks yra jo senatvės pen- h 
ąįjos numeris? / z;
4 įį.< Jei^n’^k»i^is dą^binin- 
kus nepraneša samįy^jųi, 
koks yrą jo senatvės pensijos 
numeris, tai samdytojas priva
lo pąkįaustį darbininko^ ' /

5 — Jeigu kąį kuriė dąrbi- 
ninkąi dirba ne pas vieną, bet 
pas kelis samdytų jus, tai jiems 
visvien pasilieka tik viepąs ir 
tas pats senatvės pensijos nu
meris.

6 —r Jei darbinipkąs pasi
traukiu iš darbo, tai nėra rei
kalo prąpešti ąpįe tai Seciąlio 
Saugumo Tarytai;

7 Jeigu kuris dąrbįnįp- 
kas dar neturi numerio, tai jis 
ir be pųnięrio gali gąųtį darbų; 
stoką pppiąyip perą klį^tfo 
darbui gąųtį. Tąčįąų gąyųs dar
bų patąrtįpą tuojau įsigyti pų- 
;merį. Pa^ąĮ-tipą įsigyti jį pet 
neturįpt darbo.
t 8 — Ęeįįtąląvipiąį įšpĮpk^i’ 
mų sępątyės pepsijų tų dar
bininkų, kurie sulaukė 65 me
tų nuo 1 dienos 1937 metų, ąr? 
ba kurie į tų laikų mirė, rpįr 
kia siųsti į Sociaįio Saųgupip' 
ofisų ą^r.esų 173 Węst . Madi- 
son Street (Chicagoj). „ Pana
šus ofisai randasi taipgi Mil- 
waukęe mieste, Qreęp Bąy, 
Food dų Lac, Ęąst\St. Louis, 
I’eorių, Epripgfieldle, huliana- 

'polis, Ęyąn.syjllą įr Sptftįi Bepd
\i$i jie priklauso Chicųgąs 

apskričiui*
9 — Samdytęjąi privalo at

imti tam tikrą dąįį iš darbįnįp- 
■ ko mpkeistįeą į senaty ės pen
sijų fpndą, pažiūrint ar darbi- 
minkai yrą gąvę sepątyęs pep- 
sijų numerfus, ar dąr nėra gą- 
vę; darbipįpkai pumerius gaus.

10 — tefprm^eij^ , kai 
'taksų gulima gauti ? iš vidaus 
‘pajaujų biuro (Iptęrnąl Ręvę- 
nue Bįireau). ,

11 — Smulkių žinių apie 
darbininkį gaunant j senatvės 
pensijos numerį nereikalauja
ma; užtenka tik išpildyti for
mų SS-1; kita forma, butept 
ŠS-2 ir SS-2a, bite išsiuntinė- 
ta pirin birželio 1 dienos 19^7 
metų. . .

1

_________________ _

, ■ 0 . 4 : 1 i*. , ’ * . / * •; pik' y‘*

žagariečįų Kliųbo mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadipny,
kųvo ^4 4-» Jfollywood s'vetaippj, 24J7* W. 43 s>treęt, 7:30
vai. vakare. Kviečiame visus atyykti.

Sofija Ambrozaitė, sekt.
< •*' Ji

■

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

Tel. VICTORY 2031-2

|Urba ii'lower Shoppe 
I Ųėlėa Mylintiems—Vestuvėms— I įan|4ietam8-n-Laidotuvėiu^— I .... Papuošimams.

Archer Avenpę
Phone LAFAYETTĘ 5809

‘•."H'Z

mtANPSKA JAUGIANT: (po 
Įėyąis Prazinskaitė)

Persiskyrė , su ,šiiio pą^aupu 
Įcovo 17 d., vąl. vak-1937 
Pj.. sulaukus fpusęs amž., gį- 
mjs . Tauragę^ apskr., Girkal
nio parap., Pavidaįnių kaiiiie- 
“ Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliam^!, nųliųdime 
vyrą. Izidorių, 2 supąs: Izido
rių ir Stanislovą, dukterį A- 
dplfįną ir žėptą Pranciškų 
Rudminus, 2 anūkes: Josephi- 
ne ir Ahgelinė/>2 broliu: Vik
torą ir Izidorių Bražinskus ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj 
Irrolį Stanislovą įr seserį Ųr- 
aąįe- • > ■'
, Kūnas pašarvotas 4403 So., 
Wood St. j*aidotuvės įvyks 
Ąnfoa<|ienį, kpyo 23 d., 8:$) 
yaį.v'rytp ifofoų i šv/ j<ry- . 
šiauš pąrųp. bažnyčią, kurio ją 

•atsibus g^įg-mgos pamaldos 
ųŽ yėlįonės ’^ielą, p ;į§ tęn 
feus nulydėfo/į Šv. • Kazimierą 
kapines. / ■

yiąl Ą. A- rfonciško.s Jau-, 
gieMės. giminu, draugai įr pa- 
zjafomi esat jiųpširdžiai’ kvię- 
ęfaąįį dalyvauti, laidotuyėše įr 

i suteikti jdi paskutinį patąrna-
■ yiipą ir a|sjsyeikinimų.

. .'Nuliūdę liekame, ,.
’ <yyras, sunąi, diikfo, žentas, 

antikes, broliai ir giminės.
Patarnauja laid, dir. J. F« Eu- 

deikis, Tel. Yards 1741..
1 ,J D - A HlLl^lilR^įRįĮįffį^^

■ ? *>■..) . ■■■■ . . . t , , , ...  

JOHN ADAMS 
gyveno po adresu 1Į413 So. 

Spaulding Avenue 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 4:30 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Durnelių kaime.

Amerikoj išgyveno 38 metus. 
Pąlįko dideliame jiuliudime 

sūnų baniel, dukterį Anųą, se
serį Hėlen ’ ir švogerį John 

• Atols ir gimines. Del platesnių 
ž’.nių šaukite Kedzie 9411.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė.

Laįdotuvės įvyks treč., kovo 
24 diena, 8:00 vąl. ryto iš Eu- 
Jėikio koplyčios į Sy.' Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
ątsibus gedulingos pąinaldos 

velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
pines.

yisi' A. A. John Adams gi- 
piinės, draugai ir pažįstami 
esat hųoširdziaį kvięčįami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą' ir 
htsįsyeikinimą.

Nulįude liekame, 
supus, duktė, sesuo, švpgerįs 

įr gimines.
. Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 

deikįs, Tel. Yąrds 1741.

KIMIU!1IWTW WIIw imiWl IIHI I

VVALTĘR JURIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Icbvp 19 d., 6:00 vai. rytą, 
1937 m., sulaukęs 42 metus 
amž., gimęs Titavėnų parap., 
ir mieste.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Rąliko dideliame nubudime 

moterį Michaliną, po tėvais Lan- 
sberg, 2 sūnys Walter ir Hen
ry, (dukterj Genevieve, seserį . 
Maria 'Ryseff, švogerį Louis, 
2 broliu Joseph, brolienę Ste- 
fanie ir jų šeimyną ir Stanley 
brolienę Sppkie ir jų šeimy
ną, pusbrolį Charles Staut- 
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 24§5 Węst 
43rd Stj'et. Tel. Lą£ 2797.

