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Teisėjas Hughes Priešinasi 
Reformavimui Teismo

“M A į ITALŲ KAREIVIAI
BĖGA GUADALA-

JARA FRONTE

Teismo padidinimas nepadidinsąsiąs teis 
mo veiklumo, sako teismo pirmininkas
WASHINGTON, 

Senatorius Wheeler šiandie se
nato teisminiam komitetu*! 
perskaitė laišką augščiausiojo 
teismo pirmininko Charles 
Evans Hughes, kuriame Hu
ghes išreiškia griežtą pasiprie
šinimą prezidento pasiūlytam 
reformavimui augščiausiojo 
teismo.

Teismo pirmininkas 
sako, kad prezidento 
mas padidinti teisėjų 
nė kiek nepadidinsiąs
veiklumo, tik dar labiau teis
mo veiklumą sumažinsiąs, nes 
esant didesniam 
jų bus sunkiau 
styti ir susitarti 
džių. Dabar gi, 
užsivilkusių bylų

Apie1 reikalą įlieti į augš- 
čiausįjį teismą “naujo kraujo” 
teismo pirmininkas Hughes 
nekalba.

kovo 22.— formavimu*! ir vieton 
konstitucinę pataisą, 
pravesti užimtų gal 
metų.

(Dabar teismas yra 
pasidalinęs. Penki
griežti atgaleiviai, kurie 
griežtai nusistatę prieš 
kokias prezidento praye- 

kongrese sociales ir

to siūlo 
kuria 

keliolika

Bėga viską palikę taip greitai, 
kad lojalistai neįstengia juos

< pasivyti.

Hughes 
pasiūly
siančius 

teismo

skaičiui teisė- 
bylas apsvar- 
del nuospren- 
sako Hughes, 
teisme nesą.fe

beviltiš- 
teisejai
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Iš devy- 
virš 70

su pilna

kai 
yra 
yra 
bet
damas 
ekonomines reformas. Tai bu
vusieji stambių korporacijų 
advokatai, kurie ir teisme gi
na vien tų korporacijų reika
lus. Trys teisėjai yra libera
lai, o Hughes šokinėja tai prie 
vienų, tai prie kitų, 
nių teisėjų šeši yra 
metų amžiaus ir turi 
įsitraukti iš teismo
pensija. Keli jų manė pasi
traukti, nes yra liguisti ir su
senę, bet Rooseveltui laimėjus 
rinkimus jie dabar apie.pasi
traukimą ir negalvoja, nes ta
da nebegalėtų trukdyti libera
liško prezidento veikimo. Tad 
prezidentas ir siūlo prie šių 
šešių susenusių teisėjų priskir
ti šešis jaunesnius, liberališ- 
kesnius teisėjus, taip kad pats

Hughes tvirtina, kad jo 
nuomonei pritarę taipjau tei
sėjai Brandeis ir Van Devan- 
ter, taipjau ir kiti teisėjai.

Pats senatorius Wheeler su
dideliu smagumu perskaitė teismas “ pasidarytų .č" liberaliai 
Hughes laišką, nes jis taipjau kesnis, labiau atitinkąs šių ląį- 
nepritaria skubiam teismo re- kų dvasiai).

PABAIGTA LAIDO-isc'linijot * naud°j? sveti?ą j gasą mokyklos apšildymui. Jis 
TI ŽUVUSIEJI MO-:sak? kad j,am !,l'tų b,uvf ’T nešta, jei kas kitas butų da

vęs tokį susitikimą.
šiandie tuo klausimu liudi

jo mokyklos viršininkas Shaw, 
kurio sūnūs žuvo nelaimėj, o 
ir pats liko lengvai sužeistas. 
Jis prisipažino, kad mokykla 
naudojosi natūraliu gasu1 ne
teisėtai. • Esą jis prašęs Pa
rade Gas Co. superintendento 
Clover leidimo, bet jis neda
vęs leidimo, nors ir nesiprie
šino mokyklos prijungimui sa
vo pervadų prie kompanijos li- 
hijos. Tik įspėjęs, kad moky
kla gali būti bile laiku sulai
kyta nuo naudojimo gaso. Bet 
jis, : 
pirkti 
gasas 
j imas 
jis ir 
riams 
vadas 
nijos. 
prieš 
so esančiais apšildymo apara
tais.

(Vakar Chicagos mokyklos 
viena minute tylos paminėjo 
šią baisią Texas mokyklos ne
laimę. Teismo kamantinėj i- 
mu’ose dalyvauja ir Chicagos 

‘mokyklų atstovas, kuris sako
si sužinosiąs iš tyrinėjimų ką 
gero ir Chicagos mokykloms).

KYKLOJE
Mokykla 

gasą 
įtaisų 
si.

be leidimo prijungė 
prie savo apšildymo 
ir tuo gasu naudojo-

LONDON, Tex., kovoNEW
22. — Po visos nakties laido
jimo, šiandie ryte liko baigtas 
laidojimas žuvusiųjų eksplozi
joj vietos mokykloj.

Atėjus rytui dar buvo ne
palaidoti septyni žuvusieji, bet 
juos ž palaidota vėliau dieną. 
Kęli žuvusiųjų liko išsiųsti pa
laidojimui kituose miestifose.

Bet dar ir dabar dar nėra 
oficialiai nustatytas skaičius 
žuvusiųjų. Tas skaičius svy
ruoja tarp 455 ir 503. Kol ne
bus oficialiai nustatytas skai
čius žuvusių, atsakomingi val
dininkai atsisako daryti spė
liojimus dėl tikro skaičiaus 
žuvusių.

Milicijos teismas tęsia tyri
nėjimus nelaimės priežasties.

Vakar teismui liudijo Parade 
Gas Co. laukų foreman’as 
Clark, kad mokykla be jo ži
nios ir sutikimo prijungė savo 
pervadas prie kompanijos ga-

Shaw, nematęs reikalo 
gasą mokyklai, kuomet 
yra bereikalingai eikvo- 
aliejaus laukuose. Tad 
įsakęs mokyklos janito- 
prijungti mokyklos per- 
prfe tos kompanijos li- 
Be to jis buvo įspėtas 
naudojimą naturalio ga-

ORR S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
.našauja:

Galbūt > tarpais bus lietaus; 
maža permaina temperatūro
je.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
6:04.

PLAINSFIELD, N. J., kovo 
'22. —- Savo namuose nežino
mo puoliko naktį liko nužudy
ta Mrs. Kadesh, 60 m., o jos 
duktė Bessie, 23 m., liko gal 
mirtinai sužeista. Jos buvo su
muštos geležgaliu ir paskui 
subadytos šriubasukiu. Nužu
dytosios vyras yra išvažiavęs 
į Arizoną gydytis.

, CHICAGO. — 
užsienio pirkimo, 
na. pašoko po 5c

Dėlei didelio 
kviečių kal
ant bušelio.

p ' *■

NEW LONDON, TEKĄS — Viršuj: duobkasiai, negalėdami laukti kol vienos laidotuvės pasibaigs, 
kaeQ/ naujas duobes palaidojimui 500 suvirs mokinių, kurie mirė vietos mokyklos sprogime.

Apatiniame paveiksle: prie jų yyksta laidotuves (paveikslo užpakalyje), bet Texąs grabkaliai neturi 
laiktf hiltkit,' kolbos įktibifir'k'al?.grabus, nes dar ..

, .daug daug Runų reikia pakasti/ New London k-apinėse eina “masinė produkcija”. Naujienų-Acme Photos
———.-A. -i.,-..,. ......r-  .. — ......................... ......................... ...... —•—       ............ 1 ...................................... '  ' .................. ' J ■■ 1 —

Detroitas šalina♦

streikierius iš
dirbtuvių

Lojalistai bombar- 
dtioja sukilėlius

MADRIDAS, kovo 22. — Vė
liausi pranešimai rodo, kad 
Italijos kariuomenė Guadalaja- 
ra fronte liko atstumta beveik 
į tas pačias pozicijas, iš ku
rių ji dvi savaitės atgal pra
dėjo savo didįjį ofensyvą. Lo
jalistai jau artinasi prie Al- 
imadrones; yra žinių, kad loja
listai jau ir tą mieštą atsi
ėmė.

Į pietus nuo Aragon vieške
lio lojalistai eina pirmyn ir už
ėmė Yela ir Masegoso be jo
kio pasipriežinimo.

“Mes vis dar ieškome italų”, 
pareiškė lojalistai korespon
dentui. “Ir jokiu būdu ne
įstengiame juos pasivyti”.

Tik prie Padilla de Uita su-* 
kilėliai pasirodė ir bandė loja- 
listams pasipriešinti. Bet pa
sėkoj tik dar daugiau italų li
ko paimta nelaisvėn.

Nepalankus oras trtfkdo lo
jalistų veržimąsi, taipjau ne
leidžia veikti ir lėktuvams.

DETROIT, Mich., kovo 22U 
Policija nepaliauja šalinu

si sėdinčius streikierius iš 
dirbtuvių. šalinimas streikie-1 
rių tęsiasi nežiūrint automobi
lių darbininkų unijos preziden
to Martin prigrumojimo pa
skelbti visuotiną automobilių 
darbininkų streiką Detroite,
jei nepasiliaus šalinimas strei
kierių iš dirbtuvių.

Tečiaus yra šalinami strei- 
kieriai tik iš mažesnių dirbtu
vių, ' kur streikuoja nedideli 
būreliai darbininkų, kurie ne
gali pasipriešinti didelėms po
licijos jėgoms. Didelių dirbtu
vių betgi neliečiama. Nekliu
doma ir Chrysler streikierių, 
kurie laiko užėmę aštuonias 
dirbtuves, nors prieš juos yra 
išduotas teismo injunetionas 
ir teisėjas yra įsakęs visus 
streikierius areštuoti.

Neliečiama ir Hudson Motor 
Co. streikierių.

Streikas automobilių pramo
nėje užsikirto ir nė viena pu
lse nepradeda derybų dėk strei
ko sutaikymo. Gubernatorius 
Murphy irgi nieko neveikia.

MADRIDAS, kovo 22. —Lo- 
jalistų lėktuvai puolė Sigtten- 

(za, sukilėlių bazę 72 piylias 
atstume į šiaurryčius nuo Ma
drido. Lėktuvai bombardavo 

! geležinkelio stoti ir sunaikino 
i kelis traukinius su amunicija 
ir kareiviais,

Kita lakimų,eskadra užtiko 
1,000 trokų- ant Aragon vieš
kelio. Jie skubiai vyko iš Gua- 
dalajara .♦.fronto pasislėpti Si- 
guenzoj. Lojalistai ant jų nu
metė 650'>-bombų, sunaikinda
mi daugumą trokų. Lydėjusie
ji trokus .kareiviai buvo ap
šaudyti iš kuklosvaidžių.
' Italai pradėjo naudoti ir 
nuodingas dujas. Jų užtikta 
nesprogusiuose kanuolių šovi
niuose.

Gen. Miaja sako, kad italai 
pralaimėjo todėl, kad jie ne
parodė tinkamo ūpo kariauti 
svetimoje jiems šalyje*.

Reikalauja! sustab 
dyti sėdėjimo 

streikus

Žudėsi dėl Mus 
solini

PARYŽIUS, kovo 22. —Ma- 
deleine de Fontages,deleine de Fontages, buvusi 

| aktorė ir žurnalistė, kuri prieš 
kelias dienas peršovė buvusį 
Franci jos ambasadorių Italijo
je grafą Charles de Chambrun, 
šiandie prisipažino policijai, 
kad ji kartą jau žudėsi Ryme 
dėl suardytų jos meiliškų san
tykių su Mussolini. Tuos mei^ 
liškus ryšius su Italijos dikta
torium suardęs minėtas gra
fas, kuriam ji dabar ir atker
šijusi.

WASHINGTON, kovo 
Tarp kongresmanų vis 
kyla reikalavimai, kad 
dentas Rooseveltas tuoj aus įsi
maišytų ir sustabdytų sėdėji
mo streikus, pirm įvyko dides
nių kruvinų susirėmimų.
Į Prezidentas, kuris dabar 
atostogauja Warm Springs, 
’Ga., buk jau rtiošiąs naujus 
darbo santykių įstatymus, ku
rių tikslas yra panaikinti strei
kus, nes prezidentas skaitąs 
j uos >• ekonominiu eik voj imu, 
trukdytojais šalies atgaivini
mo ir pasenusiais budaįs ge
rinimui darbininkų būklės.

\ Ęongresas jau senai yra pra
vedęs Wagneri() darbo santy
kių aktą, /kuris leistų valdžiai

22.
labiau 
prezi-

Demonstracija prieš 
italus Viennoje

.VIENNA, kovo 22. — Lo
šiant futbolą tarp Viennos ir 
/[talijos komandos, ištiko did
žiausia Viennoje demonstraci
ja prieš italus, kuri užsibaigė 
visuotinomis muštynėmis.

Oficialis pranešimas už muš
tynes kaltina referee nutrau
kimą žaidimo vos jam įpusė
jus. Bet italai yra įdūkę už 
tai, kad žaidimas buvo panau
dotas demonstracijai prieš ita
lus.

Žaidimo žiūrėtojai pagrobė 
iš italų jaukto šalininkų Ita
lijos vėliavas ir jas sudraskė. 
Italai žaidėjai buvo pasitikti 
Šukiais “šalin Mussolini!” “ša
lin fašizmas!” “Važiuokit į 
Ethiopiją, jus užkampių žiur
kės!” Referee sustabdė žaidi- 

fmą remdamasis tuo, kad žai
dėjų gyvaščiai gręsiąs pavo
jus. Daug žmonių liko areštuo
ta, o italus turėjo išlydėti po
licija.

Arkliukai 4 vaikų 
motiną nuvedė į 

kalėjimą
CHICAGO. — Mrs. Isabella 

Anna Putterlick, 29 m., 816 
Pine Avė., liko nuteista 18 mė
nesių kalėjiman Už vogimą 
laiškų iš pašto dėžučių. Ji yra 
motina keturių mažų vaikų ir 
prisipažino ; pavogusi Austin 
distrikte 350 laiškų, kuriuose 
įradusi $1,300. Visus tuos pi
nigus ji praleidusi ant arkliu
kų.

Francija sujudusi 
dėl Italijos kariuo

menės Ispanijoj
PARYŽIUS, kovo 22. —Yra 

žinoma, kad Italija yra pa
siuntusi į Ispaniją virš 80,000 
kareivių padėti sukilėliams. Bet 
ta kariuomenė jau aplaikė di
delių pralaimėjimų. Daugelis 
tų kareivių liko pasiųsta jau 
po to, kai buvo sutarta nebe
siųsti daugiau* kareivių į Is
paniją.

Be to Mussolini pasiuntė 
tiems kareiviams linkėjimus 
greitai sutriuškinti Ispanijos 
respublikonus. Tas paties Mus
solini sveikinimas savo karei
viams pateko į lojalistų ran
kas ir liko viešai paskelbtas.

Mussolini be to bando skelb
tis globėju mahometoznimo. 
Tą rolę pirmiau bandė vaidin
ti kaizeris Wilhelmas.

Visą tai judina Franci ją ir 
yra aišku, kad Francija ruo
šiasi veikti. Tik dar nėra aiš
ku ką ji veiks. Net Francijos 
atgaleiviai, kurie ikišiol rėmė 
Ispanijos sukilėlius ir džiaugė
si dėl Italijos teikiamos pagel- 
bos, dabar nutylo ir Mussoli- 
hi pagelba visai nebesidžiau
gia, nes mato, kad čia gludi 
'pavojus pačiai Francijai.

♦ / - ,_____ į--- į-----mm

10 žuvo gaisre
RAMNICUU-SARAT, Rumu

nijoj, kovo 22. — Policija pa
skelbė, kad mažiausia dešimt 
žmonių,- jų tarpe keli vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino 
300 namų netolimame Bahldu 
miestelyj^

Italų kariuomene Guadalaja- 
ra fronte ne tik liko nugalė
ta, ‘bet ir išblaškyta, priversta 
fckuįiai bėgti. Ir italai bėgo 
viską palikę — drabužius, mai
stą, ginklus, amuniciją, gaso- 
liną. Visi keliai yra nukloti 
karo reikmenimis. Nors vald
žios trokai visu paskubumu 
renka paliktas medžiagas, bet 
jas visas nespėja surinkti. Ša
lę kelio palikta daug sugedu
sių trokų. Matyt, italai taip 
skubiai bėgo, kad neturėjo lai
ko atlikti nors mažiausius pa
taisymus ir paliko apgedusius 
trokus sale kelio.

