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Lewis ir Chrysler
Pradės Derybas

Abu priėmė gubernatoriaus Murphy pa 
kvietimą pradėti derybas jo raštinėj

DETROIT, Mich., kovo 23. sinasi, kad policija nenaudoju- 
— Gubernatorius Frank Mur-1 si jokio nuožmumo šalinant 

streikierius iš dirbtuvių. Meras 
taipjau prižada nekliudyti tai
kių sėdėjimo streikų.

Špionažas tarp streikierių.
Organizatorius Franken- 

steen, kuris prieš porą dienų 
paskelbė, kad Chrysler ruošia
si pašalinti iš darbo visus or
ganizuotus darbininkus, pir
miausia prisidėjusius prie sė
dėjimo streiko, dabar paskel
bė, kad kompanija net tarp 
streikierių užlaiko savo šni
pus.

Vienas tokis šnipas, Bennett, 
tapo sugautas Dodge dirbtu
vėj. Jis buvo įsigavęs į unijos 
viršininkus metalo baigimo de
partamente, o iškilus sėdėjimo 
streikui patapo streikierių “po
licijos viršininku”.

Bennett prisipažino šnipinė- 
jęs dėl savo departamento su
perintendento Knight. Nužiū
rima, kad jis susižinodavo su 
savo samdytoju ir streiku me
tu. Jis buvo išlydėtas iš dirb
tuvės ir prisižadėjo tuoj aus 
apleisti Detroitą.

Frankensteen ir Adolph Ger- 
mer pranešė Chrysler viršinin
kams, kad dhrbininkai niekad 
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phy šiandie iš Lansingo pa
kvietė industrinių unijų vadą 
John L. Lewis ir automobilių 
magnatą Walter P. Chrysler 
atvykti į Lansingą pradėti de
rybas tikslu užbaigti tiek daug 
abiems pusėms kainuojantį 
streiką automobilių pramonė
je.

Gubernatorius jiems abiems 
pasiuntė vienodas pakvietimo 
telegramas, Lewis’ui i Alexan- 
dria, Va., o Chrysler’iui į Nevv 
Yorką. Lewis 
pakvietimą, o 
mą priėmė ir

Dar visai
Lewis ir Chrysler buvo New 
Yorke, gubernatoriui ragino 
juos ten pradėti derybas, bet 
nors Lewis sutiko, Chrysler 
nuo derybų atsisakė.

Didelis darbininkų masinis 
susirinkimas.

pirmasis priėmė 
paskui pakvieti- 
Chrysler.

nesenai, kada

šiandie vakare (antradieny) 
Cadillac aikštėj įvyks didelis 
darbininkų viešas susirinkimas 
užprotestavimui prieš nuožmų 
policijos šalinimą streikierių iš 
jų užimtų dirbtuvių. Tikimąsi, 
kad susirinkime dalyvaus ma
žiausia 10,01$ darbininkų.

Meras Couzens davė leidimą negryš į darbą priė tokios špio- 
susirinkimą laikyti, bet jis tei- nažo sistemos.

Karingoj kalboj I Buvęs prezidento pa- 
Mussolini vėl tarėjas priešinasi re

formavimui teismo
Mussolini vėl 
puolė Angliją

RYMAS, kovo 23. — Musso
lini vėl piktai puolė Angliją 
savo kalboj į 250,000 fašistų 
minią Venecijos aikštėje, šven
čiant 18-tas fašizmo sukaktu
ves.

uz-
ir

Mussolini labai piktinosi 
sienio laikraščių kritika 
“tūlomis veidmainingomis, 
teriškomis anglikonų pamoks- 
linyčiomis”.

Prisiminęs, kad nors 
40 metų italai atkeršiję 
pams už jų sumišimą
1896 m., Mussolini šaukė:

“Juodmarškiniai, atsiminki
te ir prisiruoškite. Tai yra 
šios dienos iškilmių įspėji
mas.” A

ir po 
ethio-

Iš šios Mussolini karingos 
kalbos prieš Angliją, yra aiš
ku, kad santykiai tarp Itali
jos ir Anglijos nuolatos 
gėja, nors Anglija visaip 
lankauja Italijai.

blo- 
nuo-

ko- 
čia 
rei-

kovo 23. — 
savo laiku 
Roosevelto

BELGRAD, Jugoslavijoj, 
vo 23. — šį ketvirtadienį 
lankysis Italijos užsienio 
kalų ministeris grafas Galeaz- 
zo Ciano, Mussolini žentas.

ORAS.

CHICAGO— Chicago policija ir prokuratūra, naktį, iš pirmadienio į antradienį, 
išmetė iš dviejų dirbtuvių ir vienos departamentinės krautuvės apie 1,200 “sėdėjusių” 
streikierių. Prokuroras iškniso iš teisių knygų apdulkėjusį 75 metų senumo įstatymą, 
kuriuo pasiremdamas darbininkus išmetė laukan. Naujienų-Acine Photo

Lietuvos Naujienos
Baigiamos Derybos su Vilniuje likviduoja

Belgija
‘ KAUNĄS. — Diplomatiniu 
keliu vedamosios ekonominės 
derybos su Belgija šių metų 
prekybos sutarčiai sudaryti 
jau baigiamos. Manoma, kad 
netrukus sutartis galės būti 
pasirašyta.

Italai veržiasi linkui 
Ispanijos gyvsidab

rio kasyklų

mos lietuviškos or 
ganizacijos

Uždraustas ūkio draugijos vei
kimas pasieny, uždaromi 
draugijų skyriai esami ir ne
sami.

sulaiky- 
lietuvių 
kreipta- 
ir buvo

Italai Guadalajara 
fronte pabėgę visai 

be mūšio
950 italų noriai pasidavė ispa

nams, generolas užmuštas.
' Mussolini, gelbėdamas pres- 
./ tižą, gal siųs reguliarę ka

riuomenę.

WASHINGTON, 
Raymond Moley, 
buvęs prezidento 
patarėjas, šiandie senato teis
miniam komitetui pareiškė, 
kad prezidento siūlomos teis
mo reformos neišvengtinai su
silpnins augščiausio teismo au
toritetą ir prestižą. Nors jis 
pripažino, kad dabartinis teis
mas yra atgaleiviškas ir prie 
jo yra negalimos jokios socia- 

’lės ir ekonominės reformos, 
bet esą reformavimas teismo 
nieko neatsiektų: reikia “Ame
rikos metodais” siektis socia
lių ir ekonominių reformų.