Laidotuvės įvyks pirm., ko
vo 22 d., 1:30 vai. po pietų 
iš namif bus nulydėtas į Tąu- 
tiška^kąpines.-

1:30 vai. po pietų 
ąu-

Viši Ą. A. Walter Jųris gi
minės, draugai ir pažįstami 
esatnuošįrdžiąi lęviečįami dąly- 
vauti laidotuvėse fr suteikti 
jam paskutinį patąrnąvimą ir 
atsisveikinimą. : -

Nuliūdę liekame, ‘
Moterty, suuaį, cįukte, sesuo, 

; tyruliai ir gimines.
Patarnauja Jaįd. dir. I. J. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

1 .

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS 
/JOHN GAUBAS

Muęų Sklacfas Užlaiko Didžiausį Pasirinkijų^ Visokių Gėrimų
■ MES PRISTATOME Į JŪSŲ NAMUS.

MONarch liquor ęoMPANr 
3529 S, Hųlstgd St. ’ Tel. Boulevard 7258

Peoples Liijuor Store
2646 West 63rd Street* 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

CLASSIFIEDADS
«■ ........ '............ ..

VT—

Situation VVanled 
Darbo Ieško

JEI* NORI GRAŽAUS ir laisvo 
gyvenimo ir tikro bargeno, tai kaip 
tiktai jūsų ir laukia—40 akrų ge
ros žemėse geri budinkai prie ce- 
m^ųjtfoip kąįip, ęlektrika ir yandup 
kaip mieste. Gyvenimas kaip rojuje. 
Rašykite Farmeris, 3740 W. 80th 
Place. Farma randasi Mich. 230 
mylių nuo Chicagos.

Real Estate For Sale •

IEŠKAU DARBO už porterj arba 
dirbti ant. ūkės. Esu patyręs, negir- 
duoldis ir darbštus. Rašykit, Box 
Nr. 586, Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street.

įielp VVniUed—Malė 
Darbininkų Reikli

REIK ALINGA INSURANCE sa- 
lęsmonų '2400 W. Madispn Street, 
kambarys 332.

Help Wanted—Fentale 
darbininkių reikia

PATYRUSĮ MERGINA bendram 
ųamy darbui, geri namai, nėra kūdi
kių nė skalbimo, $6—$7.

Irying 9|63.

PATYRUSI MERGINA namų dar- 
bui, būti, $6.00 vienas vaikas. 
Rosen, 5535 Everctt, Hyde Park 
9694.

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui, lengvas skalbimas, 
mėgti vaikus, maža, še ima.,,„būti, 
$8.00 j Spaulding 5989. <

• JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui, 6 kąmbarių apartmen- 
tas, nėra skalbimo, nė virinio, nė 
vaikų, eiti. Spnnyside 2610.

MERGINA NAMŲ DARBUI, len 
gvas skalbimas, virti, būti, 2 suaų 
gę, mergina 12; liudymas. $7.00. 

brexel 1332.

REIKIĄ JAUNOS AR VIDUR
AMŽES motėrs bendram narnų dar
bui. Liudymąę. Kreipkitės Fčldmąn 
jĮros., 69 So. Water Market.
’r—--------------- —51------r---:—-i.—

įPĄTYRUsi Virėja, 20—35, Uąk 
ruošęs darbo, pėra skaitymo, sayąš 
kambarys,* $įą-*$12, Eairfax 0948.

Financial
Finansai-Paskoln»

REIKALINGA PINIGŲ ąnt mor- 
gįčlų nuo $1000.00 iki $5,00000/

Praneškite Lithuanian Buildintr 
ąnd Ųoan Associątion, 1739 Soufb 
ffoJčfed' S?t.. Chicago, lų.

Fyrnishpd Kooms
RENDON KAMBARYS, apšildo

mas. Re valgio — netoli gatvėj ariu 
6437 So. Campbell.

Remkitę, tuos, kurio 
garsinasi : 

“NAUJIENOSE”

GREITAM pardavimui, kad likvi
duoti nuosavybę <3 aukšty muro bų- 
dirikas prie Canalport Avenue — 
$1,650.00. H. C. Zuttermeister and 
Co., 2101 Sq. Halsted St. .<

PARSiDUŲDA BUSINESS PRO- 
PERTY labai gera vieta dėl tąverno. 

4071 Archer Avė. 
Sav. ant antrų lubų.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždarytį 
porčiai, dviejų karų garąžas už na
mų kainą. 6ol5 So. Ashland Avė.

TIKRI BARBENAI
PARSIDUODA lotas 3(M25 Mar- 

ąuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Wil|pw Springs namas su dideliu 
lotų 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-"' 
mu£, lotus, biznius ir, formas; ipšlu- 
rinaine namus, rakandus ir pufo-, 
mobilius. Taipgi turime daug 'gėnj 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas, 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės .

4631 SO. ASz'^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su įj J.. Grish

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA 

pabąr geras laikas 
pagarsinti savo 
PARGENĄS.

i*<« ' y

----------u? i UI

, pavasapyj žmoųės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENĄ 
(tAHsiniuus ; 
VISI SKAITO...

■r

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL £500
• , ■ *

Musų apgarsinimų kainos 
prie^iamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida. "
=...

i
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Ir Kantraus Tėvo 
Kantrybė Ilgainiui

Pasirodo, Kadf ■ Wil- 
low Springs” ne 

“Willow Springs”
Paprašė policijos suimti jo 

supu

83 metų tėvas, Michael Grie- 
sch, 1745 Armitage avenue, bu
vo labai kantrus. Ilgai jis tole
ravo sunaus šposus, bet paga
liau jo kantrybė išsisėmė ir pa
sišaukęs policiją paprašė jo 24 
metų sūnų, Anthur, suimti.

Aiškino tėvas policijai, kad 
kiek laiko atgal sūnūs paėmė 
nuo jo $800 ir tyios pinigus pra
leido begerdamas ir beturėda
mas “gerus laikus”.

Kovo 10 d. sūnūs sugrįžo na
mo ir, pasiėmė dar $150. Per 
dvi savaites . nepasirodė, ūžda
mas ir švaistydamas pinigus. 
Kai antroji suma išsibaigė, tai 
Arthur ir vėl sugrįžo. Paprašė 
tėvo ■ $225. Kai tasai atsisakė, 
tai sūnūs jį sumušė ir pinigus 
pasiėmė. >

Šeštadienį gunus sugrįžo ir 
ketvirtą kartą pinigų reikalau
ti, bet šį kartą kantrusis tė
vas nebegalėjo suvaldyti kan
trybės.

Skelbs balsavimus vardo 
Įiustatymui,

2,000 “Willow Springs” gy
ventojams, gal bus įdomu ži
noti, kad ‘‘Willow Springs” 
nėra “Willow Springs’?.