Italai bėgo lygumomis iki 
pasiekė miškus ir kalvas ties 
Torrija. Bet ir čia lojalistai 
juos netikėtai užklupo visai ne
pasiruošusius mušiui. Tad ir 
čia jie negalėjo atsilaikyti ir 
turėjo bėgti dar toliau — į sa
vo pirmąsias pozicijas, iš ku
rių pradėjo ofensyvą.

7 užmušti, 40 sužei
sta riaušėse Puerto 

Rico
SAN JUAN, Puerto Rico, 

kovo 22. — Vakar Ponce, vy
riausiame mieste pietiniame 
pakraštyje, ištiko riaušės, ku
riose 7 žmonės liko užmušti 
Ir 40 žmonių sužeista. Tokių 
^riaušių "nėbuvo šioj saloj jau 
per daugelį metų.

Spėjama, kad gubernatorius 
Blanton Winship įsakys nuo
dugniai ištirti riaušes ir gal 
prasidės persekiojimai nacio
nalistų, kurių veikimas iššau
kęs daigelį kruvinų riaušių.

' . '1, c,-/,. - ■ :

t'

taikinti streikus, bet teismas 
vis dar neišneša, nuosprendžio 
delbtų įstatymų konstituciona- 
liškumo, o be teismo nuospren
džio valdžia nenori pradėti 
veikti.

PER 

NAUJIENAS 
GAUT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
Ir kitur.* MT. AIRY, S. C., kovo 22. 

— Šerifas Boyd gavo žinių, 
kad Dobsone liko apiplėštas 
Surry County Loan and Trust 
Co. bankas. Plėšikai pagrobę 
apie $100,000.
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Spulkos ir Ji| Problemos IRA® I
itašb adv it. trligiš ; Peoples Bendroves Krautuves kilis p-niai Rozalijai Maz:

SPULKU ŠERIN1NKŲ 
PRIEDERMES

Statybos ir taupymo bendro
vės, t. y. spulkos, yra korpora
cijos, kurios šioje valstijoje yfa 
vastijos — štato auditoriaus 
priežiūroje. Spulkų kurpOtari
jos skiriasi nuo bankų korpora
cijų tuo, kad spulkos yra skvo- 
tarpiniai kooperatyvai, ir dėl to 
spulkos niekados tifebiivo hg Su
vienytų Vastijlj, nė štato val
džios taksuojamos.

hų; kurife vadinami direktoriais 
ir tuo pavedama direktoriams 
spulkos reikalus tvarkyti. Aiš
ku, juo spulkos direktoriai yra’ 
gabesni, energiškeąni, sumanes
ni ir tam darbui tinkamesni, 
juo spulkai ir, žinoma, dalinin- 
kams-nartartiš jrjrM iisliidingiau, 
nes spulka orgailizacija 
turtėja ir vYsidŠi.

Spulkos d^iiiiiiikhi-n^Hai, ku
rių tikslas Yf& Š&VO organizaci
ją. stiprintu pfiValb iš š&Vo tar-

Spulkos būdamos savotarpi- po narių fįpkti Hhičikusiušj 
niais kooperatyvais, nėt-a vai- tinkamiausiu^ tUHblibš 
džios taip aštriai prižiūrim^ vard3 ir apidiiįkėš žfttoliip paši- 
kaip bankai. Tat atsitikus ko- tikėjimą į špUlW dirėktbHus 
kiems nuostoliams, nukebtėttj asmenis. Jei baHą tihka- 
spulkų dalininkai, o nė klijen- 
tai, kaip kad bankų dėpazito- 
riai. Dėl to tai pirmiausia no
riu atkreipti spulkų dalinibkų- 
šėrininką dėmesį į tai, kad spul
kų pasisekimas priklauso gry
nai nuo jūsų pačių. Jei kuriai 
spulkai i nesiseka taip gerai, 
kaip turėtų sektis, tai nėra nie
kieno kito kaltė, kaip tik pačių 
spulkos šėrininkų-dalininkų, nes 
spulkos dalininkams - šėrinin- 
kams įstatymai duoda pilną vei-į 
kimo liuosybę ir galę. Dėl to už 
netinkamą spulkos reikalų ve
dimą patys spulkos dalininkai- 
šėrininkai privalo spulkos' iiUo-! 
stolius padengti.

Spulkos reikalų negali visi 
priklausantieji dalininkai - šėri- 
ninkai vesti. Tat valstijos įsta
tymai įsako spulkos šėrinin- 
kūms-nariams išsirinkti iš savo 
tarpo tam tikrą skaičių asmė-

mų žmonių j di^ėktbfiuš besi
randa, narių-dalittihkij pareiga 
yra pakvidsti ttihkkbibs ashiehiS 
tapti spulkos bkHftišj kad jie 
galėtų būti i^ribkti į direkto
rius. ' 
traukus 
kis ir spulkOs paciseklihas.

P. S. Kitas straipsnis bus įdė
tas ketvirtadiebj;

Trintimi it aiškiai sii-
- kdjki diHktofi^i; t6-

dilbis speciali jjfiešVfeiykinį 
radio piogmmų

šiandien, antradienį, 7-tą va
landą vakare kviečiame užąistą- 
lyt savo radio ant stotiesWGES 
ir pasigrožėti specialiai gerai 
prirengtu radio ptoferarriu pa
vasario šventėms Velykoms, 
ptogtamo išpildymui yra už
kviestas Peoples Parlor Kvarte-. 
tas, Sabonių šeimyna, Antanas 
čiapas it kiti, kurie išpildys 
daug žaVė j tmčių šio sezono 
kotnpdzicijų ir lirikšmų pavasa
rio liaudies dainelių. Be to, 
klausytojkihS bus nepaprastai 
svarbu ir įdomu girdėti apie ge
riausias 'Vietas velykiniams pir- 
kiiiiamSį ypatingai apie papuo
šimą savo namų naujomis, reik- 
meiiėmis Velykoms, nes šiomis 
dięhomis Peoples Krautuvės tę
sia spėčialį priešvelykihi išpar- 
davimą Ubai sumažintomis kal
bomis Visokių namams reikme
nų. Nepamirškite pasiklausyti.

—Rep.

Į pb- 
kilis p-niai Rozalijai Maziliau- 
skienei, 3259 St>. Union avė., 
kovo 13 dieną.

Kadangi p-nia MažiliaUskie- 
nė priklauso daugeliui draugi
jų, o taipgi yra Uoli veikėja 
jose, tai ji turi daug draugių. 
Ir kadangi pbkilis tapo Sureng
tas slapta, tai Viešnioms pra
dėjus eiti į Vidų pp. Maziliau- 
skiai buvo labai nustebinti. Jie 
tiktai tuomet suprato, kad tai

yra siurprizas, kai viešnios pa
sveikino p-ni$ Maziliauskienę 
su jos 54 metų sukaktuvėmis 
ir įteikė jai dovarių.

Po to visi linksmai laikų 
praleido iki vėlyvos nakties.

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIG IMPORT ęo.

Š05 W. 19th Street 
Tel. Hayiharket 3555

Mis. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd flodf 

Hentlock 9262 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
electric t r e a t - 
menjt ir magne- 
tic blankets ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

... . • - -■f r ‘i1..

ADVOKATAI

Dr. C. J. Šventiškas
DENTISTAS «

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

susitarimą. t
z 4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
TėlefhhaS LAFAYETTE 8016

Phbttfc Čanai 6122 . . .
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sferfedonris ir nfedėl. pagal sutarti 
Rež.į63i So. Čaliforriid . Afehhe

Telefonas Republit 7868

Miegokit y Stipriai, Tenkinkitės Maištu
* iBijriž1!!■ lAin&n 9 aIjajilak.
OF BITTER WINE

PRASYK SAMUELIO DYKAI ; 
THner’s Bitter tVine Co.
B44 . S; Wėlls 8|., Chicago, M. 
Pribiųsk rtan eampeli dykai
Vardai

Adrcsaa

Dažnai įrėžti

Virškinti ir nuo
Užkietejirno Visose 

Vaistinėse

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes tiirimė Vjštife įrankius dėl pfetkraustymo justi forničių, pidno arba 
Stoto. Pristaibift anglis it vežam daiktus j tfiibstiis ir farmas.

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 Si Halsted Sts 6921 S. Western Avė.

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Weriiworth 6330 
Re z. riyde Parlc 3395

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

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telėphone: Boulevard 2809 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephbne: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nud 6 iki 8
■ v jtk. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tek: Boulėvard 78Ž0
Namų Tek: Prospect 1930

No. 4223 NAUJOS MADOS ele* 
gantiškas žiurstas. Galit gauti ma-1 
žą, vidutini ir didesnj. Paprastas*’ 
vienos spalvos arba margas mate* 
riolas padarys gražų žiurstą.

Norint gauti vieną ar dau
giau Virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl.an- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depti, 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No_______

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
ITrTT1I~Tr»T~ ••• ••••••••■ • •••• • •••••••••••••••••••••• «««>«•

(Miestas ir valstija)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------'

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAP. LAIVU 
“AQU1TANIA”

Skubinkitės šti dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivo.

Iš Nevv Yotko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą. 

Paryžių, Berliną ir kitus 
; EXTKA i^LAIDŲJ. 

bagažo galite vežtis veltui, 
reikės primokėti po 4c už

Laivakorlės iš NeW Ydrko į Klaipėdą
* nži pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekina dieniais nuo 9 ryto iki 1 vdl. po pietų. 

r ' _ iiffmri ji,IMIub^r.|.. ? ■ , Pr.iin .j- i
■ .. . ii. " i— ■nu. ■■m — ;r ■ . . ..

i.1<Iiiii‘ih.< . „ į ,,,,-,
.1'įA į."...' y, ■ • .. , .. . ....... .

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV
NINKAMS PRANEŠIMAS

? f • .

Jeigu jums stokUoju OLP GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į įOld Gold Cigaretų kpntestą 
įstojimo . formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra 'jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išariksto nuspėti kiek

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room ?37

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

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 sutarti

Pamatysite

220 svarų

miestus įoįcių
l '' : '■ ' l

o kas viršaus —
Svarą.
trečia klėsa į vie-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

■ m g - ■■ fa bd aJohn F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avėnue

Tel. LA1AYETTE 0727 /

koplyčios visose 
-L -J czdL 1; Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
tai. vakaro iš W.H.F#C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

*i I II «!■■* lito i iii Lli i Į i i«

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18mėnesių 
senumo

ŠTRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINU 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DI ST R1B U T O RIU S

ktirios krautuvės , pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos Čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime j uos pasiųsti su 
specialiu paslu

Še to; leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 S(k Halsted St.
Telefonas CANAL 8500

NOS
Chicago, III.

_ /L 
..____ 1..................

fiERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmąlevota, mažiau išsipustina ir sutaupo .pi

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

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ..................  $1.8S
Specialė maleva, 16 Spalvų, gal. 97^
Varnish remover, gal........... ..........         95ęį
.Grynas baltas enamel, gaL ........................ $1.39

ir'brangiau.
Sienoms popierą, roleris ................      4^

ir brangiau.

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

h ....................... .... r . į r ĮNiiii^įįĮjįM^’i'i.......... '"i ' -ir - h-,......... ............. ..... .. ......

' ' J :

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos,
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

i ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

‘ ' S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

-- i----------- 1______________________ ___ ;------------- ;__ ___ —u --------

J. L1ULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phonė Lafayette 3572

A. MASALSKIS
$307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 46lh Street Phones Boulevard 5203

į S; M. SKUDAS
718 Wešl 18lli Street Pilone Monroc 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avc. Tel. Pullman 5703

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

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

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

vakarę ir pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS 

Optometrlcally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
ktuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama į mo
kyklas vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589
W„ - ■ ■ ~   ....................................................... -- - -

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

P Kreivas Akis 
ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597 '

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tęį. Boulpvąrd 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 

Nedaliomis p-ga) sutartį
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD.

Tel. Konwood 5107^arsinkites “N-nosc”

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. Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.m 
DU. Sv NAIKELIS

■

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

DR. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v. 
Phone Mayvvood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 8051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

, r ■ n.-.............. i.....r..■■tu........ Pi.. M..—

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

OHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

1 . Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

j Res. Tdephone PLAZA 2409
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Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

Rosfclande
J. šarkiunas — 10458 South 

State St.
North Side ir Garfield Parį 

apielinkėj
Dr. A. Montvid — 2400 W. 

Madison St.
West Sidėj

C. Kairis — 333 S. Ashland

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(§ puikaus Monotone Materiolo. 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 Šmotų
SIUTAS

$39-50

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicago 

Skyriaus Puota
Visom lietuvių draugijom 

įspėjimas:
Sekmadieny, gegužės 2 d., 

nuo 5 P. M. ligi 1:30 A. M. 
sekantį rytą, 333 S. Ashland 
Boulevard ir W. Van Buren 
Stree-t, Chicago, bus 12,000 or
ganizuotų lietuvių draugijų na
rių iškilminga puota. Minėtu 
adresu yra puošni Kriaučių 
Auditorija, kurioje kad ir ke
li tūkstančiai svečių butų, vie
nu kartu, su orchestros patar
navimu — palinksminimu* — 
svečiai valgys pietus, vištieną 
ir skanskonius, su gėrimais iki

vartotas pažangios kultūros parengimų, numatoma, bus ar- 
tikslams. Iklių paroda Kareivių Lauke

Į šį Amerikos Lietuvių Kon- nuo birželio 9 dienos iki 13. 
greso Chicago Skyriaus ban- Didžiųjų Ežerų karnivalas ren- 
kietą universitetus lankanti ■ giama savaitei nuo rugpiučio 
lietuvių jaunuomenė galės drą-'9 dienos iki 15. Ūkio paroda 
šiai užprašyti savus profeso-1 planuojama rugsėjo mėnesio 
rii.‘3 ir kulturingus svetimtau-. antrai savaitei.
čius draugus pasigėrėti lietu-; Gi artimoj ateity, kovo 28, 
vių vaišingumu.

Abejojantiem, net ir
mistam”, tikrinu, kad šis Ame
rikos Lietuvių Kongreso Chi
cago Skyriaus balius bus vi
sais žvilgsniais patenkinantis.

— A. K. Rutkauskas, M.D.

Velykų dienos paradas Miclii- 
. gan avenue (vidurmiesty). Jis 

J5681' susirikiuos prie Randolph gat
vės ir užims vietą iki 8 gat
vės. Laikas — nuo 2 iki 3 va
landos popiet. Kitas paradas 
— JiAiior Fashion Parade —- 
įvyks nuo 3 iki 4 valandos tą 
pačią dieną.

Avė. 
y ■ : , • ;

Taipgi galima gauti pas — 
V. Mankų, M. Mekšrienę, J. 
Milleriutę, V. Pučkorių, F. Ma- 
son ir daugelį kitų.

PONTIAC

Milda Auto Sales

Galite naudo
tis kreditu — 
hera kito k i y 

išlaidy, Ne 
palukany.

Jųs mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

F. BULAW ir K J SABONIS, Bendradarbiai.

Chicagos šimtmečio Kovo 28 dieną Lake Shore 
Athletic kliube rengiama Na
tional Handball Tournament. 
National Speed-Skating turna- 
mentas taipjau rengiama kovo 

šiemet1įvyks Chicagos 
1 arenoj, O teniso turnamentas, 

rengiamas irgi tą pačią dieną, 
įvyks Chicagos stadione.

jubiliejus
Chicaga gavo miesto čarte- 

. šiemet yra 
Reiškia

Clycaga apvaikščioja. šimtme 
čio sukaktuves.

kiekvienas bus tikriausiai pa- rį metais 
tenkintas. Kam pirmojo pada- metai 
linimo neužteks, gaus antrą 
tokią pat “porciją”, o gėrimų 
kiekvienam nemažiau $1.00 
vertės..

Puota tęsis kelias valandas, 
o nuo 8 P. M. prasidės šokiai 
net iki vidurnakties.