Moley, buvęs profesorius, 
prezidento Roosevelto buvo pa
skirtas valstybės sekretoriaus 
padėjėju ir patapo svarbiausiu 
prezidento patarėju — taip va
dinamo “smegenų trusto” gal- 

’va. Bet išėjęs iš valdžios jis 
nudėjo dirbti privatinei įkompa- 
nijai ir dabar pakeitė savo nuo
mones, nors vis dar dedasi pre
zidento šalininku.

jėgos pasi- 
iiiušio. Ita- 
netoli Gua-

50 lėktuvų ir pradėjo 
šaudyti iš kulkosvaid-

pakriko

Prapuolė lakūnė
LONDONAS, kovo 23. — 

Bedfordo grafiene Mary, 71 
m., pasižym'ėjusi lakūnė, pra
puolė kely iš Woburn į Bed- 
fordshire. Siaučiančios sniego 
audros labai trukdo ieškojimą 
jos mažo lėktuvo. Ji išmoko 
skraidyti būdama virš 60 m. 
amžiaus. Būdama 64 m. ji vie
na padarė rekordinius skridi
mus į Indiją ir Pietų Afriką.
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Pats gen; Franco va
dovauja sukilėliais

prie Madrido

MADRIDAS, kovo 23. — Po 
didelio italų nepasisekimo 
Guadalajara fronte, į tą frontą

ir pradėjo
vejami lėk-

“Sėdėjimo streikas” 
legislaturoje

Italija teisinasi ne 
siuntusi kareivių į 

Ispaniją
Sakosi tik siuntusi gydytojus 

ir medikalę pagelbą. Ir An
glija tą keistą Italijos pasi
teisinimą priėmė.

LONDONAS, kovo 23.—Pa
vojus aštraus susikirtimo neu
traliteto komitete dėl Italijos 
laužymo neutraliteto sutarties 
ir siuntimo kareivių į Ispani
ją, liko bent laikinai išveng
ta, Italijai padavus keistą pa
siaiškinimą ir Anglijai tą Ita
lijos pasiteisinimą priėmus.

Atsakydama į kaltinimus, 
kad Italija kovo 5 d. išsodino 
10,000 kareivių Cadiz, Ispani
joj, ir Anglijos raginimus ne-

atvyko pats * gen. Franco as-įdaryti jokių griežtų žingsnių
-•   y 1 _ • . . _ 1 _ _ 1 • _ _ . _ . . _ . • v-vv l a r> z I v»i i >4-^ •» 4- z-\*meniškai vadovauti apgynimui 
savo bazės Sigutenza.

Lojalistams besiartinant prie 
'Siguenza, italams pagelbon at
vyko dar keli pulkai karlistų 
ir bando atsilaikyti Alma- 
drones.

ta

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

Galbūt lietus, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 38°.
Saulė teka 5:48, leidžiasi 

6:05.

l JEFFERSON CITY, Mo., ko
vo 23.’ — Missouri legislaturos 
narys republikonas Dr. Gray 
paskelbė sėdėjimo streiką prieš 
neva “nelegališkus” legislatu
ros samdymus darbininkų. Jis 
atsinešė kepalą duonos, uzbo- 
ną vandans ir atsisėdo komi- 
'sionieriaus raštinėje ir tol sė
dėsiąs iki jam nebūto pasaky
ta kiek “nelegalių” darbininkų 
yra pasamdyta.

PARYŽIUS', kovo 23. —< Ita
lai Guadalajara fronte nebuvę 
sumušti, jie visąį ię nekaria
vę. Tokia išvada"*'^daroma iš 
įvairių ateinančių7 iš Ispanijos 
žinių. ■

Pasak tų žinių, dvi italų di
vizijos kovo 8 d. išėjusios iš 
Sigu’enza ir patraukusios lin
kui Madrido. Jos turėjusios ei
ti viena greta kitos palei Ara- 
gon kelią. Bet dėlei netikusios 
vadovybės viena divizijų už
ėjusi į priekį.

Silpnos valdžios 
traukusios veik be 
lai jau buvo atėję
dalajara, kuomet juos užpuo
lė apie 
į juos 
žiu.

Italai
trauktis betvarkėj 
tuvų. Pirmoji divizija įpuolė į 
antrą ir jas apėmė keista pa
nika. Valdžios kariuomene, bi
jodamos! kilpų, nenorėjo vytis 
ir ėjo į priekį labai atsargiai, 
bet be jokio pasipriešinimo, 
rinkdamos! dideli grobį. 800 
italų pakliuvo į belaisvę, o 150 
patys pabėgo pas ispanus, taip 
kad suimta viso 950 italų. Ita
lai pasidavę su dideliu noru ir 
daugelis jų išreiškę savo pri
tarimą Ispanijos valdžiai. Vie
nas italų generolas, Luocci, li
kęs užmuštas. Traukimasis tę
sėsi tris dienas iki buvo pa
siektos pirmykštės pozicijos.

šis italų pabėgimas yra skau
desnis fašistams negu pralai
mėjimas mūšio, nes jis paro
dė, kad fašizmas Italijoje vis
gi yra labai silpnas ir netu- 
'ri žmonių pritarimo.

Vyriausi Italijos fašistų laik
raščiai teisina pasitraukimą ir 
sako, kad svetimšaliai vėl ap
sigaus, kaip jie apsigavo su 
Ethiopija. Iš to 
kad Mussolini 
į Ispanijos, 
kariuomenę, 
teto sutartį.

Mussolini
ty. Anglija rūstauja dėl jo'£g&> 
rinimosi mahometonams, aus
trai irgi nebepatenkinti Itali-

' nužiūrima, 
ruošiasi siųsti 

rinktinę reguliarę 
laužant neutrali-

esąs keblioj padė-

HENDAYE, Franci jo j, kovo 
23. — Italų padedami sukilė
liai pradėjo veržtis linkui pa
sauly seniausių ir didžiausių 
gyvsidabrio kasyklų Alman- 
den, pietinėj Ispanijoj.

10,000 italų kariuomenė jau 
pradėjo naujas atakas ant Po- 
zoblanco, vartų į gyvsidabrio 
kasyklas, pusiaukelėj tarp Al- 
maden ir Cordoba.

Italai priklauso dviems di
vizijoms, kurios buvo skirtos 
puolimui Madrido, bet italams 
ten negarbingai pralaimėjus, 
'dabar bando pasigriebti nors 
kasyklas.

VILNIUS. — Pernai, gruo
džio 4 d., Vilniaus miesto Sto
rastos įsakymu buvo 
tas veikimas tautinio 
komiteto. Dėl to buvo 
si į Vilniaus vaivadą
prašoma nuimti nuo komiteto 
Storastos uždėtąjį draudimą, 
šių metų vasario 16 d. Vilniaus 
vaivada patvirtino Storastos 
nutarimą dėl komiteto veikimo 
sulaikymo ir todėl komitetas 
toliau veikti negali.

Sausio 17 d. lenkų spauda 
paskelbė jog Vilniaus vaivada, 
atsižvelgdamas į viešą saugu
mą, uždraudė Vilniaus Lietu* 
vių Ūkio draugijos visų sky
rių ir ratelių veikimą visame 
Vilniaus vaivadijos pasienio 
ruože. Lietuvių ūkio draugija 
'į jokią politiką nesikiša ir tei
kia gyventojams patarimų tik 
ūkiškais klausimais.

Apkaltino merą

^Italijos ambasadorius pasitei 
šiuo, kad tą dieną buvę išso
dinti tik “gydytojai ir jų pa
dėjėjai ir medikalės reikme
nys”. Taipjau davė suprasti, 
kad bent artimoj ateity tokių 
išsodinimų nebebus.

Anglija, norėdama
Kiek galima sužinoti, abie

jų pusių jėgos yra veik lygios. 
Ofensyvą veda 12,000 kareivių 
internacionalinė brigada, ku
riai komanduoja pats gen. Mia- 
ja. Kiti 25,000 kareivių yra pa
likti užimtuose miestuose.