Kaimas buvo inkorporuotas 
1892 metais, vardu “Spring 
Forest”. Bet dėl kažin kokios 
priežasties, vietos paštas bu
vo pavadintas “Willow 
Springs” ir tuo pačiu vardu 
buvo pakrikštytos - dvi gelžke- 
lio stotys.

Kaimo majoras, John H. 
Rust žada paskelbti balsavi
mus nusprendimui kurį vardą 
padaryti oficialiu,

“Willow Springs” yra daug 
lietuvių. Ten yrą daug lietu
viškų alinių ir piknikų daržų 
ir ten vasarą lietuviai dau
giausiai važiuoja pikpikuoti.

sjsąjsąnt iierotąi įjuo pąsilink- 
srpinijnų. Tąčiau kas yra už 
yis svarbiau1, tai turėti* gamtos 
dovaną — gabumus.
• Tad, kaip matome, daininin- 
ikui balsas yra už vis svarbiau
siu daiktu jo gyvenimui. Tai 
jų nuosavybė, kurią jie dau
giausiai rūpinasi, ir mažiausiai 
nori ja rizikuoti. Štai ir ta 
priežastis, dėl ko operos, sce
nos, filmų ir radio artistai ru
ko tik Lucky Strike cigare
tes, nes jie yra gerklei malo
nus, negizina ir nėra kęnks- 
/mingi jų balsui.

Bet Lucky Strike yra ir vie
ninteliai cigare|ai, netuTintys 
savyje šiukšlių ir kitokių ta
bakui kenksmingų priemaišų, 

i Jie yra pagaminti iš turtin
go, ir brangaus kūno tabako, 
o ‘Tt’s toasted” išdirbimo bū
das yra. jūsų gerklės apsauga 
prieš kosulį ir kiteniifią.

Kitas dalykas tai tas, 
Viduriniai tabako lapai yra 
ningesni, q Lucky Strike
tik iš tų lapų ir yra daromi. 
Tokios apsaugos, kokią teikia 
šių cigaretų tabako išdirbimas, 
reikalauja artistų gerklės ap
saugų, o, taip pat, tinka ir vi
siems cigaretų rūkytojams-

(Skelb.)

12 — Menesipė pensija ne
bus mokama darbininkams 
-pįrpi gruodžio piėnesio 31 die
nios 1941 metų.

13 Formų SS-1 samdyto
jai turi pasiųsti vidaus paja
mų biurui \ (Bureau .of -Jnter- 
nal Revenuej keturiomis ko
pijomis. y

14 — Visus klausimus kai 
dėl taksų samdytojai turi sių
sti Internal Reyfenūe Biurui.

VISI,

Iš Chicagos parkų

kad 
sko- 
kaip

Suėmė Meksikietį 
Už Jaunų Mergai
čių Užkabinėjimų

Suėmė Moteriškę Jos 
Įnamio Mirties 

Tyrinėjimui
Keistas miręs “sūnūs” moteriš

kei paliko apdraudą

TOWN OF LAĘE — Olym- 
pia kino teatre buvo suimtas 
31 metų meksikietis, Vietor 
Marvin. Dvi 9 metų mergai
tės teatre nusiskundė, kad 
vyras kabinosi prie jų. Mar
vin aiškino, kati jis yra ispa7 
nų kalbos mokytojas. Olym- 
pia teatras randasi prie 4619 
Ashland avenue.

Senatvės pensijų 
reikalu

McČarthy, Socialio
Tarybos apskrities

šiomis dienomis

Policijos nuovadoje buvo už
daryta 45 metų “rooming 
house” savininkė, Catherine 
Cassler, kurios įstaiga randasi 
adresu 6218 S. Halsted Street. 
Detektyvai ją suėmė ištyrimui 
vieno jos įnamio keistų mirties 
aplinkybių.

Mirė Bedirbdamas An
glių Sandėlyje.

širdies liga mirė Frank Mie- 
levvskį, 52 metų anglių sandė
lio darbininkas. ' Mirė laike 
darbo ties, 2249, Blu.e Isląnd 
avenue. Velionio Adresas poži-

■ -Jur SM?’ A

ii. l.
‘Saugumo 
direktorius, 
išleido sekamų pranešimų dar
bininkams ir samdytojams:

1 — Kiekvienas samdinis 
(darbininkas) privalo turėti 
senatvės pensijos numerį. , \

2 — Reikią tą’nųtaerį užsi
rašyti taipgi atskirai ir laiky
ti taip, kad nepamesti.

3 Kiękyienas dąrbinįnkąs 
privalo pranešti savo samdy
tojui koks yra jo senatvės pen-

Shattuck, 29 metų amžiaus. Jis 
buvo-raštas negyvas prie ve
randos, suimtosios moteriškės 
namų užpakalyje.

Po mirties išsiaiškino, kad 
Shattuck paliko dvi apdraudos 
“poliseą”, ir kad abi buvo užra
šytos narųM savininkei sumoj 
$l,20Q. Velionis turėjo motiną, 
Ęthel Ęopke, kuri gyvepa Blue 
Island, Iii-

Suimtoji Cassler’iepė iš pra
džių aiškino nieko nežinanti 
apie apdraudą, bet yeĮįąų prisi
pažino, kad per kurį laiką ji už 
tą apdraudą mokėjų premijas.

Iš pradžių ji liudijo, kad ve
lionis buvo jos sūnūs, bet ve-, 
liau ir čia teisybe iškilo aikš
tėn. • ' ;

fyĮotęriškė aiškina, kad Shat- 
tuck daug gerdavo. Ji spėja, 
kad pasigėręs ir besigrabalioda- 
mąs patamsyje jis nusirito nuo 
Verandos ir užsimušė. \

Iš policijos rekordų pasirodė, 
^^vCassler’ienė buvo teisiama 
§ žmogžudystę J927 inetais ir 
|ad ji .buyp nuteista pakorimui, 
bet kokiu tai budu išsisuko. 
Pirm to buvo teisiama ryšy su 
vienoj mergaitės mirtimi.

1927 metais ji nužudžiusi vie
nų Willįąm ĮJndstrom.

neimąs. i.

Transliuos jdomų radio 
koncertu

Ateinantį šeštadienį, kovo 
27 dienos vakare, vėl bus tran
sliuojamas Chicagos simfonijps 
orkostros koncertas iš WGN 
'stotięs nuo 8:15 iki 10:15 va
landos vakare. Orkestrai diri
guos pats Dr. Frederick Stock. 
Patartiną yisiejns pasiklausyti 
šip programo, nes tokius kon
certus, kokius išpildo. Chiea- 
'gos siinfoųijos orkestrą, ne
daug kas pajėgia duoti.

Pasiryžimas, lavini
mas, ir priežiūra 

padaro balsą 
turtu

Jauną Dainininkė 
. HoHywoodan

Jaunuįė ĮChicągps daininin
kė, Betty Jąynes, vąkar Išvy
ko Hollyvvoodan, dalyvauti 
filiuose. Ji yyą yos metų 
amžiąys, bet jau padąrė 
biųtą operoje.