Gerbiamos lietuvių 
meldžiamos tą dieną 
rengimų nedaryti, o 
Amerikos Lietuvių 
Chicagos Skyriaus puotoje.

Pelnas iš šios duosniai puo
šnios pramogos eis Chicago pa- jos srity $10,000, Chicago Mo- 

kulturiniams' tor Coach Co. $2,000, Surface 
Lines $5,000, Rapid Transit 

busimo tuk- Co. $3,000, Illinois Bell Tele- 
kul-’phone $5,000, kitos kompani

jos yra paskyrusios daugiau 
šios ar mažiau.

didesnių, vaizdingesnių

draugijos 
savų pa
dalyvauti 
Kongreso

Ryšy su ap vaikščiojimu ren
giama įvairus spektakliai, pra
mogos, paradai, 
mas.

Parengimams, 
lingi pinigai. Ir

biznio garsini-

žinoma, reika- 
miesto biznie-

Pataisos gatvėse

riai skiria pinigus jiems. Pa-Įnių jardų, 
vyzdžiui, Milk Dealers Asso- 
ciation yra paskyrusi $5,000, 
grivpė biznierių transportaci-

žangiųjų lietuvių 
reikalams.

Tai bus pradžia 
stantinio FONDO 
turos reikalam.

Kaip minėjau, pelnas iš__ _ _
pramogos Chicagoje bus su-| Iš

lietuvių

SPECIALUS
BARGENAS!

NAUJUTĖLIS

FEDELCO
VACUUM VALYKLIS

TIKTAI

1936 metais Chicagos gat
vėse padaryta pataisų (lopy
mų) kuone 5,000,000 ketvirtai- 

Kitaip iliustravus 
šių pataisų plotą, tatai reiškia 
284 mylių ilgio ir 30 pėdų plo
čio vieškelį.

Rengiama didelis 
bankietas

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius rengia didelį 
bankietą sekmadieny, gegužės 
2-rą dieną, Amalgamated Cen- 
ter, 333 So. Ashland avenue 
(kriaučių unijos didžiojoj sve
tainėj). Pelnas nuo bankieto eis 
įsteigimui fondo kultūros ir ap- 
švietos darbui 'Chicagoj ir apie- 
linkėse. Bankiete tikimės turė
ti tūkstantį svečių. Visi lietu
viai esate kviečiami tikietus 
pirkti iš’anksto”. Kaina yra $2. 
Už tą bus duodami vištienos 
pietus dolerio vertės, gėrimai ir 
šokiai prie didelės ir geros or- 
kestros.

Tikietus galima gauti sekan
čiose vietose:

18th Street apielinkėj
1. “Naujienos” — 1739 So. 

Halsted St.
2. Chicagos Lieluvių Draugi

jos Ofise — 1739 So. Halsted 
.Street.

GREITA PAGELBA NUO 
kūno skausmų

Didžiausi skausmai nuo 
reumatizmo, nugaros skau- 
ėjimo, lumbago, sustyrimo 
ir sąnarių išnirimo', bus pra
šalinti tuojau jei, vartosite 
žinomą Johnson’s Red Cross 
Plasteri, Sustabdo skausmą 
prašalinant nešvarumus su 
šiluma, masažu ir, gydančia 
jėga, švarios, lengva varto-' 
ti. Milionai parduodama 
kasmet.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

(krhvmnVi

RED CROSS
PLASTER

Padarytos Johnson $ Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

it

I

SUSTOK ir
PAGALVOK j
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠU ■ 
Si’ULKA NEŠA ............... .

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
. BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
. AND SAVING ASSOCIATION 
' 1739 SOUTH HALSTED STREET

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C i
Sąlygos __ 1 SAVAITĘ __ 1

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE'ST.

760 Madi»on St. 6320 Cotta*. Gr«va 
13234 Madison St. 6240 S. Halsted
*4002 Madison St. 4619 Bn>adway
2667 Milwaukee Ar. 3138 Lincoln A v. 
4002 Irvine Paris 6350 N. Clark St.

evesTtill 9—CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

L ■

_ -y

Lanny Ross sako
Luckies niekad nei truputėlio neėrzina

■f ' x.ll ■ • • * ■ • . » ■

darbą, ir užsirūkyti Lucky.”

mano gerklės”

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ*

qO85
Su Priedų Setu Dykai

40th

y *. (Ate^
•Mm.

Bridgeporte
1. E. Mikužiutė — Fellowship 

.ouse, 831 W. 33rd PI.
2. “Vilnis” — 3116 S. Halsted 

Street.

TIKTAI
$ £ ĮMOKĖTI

Likusią dalj su savo 
mėnesine elektros 

bila. CLEAN IT

I CLEAN MY ”
PAINT

THE EASIEST 
WAY-WITH

HRH
HRH

NO DIRT 
CAN ESCAPE

Brightoii Park
J. Kondroška — 2841— 
St. ' ..
R. šniukas — 4208 So.

Washtenaw A ve.

R. and R.
RADIATOR & BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai •< 
symas. Karų Malevojimas. ' 

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

• Extra! Fedelco Vacuum 
Valyklis — ne perdirbtas ar 
antrarankis, bet naujutėlis 
modelis ... už vos tik $19.85. 
Ir dar gausite pilną priedų 
setą be extra primokesnio. 
Ne atidėliokite! Išteklius ap- 
rubežiuotas!

aJau dabar ilgokas laikas, kaip 
gerėjuosi Luckies. Jie yra lengvu 
užsirūkymu ir jie niekad nei trupu
tėlio neerzina mano gerklės ... tas 
pats ir su mano balsu. Turbūt kiek
vienas žino, jog daugelio valandų 
pratimai yra reikalinga paruošti va- ■ 
landos perstatymui . . . ypač tokiai 
programai, kaip kad naujasis ‘Show 
Boat9. Bet aš abejoju ar jie supranta, 
koks yra nepaprastas jausmas valan- 
dėliai atsikvėpti, visiškai pamiršti 
apie

JOKS PURVAS 
Negali Pabėgti

Padengimui palūkanų ir kitų išlaidų skaitoma kiek aukštesnę 
kainą už Valyklius parduodamus išsimokėtinai

COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC O) SKOPS

DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST. 
Telephone RANdolph 1200, Local 66

4231 W. Madison St. 
2950 E. 92nd St.

4833 Irving Park Blvd.

4834 S. Ashland Avi.
2733 Mllwauk*« Avo.
4562 Broadvay

11116 S. Mlchigan Avė.
3460 S. Stato St.
852 W. 63rd S t.

F I lt R AL C O U F O H I II V t N

YES I ŪSE HRH 
THE YEAR.
ROUND IN 
MY K1TCHEN 
BATHROOM 
ANOALL 
OVER. THE 
HOUSE- 
IT’S THE
BEST 

CLEANERL

’l^leseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pališkė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

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

J

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ.A .t."

19ST, n, A»«rteM ro»M»e

__
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Pusei metų ...........................

Subscriptipn Rates:
$8.00 per ^yiear in Canada
$5.00 per yęąr outside of Chicago
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Entered as Sęcond Class Matter 
March 7th 1914 at the Tdst Offięė 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879. ' '

Naujienos eina kasdien, išskiriaųt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

* * \ : * / g *,•-<

Dviem jpenęsi3Irts - 
Vienam inęriesiui

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija ___ ___ ....
Savaitei
Mėnesiui ... _____ _______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------  $5.Q0
Pusei' metų    2.75

Dviems menėsiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuyoję Tr kftjir ^už^ąiuęęe 

Utpiginta)
Metams ............   ....______
Pusei metų .................   4.00
Trims mėnesiams ........ 2.50
Pįnipjs reikią sįųęti paštų Monęy

Orderiu kąftu su ’užsakymu.
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• .* _________ _  NAUJIENOS, Chicago, III.
mj Ispanijos klęrikalų ir faši^ 
tų pąųaįą? Jcąd Įląuguipą Įspą- 
nijos žmonių nepritarianti tei
sėtą j aį yyriausybei, prieš ku
rią sukilo gen. Franco. Iš 
“Amerikos” tą pasaką datyąt 
pasiėmę ^‘Draugas”.

Jie bando tai įrodyti “ličbo? 
mį$” ir sakę:

“19g6 ųi. vasario 16 id. įvy-
k8 tur«jp
teisę 13 ir pusė milijopp 
žpipąių iš ių balsavo 9,266,- 
QQO. įlįs idęęiniaęiaę partijąs 
pąsisąkė 4 mil. 910 tukstan-

4 įpil. 356 tųkstap-

Antradienis, kovo 23, 1937

Ar jisai neklysta?
Senatorius Burton K. Wheeler (demokratas, iš 

Montana valstijos) buvo pirmas liudininkas kongreso 
komisijoje, kuris priešinasi prezidentų ftposeveltd su- 
manymui ręorganįzupti Vyriausiąjį teiąpųį. Jisai rpųiįa 
Rooseyelto “naujosios dalybos” po|itiką? bpt jisai nesu
tinka, kad kongresas suteiktu teisę prez|4ąnįųį padidių^ 
ti teisėjų skaičių. j

‘ Vietoje teismo dldiniiųo, senatorius ^Vheeler šiųjų 
pravesti konstitucijos pataisą, kuri suąiąųrintų teismo 
galią. Jisai sakų, kad dauguma Ęoųsevęltų sujųąųyrpp 
priešų jo minčiai pritaria.

“Ąš kąlbėjąusi, galima sakyti, su visąią, kurią; 
priešinasi šiam planui”, tarė senatorius. “Jie visi 
sutinka... balsuoti už bet kurį tinkamą (kpRstįtųci- 
jps) sumanymą.”
Ar šen. Wheelęr, šįtaip manydamas, nedaro klai

dos? Kur yra užtikrinimas, kad Roosevelto plano prie
šai suras tokį konstitucijos pataisos sumanymą, kuris1 
juos visus patenkins? Iki šiol tokio sumanymo dar nie
kas nėra pasiūlęs. Kiekvienas, kuris sąkpsi pritariąs 
konstitucijos taisyių.ui,. nori ją taisyti savaip.

Jeigu koUgteąasįVkbpią nprs tų pitai^ų ir, praimtų, 
tai daugelis jai priešintųsi, kubmet legislaturos imtų 
svarstyti, ar ją patvirtinti, ar ne. Jie sakytų: “Mes sto
jame už konstitucijos fąisymą, bet ne už įpk|? kpks čia 
yra siūlomas !n 1

sukilimai butų buvęs sutriuš
kintas, jeigu jisai nebūtų turė
jęs mąurų, svetimšalių legiono, 
Vokietijos nacių ir Italijos fa
šistų pagelbos.

šitos nuomonės ląiĮcosi ir yi- 
si to karo stebėtojai Europoje, 
štai dėl ko Francųzijos “liau
dies fronto” valdžia nenuilstan
čiai darbuojasi, kad butų sulai* 
kyta svetimų šalių intervencija 
Ispanijoję. Juk ji nenori, kad 
gen. Franęo laimėtų. Francuzi- 
jos yaldžia žino, kad Ispanijos 
republikos gynėjai yra daug 
stipresni, negu sukilėliai; jeigu 
tik svetimų šalių fašistai į tą 
karą nėsįjkįš, tąi vyriausybė 
apsidirbs sų sukilėliais.

> < ?
Taip mano I** pati Ispanijos 

vyriausybę, tpdej jį jąu priėmė 
Baryžiąųs įr LpncĮono sumany
mą, kad iš.Ispanijos butų iš
traukti višr atvykusieji iš sve- 
timų šalių' kareiviai. O gen. 
Franco tąąi sumanymui nepri
taria.

Kiekvienas šitų fą)ktų aiškiai 
rodo, kad Ispanijos vyriausybę 
remįą plačiosios žmpnių masės.

Jęįgų sukilėliai, turėdami sa
vo pusėje kuone visą regųliarę 
armijų ir išlavintus kąrininkus, 
o taip pat Afrikos legionus ir 
Mussolinio bei Hitlerio armijas, 
dar iki šiol nestengė Ispanijos 
užkariauti, tai matyt, kad pla
čioje Ispanijoje žmonės jiems 
vis8l

Papą prieš Hitlerį
Verbų dienoje Berlyno katalikų katedroje buvo per

skaitytas pąpos Pijaus XI aplinĮų-ąštis (encyklika), ku
riame papa aštriai kritikuoja nacių valdžių dėl konkor
dato laužymo ir “pagonizmo”..

Kelios dienos prieš tai Pius XI smarkiai ątąkavp 
kitoje encyklikoje komunizmų.

Savo antrąja epcyklika papa parodė šiek-tiek beša
liškumo. Pimiaus jisai, būdavo, akėja vien tik bųlšęvi- 
kų diktatūrą, o fašistų Reųžkąbiną. Paugelįųi kątąlikų 
būdavo labai nesmagu matyti tokį pąpos vięnpusiškUr 
mą. Dabar jisai tą savo.kląijią dįlinąį atifąis.ė.

Bet katalikų bažnyčios gaĮya iki šįol 4ąr nėrą pięr 
ko pasakęs apie barbariškus Italijos fašiziųų (jąrtyųs. Vi-

< sas civilizuotas pasaulis pasipiktino baisją sĮterdyąe, 
kurią Mussolinio juodmarškiniai nes.enįai supępgę Etio
pijos sostinėje Addis Ababa. O papa, kuris save ytųlųp- 
ja Kristaus vietininku, tyli.

Dėl to, kad jisai nieko nesako Italijos fąąįą|;ąp|s?
< tai ir jo balsas prieš Vokietijos nacius neturės tiek gyny

bos, kiek Vokietijos katalikai nori, kad jisai turėtų.

KOMUNISTŲ PAGĘLĘĄ ĄNG- komunistų partiją ^pąikįąi Įp- 
šę” konservatorių “gęąij”:

“Lapeliai, tam tyčią paga- 
piįpti atirišąpkimąį pjąką- 
tąi, garsiakąįbiąi? jpąr^vį-, 
mąį ‘ gatvėse, šusirinkimąį 
syętąįnęsę ir lauke ir de- 
mfipstrąęija Trąfąjgąp ąikš- 
itęję ąę^madienj prięš pąt pp- 
IpiniĮs. Juose buvo vaizduoja
ma visa tai, kas buvo kQn" 
servatorių pąg.ęįjĮąųįąmą. Jįę 

‘ įdavinėjo pasikalbėjimus kaip 
tik tiems konservatorių laik
raščiams, kurie rašo pikčiau
sius melus ‘apie darbininkų 
judėjimą...” 
įfpprisųn ste^į, 

kęjp t|Ž tą Visą kppiųnisįų ppp- 
pagandą — Maskva ar konser- 
vątppių partija.

LIJOS ATŽAGAREIVIAMS
< • * ir-

Čių balsuotojų, o už ‘bendpą 
fppntą? — 4 įpil. 356 tukętap- 
čiai žmonių, taigi dešinieji ir 
centro žmonės gavo aiškią 
daugumą, bet į tautos atstp- 
vybę, dėl keisto rinkimų js- 
tatyfno, kairieji pravedė daU- 
gįąii atstpyų ir. taip galėjo 
sudaryti ‘bęndrp fronto’ vy.-

FlR>iaiĮ§ia! LeiS« Wn)j9S 
rinkimų įstatymas yra “keię- 
taą”, tai jisai veikią |ygiąj 
prįeš de|iųįąsią$, kaip įr prię| 
kąirįasįas pąrtįjąs. Pipmesnįupr 
sė rinkipiupsę, kurie buyo įvy7 
kinti pagal tų patį įstatymą, 
buvo laimėjusios dešiniosios 
partijos ir jos sudarė valdžią.

Dešiniosios partijos tųomęt 
turėjo galią, tai, jeigu rinkinių 
įstatymas buvo negerąs, kapą 
jos jų nepątąisė?

Antra, Ispanijos klerikalų įp 
fašistų jrpdinęjiniąs, kad jįe 
gaVę daugiau balsų už “kairią
sias partijas”, visai nepasako, 
kad dauguma žmonių buvo ar
ba yra priešingi dabartinei Is
panijos vyriąųsybei. Juk rei
kia žinoti, kad anaiptol ne visi 
vyriausybės rėmėją!,; -bųyo per 
rinkimus prisidėję prie “liau
dies fronto” (kairiųjų partijų 
blpkę).