Ita-

nuo
ar-

' Dabar prie Almadrones siau
čia smarkus mušis, kurį truk
do nepasiliaująs lietus. Loja- 
listai, vedami 80 tankų, ver
žiasi į priekį. Sukilėliai irgi 
buvo prisiuntę tiek pat tankų 
atremti lojalistus, bet jas ni^ 
'Vijo lojalistų lėktuvai.

kokiu 
nors budu išvengti kivirčių su 
Italija, priėmė tą keistą 
Ii jos pasiteisinimą.

i Kiek žinoma, Italija turi 
50,000 iki 80,000 kareivių
miją Ispanijoje, bet jai nesi
seka. Anglija bijosi grūmoti, 
bet nori geruoju prikalbinti 
Italiją pildyti sutartį ir nebe
siųsti daugiau savo kareivių į 
Ispaniją.

2,000 italų krito Is 
ponijos kare

Pasikorė kalėjime
CHICAGO. — John Wrobel, 

4326 So. Paulipa St., pasikorė 
Stockyards policijos stoty. Jį 
buvo areštavusi jo žmona Ona.

i PEORIA, III., kovo 23. -~ 
Mrs. Beatriče Carter, 20 m., 
susibarusi su dviem kaimynėm 
liko jų apipilta karštu vande
niu ir skaudžiai nuplikyta. Ji 
betgi atsisako išdubti kaltinin
kes.

LONDONAS, kovo 23. — 
Manchester Guardian diploma
tinis korespondentas 
ikad pastarosios savaitės įnir
šiuose Ispanijoje itaMi prarado 
'tarp 2,000 ir 3,0l/> užmuštais 
ir sužeistais, be to 1,000 italų 
'pateko nelaisvėn. Italų kariuo
menė prarado ir didelį kiekį 
karo reikmenų;

praneša,

150 chiniečių prigė
rė paskendus laivui

... ........... ............................ .....  ...
ja, nes ji juos ąpjeidusi, o Vo
kietijos naciai dūkstą už pa- 
pos encykliką, pasmerkusią na
cizmą, kuris yra taip artimas 
fašizmui.

Yunnan pro-
- Perdaug

I HUNTINGTON, Ind., kovo 
23. >— Miesto taryba apkalti
no merą C.~<W. H. Bangs, kg- 
ris jau penki metai kovą prieš 
privatinę elektros įmonę ir tuo 
įtiksiu teikia elektrą gyvento
jams iš miesto elektros dirb
tuvės. Dėlei to jis jau kelis 
kartus, sėdėjo kalėjime. Sėdi 
kalėjime ir dabar už teismo 
paniekinimą. Dabar ir miesto 

;taryba bando jį pašalinti iš 
vietos. Bet jis nenusilsiąs ir 
teismais kovosiąs miesto tary
ba.

Nebus naujų taksų
WARM SPRINGS, Ga., ko

vo 23. — Prezidentas Roose- 
veltas išreiškė viltį, kad šia
me kongreso posėdyje nebus 
uždėta jokių naujų taksų.

RAUDONAS LIETUS 
ITALIJOJE.

GENDA, Italijoj, kovo 23.— 
Raudonas lietus n istebino Ita
lijos Riviera gyventojų ir su
kėlė visokius speliuojimus tarp 
prietaringų žmonių.
• Meteorologai aiškina, kad 
nepaprastas lietus pasidarė dė
lei debesų iš Afrikos atneštų 
raudonų dulkių.

SAN FRANCISCO, kovo 23. 
— Ray Wood, kuris jau dau
gelį kartų yra nušokęs į van
denį nuo Brooklyno tilto, da
bar bandė atbulas nušokti 186 
pėdas nuo augštesnio San 
Francisco tilto. Nušokti nušo
ko, bet
vandenį ir veikiausia įlaužė 
nugarą.

smarkiai atsimušė į

BČSTON, Mass., kovo 23.— 
Industrinės unijos ruošiasi pra
dėti organizuoti sankrovų dar
bininkus Naujojoj Anglijoj.YUNNANFU, 

vincijoj, kovo 28. 
perpildytas žmonėmis chinie
čių laivas paskendo Kunhu eže
re, j pietus nuo čia. Su laivu 
žuvo 150 pas^žierių , ir įgulos į keliams reikalavimą pakelti al

gas 20 nuoš.

Penkios diCHICAGO. 
džiosios geležinkelių darbinin
kų brolijos jau Įteikė geležin-

nanų.

Be visame pasienyje užda
rytų šios draugijos skyrių, Ly
dos Storasta vasario 15 d. dar 
sulaikė veikimą savo apskri
tyje šios draugijos skyrių šio
se vietose: Ciesliukiškėįe — 
Verenavo valsčiuje, Plikiuose 
— Žirmūnų valsč., Pavalakėje 
ir Dubintuose—Rodunės valsč., 
Strežųuose ir žuklonyse — Ei
šiškių vals. Storastos rašte, 
kur motyvuojama skyrių vei
kimo sulaikymas, sakoma, kad 
skyrių veikimas ^gresiąs sau
gumui, ramumui ir viešajai 
tvarkai.

čia pat reikia pažymėti, kad 
Žuklonyse Lietuvių ūkio drau
gijos skyriaus niekuomet 
buvo. Storasta pasistengė 
laikyti skyrių net ir tokį, 
rio iš viso nėra buvę.

Be ūkio draugijos skyrių, 
Lydos Storasta vasario 11 d. 
sulaikė veikimą Lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos skyrius 
šiose vietose: Plikiuose — žir- 
įnunų v., Kalesnykuose, Eišiš
kių valse., Vigonyse ir Vaida
guose — Rodunės valsč.

< šia proga reikia pažymėti ir 
apie to paties Storastos vasa
rio 11 d. sulaikytuosius “Ry
to” draugijos skyrius 
čiuose, Man totuose ir 
nuošė. Pasirodo, kad 
įdraugija savo skyrių
'apskrityje iš viso neturėjo, to
dėl ir nesamų skyrių uždari- 
hėjimas pasidaro nesupranta
mas.

ne
su-, 
ku-

Dubi- 
Stražų- 
“Ryto” 

Lydos

BALDWIN, N. Y., kovo 23. 
—< Mrs. Rose Morse, 45 m. ir 
jos keturios dukterys žuvo gai
sre, kuris sunaikino jų namą.

pER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



Trečiadienis, kovo 24, 1937NAUJIENOS, Chicago, III.

nimo organizacijų, apie rėmi- kodėl snaudžiate, ko nestojote
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kava, očia ne

įeidama į kam

M.

ADVOKATAI

Katalikas.

Dainai Gelbsti

Adreeao

S

H. SEIGAN

DaktaraiKiti Lietuviai

AKIU SPECIALISTAI

*R<"

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAIM

4i-acą

Visose 
Vaistinėse

VirSkinti ir nuo 
Vžkietejimo

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

vxk. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1980

JOSEPH J. GRISU
’ LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ros. 6515 So. Rockwell £!.
Telephone: Republic 9723

DR. W. V. NORAK
PHYSIC1AN AND SURGEON 

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

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

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

Tel. Boulevard 5914 
Ofiso valandos: nuo

liki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

ponios Onos
labai gardi.

— Bet juk
kakava.

Iš virtuvės
barį ponia Ona sako:

— Gal ponams dar 
lą arbatos.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutarti.