Pidiems dainininkams bp- 
veik Kiekyįppąs pąvydį, nes Jų 
bąlsąi yra Jų gąrbė ir tuntas. 
Vieniems jų bąlsąi nęša ppp- 
ros karjerą, kitiepis fcądįp, 
trątį.ems Hollywood kppįyąkH 
ir pąnąšiai. • ' Į

Kartais, didžiumai gą|į ąt- 
rodyti, ka,d tąs ątlygįųįpiąs, 
kurį jię gauna už kętetas va
landų darbą, nprs jš šąlięą Sp
rint ątrodo tik žąislų, yrą tie
siog nepaprąstąs. Vienok tąįp 
yrą tik pąyįršųtįnįąį Žiųpįt. 
Artįstai, nereikia pamirštų tu
ri ląyiptips per metų Platus, 
dažnai prisieina ir daug pini
gų išleisti. Jų pasiruošimą^ rei
kalauja didelio pasiryžimo, at-

» >
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SUSIRINKIM
■ ■ . ‘* • ■ ■ 

žagariečjų Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks trečiądįpny, 
kovo 24 d., ĮJpJJywood svetaiųpj, 2417 W. 43 streęt, 7:3Q 
vai. vakare. Kviečiame visus atyykti.

ąijps iipmeriš?
f ^4' dąįbinin-
Rąs nepraneša samlyfpjųi, 
koks yrą jo senatvės pensijos 
numeris, tai samdytojas priva
lo pąkĮaųstį darbininko. : 1

5 Jeigu kąį kurie darbi
ninkui dirba ne pas vieną, bet 
pas kelis samdytojus, tai jiems 
visvien pasilieka tik vienas ir 
tas pats senatvės ųienšijos nu
meris. i

6 — Jei darbiniųkas pasi
traukia iš darbo, tai nė^a rei
kalo pranešti iąpįe tai Sociąlio 
Saugųipo Tarybai; '

7 — Jeigu kuris darbinin
kas dar neturį numerio, tai jis 
ir be numerio gali gauti darbų; 
stoką pųmęyįp perą klitftįs 
darbui gąųfi, Tąčiaų guvus dar
bų patąrtįpą tuojau įsigyti pu- 
;merį. Rąįtąytiną įsigyti jį net 
netūrįpt darbo.

' 8 — Ęęiį:ąjąyipiąi įšpiąkėjir 
mų sepątyės pepsįjų tų dąr- 
bininkų) kurie sulaukė 65 me
tų nuo 1 .dienos 1937 metų, ąr^ 
ba kurie į tą laiką mirė, rpį- 
kia siųsti į Socialio Saugumo' 
ofisų ą<įresŲ 173 Węst. Madi- 
son Street (Chicagoj).. Pana
šus ofisai randasi taipgi Mil- 
waukęe mieste, Qreęp Bąy, 
Fond - dų Lac, Ęąst £t. Leųis, 
Pebrią, ^prįpgfįeldle, lųdiąpą- 

'polis, Ęyąnsyillę įr Spplth įjep^ 
visi jie priklauso Ghicągps 

apskričiui*
9 Samdytojai privalo at

imti tam tikrą dąjį iš darbinįp- 
;ko mpkę^tieą- į senątyes pęn- 
sijų fondą, nežiūrint ar darbi
ninkai yrą gąvę sępatvės pep- 
sijų numerius, ar dar nėra ga
vę; darbininkai numerius gąųs.

1Q — Ipfprmąęįją . kai JpĮ 
.taksų gąlįmą' gąutį.Jš ¥i.dąųs 
'pajaipų biuro (Iptęrpąl Ręvę- 
nue Bureau). ,

11 — Smulkių žinių apie 
darbininkė gąųpapįiį sepątyės 
pensijos numerį nereikalauja
ma; užtenka tik išpildyti for
mą 'S§-|; kita formą, būtent 
ŠS-2 ir SS-2a, bute išsiuntinėk

Iš Lietuvos Jaunimo 
Neprigulmingo Ra

telio susiirnkimo
> * i r A'1 1l4*•0 •' ■ 1 • -*'

Lietuvos Jauhįmo Neprigiil- 
mingo Rątplįo i valdyba tuTėjo 
mėnesinį šų^Ęlkimą kovo Į4 
dienų 3 valandų po pietų Mil
dos svetainėje^ 3142 So. Ilal- 
Sted Street. ■

Nariai atšilankė beveik
nes žinojo, kad bus svarstomi 
svarbus reikalai. Buvo renka
mas naujas ratelio pirminin
kas, sekretorius ir iždininkas. 

v ' .■ ’ C • .V'

Pirmininko reikalas pasirodė 
svarbiausias iv esmėj toks: 
Tūlų laikų atgal ratelio valdy
ba nužiūrėjo kai kųriuęs ne
reguliarumus grąžinime ratelio 
ffojidų iždininkui. Taigi ėjęs iž
do globėjo pareigas Antanas 
Pavilionis, yįęe-pivmminkas 
Stąpislovas Bogužąs, Helen 2ą- 
sitaitis ir korespondentas Adol- 
/fas J. Butkus atsilankė pas 
batelio pirmininkų į namus ir 
paprašė jį parodyti visas kvi- 
;tiąs ir pasakyti kiek liko pini
gų. Tačiau pirmininkas atsila
ikė tai padarytį. Jis ir ten pat 
suspenduotas.

Pirmininkas pareiškė, kad 
ateinantį susirinkimą jis L pa
rodys višką. Kovo 14 dienų 
įvyko tas susirinkimas. Pirmi
ninkas šiame 1( suvirinkime, pri
ėjęs prie sekretoriaus, įteikė 
jiam visas popieras ir kartu 
savo rezignacijų.! Tačiau tuo 
?nereguliarųmaijiSų fondais ne
buvo išlygintieji ) Rątelis - jam 
davė laiko ■ vieną savaitę nere^- 
guliarumams išlyginti ir rei
kalaus, kad jis išlygintų.

Susirinkime-taipgi įteikė re
zignaciją Brgnųis (Gediminas. 
Teko papildyti valdybą. ’ Į ją 
išrinkti šie ašmenys: pirmi- 
iųįnkas Antanas Pavilioijiv, se
kretorius Alfred’as J. Butkus,

'.........r-*-——r- '• 1 i."*r"f

Urba Elower Shoppęj
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms—I

Ranhietams-^Laidotuvėms— I
Pąpuošiinąms. 1

4180 Archer A venue I
Phone LAFAYETTĘ 6W)9

-T-“ • ■ " ■   r------- r-—r——  ——

PRANCHRA JAUGIENĖ (pę 
tjeyąiH Rpziąskaitė)

Ręrsįskyre su , šiuo pągąupu 
kovo |7 d., vai. vak-1937 
pj., sulaukus ;pusė,s amž., gi- 
nui.s . Tauragės apskr., Girkal
nio parap., Pavidainių kaime.

'Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliam^, nubudime 

vyrą Izidorių, 2 supus: Izido
rių ir Stanislovą, dukterį A- 
dpįfįną ir žeptą Pranciškų 
Rudminus, 2 anūkes: Jbšephi- 
ne ir Angelinė,'.2 broliu: Vik
torą ir Izidorių Bražinskus ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj 
jj£ųlj Stanislovą ir ^es.ęrį IJr- 
'^ųnąs , 44^3 So.
Wood St. Laidotuvės įvyks 
Antradieni, kpv9 Ž3 d., 8:99 
yąl. ryto ;Š nąmų Į šv.: Kry
žiaus pąrąp. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedųįmgos pamaldos 
ųŽ velionės f iela, .0 >. ten 
bus nulydėta' i SV. Kazimiero

gįen.ės. giminės, draugai įr pa- 
žįstąmi esat nuoširdžiai kvie- 
čiąpil dalyvauti, laidotuvėse ir 

į suteikti jai paskutinį patąrna- 
' Vilną ir atsisyeįkimmą.
> Nulipdę liekame, :
' s yyras, sunal duktė, žentaą, 

ąmikes, broliai ir giįįipęš,
Pątąrnabja laid. dir. J. F. Eu- 

. cleikis, Tel. Yąrds 1741.deikis,

Sofija Ambrozaitė, sckr

Smulkių žinių apie

Chicagos parkų distriktp 
prezidentas '^R. J. Dunham prą- 
neša, kad Garfield ir Lincoln 
parkų konservatorijose šešta
dienį, koyo 27 dieną,, atsidarp 
pavasarinės gėlių parodos.

Abiejuose parkuose parodos 
tęsis iki balandžio 11 dienos.

’ Jžanga visiems veltui. Paro
dos bus atidarytos nuo 8 va
landos ryto iki 10 valandos va
karo kasdien, reiškia, ir sek- 
mac^ieniais*

Jei atsilankys į parodą gru
pės, kaip pav. nąriai ar narės 
kliųbų, draugijų ar kuopų, tai 
specialiai palydovai teiks pa
aiškinimus apsilankiusiųjų gru
pėms. 
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Nors ir užeitų skaisčios ko

vo mėnesio dienos,x tačiau ne
skubėkite atidengti tuos aug
menis, kurie btfvo apvynioti 
žiemai. , Tokis įspėjimas ama- 
toriams sodininkams duoda 
Chicagos parkų tarybos gene- 
ralis superintendentas Geo. T. 
Donohue. '

Jisai nurodo, kad augmenys 
bijvo apvynioti arjia padengti 
ne tiek tikslų apsaugoti juos 
nup sušalimo, kiek palaikyti

s šaknims, /ei 
Uždanga bus nuimta peranksti 
ir dėka šiltų dienų augmenys 
pradės veikti, tai užėjusios 
naujos šalnos gali visai pakir
sti ąugnąenų gyvybę.

P-nas Donohue sako, kad 
dabartiniu laiku galima tik pa- 
liuosuoti uždangas, o visai jas 
nuimti pavartų apie pabaigą 
kovo, kai šalnų pavojus galima 
sakyti, visai išnyksta.

CLASSIFIEDADS
TeL Victory 4965 
STOGDENGYST į

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

BRIDGEPORT ROOFJNG CO. 
3216 So. Halsted Street

Pasikorė Biznierius

Furalture & l'ixtures
RrTiandai-Itaiaai ; ‘

Pasikorė John R- Rcesman, 
27, 2223 Payne street, Evans- 
tpno mokyklos krautuvės ve
dėjas.

• COAL.
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

egg'ZZZZZZ
NUT ...................
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIŪOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

TON.

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$4.75

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ............... ................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas1': a

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

RAPP STORAGE FURNITURJS
_ 5746 So. Ashland Avė.

’ Miscellaneous
Įvairus Į _ ’

TURIU PARDUOTI REFRIGE- 
RATOR1Ų, plaunamą mašiną, ir vą>- 
cuum cleaner pigiai.. ./

2641 West 71st Street.
Vartoti Automobiliai

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

/iždo globėjas Boleslovas Leks- 
’na.

Nauju narių prisirašė pen
ki. Svarstyta ir daugiau svar
bių rateliui klausimų. Po su
sirinkimo buvo šokiai.

— Alfred’as J. Butkus.

LOVEIKIS ^etegramui68 ■■V V Visas Pasaulio
.........'».... . "i1 1 Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

i ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Business Chances 
rardavimui BUntai

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

........ 3151 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

JOHN ADAMS 
gyveno po adresu 1X413 So. 

Spaulding Avenue 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 4:30 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Damelių kaime.

Amerikoj išgyveno 38 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

sūnų t)aniel, dukterį Anną, se
serį Helen ir švogerį John 
Atols ir gimines. Del platesnių 
ž’.nių šaukite Kedzie 9411.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks treč., kovo 
24 diena, 8:00 vąl. ryto iš Eu- 
dėikio koplyčios į Šy.’ Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
pįnes.

Visi A. A. John Adanjs gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kvięčįami dą- 
lyvauti ląidotuvese ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą' įr 
ątsįsyeikihimą.

Nuliūdę liekame, 
supųą, duktė, sesuo, šyogerįs 

ir gimines.
Pątarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis. Tel. Yąrds 1741.

WALTER JURIS
Persiskyrė Su šiuo pasauliu 

kbvp 19 d., 0:00 vai. rytą, 
1937 m., sulaukęs 42 metus 
amž., gimęs Titavėnų parap., 
ir mieste.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
paliko dideliame puliudime 

moterį Michaliną, po tėvais Lan- 
sberg, 2 surius Walter ir Hen
ry, dukterį Genevieve, seserį „ 
Maria Ryseff, švogerį Louis, 
2 broliu Joseph, brolienę Ste- 
fanie ir jų šeimyną ir Stanley 
brolienę Spphie ir jų šeimy
ną, pusbrolį Charles Staut- 
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2455 West 
43rd štįret. Tol. Ląf. 2797.

Laidotuvės įvyks pirm., ko
vo 22 d., 1:30 vai. po pietų 
iš nanuf bus nulydėtas į Tau
tiškas'kapines.-

Viši Ą. A. Walter Jųris gi
minės, draugai ir pažįstami 
esatnuošįrdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse įY suteikti 
jam pa^ųjinį1 patąrnąvimą ir 
atsisvėiicmĮiąą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, SJIimb, cjpfcte, spsuo, 

f brplląi ir gamines.
Patarnaują laid. dir. L J. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

.■■■■'R! !■■'■ *■■'. 'Iiikji.jjj.i^įilii i.4i;n)U,. IA

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS
* a JOHN GAUBAS

Musų Skladas Užlaiko Didžiausi l’asirinkijųą Visokių tarimų’ 
y y . MES PRISTATOME I JŪSŲ NAMUS.