Kąįp yrą žinomą, yyriąusybę 
remia ne tik socialistai, kairie
ji respublikonai,- komunistai ir 
sipdikalistąį. Ją rėpsią taip pąt 
Baskų provincijos nacionalistai 
ir katalikai, Katalonijos katali
kai ir k. Šitų sppviy bajsųs sa- 
yipąsį dešinieji, tokių bųdų jie 
įp padaro “daugumą”.

|dd() kąrąs
Pagalios, reikįą žįųrętį ne tik 

įr skaičius įalsų, pądųotų per 
ripkįpųus. Ar žmonės remia yy- 
riąųsybę, galima mątytį įš pi- 
lįętĮųib kąrą, kųti? dabąr ęi’p’ą’ 
JępąpijlĘjje.

Kąį prasidėjo pereitų metų 
ĮięppS mėpesy sukilimas, tąi 
prie sukilėliu prisidėjo apie 9p 
nųpšiųičių re^ųiiąrės ąrniįjos 
(jį ėjo paskui sąyo gępęroįųs, 
kąįp įcąd būną pappąstąį), O 

sųkįleĮiąi yąldžips nenų- 
yęptę. Ęąs gi valdžią ąpąynę?

Visi žm rnt Riroiiis kč-

fflųšips $ Ąfrį-

Nhh jnė- 
nėšio iki dabar generolui Fran
co padeda skaitlingi kareivių 
pulsis iš
ir Italijos. Kiekyienas Ameri
kos laikraščių korespondentas, 
kuris yra rašęs apie Ispanijos 
■y^yh^ir čia bus tikrai at_
pripažįsta, kad ge . F ne se- tinkamiausias dėmesys. Ge-
uįaį butų buvęs sumuštas ir jo ro, tad, 'jums pasisekimo.

(Tęsinys)
• Kažkas sušuko:

> ♦> ■' y ■

—Perdaug anksti, drauge, 
pąsitvėrei ginklo. Kiek vielraU, 
tai gal bus ir naudinga.

Aš atsakiau J nokdamas:
' —Ir senukei pasitaiko susi- 
guųdyti.

Tai buvo mūsiškiai. Jie apsu
po mane, ir klausimai pradėjo 
byrėti vienas po kitę. Komisa
ro asmenyje ąš tuoj pažinau’ 
Reingąrdą. Jo atidžios melsvos 
■akys žvelgė į rųane nuo galvos 
iki kojų* Jis įsivedė mane iš ve
randos į kambarį.

—Kas jus atsiuntė?
—Trofimovas.
—Ką iki to 'turėjote padary

ti?
—Buvo pavesta patirti viską 

apie vagoną.
—Bųyote vagone viduje?
—Buvau.
Įr ąš papasakojau Reingąr- 

dui viską, ką mačiąu ir paty- ' 
riau. Jis liko patenkintas.

—Darbą 'mes padarysime, — 
susimąstęs kalbėjo jis, — be
veik negali būtį abejonių. Visai; 
paprastas dalykas! Manau, kad 
neapsieis be aukų, bet, galimas 
dąįktąs, jog viskas baigsis lai-į 
mingaį. Rąudonarmięčių sargy
bą nepąsįžymi drąsumu. Kokį 
įspūdį jie jums padarė?

—Jokio. Vaikščioja aplink va
gonų, kaip pasamdyti. Įr liku-! 
šieji — tokie jąu. Tik sargybos 
yiršįninkąs, matyti, — buvęs1 
pųsįjarininkąs... Tasai — tikras 
kąręivis.

—Ir fąi nebąįsu. Pats sun- 
kiausiąą daįykąs — pasprukti. 
Gąli kilti toks, triukšmas, kad... 
' Aš panorėjau patirti, kas da
lyvauja tame rizikingame ir pa
vojingame darbe. Daugumo aš 
nepažinau. Bet visi buvo iš 
sų naujosios organizacijos.

—Tai trofimoviečiai, — 
aiškino Reingardas.

Aš tariau:
—Juk aš tik kelios dienos, 

kaip iš čėkos ir Krėstų išleis
tas. Aš visiškai nieko nežinau1 
apie organizaciją. Pasakykite: 

Daugelis iŠ musų skaitytojų jau . . “oneriHia” ?
rašė ipųi^prašycjami pagelbos Old tai Jūsų pirma opeiacija .
jąoią Mįslių Pavjeikslams išpręsti, —O, ne. Turėjome ir pirma, j 
Žjpojųa, meš tOkįo jų prašymo iš- j 
pildyti negalimi. Tai butų lyg ir 
pąjdarymąs galimybe kiekvienam 
prizas išlošti. Vienok, mes turime 
ir torių skaitytųjų, kurie patys sten- 
£iąri iąįmėb. i P° heto, kad kiek- 
vięnas- gaĮi pagal savo norą spręsti 
tas mįsles ;r savo draugų pade- 
daųias.

Į?er šį kontestą tikiamės surasti 
oia Cigaretams daug draugų, 
Pjęs W).es gerai žinome, kad jie bus 
ąjiįžįųgiuti tais ypatingais, turtingo 
dę^iąus ir visuomet dirbtuves švie
žumo cigaretais. Taigi, proga bel
džiasi j duris...

Jei jus dar nejstojote j šj kontes
tą, tai padarykite dabar, — yra ga
na laįri>. Jums reikia tik nueiti 
pas ąrtiųiiausj cigaretų prekeją ir 
paprašyti oficialių Old Gold Mjslių 
Pųyęįrilg sų taisyklėmis ir patvar
kymais apie kontestą. Jei j’usų pre- 
įtėjąs ąęgalpty jums duoti tų mjslių, 
tai pasiųskite į savo pageidavimus

Durnuose Užduso 
Vaikąs.

Ir jis pradėjo man pasakoti 
apię įvairius įvykius ir reika
lus. Ryžtingi žmonės! Kiek jię 
visokių dalykėlių per tų laikų 
pridarė! Man į galvų įsiskverbė 
ypatingai vienąs epizodas:

—Matote, — pasakojo Rein- 
gardas, — tatai buvę lyg ir 
keista. Tiesų sakant, mes dagi 
neturėjome tikslaus plano. Tie
siog vienam iš mūsiškių į galvų 
įlinjdo mintis: “Aida, vyrai, pul
kime kortininkus.”

—Sutinkame!
—Kur? b
—Einame į klubų.
—Kokį ?
—Palace-teatrą.
Ir šeši nutraukė. Uždarė du

rininkų, isibriovė į salionų:
—Rankas į viršų!
Ir visi be jokio pasipriešini

mo, kaip maži vaikai, pakėlė.
—Bukite ramus! Nė vieno 

garso! Jeigu bent vienas jūsų 
pasijudins — nudėsiu vietoje.

Salėje — nė mažiausio šla
mėjimo. Girdisi net žmonių kvė
pavimas. Kokia baili kaimine— 
tie žmonės!

Mūsiškis jiems ir vėl:
—Tuoj traukite iš kišenių pi

nigus, brangius daiktus ir /re
volverius! Jei kuris paslėps, 
tuoj prie sienos!

Trys iš mūsiškių paimu pa
dėklus ir šypsniu apeiną vi
sus kliubo svečius. Mandagu
mas neįmanomas! Atėmė viską, 
šlykšti smulkmena: milžinišku 
kilimu su išverstomis akimis 
kažkas šliaužė visomis keturio
pas. Mpsiškiai jam:

—Bukite tiek malonus, atsi
stokite anl kojų: taip judėti 
daug parankiau.

Atsistojo, žiuri, bot visiškai 
nieko nesupranta. Išbalęs, kaip 
jo marškiniai. Iškratė, o pas j j 
koks tukstanits kerenskinių ir 
visai pigus laikrodėlis. Ir* buvo 
ko jam\ drebėti ir nužemintai 
šliaužti, tfu!

Reingardas su 
sosi.

— Na, tikrai 
tas Kirilas, —
liau. — Savo arkliu jis išneš
davo mus, kaip ant paukščk 
sparnų. Prieš tris savaites 
man nurodė vienų butų... Ni- 
kolaevo gatvėje. Privažiavome 
mes. .Įeinu pro užpakalines du 
ris. Iš virtuvės — viliojanti? 
kvapas: kepa blynus. “Ak, vėl 
niai! Aplinkui badas, o tan 
(Storapilviui — iržgavėnios!” Į 
einu į vidų. Prie pečiaus — 
virėja, o 
mingas 
šaukiu:

panieka

šaunus vyraj 
kalba jis to

prie stalo labai lai- 
sėdi raudonarmietis

iš vietos! Rankas
viršų!

Virėja
ir vis tuo pačiu balsu:

— Ai-jai-jai-jai-jai!
Tylėk!

Bus Daugiau

kaip pradės rėkti

KAUNAS. — Vasario 17 d. 
Rųkejių km. šeškuvienė, pakū
renusi virtuvės plytelę ir te
įdariusi juškas, išėjo su reika
lais pas kaimynų. Namie liko 
trys vaikai, ir vienas iš jų bu- 
ivo tik 11/2 metų. Vaikai be- 
.žaisdami į plytelę prikišę skie
drų, kurioms užsidegus prirū
ko pilnas kambarys durnų. Su
grįžusi motina rado uždususį 
mažąjį vaikų, kurio atgaivinti 
nepavyko. Motina iš sielvarto 
ąpsirgo ir atvežta į ligoninę.

mu-

pa-

i
MUSŲ SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA

GERKIT ™ ALŲ

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

Urmo (Wbplesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet
kur gausite greitų ir teisingų patar 
□avimų.

2415 West 64th Street
lįiznio Telefonas BOULEVARp 7178

kreipkitės pas NORKŲ

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Kovo 4 d. buvo , Londono 
kaunatės tapybos (LŲC.) rinki
mai, kuriuose, kaip jau žinomą, 
laimėjo Darbu partija, plės
dama į tarybų 75 atstovus iš 
124 visų tarybos narių.

Konservatoriai (kurie Loų- 
done vadinasi “municipalinės 
reformos partija”) vedė labai 
smarkių kampanijų prieš dar- 
biečius, pasikvietę talkon stam
biausius savo partijos ir val
džios šulus — Baldwiną, Sir 
John Simon’ą ir k. Bet konser
vatoriams netiesioginiu bų4ų 
padėjo ir komunistai, neva “in- 
dorsuodami” Darbo partijų, bet 
tuo pačiu laikų jos tikslus nu- 
piešdąmi taip, kad konservato
riai turėjo puikiausios agitaci
nės medžiagos prieš darbiečius.

Darbo partijos vadas Londo
ne, Herbert Morrison, sako, kad

KĄ REMIA ISPANIJOS
Majjrįs

Brooklyniškė “Amerika” anų * <4 ♦
dienų pakartojo seniai skelbia-

Po EzZu/g Kasdien
---------------  . - " "i1111’1   . 1 '■!'■"■     I
5PF

(Iškirpkit šias eiles -I pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit

Į Darbą.
$ųkrųs^įiĮ)e, J)rQlįaį? jjaliaųkjni gaįštfot 
Ir tverkimės darbo urnai;
Jau laikas i tvirtą galybę mums stot, 
Tada eis imjs darbas sparčiai.

štai vis,os jau tautos darbuojas senai 
Ir būvis jų čjo geryn;
Jos šviesios, turtingos gyvena laisvai, 
Jų auga gerovė aukštyn.

Mes, broliai, užsnūdę paslikom toli,
Krašte mus vargai, tamsuma...
Tad stokiųi į ’darb^* jaunpir žįĮi... ■ 
Mus šildys dangaus šiluma!

Ko trūksta mes viską galėsim turėt, 
Pavysim šviesiausias tautas;
Vis Dievo ir darbo privalom žiūrėt;
Tik širdis turėkim tvirtas!

Ks. Vanagėlis.

GERK MALVĄZ — DAŽNAI 
gerose fyziškose sąlygose.

Ir jei baigi gyti nuo slogų ar influenzos, tai 
kaip įmanydamas pradėk tuoj gerti Malvaz ir 
budavok sistemą, nes Malvaz yra turtingai mais
tingas—akstinantis produktas. Padarytas iš pa- 
rinktiniausių būdų gamintų grudų ir mielių—da
rytus prie tiksliausios temperatūros—gardus Ir 
gaivinantis.

Įsigyk kartoną iš 24 butelių šiandien. Pašauk 
CĄNal (j50Q—mokėk draiveriųi $2.75. Išgerk ke
letą butelių ir įej npįpsi pilpai įtikintas, tai 
mes pasiimsime siuntini atgal ir grąžinsime 
pipiffM?.

Užlaikyk sveikas -
TĄĮ butų gydytojuos, mokslininko, ar šiaip 

gilaus mąstytojo pasakyta, kad “Perspėjimo 
yjepą uncija yra verta Vieno Svarų Gydymo.”

Visvien tai tinka šiai Malvaz istorijai, kad 
mą?ąi kas pamano apie slogas, influęnzą ir t. t. 
pyųų negu tenka jiems su juo kovoti—ir kai nu
gali—jei bendrai ir nugali—ir tada jie lieka nu
silpusiais ir jveiktais.

Jųmfe gydytojai pasakys, kad tokį ąsmenj, kurs 
užsilaiko puikiose fyziškose sąlygose retai kacįa 
negale pasigauna.

Tad mes ir raginame jus gerti ganėtinai Mal
vaz, tą gaivinantį maisto—gėrimą ir užsįĮąikybi

24 butelių kartonas $2.75’ ^Oc nuolaidos už 
grąžintus tuščiuosius. 12 butplių kartonas n. 40 25c nuolaidos už grąžintus.tuščiuosius T - sf ■
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Tonis Antąpavi$ų$ jrąjė

Kon. V. B. Ambrose įrašė Drau 
gijon šiuos narius:

P-nia Anna Baskys, Jr.
Geęrgę Bąskys, J.
Jonas Kavaliauskas 

A < 4

P-lė Emily Nainis
P-lė Frances Martines.

* • <1 » . < '»

Kon. Peter Rapsevičius

SpriPfitfield Narių Kvota ........... 300
Sprillg’field, Konkurso pradžioje narių buvo ............ 244
JPjpęjs: Kon f '3 i. ' ~ "*".**'

” Vįncąs černauskas įraše ........
Kyotąį trūksta

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA 
Kvotas, Konkarsantaj

Ghicago, III

*
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1?39 South Halsted Stręęt. Teigtas Canal 0117 -- Atdarp kętvęjgais visą , dieną.

VALDYBA: P. MILTER, finansų geltoms
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždin&įęas
K. KAIRIS, yice-prezidentaij R. .GALSKIS, trųstjsas

___________________y. MANKUS; 6ekret6rius _______ P.‘ yLĄSEVIČIUSĮ' įHĮStisas.
ilR? MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K, GUG1S, Dr-jos Advokatas, J/ P. VARKftLĄ; Ptgųgijog Auditorius.

Švpntas Petras yra pasakęs: 
“Aš dirbu tiktai vieną darbą.” 
šis šv. Petro pasakymas yra 
gana reikšmingas, todėl mes čia 
trumpai išplėšime šio svarbaus 
sakinio reikšmę. Paprastai 
žmonės, kurie dirba vieną dąr- 
bą, į jį įdeda savo darbo jėgas 
ir darbas yra’ gerai ątliktas. Iš
to yra nauda pačiam darbinin
kui ir tam, kuriam darbas yra 
dirbamas. Visi myli, gerbia to
kį darbininką, kuris darbą pa
daro gerai. Yra senų žmonių 
sakoma: “Devyni amatai, o de
šimtas badas.” Ką šitas saki
nys reiškia? Jis reiškią tiktai 
tą, kad žmogus pretenduojąs 
būti devynių darbų amatinin
kas nei vieno darbo gerai ne
moka, darbe neturi pasisekimo, 
jo gyvenimas yra skurdus.. Bet 
tas, kuris moka tiktai vieną a- 
matą, bet moka gerai, toks a- 
matininkas, toks profesionalas, 
toks mokslo žmogus yra laukia
mas svečias į kiekvieno namus, 
kur reikalingas jo patarnavi-

• ftia's. > •1 T - : ’ 6 -
Žymus mokslininkas Weberis 

yra pasakęs: Daug naudingiau 
mokėti vieną kalbą, bet gerai, 
negu penkias kalbas vidutiniš
kai. Kalba kaip ir darbas—svar
bu mokėti gerai. Todėl bandy
kime išmokti vieną darbą, bet 
gerai, išmokę bile kurį darbą 
gerai galėsime palys pasidi
džiuoti ir kitiems naudingą dar
bą atlikti.