Tikri specialistai
Aš, turiu pasakyti, kad 

paduotoji kava

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 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

KUMPIAI uerms
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St.
Room 737 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s BItter Wine Co. 
C44 S. Wells St., Chicago, IM. 
Prlsiųsk man oampeli dykai
Vardas ......   ■ .. .....

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Akinių Dirbtuve

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

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

MarųueHe Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo
7— 8 vak. šoštad;eniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare i r nagalsuta r t j.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. Pristatėm anglis ir vežam daiktus į kitus miestus ir farinas.

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

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

'Pažinkime priešus, sto- bama apie platinimą kat'alikiš- tada kunigai šauktųs .į žmones.
.. . i,

1 1          ——■■!<',» . j I    '

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4800 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

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 sutartį4622 SOUTH ASHLAND AVENUE

KVIEČIA JUS Į SAVO
VELYKINĮ IŠPARDAVIMĄ

AUKŠTOS RŲŠIES

Vien Vilnų 
SIUTAI

Nauji Pavasariniai styliai 
ir modeliai, visose nori
mose spalvose. Dvigubos 
y vientisos krutinės. Tik
rai velykiniai siutai, Pąp- 
asta vertė $24.50. Musų .... f 18.50

VĖLIAUSI STYLIAI
Pavasarinių

TAPKAUČĮŲ
( Vien vilnos. Pats vėliau- j į ■ 
sis New Yorko ir Chicagos 
išmislas. Paprasta kairia1.’ 1 

$21.50. Specialiai po*15.00
Tik ką Gavome Didelį Siuntinį Kelinių

Afisas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

LIETUVIAI

Dieną ir Naktį 
2 iki 4, nuo 7

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

. -CHICAGO, ILL.

Ką aš patyriau kata
likų konferencijoje

:roiŠkė: “ .
kime j kovą už Dievą ir Tėvy- kos spaudos, apie rėmimą jau- Tada jie šauįktų J katalikus 
nę.” Viskas labai gerai.

Atėjo konferencija, parapijo
nų prisirinko pusėtinai, o ku
nigų... tik vienas Vaičiūnas ir 
bene tryš marijonai. Tai tau ir 
armija kovai už Dievą ir Tėvy
nę. Armija veik be generolų.

(Buvo generolų be armijos, bet, 
kaip matome, buvo ir armijų 
be generolų. Kaip čia suprasti: 
juk vakarinėse valstijose lietu
vių kunigų yra apie 60, o kon
ferencijoje buvo tik viena’s pa
saulietis kunigas ir trys vienuo
liai. Ar tai ne keista? Argi tie 
kunigai nebuvėliai negirdi nei

' vyskupų, nei kardinolų,' nei pa
galios paties popiežiaus balso, 
tai yra įspėjimų ir raginimų

Chicagos lietuvių katalAų 
veikėjai arba, kitaip sakant, 
“Draugo” štabas kasmet rengia 
vadinamas lietuvių katalikų va
karinių valstijų konferencijas, 
šiemet kovo 14 d. įvyko 14-ta 
tokia konferencija.

Kai kurie katalikai sako, kad 
iš tų konferencijų maža nauda. 
Girdi, daroma nutarimai, o nie
ko arba visai maža kas įgyven
dinama. Ir praėjusioje konfe
rencijoje kun. Vaičiūnas paste
bėjo, kad reikia mažiau nutari
mų daryti, bet stengtis juos 
gyvenime įvykinti.

Aš irgi pripažįstu, kad tose,prie katalikiškos akcijos? 
konferencijose yra to, kas rei
kėtų gerinti. Nežiūrint į kai 
kuriuos negerumus aš 'visgi 
tvirtai laikaus nuomonės, kad 
konferencijos yra naudingos ir 
pamokinančios. Asmeniškai aš 
kasmet vis daugiau įgiju nau
dos iš tų konferencijų. O tokią 
pat naudą kaip aš gali turėti 
visi katalikai. Tik reikia turėti 
adaras akis ir šiek tiek protau
ti. Va kaip čia tas viskas daro
si:

šiais laikais katalikų pasau
lyje nemažas sujudimas ir susi-į 
lupinimas. Reta diena' praeina, 
kad popiežius, koks kardinolas 
ar vyskupas neprabiltų apie ko
munizmą ir laisvamanybes pa
vojų. Katalikai šaukiami prie 
susipratimo, prie katalikiškos 
akcijos. O minėtos lietuvių ka
talikų konferencijos yra Į toną 
su minėtais bažnyčios vadų pa
reiškimais. “Draugas” skelbda
mas šių metų konferenciją pa-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
A ve., 2nd floor 

lienilock 9252 
Patarnauju prie 

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

po stik-

musų apgynimui ? Ar nematot, 
kad mus bedieviai apniko. Ką 
mes katalikai tada galėtumėm 
kunigams atsakyti Musų atsa
kymas butų toks: Pervėlu, jau 
muša dvyliktą valandą. Kur jus 
buvote kovo 14 dieną, 1937 m., 
kada mes konferencijoj suva
žiavę tarėmės apie katalikišką 
akciją? Dabar jau atėjo Teis-j 

mo Diena. Teismas jums be pa-j 
sigailėjimo.

mą lietuvių vienuolijų, semina
rijos, kolegijos. O iš kunigų 
apie tuos dalykus nei girdime, 
nei jų aukų matome. Tai mat 
ką pamato ir ką sužino konfe
rencijoje tie, kurie turi akis, 

t 

ausis ir kurie galvoja. Ar ne
matome, kokią nauda iš tų kon
ferencijų? 

/
Ar tai viskas, ką konferenci

jos duoda? Visai ne. <
Aš dabar pradedu suprasti, 

kodėl Meksikoje ir Ispanijoje 
atsitiko tokie dalykai, kokius 
ten matome. Tik pažiūrėkime į 
savo klebonus ir supraskime. 
Kaip ir mūsiškiai, Ispanijos ir 
Meksikos kunigai Dievą garbi
no ir Dievui tarnavo tik liežu
viais, o darbais engė žmones, 
turtėjo ir tuko žmonių prakai
tu.

Dalejskime, kąd Čia Amerikoj 
pradėtų dėtis kas nors pana
šaus, kaip Meksikoje ir Ispani
joje. Daleiskime, kad kokie Ku 
Kluxai 'ar radikalai čia įsigalė
tų. Kas butų, jei Ku Kluxai 
kibtų kunigams už keteros ir 
pradėtų purtyti jų dolerinių1

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELEKIR ■ 
OF BITTER WINE JĮ

MADOS

Dyk

1

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

per

Klausykite musų Lietuvškų radi o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.I\C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
. DEGTINĖ. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

20''

renciją jie jokiu
Neatsiunčia nei 
nei aukų. Viską 
nieko nepaiso.

Katalikų konferencijoje kai-^prikimštus kišeniuš? Aišku, kad

GYDYTOJAI IK DEM TĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Musų kunigai turi gerus au- 
! Įtomobilius, turi laiko ir pinigų 

važinėtis po visokius kurortus, 
pasiekia Floridą, Kaliforniją, 
Bermudos Salas ir kitus pasau
lio kraštus, bet ke’.ioms 'valan
doms atvykti į katalikų konfe- 

budu negali, 
pasveikinimų, 
ignoruoja ir

No. 4291 — LENGVA PAVASA
RI Nfi SUKNELĖ su dviejų rusių 
rankovėm. Naujas margas materio-j 
las kaip tik tiks šiai gražiai sukne-; 
lei. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę 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 Dept., 1739 , 
So. Halsted St„ Chicago, III.