MONARCH LIQUOR COMPANY 
3529 S. Halsted St Tel. Boulevard 7258

EM. 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

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street1 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

CLASSIFIEDADS
Situation Wanted 

Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už porterį a¥ba 
dirbti ant ūkės. Esu patyręs, negir- 
duoldis i? darbštus. Rašykit, Box 
Nr. 586, Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street. ■_____  ’

ilęip U anted — AIaie 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA INSURANCE sa- 
lesmopų 2400 W. Madispn Street, 
kambarys 332.__________________

Help VVanted Feniale
' _ fĮairbįnijįkįu

PATYRUSI MERGINA bendram 
ųamų darbui, geri namai, nėra kūdi
kių nė skalbimo, $6—$7.

Irying 9J63.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, būti, $6.00 vienas vaikas. 
Rosen, 5535 Everctt, Hyde Park 
9694. »•1 ■■ .4 1 . 11 . 11 . . ■. >

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui, lengvas skalbimas, 
mėgti vaikus, maža, šeima, būti, 
$8.00 j Spaulding 5989.

JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui, 6 kąrnbarių apartmen- 
tas, nėra skalbimo, nė virimo, nė 
vaikų, eiti. Sjinnyside 2610.

MERGINA NAMŲ DARBUI, len
gvas skalbimas, virti, būti, 2 suau
gę, mergina 12; liudymas. $7.00. .

Drexel 1332.

REIKIĄ JĄUNQS AR VIpUR- 
AMžEŠ moto bendram namų dar
bui. Liudymaę. Kreipkitės Fėldmąn 
Rros., 69 So, Water Market.

jPĄTYpusi Virėja, 20—35, kie£ 
ruošos darbų, pėra skalbimo, ąayas 
kambaryj $10—-$12, Fairfąx 0948.

Finanąai-Paąkolois

REIKALINGĄ PINIGŲ ąnt mor- 
gičlų nup $1000.00 iki $5,000.00/

Praneškite Lithuąnian Buildimr 
and Loan Asspciątion, 1739 Sou£b 
Hpį^ted ' gt„ Chi'cagp, IU.

FjįrnisbM Rooms
RENDON KAMBARYS, apšildo^ 

mas. Be valgio — netoli gatvfekarių 
6437 So. Campbell.

Remkįtę tuos, kurio 
. garsinasi 

“NAUJIENOSE”

į PAIEŠKOMAS JUOZAPAS PA- 
j TUMAS, girdėjau, kad dabar yra 
atvažiavęs į Chicago. Prašau jį patį 
ar žinančius apie jį pranešti.

JOHN SAMULIS
1708 So. Union _Avė.

Jb’arms tor Sale
ŲklaDlPą^dąvMįiLH ' J’"

PARSIDUODA AštuoniasdeŠįnits 
akrų geros žemės, ganykta su te
kančiu vandeniu, puikus budinkdi. 
Su ar be stako, įrankiais. Arti mie
sto, mokykla. Išmokėjimai.
Mr. Jacob Pieczyncki, R. 2, Box 
18a, Scottville, Mich.

JEF NORI GRAŽAUS ir laisvo 
gyvepimo ir tikro bargeno, tai kaip 
tiktai jūsų ir laukia—40 akrų ge
ros žemės; geri, budinkai prie ce- 
m^Ljtįąin kjeJ.io, .ęlektrika ir vanduo 
kaip mieste. Gyvenimas kaip rojuje. 
Rašykite Farmeris, 3740 W. 80th 
Place. Farma randasi Mich. 2.30 
myįių nuo Chicagos. . .

Real Estate For Sale •

GREITAM pardąvimui, kad likvi
duoti nuosavybę <1 aukštų muro bų- 
dirikas prie Canalport Avenue — 
$1,660.00. H. C. Zuttermeister and 
Co., 2101 Sq. Halsted St p

PARSIDUODA BUSINESS PRO- 
PERTY labai gera vieta dėl teverno. 

4071 Archer Avė. 
Sav. ant antrų lubų.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiai, dviejų kąru garąžas už ..na
mų kainą. 6515 So. Ashland Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30*125 Mąr- 

quette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willpw Springs namas su didėliu 
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 Ipšurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ha^ 
mus., lotus, biznius ir; tarmes; iųšlu- 
riname namus, rakandus ir ąųte", 
mobilias. Taipgi turime daug J?gėrų 
namų pardavimui arba mainymui, už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas, 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pki tos *

4(531 SO. ASu^AND AVĖ.
Ofisas 2-jros lubos su / J.. Grish

Pavaąaryj žmopės 
PERKA IR MĄINO 
NAMUS.

NĄUJIENŲ 
ęiĄHSJNl^US Z 

VISI SKĄįfO^
* . ■ «

RENDOS KĮLA
Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
PARGENĮJS.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
t » ■ ■ ■*

Musu apgarsinimų kainos 
prieųiamęs. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidų. '

. • I r-'.ji
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RUOŠIASI GENERALIAM RAKANDŲ PRA 
MONĖS STREIKUI CHIC AGOJ

- —t—------------------------ - ,,
C.I.O. Organizuos tekstilio pramonę nežiū

rint algų kėlimo

Ryšy su rakandų pramones 
darbininkų organizavimu, Juo- 

Rakandų pramonės unija, er Co., darbininkai. Bendrovė, 
United Brotherhood of Car- kuri randasi adresu, 656 N. 
penters and Joiners of Ame-ĮWestern avenue, gamina įvai- 
rica, šeštadienį nutarė paskelb-‘ rius žiburius. Penktadienį pa
ti streikų visose Chicagos ra- skelbė lokautų ‘savo darbinin- 
kandų dirbtuvėse, kurios ne- kams. 
pasirašys ’ sutarties' su unija 
pirm gegužes 1 d.. , j

Rakandų darbininkų Chica- zas Sat, lietuvių sekcijos at- 
goje yra apie 21,000, o dirbtu-I stovas, prisiuntė “Naujienoms” 
vių yra apie 200r

Organizacinę kompanija Chi
cagoje ir vakarinėse valstijo
se varo Victiąr Failla, preziden- 
tas* ..'v-Ašfer

C.I.O. ■ vąkiiį paskelbė, kad 
varys tekstilio’ pramonės orga
nizavimų pirmyn, nežiūrint al
gų kėlimų, kuriais firmos no- 

<ri unijoms užbėgti už akių. 
Organizavimo darbui vadovau
ja Frank Rosenblum, Amalga- 
meitų centro valdybos narys, 
kuris buvo paskirtas Chicagos 
C.I.O. skyriau*s viršininku. C. 
1.0. ofisas Chicagoje randasi 
Amalgameitų rūmuose, ties 333 
South Ashland avenue.

Rosenblum pareiškė, kad du 
tekstilio streikai jau vyksta 
Chicagoj ir apielinkėje. Apie 
1,200 darbininkų streikuoja 
Ileineman Šilk Corporation, 
2701 Armitage avenue, ir Au
rora Cotton 
Darbininkai 
pakėlimo ir 
mo.