Musų draugai konkursantai, 
kurie savo darbo jėgas daugiau 
aukoja konkurso reikalui, negu 
kitiems pašaliniams darbams, 
turi didesnį pasisekimą, negu 
tie, kurie savo energiją, darbo 
jėgas blaško dešimčiai skirtin
gų darbų. Tiesa, šventas Petras, 
sakydamas, kad jis dirba tiktai 
vieną darbą, tur būt, turėjo 
galvoje, kad jis yra atsidavęs 
vienam darbui, tai maldai. Bet 
jam reikia pripažinti, kad jis 
dirbdamas maldos labui liko 
šventuoju, jį garbina yįsas kri
kščioniškas pasaulis. Juk tais 
laikais, kada gyyęno šyeątąs 
Petras, buvo tūkstančiai maldi
ninkų, bet mažas jų nuošimtis 
liko šventais. Vadinasi, tiktai 
•tie liko šventaisiais, kurie pa
siaukojo vienam darbui, — tai 
maldai. Tas pats yra su moks
lo žmonėmis, kurie pasišvenčia 
kuriai nors vienai mokslo ša
kai, sutveria neįkainuojamus 
turtus musų mokslo, technikos 
gadynės progresui.

Tiesa, musų draugai konkur
santai nors ir nuoširdžiai dirb
dami konkurso darbą neliks to
kiais garsiais, kaip šventas Pet
ras pas krikščionis arba' Giar- 
dano Bruno pas laisvę mylin
čius žmones, bet sukoncentravę 
savo darbo jėgas vienam svar
biam darbui, būtent, Chicagos 
Lietuvių Draugijos ^Triumfo 
Konkursui, įrodys, ką jų aktin
gus, kilniais norais pagrįstos 
jėgos gali sukurti labui lietu
vių visuomenes.

Todėl, draugai konkursantai, 
konkurso metu, koncentruokite 
savo energiją, savo darbo jėgas 
konkųi’sp cirkui — gąd^ykjpie

įrašė
Dr^gijon šjfiųg nĮĮrjųę:

P-Įė Berųicę Shimęnas
P-lė Gatherine Kuraitis.

Kon. Kazys Stęponąvičįgs jrąšę 
Draugijęn šiuos narius:

P-nia Marę Vilkas.
Kon. John Sedwvskis įrašė 

Draugijon šiuos norius:
P-nia Josephine čemauskiene

Kon. Joseph Ascilla įrašę PrąOr 
gijon šiuos narius:

Jjąnąs Mikpevičius.
Racine Konkursanjtas Stanley 

Mockus įrašė Draugijon 
šiuos nayįuss, h

P-lė Agnės Beranis
P-lė Bernice Pushkor 
Juozas Ranstaitis.

Gary Konkursantas JoJįh Ą. 
Grakey įrašė Draugijon 

šiuos narius:
P-nia Anna Barauskienė.

* . » » > f * ' K . / *. ...

Patys įsinašė Draugijon:
P-nia Marė L. Bartush 
Pranas Parmalis 
Joseph Kwadar.

i Juozas ^yąyįpskaą —- įpašė An
taną SvaįpiĮią. Abu darbštus na- 
riai už Draugijos
naudai gautą po tikietą j Trium
fo bankiętą.

Cicerą kęPkursai)^s Kazys 
**1M» ir 

šįųus narius:
P:pią Mąę Kpįstautas 
Edyąrdaą jfynstautąs 
Aptąnas Kpį^tautąs, Jr 
P-nįa Mąrthą’ Ryąp
P:pįą Įieįep yąilląncourt

Rpckfprdo konkursantas St. J. 
Petrauskas Draugijon įrašė 

šiuos narius:
P-nia Pranė Petronienė, pa- 

yyzdįągą šeimįpinkę, sėkmingo 
bizpįęriaus p. Al. Petronio žnąo- 
na'.

Ernest Petronis, p-nų Petro
nių sūnūs, puikus jaunuolis, 
sį^įjupja metalo įmonėje už 
mechaniką.

P-nia Magdė Stočkienė, nuo- 
šįydi cĮaptynipkų judėjime vei
kėja, pažangos šalininkė, uoli 
dąrpųotpją.

Joę M. Mįklas, gražiai ipau- 
gintas jąųnuolįs, iš' amato ’ ma
šinistas, rpcfprdiečiąms gerai 
žinomų pp. Miklų supus.

DR. A. U GRĄIČIUNĄS
Dr. Ą. L. Graičįųnas, pors nėra nariu Chięagos Lietuvių 

Draugijos ir dėl senyvo amžiaus nebus gąlima įstoti j šią 
organizaciją, $et reikia pasakyti, kad jis yra vienas iš nuošir
džiausių šios praugijos rėmėjų. Rąstų ir gyvu žpdžių, teįkią kil
nių minčių apie šią organizaciją, yra geru draugu ir rėmęju.

Dr. Ą. L. Graičiunąs, vienas senesniųjų, o gąl ir seniausių 
liętuvių gydytojų Amerikoje, bet taipgi, tur bujt, yi.enąs iš se
nesnio amžiaus aktyvesnių daktarų, kuris per daugelį metų yra 
nuolatinis musų lietuvių kultūrinio darbo dalyvis. Dr. A. L. 
Graičiunas, žingsniuodamas' septintą dešimtį metų, yra pažiba 
jaunajai lietuvių gentkartei, savo nenuilstamu dąębu skiną plą- 
tų kulturinį kelią Amerikos lietuvių gyvenime skiepydamas svei
ką tautinę idėją.

Chicagos Lietuvių Draugija linki Dr. A, L. Graįčiunui bųti 
sveikam, aktyviam ir mitriam musų lietuvių gyvenime* iki susi 
Jauks šimto meto, o vėliau po sunkaus kultūros darbymečio ra
miai pailsėti. f(j
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” Joseph Ascilla įrašė ............ .
” Ęįzbięjta Norgailienė įrašė ..
” Ą. Ąiįbr^zevičia įrašė 1........

p-le Albina Miller įrašė ......
John Špdowsfcis įrašė ..... .....

PąyĮeniąi pariąi įrašė .................
Kyp£ąį trūksta ..... .............

Cicero Narįų Kvpta .................
Konkurso pradžioje narių buvo 
J£op. p-pįą Marion Ascilla įrašė 
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Waukegap Narių Kvota......... .....
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Kon. p-lė Spzana L. Gabris įrašė
” p-lė Jenpie Laurel įrašė .......
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Heights, Įll
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Kon. B. Vaitekūnas įraše Įhau- 
gijon šiuos narius

Joseph Vaičiulis
P-nia Eva Linkonis
Pranas Salkąuskąs
P-nia Vincentą Sląbįs 
Kazimieras Ypnpha 
Juozas Valentą 
Rapolas Girčius
P-nia Elęąnora Rakužas 
Frank šūkis
Jonas Bęinoraę.
Ę-lė Kazimiera Overlingis.
Kon. Elz. Norgaįlį.enę įrašę 

Draųgįjop šiuos parius:
P-lė Adelė Rakauskas.

Koų. Aldoną IVJilIe įrašė Drau
gi jon šiuos nąrips:

Antanas J. Waychas.
|«L < / » ‘ ' v • • * ’’ U V * 4 •

Kon. Louis Antanavičius įrašė 
praųgijop šiuos parius:

P-nįa Bąssie Ęanis-
Kon. Josęph Ascilla Draugijon

“Sveikam, Ligos Neįkalbėsi.” ponia Petronėlę Millęrįenė, po-
Vakarąs įvyks Columbus sve- nia Juzė Gulbinienė, Benediktas 

tainėje, 320 Kent •strect. Pra-(Vaitekūnas, Vincas Pačkaus- 
džia kaip 4 vai. popiet. Minėtą kas, Jonas Stasiūnas ir Jonas 
operetę 'vaidins chicagiečiai ar- į Dambrauskas. Po programo bus 
tįstai: p-ia Giedraitienė, Rp- dovąnps, eįs šokiai,prie geros 
manas, Brųknis, Miller, pianis- lietuviškos muzikos.

St. Charles Nariu Kyojta ............ |00
St. Charles, Į1L: Konkurso pradžioje narių bųyo ......... 8

' " ‘ Kon. jrąšėr..4.'.«j:4.;...i.......L..................  38
Kvotai trūkstą ..................    M

p-ia Giedraitiene,

Auroros Narių Kvota .. ........
Aurora, III. Z Konkurso pradžioje narių bųyo

Kon įrąšę .....—__ ________ _
Kyotąi tpųkstą ..........-......

100

-tas Byanskas., Taipgi Programo CJlį ReįgW yjų 
paįvairinime dalyvaus dvi, zy- Kulturos Draugija, sekmadienį, 
rnios.dainimnkes P<W Gugiene ,baland^0 u 4. St. Casirpir Hąll

14 ir Portland streets, rengia 
puikų koncertą ir šokius. Pro
gramą išpildys “Pirmyn” Cho
ro artistai, po vadovyste Kazio 
Steponavičiaus. Programe da
lyvauja: ponia Steponavičienė, 
p-lę Ona Skeveriutė, p-lę Ąldo-

Chįcągo Heįghlts Liętuvįų
Melrose

Clemępc Žukauskas.
Cicęro kon. Anjtanaą yisljaras 
Draugijon įnaše šiuos narius:

P-nia Sophie Mątęjunąs. <
Kastantas Zągurskįs
William 'Į'homas, žymus biz

nierius.
Gary konkursantas A. Steponai

tis Draugijon įrašė —
Juozas Dimitis.
Diarugijos nariai—M kas Sin-, 

kp ir Juozas §^ąyįnskas įrašę 
. rP-M^asSię. 

p-iiią Anną Buzeiką,
šį Triumfo konkursą sėkmingą, pę yįeną narį —- 

—Nėmumas. ko įraše p-riią

Frank Bulaw
šiandien p. Frank Bulavv 

vykstą į Kęnoshą baigtį darbą 
Ghicagos Lietuvių Draugijos 
skyriaus organizavime. Visose 
ręikąjįn^o^ę kolonijose Draugi- 
jps skyriai, geriau pasakius, 
Lietuvių Kultūros Draugijos bu- 
’vp įkurtos^ bet Kenosha darbas 
dąr nebaigtas. Manoma, kad 
musų atstovui ims porą savai
čių Jaįko čia įkurti skaitlingą 
Kenosha Liet. Kultūros Draugi
ją. žinoma, jo darbo sėkmingu
mas nemaž priklausys nuo vie
tos darbuotojų aktyvios para- 
W-

Dar pravartu priminti, kad 
pąųsų darbuotojas p. F. Bulaw 
dabar dirba Milda Auto Sales,, 
p. Ęurąičię žymioj įstaigoje — 
pąrdąvjnęją Buick ir Pontiac 
ąųtPĮnPbilįę^» bet kadangi jo 
darbas ęrgąniząvimę Ghicagos 
Lietuvių Draugijos skyrių ne
buvo baigtas, tai trumpam lai- 

; kui pertraukęs savo nuolatinį 
darbą yyksta atĮikįi kilnias par
eigas Chicagos Lietuvių Drau- 

’ gijos labui.

Musy Pąrengimai

ir ponia Biežienė.
Harvey Liet. Kultūroj Drau

gija, šeštadienį, balandžio 17, 
ĮBafea svetainėje, 15509 I|ąlst.ejd 
Street rengia , pavasarinius šo
kius.

Auroros Lietuvių Kultūros j
Ppąųgija, sekmadienį, balandžio na Grigoniutė, p-lė Stella Rim- 
25 d., vaidins įdomią komediją, j<aįte, p*lė Lillian Stupariutę, 
—“Gyvi Nabašninkai.” Vieta—
Rpuipanian svetainė, 475 Jef- Jonas xRukštela,. F,elix Mafęni^ 
fęrson avenuė. Pradžia 5 yal. jjr gony Janulis. Po programo 
popiet. Minėtą komediją vaidins i ■ . , .
žymus artistai, Chięagos Lietu- eis šokiai, pasilųiksminimai. 
yių Dramatiško Ratęlio nariai:

Melrose Pąrk Narių Kvota .............
Konkurso pradžioje narių bųyo ...... 
Kon įrašė ......... . ................

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

De Kalb Narių Kypta ...
pe Ęalb, III.: Konkurso pradžioje bųyp 

Kon įrašė . -.... - ■
Kvotai trūksta ............

-“Gyvi Nabašninkai.” Vieta-

, f’; > - • mMI, «■»,

Gary Nąr|ų Kvota.....................
Gary, Ind.: Konkursu pradžioje narių buvo ..

Kon. Antąnąs SteppnąHis įrąąė 
” John A. Grakey įrašė .. .

Ęvot^i trūksta ......................

Jtpckfordo Lietuvių Kųltupps 
praugiją, sękmadienj, baląn- 
džio 11 d., vaidins operetę —

Pradžia 7 yal. vakarę

|QQ
31

,12
57

.. 100

.. 42

58

ioo
30

9

60

Racįnę Narių Kvpįta .................
Konkurso pradžioje narį, bHyp 

J<on. Stąsys Idpckųs ................ .
Kyptai trūksta ......................

.. Į00
.. 33

*»

3

—

Rockford Kvota.......... .
Roękford, III.: Konkurso prądžioję nąrįų buvo

Koi^ Sfįgyę j. Pętrąnsk^
Kyptai trūkstą ..........    ■ į 19

29

Indianp tžarbpr Įjūrių • •
Indiana Konkurso pradžioje narių -
Harbor, Ind.: Koiį. įrašė................. ........ ..........

Kvotai trūksta ........ .
- ■ - . ....... . - Į. ......... ................. ... " ....... ...... . ......... .. ................................... ....

Keposha Narių Kvota ........
Kenosha Wis.: Konkurso pradžioje narį# buvo 

’ *’ Kop įrašė .......-....... -
pyptai trūksta ............. .......

Aplamai narių kyotą .............
Konkurso pradžioje pąrįų buvo
Konkurse įrašymą .......... .

Kvotai truks)#

Dar viena pamaina

Kiek čia seniai ugniagesiai 
važiuodavo gaisrą gesipti 
liais. Dąpaptiniu laiką ąląnpo 
skambutis ir troko sįreąą prą- 
pę*šą ąpiejipkęį jf prąęįyįąą}s, 
kad ugniagesiai vyksta j gais-

100

>-•T—

’■ 8

92

:. 7,000
4,009

. 266

2,725
. ........ .............. . ............... ............. ... ................

< ••• w *• *'• “ ►’>' ji*

ro vietą. Pastaruoju laiku 
sumanytą įtaisyti kįejLyien^j 

ębicągps ugmgeaių stoty gąr: 

siąkąįbįus, ĮkųrĮe Pfanęš kpkioj 

vietoj ir kaip pavpjinj$s yra 

kįlęs gaisras.



Diena Iš Dienos MUSŲ SKAITYTOJAI
Kalvaičiai
Rašo

Pereitų metų lapkričio me
nesį į Lietuvą išvyko p. An
tanas Kalvaitis, Lietuvos kon
sulas Chicagoje per daugelį 
metų, ir p. Kalvaitiene.

Prieš kelias dienas jie at
siuntė laišką, “Naujienų” ve
dėjai, p. Mariai Jurgelionienei, 
kuriame sako:

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti j šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai . kaip 
ma).