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No.. 
Mieros

(Miestas ir valstija)

PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Geg'užės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
WMA”

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

Iš New Yorko j Cherbourgą per 6 dienas 
o iš ten per 27 valandų j Klaipėdą.

Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ!

'220 svaru bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus 
reikės primokėti po 4c uz svarą, ,

Laivakortes iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie 
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI-AYETTE 0727

.koplyčios visose U 
I Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

*

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

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

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių |1 
Asociacijos*

Ambulance 
Patarnavi- 

/ mas Dieną 
ir Naktį

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

S. P. MAŽEIKA
3^19 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califofnia Avenue Phone Lafayette 3572

: A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

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

S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street Plionc Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mieliigan Avė. Tel. Pullman 5703

DR. VAITUSH, OPT.
LJEl U VIS 

Optometncally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. K^vos akys atitai
somos. Valandos ni 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 Av. 

Phone Boulevard 7589

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis p.-gal sutartį
Rez. 4910 SO. M1CH1GAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

rsinkites “N-nose”

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 metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
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:

Suporini* 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

i 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
| Rez. Telephone PLAZA 2409
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IŠ DARBO LAUKO

Amerikos Darbo Federacija 
išmetė iš kai kurių centralinių 
organizacijų (miestų ir valsti
jų federacijų) lokalus priklau
sančius Industrinio Organiza
vimo Komitetui (C.I.O). Savo 
keliu C.I.O., pasėkoj šių Fe
deracijos žygių, laikė konferen
ciją Washingtone, D. C., ir nu
tarė steigti savas vienetas to
se vietose, kuriose matys rei
kalą.

Konfliktas tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir C.I.O. aš
trėja. Kai kurie 
laikraščiai siunčia 
su jau net tokius 
tus, kaip “C.I.O.

Federacijos
C.I.O. adre- 
komplimen- 
treachery”.

Dabar Tik Penas 
Už Tabletę Kad

Greitai Prašalint
GALVOS SKAUSMUS
įsigykit Greitai Tirpstančio 
Bayer Aspirin Dabar, Negal

vojant Apie Kainas.

Bayer ‘Tabletes 
Tirpsta veik Ūmai
Tikro BAYER ASPIR- 
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt. Įdėjus Bay
er Aspirin tabletę j 
stiklinę vandens ir kai 
ji - tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje .. „atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

Jus galite gauti dabar Tikrą BAYER 
ASPIRIN tikrumoje už 1c vieną tab
letę bile kokioj šios šalies vaisti
nėj.

Du pilni tuzinai plokščioj kieki
nėj dėžutėj dabar už 25c Pamė
ginkite šj naują pakelj. Džiaugkitės 
greita veikla ir susipažinkit su tik
ru Bayer daiktu jau dabar, negal
vojant apie kainas.

Padaryk tai specialiai, jei norit 
gauti greitos pagelbos nuo didelnj 
galvos, neurites ar neuralgijos skau
smų. Atsiminkit, BAYER ASPIRIN 
veikia greitai. (Žiūrėki j paveikslą 
aukščiau).

O perkant klauskit jo pilnu var
du BAYER ASPIRIN 
“aspirin” vardu, 
reikės greitos pagelbos.

o ne tik 
Įsigykit tuoj kai

UŽ TU
ZINĄ

Liberalų savaitinis žurnalas te kalbamą rezoliuciją 34 bal 
“The New Republic” pasakoja sais prieš 5.
dar, kad stambus Federacijos 
vadas, Frey, lankėsi pas kom
panijų unijų viršilas plieno 
pramonėj ir sidijo jiems pri
sidėti prie Federacijos -— ži
noma, kovai prieš C.I.O.

Frey pastangos buvusios ne- 
pasekmingos, nes kompanijų 
unijos atsisakiusios dėtis su 
Federacija. Iš visko betgi .at
bodo, kad ateity galima lauk
ti dar aštresnių susikirtimų 
tarp Federacijos ir C.I.O. 

& * *
Sociali© Saugumo Taryba 

neseniai atidavė kontraktą 
$57,500 Remington-Rand kom
panijai, kuri dirba ofisams 
reikmenes, kaip rašomąsias 
mašinas, skaitliavimui mašinė
les ir tp. Dėliai šio paskyri
mo Remington-Rand kompani
jai kontrakto užprotestavo dar
bo unijų vadai. Pasėkoj vald
žia įsakė Socialio Saugumo Ta
rybai išnaujo apsvarstyti kon
trakto paskyrimą.

Dalykas toks, kad nuo gegu
žės mėnesio praėjusių metų 
'Remington-Rand darbininkai 
streikuoja. Visos Nacionalės 
Darbo Tarybos pastangos 
vidi/oti streiką buvo iki 
bergždžios, nes kompanija 
sutinka pripažinti uniją. Ji
■velija samdyti mušeikas prieš 
streikierius ir kovai su nepri
klausoma darbininkų unija 
įsteigė savą, t.y. kompanijos 
uniją.

Tūlas laikas 
ko meras La 
'vetavo keleto 
stančių dolerių
tą skirtą Remington-Pvand kom
panijai.

&
Cal. — Du
atstovavįisių

pramones

, * *

San Francisco, 
išimtai delegatų, 
ūkių ir kenavimo
darbininkų organizacijas, laikė 
dviejų dienų konferenciją. 
Konferencijos pasėkoj nutarta 
įsikurti bendrą ūkių ir kena
vimo pramonių darbininkų or
ganizaciją -vardu Agricultural 
i'Workers of California. čarte- 
ri unijai duos 
Federacija.

Amerikos Darbo

*
Washington,

tinių Valstijų atstovų buto na
rys Hamilton Fish iš New 
Yorko valstijos, republikonas, 
jau pajuto visuomenės reak
ciją prieš New Yorko legisla- 
turos žygį, kuri, pasiduodama 
katalikų bažnyčios ir kitokių 
reakcionierių įtakai, atsisakė 
užgirti pataisą prie konstitu
cijos liečiančią vaikų darbą. 
Fish įspėja New Yorko repub- 
likonus, kad jų reakcioniškas 
elgesys vaikų darbo klausimu 
tik lošiąs į ranką prezidentui 
Rooseveltui.

£

D. C. — Jung-

lik-
šiol
ne-

atgal New Yor- 
Guardia taipgi 
dešimčių tuk- 

miesto kontrak-

Albany, N. Y. — New Yor
ko valstijos pramonės komi- 
sionierius Elmer F. Andrews 
praneša, kad per keturis mė
nesius nito to laiko, kai Jung
tinių Valstijų vyriausias teis
mas panaikino NRA, valstijos 
darbininkų darbo laikas pail
ginta, o algos sumažėjo, šis 
paaiškinimas reikšmingas yra 
ypač todėl, kad pastaruoju lai
ku veik visoj 
algos kilo 
trumpėjo.

ir
šaly darbininkų, 
darbo valandos

&
Telegraph kompanija 

sutartį, kuri pripažin-
Postai 

pasirašė 
sta oficialiai darbininkų uniją 
Commercial Telegraphers 
Union. Tai yra pirma sutartis 
šios šalies komercinių telegra
fo kompanijų istorijoj, kuri 
'pripažįsta pilnai -darbininkų 
uniją.