C.I.O. pereitos savaitės pa
baigoje išdavė narystės čarte- 
rį naujai unijai, United No- 
velty Workers of America, ku
rių suorganizavo Agnini-Sing-

■sekama pareiškimų:
“KAS NAUJO RAKANDŲ Iš-

didrbe.jų frante
“Rakandų (furniture) pra

monėje yra didelio darbinin
kų sujudimo dėl nežmoniško 
darbininkų išnaudojimo. Blai
vu protu ir šaltai bei rimtai 
pasvarsčius, kas galima kal
tinti: darbininkai ar darbda
viai už kilusius nesusiprati
mus? Patyręs ir lavintas dar-

už tų savaitę 
Na, ir kaip 
šeimyna pra

Mills, Auroroj, 
reikalauja algų 
C.I.O. pripažini-

tę laiko, gauna 
$15.00—$18.00. 
tam žmogui su 
gyventi? O lito
vargšas darbininkas, kuris ne
gali sudurti galo su galu, sa
vo kruvinu prakaitu įramones 
savininkui kartais padirba iki 
1/5% gryno pelno. Kur čionai 
teisybė, ir kas vertas simpati
jos ir pasigailėjimo? , 

, • ' i 1

“Porcijų' savaitę buvo kilęs 
streikas Hanson Bros, dirbtu
vėje. Streikas tęsėsi 5 dienas. 
Darbininkai išėjo laimėtojais. 
Užpcreitą šeštadienį kilo strei
kas Butler Specialių .Co. Jis 
buvo laimėtas.

Mitingai.
“Pereitų antradienio vakarų

įvyko mitingas
Workers’ Local No. 1608. Su 
sirinkiinai įvyksta kas antra
dienis Workcrs Ųycęum salo
je, No. 3, prie KedziČ ir Ogden 
gatvių. Į pereitų susirinkimų 
atsilankė labai daug naujų 
narių, Apie 260 užsimokėjo 
duokles ir .tapo nariais, apie

nartais. ’ f
“Pereitas susirinkimas 

labai <
bu

vo labai < entuziastiškas. Sve
tainė buvo taip pilnų, kad vi
siems neužteko sėdynių. Ma
tėsi daugelis ir lietuvių. • 
Į Karpen ir Ženith darbi

ninkus.
“Mums yra žinoma, kad šio

je pramonėje dirba a tūkstan
čiai ir lietuvių, ypatingai dau
gelis lietuvių dirba pas Kar
pen Bros, ir Zenitji Radio 
Corp, Šiose vietose irgi yra be
gėdiškas išnaudojimas. Tadgi, 
broli lietuvi, “Furniture Wor- 
kersb brolija ir tavė kviečia 
į savo draugijų, Įstodamas į 
unija nieko nepralaimėsi, bet 
geresnę ateitį tikrai; laimėsi. 
Tad nieko nelaukdamas pat
sai atvyk ir atsivesk savo 
draugų. Įstojimas į unijų vos 
tik $2.00. Negalintiems užsi
mokėti įstojimo duoklės bus 
palaukta, bet atminkite, kad 
$2.00 tik iki kovi 24. Po tam 
bus pakelta.

“Taigi, butų pageidaujama, 
kad išvirs minėtų dviejų dirb
tuvių, sekantį antradienį at
silankytų kuo didžiausias 
skaičius. Nes-, atminkite^ tą, 
kad laimėjimas bus uztikrin- 
las lik su jusų atsilankymu ir 
jūsų koperavimu. Be jūsų pa
gelbės '“Furniture Workers” 
brolija, nors vir kaip norėtų 
jums pagelbėti, bet ir jūsų pa
čių pagelbos,'jį yra bejėgė....( 

“Tolimesni įvykiai rakandų 
pramonėje, kaip galint dažnai 
bus parnešami “Naujienose” 
ir žingeidąujantys tuo klau- ^Vienas

4<> *'Dr. Winskunas At
gaivino šešis Dujų 

Apsvaigintus

Vos nenumirė dėl degančio 
viitvUVės pečiaus

A X' •' ’’■■■ -

Lietuvis daktaras, Felix Win- 
skunas, 2305 South Leav^tt st:, 
naktį iš šeštac^efiio j sekmadie
nį skubiai dirbdamas atgaivino 
šešis žmoneę.^ lęuiie buvo aps
vaigę nuo nuį.di^igų dujų.

< Moteriškė.® jbs šeši ; vaikai 
veikiausiai būtų numirę, jei 
kaip tik i laikų-pėbutų parėję; 
namo šeimynoj $mva, Matthevv 
Naubatier, ^sisjPrihceton ave.^

\ ilądęš žiboi# Jy Vaikus be 
menės, .fJaubAer pašaukė Dr. 
Winsku;bįų% .

Felicija vėliau vi S lis septynis 
išgabeno apskričio ligoninėn ir 
ten pasirodė, kad pavojus gy
vybėms buvo praėjęs.

Jie yra, Justina Naubauer, 
37 metų, Louis, 13, Mary, 12, 
Matas, 8, George, 7, Harold, 6, 
ir Raymond, 3 mėtų.

,Visi septyni, moteriškė ir vai
kai, apsvaigo mio dujų, kurios 
sunkėsi iš gasinio pečiaus vir

simu lai seka “Naujienas”. 
Ne,s tik “Naujienose” bus vis
kas teisingai ir smulkmeniš
kai pranešama. Pastebėtina 
vieiias dalykas, kad Chicagos 
didieji juodlapiai bando mu
sų judėjimų užgniaužti. Taip, 
rodosi, kad čionai nieko to
kio ypatingo nėra, o jeigu 
kal’tais kas ir telpa, tai reikia 
su ^padidinamu stiklu ieškoti. 
Tik vienas “Daily Times” ką 
mums simpanižupja.” ./

įas ’A’š \^t*jdųdžiamų.”

Rado Negyvą Žmo
gų Su Kulka Širdyj

Prię 71st ir Green gatvių 
kampo buvo rastas1 negyvas, 60 
metų vyras, Bert Fokkens, 7103 
Emerald avenue. Daktarai spė
jo, kad jis mirė nuo širdies li
gos; Bet balsamuotojas, rengda
mas kūnų palaidojimui, rado 
kulkų širdyj.

Nusibodo Gyventi 
Su Teta; Bandė 

Pabėgti
pi-Pasiėmęs $10 sutaupytų 

nigų, 14 metų berniukas, Dale 
Sandora nusipirko buso bilietų 
į. Detroitu , ir išvažiavo. Vos 
spėjo išlipti iš> bušo, policija 
tuoj berniukų pasodino ant ki
to buso ir išsiuptė atgal Chica- 
gon.

Berniukas bandė nepasekmin- 
gai pabėgti iš namų, nes “nusi
bodo jam gyventi su teta”. Tai 
tetai, 1441 Floumoy, buvo pa
vesta jaunuolį globoti. Tėvai 
persiskyrę.

Susidūrė Trokas-G a t- 
viakaris: Du Sužeisti
Du žmones buvo sužeisti, kai' 

prię 39’tos ir Wentworth susi
darė gatviakaris su troku.

Suėmė 11 už Blogų W. 
P. A. Čekių Platinimą

Chicagoje ir kituose stambes
niuose miestuose federaliai 
agentai suėmė 11 vyrų ir mo
terų. už netikusių WPA čekių 
platinimų.