NAUJIENOS, Chicago, III.
I"' " -.................................-1 N ,

■ ................ i. . ... . ...n,., ..... ..■■n.,....,... c <jr z tart kaip lietuviškai taria
ma. Italų < rašyboj ir kalboj c visur 
tariama kaip č, be ženklo: jie ta
ria : Lucia, kaip Lučia, coeli, kaip 

, ■ 4„..... čoeli. ir tt.
■ ' ' ' 'I Lietuviškoj kalboj yra, rodos, ke-

jau turim gerokai darbo nuveiktoji! žodžiai kame c ir z neva reika- 
kad net musų aršiausi priešai — lingi cirulis (latviškas) zaunit, zve- 
kunigai ir jonai suvirko ir neri
mauja. Musų organas “Laisvoji 
Mintis” akis degina kunigams ir po
nams. (

Antradienis, kovo 23, 11

“Nors jau keletą mėnesių 
praslinko kai mes Lietuvoje 
gyvename, iki šiam laikui dar 
Jums laiško neparašėme. Buvo
me išvažiavę provincijon. Kol 
aplankėme visus gimines ir pa
žįstamus, užtruko daug laiko.

“Kaunas žymiai pasimainė 
geroj on pusėn. Pristatyta labai 
daug moderniškų namų, kurie 
sudaro įspūdį gražaus ir jau
kaus moderninio miesto, žmo
nės taip pat pasikeitė. Surim
tėjo ir daro išvaizdą rimtų in
dividualų. Ekonominė krizė, 
spaudusi kraštą per keletą me
tų, pradeda atslūgti.

“Vertėtų ir Jums nubarti 
šiais metais atlankyti Lietuvą. 
Pamatytumėte daugelį senų 
pažįstamų ir abelnai gražiose 
gamtos sąlygose pasilsėtumė
te.

“Taigi, ateinančią vasarą 
laukiame. Labas dienas prašau 
perduoti chicagiečiams. Neuž
mirškite karts nuo karto pa
rašyti laišką ir mus informuo
ti apie įdomų Chicagos lietu
vių gyvenimą. Mano žmona 
siunčia jums taippat daug la
bų dienų.”

Ženklas, Kad 
Depresija Praėjo

Iš Hot Springs, Ark., trum
pą laiką atgal įdomų laišką 
“Naujienoms” atrašė Frank J. 
Petru, Cicero Board of Edu- 
cation prezidentas.

Sako, jis, kad ku'rorte labai 
daug žmonių, kur kas daugiau, 
negu per kelis paskutinius me
tais. Viešbučiai pilni, restau- 
rantai pilni, maudyklės pilnos. 
Tai yra tikras ženklas, kad 
“depresija praėjo”.

Būdamas Cicero mokyklų 
galva, jis aplankė Arkansas 
mokyklas ir legislaturą.

P-s Petru taipgi rašė, kad 
Hot Springs kurorte atosto
gauja didelis skaičius lietuvių.

(★)
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Robert Warno, 44, su Anna 
Rutkowski, 39.

Frank Strinkl, 26, su Mary 
Jaestis, 25.

Mathew Souvigny, 25, su 
Eleanor Lubas, 23.

Stephen Bugailo, 26, su Cle- 
mentina Pavalonis, 20.

John Reamma, 25, su Elena 
Stočkus, 21.

Anthony Ramotn^auskas, * 22, 
su Dcrothy Yanauskas, 20.

Virgil Nelson, 28, su M. Ber- 
vid, 23.

Adam Rutkowski, 25, su 
Jennie Belda, 22.
Floyd Frederickson, 27, su 
Lillian Tragus, 23.

John Hoplukowic, 27, su 
Mary Lenkus, 24.

Frederick Niemeyer, 23, sU 
Anna Vaisus, 23.

SONOTONE
66 E. Van Buren

JAU EINA
MIDWEST PREMIERE

“Spain in Flames”
Gyviausia dokumentas bet kada 

paveiksluose matytas!
Tiesiai iš civilio Karo Fronto

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

f __

10 Metų Sukaktuvių Išpardavimas
Circle Clothing Companyga, zvimbt tuos žodžius . pats 

skaitėjas atsimins kaip tart; kitose 
kalbose tūkstančiai žodžių reik at
mint ir įsidėmėt kaip jie tariami.

Lietuviškoj rašyboj išmetus č ir 
ž, o Įpilietinus c ir z jų vietoj bus 
bent dviem raidėm mažiau, o ir ra- 
šėjams parankiau.

Lai Lietuvos kalbos, ir lietuviš
kos rašybos mėgėjai tuomi susido- 
mina, o gal suras būdą 
keisti parankesniu, be
Tik reik susidomet ir panorėt, o 
būdas rasis pagerinimui 
abėcėlės.

1616-22 N. DAMEN A VE
North of Milvvaukee

gali-

TOP COATS

lietuviškos

SIUTAIArimantas.

Draugija 
apsnūdimą

nelauk, kad kas tave pa- 
sueigon, tai pats, savo ini- 
pradėk pirmas savo koloni-

kaip š pa- 
kampučio.

Ir jie teikia 
iki tol kol

savaime, 
turi ateiti pagalbon ame- 
kupiškėnai.

piniginę parama
bus reikalinga.

Kultūros

— pasiryžėlių dalykas, 
abėcėlė “turi 9 žymėti- 
kurios skiria lietuvišką 
kitų tautų abėcėlės.

Tad 
kviestų 
ciatyva 
joje tąjį kilnų, garbingą švietimo —
kultūros rdarbo.

Dr. A. Y. Graičunas.

tamsą ir prietarus 
rengdama kultūrines 

Čia jie ne-

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

CIRCLE CLOTHING CO 
1616-22 N. Damen Avenue 

CHICAGO, ILL.

S 19.50 iki $35.00

$18.50 iki $35.00

HMM*"*

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS ALFABETO TVARKOJE

Laidotuvių Direktoriai

• TAVERNOS

• RESTAURANTA1
9x12 karpetas už

Studio couch po
SVETAINES

Universal restaurai
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYK! 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkai

Tel. Vletory 9670.

KILNUS, GARBINGAS 
KULTŪROS DARBAS 
GERB. REDAKCIJA:

Kupiškėnų Kultūros Draugija 
tvirtai nusistatė ateiti su pinigiška 
parama Lietuvos Kupiškėnams jų 
kovoje su tamsa ir prietarais, ku
rie giliai turi jleidę šaknis kaimie
čio stuboje. Lietuvos Kupiškėnų 
Laisvamanių Etinės Kultūros Drau
gijos skyrius 
blaško,
pramogas kaimiečiarųs.
seniai buvo parsikvietę iš Kauno 
prelegentą, ir arti 300 kaimiečių bu
vo atsilankę išklausyti pamokos; čia 
vėl valdyba savo posėdyje nutarė 
galutinai šiemet užbaigti Laisvų 
Kapinių Įrengimą, ir tuojaus nevil
kinant ir netrugdant, neigi atidėlio- 
jant, prieiti prie statybos Liaudies 
namo. Išrinktas komitetas netik 
aukas priiminėti Liaudies Namo sta
tybai, bet tuojaus apžiūrėti vietą ir 
apipirkti žemės plotą kur bus sta
tomas Liaudies Namas.

Žinoma ir suprantama 
kad čia 
rikiečiai 
ir teiks 
parama

Kupiškėnų 
savo pavyzdžiu išbudino 
ir kitų amerikiečių: kruopiečiai, 
kražiečiai ir daugel kitų ametikie- 
čių lietuvių matydami Kupiškėnus 
veikiant, ir jie atsiminė savo gim
tą vietelę ir, susispietė i grupes, pra
dėjo siųsti piniginę 
siems Lietuvoje. —
nūs darbas iš amerikiečių 
Mes pajėgiem pastatyti gražias 
nyčias, su aukštais bokštais, 
abejonės nėra, kad pajiegsim 
gimtoj vietelėj Įrengti Laisvus
pus; pasistatyti Liaudies Namus; 
įsikurti knygynus. Tik reikia vie- 
ni-kitiems padėti, o ne trugdyti dar
bą. Sis kilnus darbas priguli nuo 
darbščios ir veiklos valdybos, ir ne
atsitolinti nuo užbrėžto tikslo.

Vienas žmogus Dr; Jonas šliu
pas išjudino ir atgaivino lietuvių 
tautos narius. Tai kokia jėga ga
lės sutrugdyti ir užmigdyti švietimo 
— Kuturos darbą, kur veikia visas 
kūnas — t. y. Laisvamanių Etinės

Nedaug nuo tavęs, Amerikos lie
tuvį reikalaujama, tik užsiprenume
ruok “Laisvąją Mintį” ir prisidėk 
ar tai prie Laisvos Etinės Kultūros 
rėmėjų kuopos ar tai prie savo gim
tos vietelės grupės, prie Kupiškė
nų, žagariečių, Roki š kepu, Kruopie- 
čių ir tt. Ir jei tavo gimtas vie
teles lietuviai nesuorganizuoti, tai 
suorganizuok. Tą gali padaryti, 
tik atsišauk per laikraštį Į savo pa- 
rapijonus ir paskirk dieną, laiką ir 
vietą sueigos, o pamatysi kiek jų 
sueis.

paramą savie- 
Gražus ir kil- 

pusės. 
baž- 

tai 
savo 
Ka-

REIKIA ABĖCĖLĖS 
PETVARKOS 
GERB. REDAKCIJA:

Lietuviška abėcėlė su č, š ir ž, 
sudaryta, rodos, Vinco Kudirkos. 
Menamos raides skolinta iš čekų 
raidyno. Kampuotos ir uodeguotos 
(lenkų pavyzdžiu raidės, daro ne
parankumus rašyboj; o labiausia — 
darko rašto išvaizdą. Apie tai 
retkarčiais pakeliama kalba —• klau
simas; tik nieko čiupnaus nedaro
ma. žinoma tai ne užsienio, o pa
čios Lietuvos lietuvių dalykas. Kai 
Lietuvoj tųomi nieko nedaroma, ga
lima bile susidomėjusiam žodis — 
kitas menamų klausimų prabilti.

Nesiimu žinovo vaidmens, abėcė
lės pertvarkymo klausime; nes tai 
nelengvas darbas ir nė vieno o ke
letas žinovų 

Lietuviška 
tinas raides 
abėcėlę, nuo
Rašytojai supranta, gerai žino, kad 
bile mašinėlė (typevvriter) lietuviš
kai rašybai netinka, jei nenori ra
šalu pridėliot reikiamų ženklų.

Iš devynių ženklintų lietuviškoj 
abėcėlėj raidžių, aš seniai permačiau 
kad dvi galimh palikt kaip yra, bū
tent c ir z, be ženklų viršui, ir be 
menkiausios skriaudos;, ir, c z tart 
kaip č ir ž nes visi lietuviški žo-

_________ _______  džiai kame reikia c ir z tariasi kie- men avenue.
Kultūros Draugija su savo šimtais čiau t.y. kaip č ir ž, o tik keletas įstaiga Šią savaitę švenčia

Šiandien Paskutinis 
S.L.A. Radio Pro 

gramas
šįvakar SLA Centras ir kuo

pos užbaigs keliolikos savaičių 
seriją radio programų, kurie 
buvo transliuojami kas antra-

Programai ėjo iš stoties 
W.G.E.S., nuo 7:45 iki 8:00, 
tuojau po Peoples Fūrniture 
programo.

šįvakar, pasktttinį progra
mą išpildys dainininkė Nora 
Gugienė, ir kalbėtojai, adv. K. 
P. Gugis, nuo Centro valdy
bos, ir K. P. Deveikis — SLA 
organizatorius Chicagos diš- 
trikte.

10 Mėtų Sukanka 
Northsidės Įstaigai

NORTH SIDE. — Populiari 
rūbų krautuve, žinoma North
sidės ir kitų, ^kolonijų lietu
viams, yra Circle Clothing 
Company, 1616-^2 North Da-

KUPPENHEIMER, GROSSHIRE, 
HY-TYPE hy TED LEWIS ir C.C.C. 

išdirbystės rūbai.

Naujienų skaitytojams apačioje 
telpa kuponas vertes $2.50, kurį gali 
panaudoti kaipo įmokčjimą ant siuto 
ar top konto.

y.

■ditiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiitn 
IŠKIRPK ŠI KUPONĄ, VERTĖS $2.50 

ir atnešk pas CIRCLE CLOTHING CO., 1616-22 N. Damen Avė.
Šis kuponas bus jusu Įmokėjimas perkant siutą ar top koutą Velykoms 

ADVERTISING DISCOUNT ČHECK
OFFICE OF THE TREASURER

This Coupon will be accepted 
with a purchase of a Suit or 
Topcoat, or Both.

Good until May 29th.

skyrių išsiplėtusi po visą Lietuvą.
Amerikos lietuviams turi netik pi

nigų, bet jie turi patyrimo ir moks
lo vyrų. Ir jie niekad neatsiža
dės paremti, pagelbėti silpnesniems 
bloriams ir sesėms Lietuvoje.

Mes jau turim gražiai, vieningai (lviem raidėm trumpesnis ir tuom 
pradėtą darbą, — na daugiau, mes visiem patogesnis, skaitėjai pripras .

svetimų žodžių su c ir z. Tad ko- , . „ , ™
kiarn galui sunkint lietuvišką rašy. | \0 metų sukaktuves. Tam. tik- 
bą ir daugint raidyną, jei galima su 
mažiau raidžių apsieit ?

Numetus n u- c o u z ženklelius-
kampelius, lietuviškas raidynas bus

I slui turi surengusi specialį iš
pardavimą, kuriam yra išlei
sti brangus, $2.50 vertės ku~ 

-ponai. (Žiūrėk šios dienos 
“Naujienas”). (Sp.)

’ -4.

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

9.95
*16.50

Didelis sutaupymas ant elektrikinių ledaunių,

iki *65.00

Naujos 1937 skalbyklos po

69.50
nuolaida už seną
skalbyklą $25.00.

Demonstruotos skalbyk-
ios po $28.50

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL — 970 Kil., nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

WHFC — 1420 Kil., ketvergais 7 iki 8 vai. .vakare

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZG ARD, Savinink as

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK l TAVERinUS. TEN IR REIKALAUKITE.
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaityto jam f susirasti, kur galimo nusipirk 
(vairių paprastą ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbin 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patariu 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS—CO AL

5352 Sp. Long Avė
TKL. RCHJBLIC r MO1

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S^Fairfield Avė.

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

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771,

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bltens yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
C!«nnl 11.QA

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos naru 
KEELEY BEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRIN 
Telefonas YARDS 2704 

__ Chicago, Illinois.______

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J. Rausch Geo. Ste<

6114 SO. HALSTED STREET
Chicago, III.



Antradienis, Kovo 23, 1937

GARSUS SENOVĖS LIETUVIAI
Kaip J. Bretkūnas verte 

Šventą Raštą

Vokiečių kryžiuočių ordi
nas, apsimesdamas tikėjimo 
platintoju; be pasigailėjimo 
žudė lietuvių sentėvius. Ordi
nui visiškai nerūpėjo tikėji
mo platinimas, o jam rūpėjo 
tik kardu ir vokiškumu lietu
vių tautos, o ypatingai prūsų 
lietuvių, išnaikinimas. Tatai 
jausdami ir matydami, Mažo
sios Lietuvos mokslo vyrai 
lietuviai visomis išgalėmis 
pradėjo vokiečianis priešintis 
ir ugdyti lietuvių tautinį susi
pratimų, nors ne vienam jų 
teko huo vokiečių nbkentėti.

Pirmasis toks kovotojas už 
lietuvybę buvo Martynas Maž
vydas—Vaitkuhas, gimęs 1521 
metais. 1546 metais jis įstojo 
į Karaliaučiaus universitetą, 
kuriame po dviejų metų gavo 
filosofijos magistro laipsnį ir 
buvo paskirtas Ragainės vys
kupo Vietininku. Dar studentu 
būdamas Martynas Mažvydas 
parašė pirmųjų lietuviškų 
knygų, kuri išėjo Karaliau
čiuje 1546 metais. Ji pavadin
ta “Gatechismusa Prasty Sza- 
dei. Mokslas skaitymų raschtų 
yra giesmes dėl kriksezanis- 
tės”. Ši pirmoji Lietuviška 
knyga btivo naujoji lietuviš
ko gyvenimo pradžia Mažo
joje Lietuvoje. Ji prikėlė lie
tuvius gyventi ir priminė, kad 
jie dar tebėra gyvi. Be tos 
knygos, Martynas Mažvydas 
išleido dar keletu kitų knygų, 
kurios turėjo labai didelės 
reikšmės visai lietuvių tautai.