*

Kalifornijos valstijos atsto
vų butas kovo mėnesio 10 die
nos. posėdy dauguma 45 bal
sų prieš 28 priėmė rezoliuci
ją, kurioj reikalauja, kad Ta
rnui Mooney butų dovanota 
bausmė. Mooney klastuotais 
liudymais tapo pasmerktas ka
lėti iki gyvos galvos ir dabar 
jau sėdi kalėjime 21 metus.

ieškokit BAYER KRYŽIAUS Tačiau valstijos senatas atme-

kai kurie Jungtinių 
senatoriai

Neseniai
Valstijų senatoriai gavo iš 
American Tobacco kompanijos 
po tūkstantį dolerių neva už 
tai, kad jie leido pavartoti jų 
vardus prie garsinimų kompa
nijos cigaretų. Amerikos uni- 
jistai tačiau aštriai 'kritikuoja 
senatorius, ypač senatorių Rey
nolds ir senatorių Nye. Kriti
kai nurodo, kad dabartiniu lai-

NAUJIENOJ Chicago, UI
............................ — ■- » — «ji; r. .t...................... . ......................... ..

Parkway Siuvėjai

■ '' f

pasiekti kontestantus pirmadie
nį, balandžio 12 d.

Įstoti į šį istorijoj už vis la
biausiai jaudinantį kontestą lai
ko dar yra, ir stengkitės lai
mėti tą $100,000 Pirmąjį Lai
mėjimą. Jei jus dar nesate įs
toję, tai pasiųskite atvirutę tuo- 
jaus. Jums skubiai bus pasiųs- 

■ ta' visi mįslių paveikslai apmo

Išparduoda drabužius pigiai
šiandien telpa Naujienose

Parkway Tailors įstaigos skel
bimas, kurios antrašas yra 405
E. 61 gatve, arti South Park.

ši įstaiga, kaip matosi iš pa
ties skelbimo, turi begalį įvai- ketu pašto siuntiniu, įskaitant 
riaušių drabužių,, kurie yra jai ir 10-tos savaitės seriją, kartu 
primesti dėl šiokios ar tokios su visomis taisyklėmis, įstojimo

■ blankomis ir atsakymų formo
mis ir viskuo, kas tik reikalin
ga, kad pasivyti praleistą kon
testo laiką.

Jūsų vardas ir antrašas tuoj
i užrašytas išsiunčiamų j ų 

J laiškų lape ir tolimesnes mįsles 
Skelb.'jau gausite iki 15-tos savaitės

priežasties ir ji, žinoma, no
rėtų jų kokiu nors budu •atsi
kratyti. O kad tatai geriau sek
tųsi ji 'skelbia atiduosianti la
bai pigiai.

Tad, pamėginkite susipažinti' bus 
su šios Įstaigos prekėmis.

Specialus prane 
Šimas

gdlui taip, kaip jie išeina. Ad
resuokite:
P. O. Box 9, Varięk St. Sta 
New York, N. Y.

Old Gold Contest

it j per trejus metus jis gyveno 
pas biznierius pp. šlapaičius 
Brighton Parke. Prie draugys
čių jokių nepriklausė. Nors 
praeity yra buvęs narys Palai-- 
mintos Lietuvos Draugystes ir! 
turėjo komercinės apdraudos' 
certifikatą, tačiau nebemokėda-; 
mas duoklių neteko narystės 
draugijoj ir prarado apdraudą.

Tokiu budu pp. Šlapaičiai rū
pinosi jo laidojimu. Adomas 
turėjo daug pažįstamų, taigi 
ypač joniškiečiai skaitlingai ir 
kiti draugai palydėjo jį į kapus.

Laidotuvių direktorius Lule- 
vičius, reikšdamas užuojautą, 
paaukavo savo darbo dalį.

Joniškietis škikunas buvo ge
ros širdies žmogus ir nepaisė 
ką jam rytojus atneš. Visiems 
buvo draugiškas, nieko nenu
skriaudė, apart savęs. Tebūna
jam lengva šios šalies žemelė, i

—R. š.

F Eik Lewis Aiadų Keliais, Kur I 
Į LEWIS KREDITŲ APSČIAI >

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(Š puikaus Monotone Materlolo 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

?39-50

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i y 

išlaidy, Nė 
palūkanų.

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Palaidotas joniš 
kietis

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

William A. Levis
4716 S. Ashland Avė.

Gold Kontesto Buletenio

3 
pa-

kon-. 
kele-

O’d Goki $200,000 vertės lai
mikių kontesto dalyviams
Old

2 Nr. dabar jau visiems, į kon-
testą įstojusiems, yra išsiunti
nėtas. Šis Bulętenis apima 5-tos, 
6-tos, 7-tos, 8-tos, 9-tos ir 10-to 
kontesto savaičių mįslių 
veikslus.

Jeigu jus įstojote į šį 
testą laike pastarųjų
tos dienų, jus turėjote gauti 
Buletenio 2 Nr. Jei jis jūsų dar 
nepasiekė, tai tuojau pasiuskit 
atvirutę šiuo antrašu: Old Gold 
Contest, P. O. Box 9, Varick 
Street Station, New York, N.Y. 
—tuojau bus pasiųsta jums vie
na kopija.

Gi visos kitos kontestui už
pildyti mįslės bus išsiuntinėtos 
tuoj, kai tik bus išleistos. O 
trečiasis Mįslių Buletenis turi

Pirmadieny, kovo 22 dieną, 
tapo palaidotas Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse Adomas škiku- 
nas, kurs trumpai pa'sirgęs ir 
nuvežtas į Cook kauntės ligoni
nę mirė kovo 19 dieną.

Kadangi A. škikunas neturė
jo artimų giminių Amerikoj ir 
buvo bedarbis, tai gyveno pas 
žmones, kurie jį priėmė ir su
teikė jam pragyvenimą.

Jaunesniam būvant teko A- 
domui gyventi ir pas s‘aVo para- 
pijonus joniškiečius, kaip tai 
pas pp. Rimdžius, Kazimierai
čius ir Gasparaičius. Prieš mir-

• R. and R.
RADIAT0R * B0DY

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.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai.

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

» ....................... ■_____ '• .

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

D R. O’CONNELL
<232 SOUTH STATE ST,
760 Madlson S t. 

13234 Madison S t. 
'4002 Madison S t. 
2567 Milvraukee Ar. 
4002 Irv 

EVES,

6320 Cottag* Grov* 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Ar. 
6350 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

ku kongrese yra biliai, kurie 
liečia American Tobacco kom
panijos interesas, Į ir klausia 
ar tik nebuvo į senatoriams 
“$1,000 cigaretai” ''įteikti ryšy 
su kalbamais biliais.

- Vp.

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

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

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

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

ir brangiau. (

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

TU. fc. F.u 00/

'PAfN-EXPELLER
a- ___

Tūkstančiai rado paleng
vinimą genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų.

$1.85 
.... 97ę 

...  95c
$1.39

4ė

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!15*
2 pilni 
tuzinai
Tikrumoje 
1c Tabletė.