Chicagoje detektyvai suėmė 
dvi moteriškes, Jea’nnette Rug- 
giero ir Therese Verri.

Piaustė Pirštus 
Townof lakietei Rei
kalaudami Pinigų

Trys plėšikai žiauriai kankino 
moteriškę

T0WN OF LAKE. — Trys 
jauni plėšikai naktį iš šeštadie
nio į sekmadienį užpuolė town- 
oflakietę, Patsy Bober, 25 me
tų. Ji buvo namie pati viena, 
ir įsileido plėšikus kai išgirdo 
skambutį, manydama, kad tai 
jos vyras.

Plėšikai pareikalavo pinigų. 
Bet kai moteriškė atsisakė pa
rodyti, kur jie yra, tai plėšikai 
ėmė pjaustyti jai pirštus su 
žirklėmis. Kankindami moteriš
kę jie juokėsi.

Negalėdama skausmo pakęs
ti, Mrs. Bober atidavė plėši
kams $35, kuriuos buvo gavusi 
alga iš Armour and Co. Bober 
gyvena ądresu 4732 So. Wood 
street.

Svarbu tėvams ir vaikams

gat- 
pra- 

ir

Pavasaris jau čia. Tuojau 
vaikai ir mergaitės pradės žai
sti didesnėmis grupėmis 
vėse, kur jiems grūmoja 
važiuojančių automobilių 
trokų pavojus.

Taigi Chicagos Pramogų Ko
misijos pildantysis sekretorius.., 
Edward L. Burchard įspėja tė- • 
vus, kad jie ragintu savo vai-'
kus žaisti tuščiuose lotuose, o prie Leif Erickson Drive ir 
ne gatvėse. P-nas Burchard Oakwood bulvaro apvirto poli- 
nurodo, kad WPA darbininkai cijos patrolka. Ji gabeno dvi 
nuvalė ir išlygino daugiau* kaip 'sergančias moteriškes į ligoni- 
1,400 lotų, didesni^ ir mažės- nę. Abi buvo lengvai sužeis- 
fnių, kurie yra kaip tik tinka-“ tos. Jos yra, > Francis Malecki, 
mos vietos taip bolėms svai- 20, 8708 Baltimore avenue ir 
•dyti, kaip ir kitokioms pramo- ' K. Kalinowski, 63, 9110 South 
goms. Chieago avenue.

Ieško Pražuvusio 
Brokerio; Trūk

sta $40,000
Chicagos ir kitų miestų poli

cija ieško Chicagos brokerio, 
Ralph C. Kent, 7 N. Dearbom 
street. Kent pražuvo kelias die
nas atgal. Jo knygose buvo ras
ta $40,000 trukumas. Kent gy
veno su šeimyna prie 7343 
Yates avė. *

Pavasaris Prasidėjo 
Kaip Pavasaris Pri

valo Prasidėti
te

liet pavasarinės suknelės dar 
tebėra krautuvių languose

prasidejo- pavasaris, 
buvo graži, saulėta,

Vakar
Diena

nors truputį vėsoka. Pavasari
nių suknelių ir siutų dar ne
teko matyti. Jie tebėra krau
tuvių languose. Visi dar vaikš
čiojo su kailiniais ir sunkiais 
paltais.

Užvakar, atsisveikindama iki 
ateinančio lapkričio, žiema da
vė chicagiečiams ir sniego, ir 
ledų ir lietaus.

Oficialiai pavasaris prasidė
jo 6:45 valandų vakare, šešta- 
djenį. ‘

Apvirto Patrolka
Sužeistos dvi moterys

Kelyje į apskričio ligoninę,

• ū'

Sprogimas Texas Mokykloj Nuo Nitroglicerino ar Dujų
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LAIMINGAS — Jaunas 
mokinys, kuris buvo sužei
stas, bet džiaugiasi išlikęs 
gyvas New London, Texas 
mokyklos sprogime. Žuvo 
siivirš 500 mokinių. Spėja, 
kad nelaimė įvyko nuo ni- 
troglicerinos ir (ar) dujų. 
(Žiūrėk žinių).

SUKILIMO AUKOS—Na
mų, duonpelnių netekusios 
ispanės su vaikais prie mai
sto dalinimo stoties Sala- 
mancoje, Ispanijoje. Sukili
me jau žuvo apie milionas 
vyrų, o kiek materialių nuo 
stolių padaryta gyvento
jams, sunku ir apskaityti. 
Paskutiniuose keliuose mū
šiuose sukilėliai skaudžiai 
pralaimėjo.

“ANTROJI MOTERIŠKE 
—Miss Helen Stencelis, 22 
metų mergina, su kuria 
nušautasis Maddox’ienės 
vyras palaikė santykius. 
Laike ginčo dėl merginos, 
vyras buvo nušautas.

- JUDAS IR SALOMĖJA — Kunigas Vincent Ho^son, “Judošius” ir Miss Pamela 
Foster — “Salomėja” religiniam vaidininle, “Didybės Karalius”, kuris buvo pasta
tytas 'Londone, Anglijoje. Vaidinimas paremtas Jėzaus gyveniniu. Jame dalyvauja 
1,000 vaidintojų. Naujienų-Acme Photo

PARODO KAIP VYRĄ 
NUŠOVĖ — Chicagietes 
Stella Maddox parodo 
kaip ji laikė revolverį, 
gąsdindama neištikimų vy
rą, kad nusižudys. Besitą
sant, vyras atsuko revdl- 
verį į save. Netikėtai pa
trauktas gaidukas paleido 
kulkų, kuri įstrigo Mad- 
dox’o šone, ir atnešė jam 
mirtį.

TAXI ŠOFERIŲ ŪPAS PAKILĘS —Vaizdas streikuojančių taxi šoferių mi
tinge, kur buvo kalbama apie tolimesnės kovo planus už geresnes darbo sąlygas 

ir unijos pripažinimų. Šoferiai entuziasti škai ryžosi kovoti, kol reikalavimai bus 
patenkinti. * , / . ,

TEISIAMAS Už ŽMONOS NUŽUDYMĄ — Dr. 
Frank Furch, Jr., (viduryje) vedamas iš kriminalio tei
smo, kur prasidėjo jo byla dėl buvusios žmonos, Norma 
Schmidt nužudymų. Furch aiškinosi esąs nekaltas.

; į, Naujienų-Acme Photo

“NEPAKLUSNUSIS KA
LINYS” — Šis paveikslas 
parodo kiek vietos turi ir 
kaip “gyvena” “nepakl|.is- 
nusis kalinys” miniaturi- 
niam kalėjime, kurie pla
čiai naudojami Tennessee 
valstijoje. Duris uždarius 
šviėšos beveik nėra. Oras 
įeina per mužas skylutes 
“kalėjimo” viršuj.

Naujienų-Acme Photo

“Va, šitaip man vyras 
iškėlė rankų, o revolveris 
šovė”, pasakojo Maddox’- 
ienė, suimta ir atgabenta 
j koronerio tyrinėjimų, 
kur ji aiškinosi dėl vyro 
nušovimo.