Martyno Mažvydo įpėdinis 
buvo Jonas Bretkūnas. Kada 
jis gimė, tikrų žinių nėra, ži
noma tik tiek, kad jis 1555 
metais įstojo į Karaliaučiaus 
universitetų ir 1563 metais 
bųvčr paskirtas Labguvos, Ryt- 
[iruŠlubsV, kunigu? Jo’rišls’ Bret
kūnas buvo kuklus ir mėgo 
paprastų kaimo gyvenimų. At
likęs pamaldas ar šiaip lais
vesniu laiku jis eidavo į lau
kus, pagelbėdavo ūkininkams 
laukui dirbti ir dainas dainuo
ti. Toks jo būdas davė jam 
progos puikiai išmokti lietu
vių kalbų ir suprasti lietuvių 
norus bei siekimus. Ir Jonas 
Bretkūnas gerai suprato, kad 
jo tautiečius sunkiai slegia vo
kiečiai, kad prieš vokiečius 
atsispirti reikia lietuviams su
kurti bent religinę literatūrų. 
Pamokslus sakydamas, Jonas 
Ėretkunas visados pažymėda
vo:

'betas; arba pospalitas maldas 
ir kitas. 1591 metais pasirodė 
garsioji jo knyga “Postilla”.

Po tų darbų Jonas Bretkū
nas ėmėsi versti šv. Raštų į 
lietuvių kalbų. Jis Šv. Raštų 
vertė iš graikų kalba rašyto 
originalo, turėdamas po ranka 
hebrajų ir lenkų kalbomis bi
teli j as; Dėl kalbos jis tardavo
si su kunigais: Vaišnora, Ged
gaudu, Muša ir Masąlskiu. At
likęs bažnytines apeigas, Jo
nas Bretkūnas susišaukdavo 
lietuvininkų vaikus ir jiems 
pasakodavo apie Kristaus gy
venimų. Vaikai kalbėdavo su 
'juo lietuviškai ir Bretkūnas, 
išgirdęs įdomesnį žodį, jį užsi
rašydavo. Atleidęs vaikus, po 
pietų jis sėsdavo prie darbo, 
šv. Raštų versdavo greitai ir 
neatsitraukdamas. Vakarienę 
jis retai kada valgydavo ankš
čiau, kaip vidurnakty. Miego
davo labai mažai. Tik sekma
dieny jis ilsėdavosi. Su knyga 
rankoje jis išeidavo į sodų ir 
ten beskaitydamas užmigdavo. 
Jį pažadindavo vaikai, kurie 
visados ateidavo jo aplankyti 
ir atnešdavo laukinių gelių, ku
rias jis labai mėgdavo. Karta 
'bedirbdamas taip nuvargo, kad 
prie stalo apalpo. Gydytojas 
jam uždraudė bent vieną mė
nesį ‘dirbti. Jonui Bretkūnui 
reikėjo pailsėti. Tada susirin
kusiems vaikams jis pasakė:

— Vaikučiai 
mirsiu. Dėl 
sigraudinkit. 
Dievų savo 
to aš daug

Jonas Bretkūnas mirė 
metais, sulaukęs 66 metų 
žiaiis. Paskiri jo karstą 
ouriai ūkininkų ‘ ir mažų

p. Kra

i

NAUJIENOS, Chicago, PI.

KALĖJIMAS MINIATU- 
ROJE — Iš cemento paga
mintas vienos celės “kalėji
mas”, kuris Tennessee val
stijoje naudojamas nepa
klusniems kaliniams. “Ka
lėjimas” 10 pėdų aukščio ir 
4 pėdų pločio. Nežiūrint 
protestų, kad tokie “kalėr- 
jimai” ^nežmoniškai žiaurus 
vienok valstija atsisako 
juos panaikinti.

Naujienų-Acme Photo

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBĄ 1937 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauslds ~ vicb-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė,; S> Jųrčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka- 
sieriūs; Kgsos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Truštėfes—J. čerhaUskaš, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas -—Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkipius 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakarę po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius. ’ '

HUMBOLDT PARk LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBOl VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergtėęn A-y«*s’ tęl. Belmont 
7678; Jęhri' Kuprevičius—vicė-pir- 
mininkąs, 344€>ą?: Pferce Avė.;
Ai Jurgevicz—nutarimų rašt., 1814 
Wąbansia Avė./ tel. Humboldt 
2285; S. Bunėckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. ŽilliUs—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalkai 3222 Pierce Av.

aš greit jau 
mano smerčio ne1- 

Bet Garbinkit 
liežuviu, nes dčl 

dirbau.
1602 
am- 

sekė 
vai

kų. Vaikai verkė ir barstė gė
les. * Tsb.

< r v .> . > -• -r

GAUSINGIAUSIA
ŠEIMA LIETU

VOJE

t v

ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — Š. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų, raštininkė; Anna 
AHeliunienė; Pagelbininke—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiėkunai 
—Josephine Yuškiene ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 Š. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raŠtinihkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
Čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 83rd St;; J. Balčiūnas—ka- 
sieritiš, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių,' 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

Pirmininkas—-George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas^—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. AI. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison streėt.

CLASSIFIEDADS
TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

— Iš tiesos Ponas Dievas JuS 
lietuvininkus šioje vokiečių 
valdomoje žemėje myl, duoda
mas jums savo šventą, žodį. 
Jus, sakau, visų geriausių ga
vote palaiihą nuog Dievo, ka
dangi Jus brangiausias Dievo 
žodis čystai jūsų prigimtu lie
žuviu sakomas esti.

Jo-Belankydamas lietuvius 
nas Bretkūnas parašė ir išlei
do šias knygas: “Giesmes dva
siškas”, “Kantijonalas”, “Ko-

Neseniai Lietuvos spaudoje 
buvo pažymėta, kad gausiausią 
šeimą Lietuvoje turi 'vienas 
laiškininkas Klaipėdos krašte, 
bes jis susilaukė 13 vaikų, ku
rie visi gyvi ir sveiki. Tačiau 
gausių šeimų Lietuvoje yra ir 
daugiau, štai, viena Katino ap
skrities, Jonavos valse., Ukno- 
nių kaime gyvenanti 80 metų 
moteris, Ona’ Zacharevičienė, 
yra turėjusi 12 sūnų ir 3 duk
teris. Ir visi jos vaikai kol už
augo, buvo sveiki ir gyvi. Už 
pagimdymą 12 sūnų dar prieš 
karą O. Zacharevičienė buvo 
apdovanota medaliu. Dabar prie 
senutės gyvena tik 4 vaikai: du 
šunųs ir dvi dukterys. Treje
tas sūnų ir viena duktė užaugę 
mirė, o visi kiti vhikai išsi
sklaidė po platųjį pasaulį. •

Vaikų gausumų pasižymi ir 
žemaičiai. Ten beveik kiekvie
name kaime yra šeimų susi
laukusių po 12-13 vaikų. Be 
to, vėlyvesniais laikais, iki šibl

turimomis žiniomis, šeimos 
gausumo rekordą pasiekė Tel
šių apskr., Plungės valse., Ba- 
biniškių kaimo gyventojai. 
Juozas ir Marija Sebastijonai. 
Nors jie abu žilagalviai, dabar 
vieni gyvena savo ūkyje, bet 
jie buvo susilaukę net 20 vai
kų, iš kurių 7 mirė, o 13 gy
vena dar ir dabar siisikuTę 
savo šeimas. Lygiai tokį patį 
skaičių įpėdinių buvo susilau
kusi ir Trakų apskr., Žaslių 
valse., Naujaežerio kaimo gy
ventoja Elena Leščinskienė, 
bei iš to būrio tik 3 išliko, gy
vi, o visi kiti mirė dar neuž
augę.

Dzūkų krašto gyventojai šei
mų gausumu irgi nenori nu- 
šilči^t'i. 'TiVs^,‘r®iJ gal,' būt,’ yra 
didžiausias vaikų mirlingumas, 
didesnis, negu kitose , Lietuvos 
vietose, bet vis dėl to yra ir 
išimčių. Netoli Varėnos gyve
na V. Zaleckis, kuris išaugino 
ir dar augina iš viso 11 naujų 
piliečių. Gi septyni jo vaikai 
mirė dar pačioje jaunystėje. 
Lietuvos miestuose taip pat 
pasitaiko gausesnių šeimų, tu
rinčių 7-8 vaikus, bet vis dėl 
to šiuo atžvilgiu miestas kai
mui niekados nebuvo prilygęs 
ir sunku laukti, kad kada nors 
kaima pasivys. Tsb.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A; Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begiu—pirm.: pagalbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.;, S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Uųion 
Avė.; D. Gulbibaš—fin. rašt., 3144 
So. Wallace Št.; J. Mateyunaš — 
kontroles raštininkas , 3400 So. 
Union Avė., P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalką,. 3130 Šo. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagasj JJetuvių Auditori
joj, 8133 So. Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Ądolph Kaulakis—nut. rast., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fių. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž- 
dinijikas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. brigoni*:—'kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—rkasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Conėord Placė; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spauldmg 8180; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Rlvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabahsia Avė., Tel. Humboldt 
8284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

' ' • COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ................... $6.00
MINE RUN STAMBIOS
/................................. $5.75

$6.00
$6.00
$4.75

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

EGG ..............
NUT .............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ
Tel. KEDZIE 3882

M. u-l » ii 7 T ..

4>» SUSIRINKIMAI
A hii.1.1.     ‘ * į i■ i.l> » ii i *

Arnerikos Lietuvių Kongreso Rosetando vietinis komitetas šau
kia svarbų susirinkimų kovo 24 d. treč., 7:30 vai. vak. L 
D. svetainėj, 10418 So. Michigan avė. 
delegatai būtinai dalyvaukite, nes yra 
tanti. —Sekr. J. U.

žagariečių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
kovo 24 d., Hollyvvood svetainėj, 2417 
vai. vakare. Kviečiame visus atvykti.

Sofija Ambrozaitė, sekr.

Visų organizacijų 
svarbių reikalų ap-

^urMutūre & Fixtureš
Rt'landai-įtaisai

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.■M—te——ė 

Misceilaneous
Įvairus______ \ .

TURIU PARDUOTI REFRIGE- 
RATOR1Ų, plaunamą mašiną, ir va- 
cuum cleaner pigiai.

2641 West 71st Street.
Vartoti Automobiliai

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
šildytuvhs. Turi paaukoti. White- 
hall 8000. ? : '

Personai
Asmenų Ieško

ivyks
W. 43

trečiadiehy, 
Street, 7:30

I į UlT (■H.IWWĮ~«l«į|l.ll||RII llll. Mlil.lįĮlįl ĮIIII

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS 
JOHN GAUBAS

Musų Skladas Užlaiko Didžiausį Pasirinkimą Visokių Gėrimų 
MES PRISTATOME I JŪSŲ NAMUS.

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

ŠIEMET NUMATO
MAS DIDELIS NE
MUNO POTVYNIS

Vasario men. pabaigoje Lie
tuvoje atšilus orams ir pradė
jus lyti, susirūpinta ir upių 
potvynio reikalais. Nemuno ir 
kitų upių ledas -šiemet 
storas ir todėl1 gali būti 

tik esant daugiau 
Kadangi pavasarį 

vandens sulaukti nesiti- 
nes žiemų beveik nie-

labai 
nuga- 

van- 
dau-

'lėtas 
dens. 
giau 
kima 
kur nebuvo sniego, todėl upių 
ledai pavasarį gali užsikimšti 
ir apsemti net tuos jaukus, 
kdrių lankščiaiv neapsemdavo. 
Kaune Nemuno potvyniui jau 
pradėta ruoštis. Įrengiami ste- 
bėjimo punktai, kurie potvy
nių sričių gyventojoms praneš, 
kad jau iš anksto pasirūpintų 
butais, ištuštintų rųsius ir im
tųsi kitų apsaugos priemonių. 
Ištikus potvyniui į gelbėjimo 
darbą 
donąjį 
dalis, 
kitas
mėn. pabaigoje, ties Kaunu 
Nemuno ledas vidury upes bu- 
įvo pradėtas kirsti ir laužyti. 
'Kai tik bus pastebėtas smar
kus vandens kilimas, tuojau 
netoli Kauno bus pradėtas 
sprogdinti upių ledas.

Tsb.

numatoma įtraukti Rau- 
Kryžių, kariuomenės 

skautus, ugnegesius ir 
organizacijas. Vasario

Remkite tuos, kurio 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POŠ KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; JJįfrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., teL Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838 . So. Kedzie Avė*—Kasierka; 
Helen Chapute,. 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. ' raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas,: Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
l.evąrd 7820, balandos nuo 2 iki 
,4., pp,: ji Ii o .. 6 < rfkį 8. yak.—GydytOr 
jas; (George Menkąjį, 127 North 

< Dearborn St., tel/ Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yiirgon; 1614 
So. 49th( Avė.,- Cicero, III.—Ligo
nių laikytojas: Steponas Narkis, 
4353 So. Tąlmah Avė.—Ligonių 
lailk. ir Kontroles rašt.; Mjkolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 4Qth Pi. — Biznio pirm.;

3116 So.

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernaučkas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernaučkas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernaučkas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W.( Chernaučkas.

^ALPIEM PAJŲ LIETUVIŲ VY
RU IR MOTERŲ PAšALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

LOVEIKIS “”,uGrsLV ■ ImIIiI V Visas Pasaulio 
■11 . ... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7Š14

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

Tel. VICTORY 2031-2 • .

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

JOHN SAMULIS 
___1708 So. Union_Ave.

Jbarms for bale
Ūkiai Pardavimui

PA- 
yra 
patj

PARSIDUODA Aštuoniasdešimtą 
akrų geros Žemės, ganykta su te
kančiu vandeniu, puikus budihkai. 
Su ar be stako, įrankiais. Arti mie
sto, mokykla, išmokėjimai.
Mr. Jacob Pieczyncki,, R, 2, Box 
18a, ScottviHe, >Michj 5' t •’

EXTRA! EXTRA!
Apgauk savininką. Vieno akro 

farma, turtinga žeme, akmens vieš
kelis, elektriką, pėsčias gali nueiti 
į pradinę mokyklą, aukštesniosios 
mokyklos, gatvekano line, arti Har- 
lem Avenue. Pilna kaina $475.00, 
.§•15ilshį A ”,įnęsyt J739 South 
Halsted Street, Box 587. . „

nių lankytojas; . Steponas Narkis, 

jame, ir Kontroles rašt.; Mįkolas 

Avė.— Knygius; P. Ališauskas. 
3140 W. 4Qth PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So; 
Halštėd St. — Korpešpondentąs; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61št 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną menesį kas 

' jpįiA sekmadieni , 12 vai, dieną, 
HoHyvdod švėtamejė, 2417 West 
43rd St*/ Ohiėhgo, III. Sausio, va
sario ir kovo inėn. niokesčiai pri- 
ithhihi 10 vai. iŠ ryto; kitais mė- 
nfesiais—huo^į^^al. iš ryto.

LIETUVI Ų TĖATll DRAUGYSTĖS
RŲTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F: .Aušra; Pagelbi-

I* Tel.. vCanal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMI,OS KIjESOS . TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai
2113 SO. HALSTED SI

JOHN KONRAD
I MERCHANT TAILOR

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

derių ir naujus siutus.
2347 W, MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

ramova auto
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP. 

Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptafiyavifnas, body ir fender darbai

" 834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Peoples Liguor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

CLASSIFIEDADS
Situation Wanted

Darbo Ieško
’ • ■ ’ ’ • ‘ • c-

IEŠKAU DARBO už porterį arba 
dirbti ant ūkės. Ešu patyręs, negir- 
duoklis ir darbštus. Rašykit, Box 
Nr. 586, Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street. . _l -1 --

Help VV>!ued—Malė
Darbininkų Reikia

ketvirtadienj, kovo 25 dieną, 2 valandą po

Pranciškų ir gimines.

randasi Mažeikos s koplyčioje, 3319 Lituan'ica

fe

Benediktas Gurauskas
Persiskyrė 'su šiuo pasauliu kovo 21 dieną, 10:50 Valandą ryto, 

1937 metais,' sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Mažeikių apskri
tį Krustės kaime, Sedos parapijoj.

• '-i- \

Amerikoj išgyveno 24 metus.