SS&SiS

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA NEŠA .....

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V. Ai geidžiu šalto dūmo ... Aš kūrinu liepsnojanti pečių septynias valandas 
dienoje ir aš myliu atsivedint šaltu dūmu. Šviežumas Old Gold’o daro ji šaltu. 
Tas oro-apsaugos pakelis yra gerybė.

Raymond J. Stock (fabriko darbininkas), Pittsburgb, I’a.

$
i

Naudingam Rūkymui Reikalaukite ŠVIEŽIŲ Cigarety!

BUICK & 
PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

LITRUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

I,

Mažiau "svarginimo" ... Jie užvardijo mane “blogos žinios” krautuvėje; aš 
visados buvau šokinėjanti. Pasikeitimas nuo stipraus cigareto prie lengvo ir 
šviežio Old Gold man daug pagelbėjo.

Ida Mac Conc (krautuves darbininke), Kansas City, Mo.

JUS NEGALITE NUSIPIRKTI 
NUVĖSUSIŲ OLD GOLD

KADA jie yra nuvėsę, tai geriausi pasau
lyje tabakai neturi nė gero skonio...

nei yra jums naudingi.
Štai kodėl yra EKSTRA užvalkalas iš 

Cellophane ant kiekvieno pakelio Old 
Gold. Du užvalkalai iŠ geriausio nuo 
drėgnumo apsaugojančio Cellophane, vie
toje vieno, apsaugoja Old Gold nuo 
drėkimo, perdžiūvimo, dulkių ir nuo 
kiekvieno kitokio cigareto pasitenkinimo 
priešo.

Po ilgos rūkymo dienos, šie tikrai švie
žus Dvigubai-Švelnūs Old Gold palieka 
jūsų liežuvį liuosą nuo kartumo, jūsų 
gerklę liuosą nuo erzinimo ir jus pačius 
gaiviais.

Jūs nenusilpsite nuo šviežių Old Gold!
P. LORILLARD COMPANY, Ine.

(Established 1760)

Tai Yra EKSTRA Užvalkalas!
Kiekvienas pakelis Dvigubai-Švelnių OLD 
GOLDS yra {vyniotas į du užvalkalus-— 
dvilinko Cellophane. Tas ekstra užvalka
las palaiko OLD GOLD geriausiame sto
vyje bile klimate. Jūs negalite nusipirkti 
nuvėsusj OLD GOLD.

S
1

B

;į:įį

Palengvina augltq įtempimą. . . Laikraštininke 
moteriškė dažnai daug rūko, kad palengvinti 
nervų Įtempimą. Bet tai nevisados paveikia, jei 
tabakas nėra šviežias. Štai kur jūsų dvilinkas 
Cellophane’o pakelis gelbsti; jis palaiko Old 
Golds šviežiais, kaip šios dienos antgalviai; 
švelnūs dėl nervų.
Metta Bettels (Draugijine raporterka), Bridge- 

port, Conn.

bu■IIM

Copyright. U>37. by P. Lorillard Co., Ino.

k Jūs Dar Turite Laiko Laimėti Tq $100,000.00 Pirmų Prizg! ★
Įstokite { OLD GOLD $200.000.00 Kontestg Dabar. Atvirutė atneš Blankų ir visas Mjslęs sulig diena. Adresuokite: Old Gold Contest, P. O. Box 

 Varick Street Station, New York, N. Y.
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The lathoanian New» Pub. CoM I*c.

1739 South Hateted Street

by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year' in Chicago « 
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Užsakymą įmina!
Chicagoje—paltu;

Metams ...___ ............__ ....
Pusei metų __ ,___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui  ____ .

Chicagoje per išnešiotojas:
Viena kopija  ___ ........
Savaitei ________ _______
Mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ralated Sft.. Chicągo, 
III. Telefonas Ganai 8500.

|8;oo 
4.00 
2.00 
1.50

. .75

8c 
. 18c 

___ ____ .. -75c,
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

pulta:
Metams ...........--- - ----------- - C
Pusei metų -------- - -------------- '2.75-
Trims menesiaips f.50
Dviems mČHesiams .... ,v... 1.00.
Vienam menesiui ________ .
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

fAtpiginta) _
Metams ......----   $8.00
Pusei metų — 4.00
Trims menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. t

DANIJOS SAVIVALDYBES 
SOCIALDEMO

KRATAI

■v. ■iv. ■■ nu. jm’j a-

Puse biliono laivynui

$5.00 
2.75 
LSO 

"h 
. "M

si

Jungtinių Valstijų senatas užvakar nubalsavo, kad1 
karo laivynui butų paskirta $512,847,808. Atstovų butas1 
buvo jau pirmiau nutaręs paskirti tą sumą. Prezidentas 
šitą bilių, fye abejonės, pasirašys.

Bet kam Jungtinės Valstijos leidžia tokias milžiniš
kas sumas karo laivynui? Prieš ką jos ginkluojasi?

Japonija neužkabins Amerikos. Britanija juo ma
žiau, nes ji turi pakankamai rūpesčių su savo kaimynais 
Europoje.

Tie šimtai milionų dolerių bus nauja našta žmo* 
nėms. :

11 duče smarkauja
Pagrįžęs iš savo keliones Afrikon, diktatorius Mus- 

solini pasakė labai karingą kąlbą Venecijoje, minėda
mas aštuonioliktas metines fašizmo sukaktuves.. Jisai; 
pasigyrė Etiopijos užkariavimu ir ragino susirinkusią 
juodmarškinių minią neužmiršti šito garbingo įvykio.

Bet tuo pačiu laiku, kai uil duče’" gyrėsi savo per
galėmis Į)^š. .^egi^y^ptiopijos gyvept^įu^ . pa
saulio spauda rase -apie'negarbingą italą pralaimėjimą 
Guadalajards fronte, Ispanijoje. Respublikos gynėjai ši
tose kovose išmušė tarp trijų ir keturių tūkstančių 
Mussolinio kareivių ir visą tūkstantį italų paėmė į ne
laisvę.

Galima įsivaizduoti, kas pasidarytų su Mussolinio 
^galybe”, jeigu jo armijai tektų stoti prieš didelės ir 
gerai apginkluotos .valstybės jėgas.

■> ?' -

Diktatūra ir religija
Vokietijos protestonai ir katalikai šiandie atkakliai 

kovoja prieš nacių valdžią. Protestonai nenori, kad Hit
leris paimtų savo kontrolėn jų bažnyčią. Katalikai 
skundžiasi, kad nacių valdžia griauja krikščionišką ti
kėjimą ir varžo dvasiškiją.

Kai Vokietijoje gyvavo demokratine respublika, tai 
nei protestonai, nei katalikai nebuvo valdžios spaudžia
mi arba persekiojami, —•« nors tą respubliką dažnai val
dė ir. jai pagrindus padėjo “bedieviai” socialistai ir lais
vamaniai liberalai. Demokratinė respublika suteikė 
žmonėms sąžinės laisvę. Ji nevertė nė vieno žmogaus 
tikėti arba netikėti.