Paliko didėliame nuliudime moterį Oną, po tėvais Urbučiukę, 
2 podukras: Florence ir Alviną Jonės, brolį ir brolienę Kazimierą 
ir Marijoną Gurauskus ir šeimyną, Sėsėrį ir šVogerį Oną ir Juo
zapą Lucas ir šeimyną, brolienę Ėvą Gurauskus ir šeimyną, 2 
švogerius: Juozapą ir Petrą Urbučius ir giminės. O Lietuvoje — 
2 bfbliuš Adomą ir

Kūnas pašarvotas
Avenue.

Laidotuves įvyks
pietų iš; ^koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas Kapines.

Visi A. A. BENEDIKTO GURAUSKO giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą, 

t ■

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, PODUKROS, BROLIS, BROLIENĖ, SESUO, 

ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse tarnauja I(aidotuvių Direktorius S. P. Mažei
ka Telefoiiąs • YARDS 1138. c’ .

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

REIKIA . ANTRARANKIO BEI
KERIO PXiė juodos duonos. 2616 
West 69th Street, Prpspect _6893.^

Help vVantėd— Female
Darbininkių reikia

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui ir virti—nėra skalbi
mo, eiti, $7.00. Plaza 0894.

PATYRUSI MERGINA BENDr 
RAM namų darbui, savas kambarys, 
mėgti vaikus — $7.00 pradžiai. 
Lengvas skalbimas. Austin 0144. —I II Mae—M IHIII II I III M—I r
Help Wanted—Male-Femak

- Reikia_________
REIKALINGAS VIRĖJAS paty

ręs vyras arba moteris.
5758 West 65th Street . .

Financial
Finansai-Paekolos

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.'00 iki $5,000.00.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGĘNAS- — PARSIDUODA 
TAVERNA pigiai, pardavimo prie- 
žastis—liga. 3^42. . Sq. Kedzie. Av.c.

For Rcnt
RENDON OFISAI, renda pigi, 

pjetrytihis kampas 51 ir Ashland 
Avenue. Kreipkitės 5101 So. Ash
land Avc., Tel. Boulevard 1700

I,..’..., ■'...A .....

Excliaiige—Mamai
EXTRA PROGA FARMERlAMS 

Bizmavą muro namą mažu morgičiu 
Priežastis—ligos priverstas mainyti 
ant iarmos. Skubinkit; atsišaukti.

STANKOWICZ,
, . 6112 So. Komensky

Keai Estate For Sale A
GREITAI pardavimui, kad likvi

duoti nuosavybę 3 aukštų muro bu- 
dinkas prie Canalport Avėnue — 
$1,650.00. H. C, Zutterjneister and 
Co., 2101 So. Halsted St.

PARSIDUODA BUSINESS PRO- 
PERTY labai gera vieta dėl tavėrno 

4071 Archer Avė. 
Sav. ant antrų lubų.

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

TIKRI BARGENAI ..
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $S75 
\Villow Springs narnąs su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.

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

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

4631 SO. ASAmAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

NUOSAVYBĖS
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmones 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.



I
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CHICAGO DARBO FEDERACIJA ‘KVIEČIA’
C. L 0. UNIJAS PASITRAUKTI

Atsisako Lewis’o komitetui simpatizuo
jančias unijas išmesti iš Federacijos

Chicagos Darbo Federacija 
sekmadienį diplomatiškai papra
šo visų unijų, priklausančių 
prie Lewis’o Komiteto Industri
niam Organizavimui (CIO) ar 
jam simpatizuojančių, Federa
ciją apleisti.

Vietos Federacijos skyriaus 
prezidentas John Fitzpatrick 
atsisako imtis griežtų priemo
nių kad tas unijas išmesti “be 
ceremonijų“. Fitzpatrick neuž
ėmė griežtos pozicijos, nežiū
rint Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento Green įsakymo 
tuojau CIO unijų nusikratyti.

Fitzpatrick išreiškė apgailes
tavimą, kad “buvę draugai da
bar kaip ir skiriasi“.

Stambiausi CIO šulai Chica- 
goje yra “amalgameitai“, Typo- 
graphical Union ir Ladies GaY- 
ment Workers.

Tame pačiame posėdyje Chi
cagos darbo Federacija nutarė 
kad sėdėjimo streikai yra pa
teisinami tam tikrose atvejuose.
- Streikai departamentinė e 

krautuvėse?
Vakar miesto centre buvo 

daug sujudimo, • kai pasklido 
gandai, kad streikuos departa- 
mentinių krautuvių ir “5 ahdi 
10“ krautuvių darbininkai.

Prie kiekvienos krautuvės bu
vo būriai policijos. Prie durų 
dežiuravo krautuvių privatiški Co., 1625 S. Ashland avenue.

Prakalbos ir 
diskusijos

'Rengia Lietuvių Moterų Drau
gija Apšvieta ir A. L. Lite
ratūros Draugijos moterų 
komitetas.

detektyvai. Daugiausiai saugu- 
mos buvo Boston krautuve, 
Wollworth ir Krege skyriai ir 
Stevens moteriškų reikmenų 
krautuvė.

Taxi streike derybų dar nė
ra. Miestas, federalė valdžia ir 
visuomene spiria taxi bendro
ves taikintis su darbininkais. 
Joms nurodoma, kad streikui il- 
giaiis užsitęsus bendroves nu
stos biznio Chicagoje. Chicagie- 
čiai per streiką atradę, kad jie 
galį be taxi labai lengvai apsi
eiti.

Visi bando streikierius ir 
darbdavius suvesti prie konfe
rencijos stalo, išskyrus majorą 
Edward J. Kelly, kuris jau ke
lintą savaitę atostogauja Flori
doje. Nežiūrint streikų, nera
mumų mieste, ir nežiūrint ki
tų klausimų, kurie stovi prieš 
miestą, majoras Kelly sau ra
miai ilsisi ir maudosi Miami ir 
Palm Beach kurortuose.

Streikai dabar vyksta Went- 
worth Mianufacturing Co., ir B. 
Sopkin suknelių siuvyklose, ties 
5218 Wentworth a venų e, H&r- 
lich Manufacturing Co., 1417 
W. Jackson Blvd., Champion
Laundry, Ine., 2500 W. Fuller- 
ton avenue, Maremont Springs

[ Lietuvių Moterų Draugija 
'Apšvieta ir A.L.L.D. moterų 
komitetas rengia prakalbas ir 
diskusijas kovo 24 dieną Mil
dos svetainėje, 3142 So. Hal- 
sted Street, svetainėj trečiame 
ąugšte. Pradžia 7:30 valandą 
vakare.

’ Kalbės p-lė E. Mikužiutč 
’ma “Moterys prieš karą“; P. 
M. Zolpienė tema “Kodėl mo
terys turi organizuotis“; P. A. 
iMiščikaitienė tema “Vaikų dar
bo kenksmingumas ir vaikučių 
draugijėlės“; P. Keturakienė 
“Dirbančių moterų problemos“; 
P. A. Zabukienė tema “Vaikų 
organizavimo svarbas“; P: M. 
Shultz pirmininkas. Diskusijas 
praves P. A. Jonikienė.

šios rųšies prakalbos bus 
pirmos, kuriose kalbės tik mo
terys, o vyrai galės pasiklau
syti. Daugiausia vyrai kalba, 
o moterys klausosi.

1 Bus išpildytas trumpas pro- 
gramėlis. Pildys jį vaikučių 
draugijėlė L.D.'S. 53 kuopos, 
vadovaujama mokytojos A. Za- 
bukienės.

Gerbiama publika kviečiama 
skaitlingai atsilankyti į šias 
įdomias prakalbas. Įžanga vel
tui. —- Zabelė.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS, Chicago, III. ....... ..... .... ■■... ... .   .rf.

200 Policistų Ieško 
Maskoto žmogžudžio 

Marąuette Parke
Pagrobė ir išgėdino rabino 

20 metų dukterį

Marąuette Parke ir Chicago 
Lawn distrikte ržthdasi apie 
200 policistų, kurie ieško jau
no maskoto piktadario.

Jis pagrobė?ir išgėdino ra
bino, Isaac Weinėr dukterį, 20
metų, Ann Weiner, nuo 3252 

te- <Douglas Blvd.
! Spėjama, kati ‘tas pats už
puolikas apie savaitę laiko at
gal nušovė Mrs. Mary Irwin, 
/kai toji ėjo su dukrele namo, 
5504 So. Ąlb^ųy tąVenue.

Piktadaris yra' apiė 20-25 
metų amžiaus,penkių pėdų, 
septynių colių aukščio, sveria 
'apie 135 svarus. Dėvėjo švie
sius rubus, ir veidą turėjo už
sidengęs juoda maska.

Cicero
Reiškia užuojautos ir žada 
pageibos Texas mokyklai.

■ ■" •’ - . '■ •>.,

Vos pasiekė Cicero žinią apie 
nelaimę ištikusiąftpąokyklą New 
London mieste, | Tėxas valsti
joj, kur žuvo^;Wletas šimtų 
vaikučių, Cįclro mokyklų ta
rybos prezidentas p. Frank
Petru pasiuntė į New London įPlące. Dabartinis nežinomas, 
užuojautos telegramą, kuri Yra svarbus reikalas iš Wa-
skamba taip: shington, D. C. Tuoj kreipki-

^kaifdžiai užgavo musų tės į E. Mikužiutę, Fellowship 
apielinkę žinia iapie katastro- House, 831 W. 33rd PI.

ifą ištikusią jūsų Įnokyklą. Leis
kite man, kaip apšvietos tary
bos prezidentui, varde visos 
apšvietos tarybos, mokytoj ų 
štabo ir Cicero gyventojų iš
reikšti giliausią užuojautą 
jums, ir jeigu manote, kad 
mes galime kuo nors pagelbė
ti, tai prašau pranešti mums.“ 

i____ ,______
Chicaga 1933 ir 1935
Chicago Chamber of Com- 

merce paskelbė skaitlines, ku
rios rodo, kad gamyba Chica
goje 1936 metais buvo pakilu
si 52 nuošimčius augščiau, jei 
palyginti su 1933 metų gamy
ba. Bendra Chicagos pramoni
nių įstaigų gamybos suma 
1933 metais siekė $1,583,259,- 
309. G,i 1935 metais bendra su
ma siekė $2,404,228,432.

Suėmė Tėvą Ir Sūnų 
Už Vagystes

' Už krautuvių plėšimą buvo 
suimti Timothy Twohig, 42 i . .
metų, 3832 Arthington st., ir 
jo sūnūs Jack, 18 metų. Su
imtas ir vienas, Joseph Calla- 
han, su kuriuo tėvas ir sūnūs 

i apiplėšė delikatessen krautu
vę, ties 3841 Harrison st.

Prašoma atsišaukti 
Anna Petraitis

Adresas buvo 840 W. 33rd

šįvakar Cicero De
mokratų Mitingas
CICERO. — šiandien, 7:30 

valandą vakare, ties 4801 W. 
16th street, įvyks Cicero De
mokratų kliubo masinis mitin
gas. Susirinkimas bus ne vie
nos kurios tautos, bet visų, tai 
visi lietuviai yra prašomi at
silankyti.

JUOKAI
— Atleisk, drauge...
— Kodėl?
— Aš užmyniau tavo smui

ką.
XXX

Du škotai šnekasi prie ba
ro saliune. Vienas jų, norėda
mas kad jo draugas užsakytų 
gėrimą, klausia:

— Ką turėsime?
Antrasis, laukdamas kad jo 

bičiulis pirktų, atsako:
— Aš manau, kad mes tu

rėsime lietaus, nes truputį ap
siniaukę.

X X X
, — Jurgi, įpilk žuvims van
dens !

— Bet, pone, jos dar neiš
gėrė to vandens, kurį aš joms 
vakar įpyliau.

X X x
Vaikas mokytojoj: Prašau 

paleisti mane namo.
Mokytojas: O kodėl tau rei

kia eiti namo?
Vaikas: Jie ten neturi nė la

šo alaus, taigi reikia jo par
nešti.

xxx
Kaliniui išeinant iš kalėji

mo jo draugas sako:

Antradienis, kovo 23, 1937

— Labai gaila, kad palieki 
mane...

Išeinantis ramina:
— Ak, ne ilgam: aš manau 

greitu* laiku vėl sugrįžti.
— Surinko John Faiza Jr.

Svarbios prakalbos

Profesorius Jerome Davis, 
buvęs Yale universiteto semi
narijos skyriaus mokytojas, 
kalbės Chicagoj tema “Apšvie
ta ir Fašizmas Amerikoj“. 
Prakalbos jam yra rengiamos 
kovo 28 dieną 3:00 valandą po
piet Sherman viešbuty Grand 
Ballroom salėje.

Amerikos reakcionierių ir 
fašistinių ^lementų pastango
mis prof. Davis tapo pavary
tas iš universiteto, nors pačių 
profesorių tarpe jis skaitėsi 
vienas iš gabiausiu Amerikos 
mokytojų.

Šioms prakalboms pirminin
kas bus Chicagos universiteto 
profesorius Robert Morss Lo- 
vett.

ATĖJO NAUJAS 
KULTŪROS 

No. 2
TURINYS: \

Pasaulio Ūkio Dinamika
...... ........ ..... V. Stankevičius 

Taika, Karas ir žmogaus Prigimtis
......................Prof. V. čepinskas 

Pasaka apie popą ir jo berną Baldą
. .... ...................... A. S. Puškin 

Audringas poeto gyvenimas
.................... ........ V. Sklovskij 

Adomas Mickevičius apie Puškiną. 
Puškinui ........ .......... Sergej Esenin

Taipgi įdomus straipsniai apie Po- 
nuliarį Mokslą. Nauju Knygų Ap
žvalga ir t. t. 144 puslapiai.

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

N A U J I E N O S E

K ą I M INALIŠKAI UŽ
PULTA — Southsid i e t ė, 
Anna Weiner, 20 m., ku
rią nežinomas maskuotas 
piktadaris užpuolė ir iš
gėdino. (Žiur. žinią).

KUR MAMA? — Jaunu
tė chicagietė, kuri buvo 
rasta beklaidžiojanti gat
vėmis. Ji buvo laikinai ati
duota j prieglaudą.

Naujienų-Acme Photo

PO TRAGEDIJOS — Kliasė New London, Texas, 
mokykloj, kur pereitos savaitės pabaigoje įvyko baisus 
sprogimas, užmušęs suvirs 500 mokinių. Ant mokinių 
krito geležiniai balkiai, sienos, cementas.

Naujienų-Acme Photo

DETROITO FRONTŲ STREIKE — Pblicistės ban
do atgaivinti “sėdėjusią“ streikierę vienoj Detroito dirb
tuvėje. Ji nukentėjo policijai metant streikierius laukan 
(Žiu. žinią pirmam puslapy).

Naujienų-Acme Photo

SAVOTIŠKAS ČEMPIO
NAS — Joe Frederick, Te- 
xas Christian universiteto 
“negražiausias“ mo k i n y s. 
Ieško kompetitorių kitose*

- mokyklose.
Naujienų-Acme Photo

NUŽUDĖ —Išgėdino mer
gaitę Salvatore Ossido, 26 
metų New Yorko barzda
skutys, kuris išgėdino, o ve-

J

liau klijų mirtinai sumušė 
t) metų mergaitę, Einer* 
Sporrer. Prisiviliojo ją savo 
įstaigon. »

. . Naujienų-Acme Photo

KEISTOS NF2LAIMĖS AUKA — Pustrečių metų Mi
elinei Wall Chicagos Woodlawn ligoninėje. Jo tėvas bu
vo mirtinai sužeistas keistoje automobilių nelaimėje. 
(Žiūrėk kitus paveikslus).

MIRĖ — Patrick Wall, 
28, 6052 So. Law)rence ave
nue, kurį užmušė trokas- 
Jo suims buvo sunkiai su
žeistas. (žiu. kitus paveik
slus).

KEISTA NELAIMĖ — Diagrama parodo, kaip prie Prairie avenue ir 61-mos, 
Chicagoje susidūrė (ties No. 1) keleivinis automobilis ir trokas. Išmestas iš vėžių, 
trokas (No. 2) pasuko į šoną, ir ties (No. 3), užmušė praeivi, Patrick Wall, sužei
dė jo jauną pustrečių metų sūnų. Naujienų-Acme Photo