Kas kita diktatūra. Ji žmonių laisvės netoienuoja. 
Todėl ir tikinčiuosius ji visokiais budais varžo. Romos 
papa turėtų tai paaiškinti katalikams.

d
NACIAI PABŪGO RINKIMŲ užtikrintas. Tačiau darbininkai 

įmetė daugybę baliotų su žo
džiu “ne”, taip kad valdžia aiš-’ 
kiąi pamatė, koks jų nusįstaty-; 
mas. į

Praėjus metams laiko po tų 
balsavimų, nauji linkimą} 
įvyko, šieiųet taip pat na.

Kovo 10 d. Vokietijos -vai-, 
džia paskelbė dekretą, kuriuo' 
atšaukiama įmonių tarybų rin
kimai. Anot '“Reuter’io” (ange
lų žinių agentūros), tas dekre
tas prailgino dabartinių tarybų 
terminą dar vieniems metams.:

Tai jau dveji metai, kai ne-; 
įvyksta Vokietijoje darbininkų 
atstovų rinkimai pramonės ir 
prekybos įmonėse. Pagal jsta-; 
tymą, kuris tas darbininkų at-į 
stovybes įsteigė, tarybų rinki-’ 
mai turi įvykti kasmet.

Bet paskutiniai rinkimai, ku
rie įvyko 1935 m., taip nu-; 
šluostė nosį naciams, kad Hit
leris daugiau nebedrįsta duoti' 
progos Vokietijos darbininkams; 
balsuoti. Tuose rinkimuose vi-;

i 
si kandidatai buvo išstatyti na-:
cių ir darbininkai galėjo bal
suoti tiktai “laip” arba “ne”,:

ne-

I

pa-<

FAŠISTAI SAVINASI 
"TĖVYNĘ^

I—------------
Pereitą savaitę ^irya” 

skelbė, kad (tautininkų srovėj
priklauso tarp kitų fašistiškų, 
laikraščių ir “Tėvynė”.

Dabar tą patį dalyką rašo 
“Vienybė”. '

■ , ;•

Butų įdomu žino.ti, nuo kuw4 
laiko SLA. organas pavirto tau-’

' ■ J

tininkų organu?
Kada fašistai šitaip viešai ją’ 

saviną’sj^ tai '“Įevypė” turętų 
pasjsaky.ti, ar ji šitoms jų prc->

todąl nacių “laimėjimas” buvo leuajujus iM’itaria. . <

kiti penki. Jie kaltinami dėl 
mokyklos gaisro, kuriame su
degė daug vaikų!

“Laisvė” apie tai rašo:
“Parodoma, kad Kuramžin 

ir kiti gavo kyšių nuo troc- 
kistų komiteto, idant pasta
tytų mokyklą taip, kad jinai 
butų ^‘ugnies .siųstais’. Taip
gi suimta, mokyklos slaugė,’ 
sargas ir vienas praeivis. 
Nes jie matė prasidedant 
gaisrą, bet nešaukė ugnįage- 
sią.”
Nėra kitos tokios “stebuklin-, 

gos” šalies, kaip SSRS. Visame^

‘Pirmoje dalyje kovo mėn. 
Danijoje prasidėjo vietinių sa-^ 
vivaldybią rinkimai. Kolkas re
zultatai yra žinomi iš 22 mies
tų, Jie rudo stambius socialde
mokratų laimėjimus, <

Kopenhagene socialdemokra
tai pravedė 37 atstovus, laimė
dami 2 naujas vietas. Visa 
miesto taryba susideda' iš 55 
narių. Tokiu budu Danijos so
stinėje socialdemokratai dabar 
turi dviejų trečdalių daugumą.

Iš 21 provincijos miesto, ku-? pasaulyje yra taip, kad jeigu- 
rių rezultatai yra pranešti, so- žmogus gauna aukštą valdišką 
ęialdemokra'tai gavo daugumas, vietą, tai jisai, kad ir, gal būt, 
20-j.e niiestų. Iš 
šešios yra naujos.

Šlesvigė (kuris 
vo atskirtas nuo 
prijungtas prie Danijos) naciai 
prakiša. Galutiniai rezultatai 
bus jiems, veikiausia, labai ne
palankus.

Danijos valdžios priešakyje? 
stoyi socialdemokratai, žmonės 
jais, matyt., pasitiki, jeigu ir 
miestų rinkimuose jie "balsuoją 
,už socialdemokratus.

tų daugumų ne’visuomc*t ątlieka kaip rei
kiant pavestą jam darbą, bet; 
iš kailio neriasi, stengdamasis j 
įtikti valdžiai.. Buržuazinėse ša
lyse valdžios riebiais “džiabais” 
paperka jiėt savo aršiausius 
priešus, -ff'

■u .■ i

Bet boljšęvikiškoje Rusijoje 
darosi kat# tik atbulai. Juo 
aukštesnę Metą tenai valdinin
kas turi, juo piktesnes šunybes 
jisai daro savo valdžiai! 

J

štai tie du komisarai Kuram
žin ir Chomčik, kuriuos dabar 
teisė Maskvos teismas: vienas 
jų “namų statybos trusto” pir- 
mininkas, antras —■ taupymo 
banko direktorius, Tai beveik 
aukščiausios ir geriausiai ap
mokamos vietos, kokių tiktai 
Žmogus gali trokšti. Bet, pate
kę į tuos garbingus ir pelnin
gus urėdus, šie du bolševikų 
valdininkai parsidavė “trockis- 
tų komitetų^* įr už “kyšį” suti
ko pražudyti gaisre daugelio 
bfešimofenančių vaikų gyvastis

Ar sovietų valdžia deda į at- 
Jo pastangomis buvo, sakomingiatisias vietas kokius

po karo bu- 
Vokietijos ir

DINO GRANDĮ — GRAFAS

Italijos karalius Viktoras 
Emanuelis pakėlė į grafus savo 
ambasadorių Londone, Dino 
Grandį.

Prieš penketą metų Dino 
Grandį buvo pašalintas iš už
sienių reikalų ministerijos ir 
pasiųstas į Britaniją ambasado
rium. Jo vietą užsienių reikalų 
ministerijoje užėmė Mussolinio 
žentas, grafas ^jįarip, ■* ■ * ’,

Gjano pasuko N Italijos užsie
nių politiką į labai agresingas 
vėžes, 
tarp ko kita, padaryta Italijos 
fašizmo ir Vokietijos nacizmo 
sąjunga arba, kaip sakoma, 
“Romos-Ęprlyno ašis”.

Grafas CiaUo yra Dino Gran
dį priešas. Bet atrodo, kad dan 
bar smunka Ciano įtaka, o 
Grandį įtaka kyla. Taip aiški
na' Europos politikai tą faktą, 
kad Graudi gavo grafo titulą.

EPIDEMIJA — AR
VELNIAVA?

■R"

!

ten žemiausios rųšies išgamas, 
ar koks kitas velnias tenai de
dasi? Blaiviai protaujančiam 
žmogui tiešibgr sunku suprasti
. . ' .'-d J . /■ . J

Su Šveicarija jau 
susitarta

(Tęsinys)
Ji dar labiau. /
Kaip nenugirdo jos žviegi-' 

irto kaimynai, to aš ir lig šio! 
nesuprantu. Aš į ją nukrei-- 
piau revolverį — ji sudribę 
ant žemės ir pradėjo voliotis. 
N.a, kas čia daryti? Įsakau jos1 
raudonarmiečiui:

— Tuoj paliepk jai nutilti.! 
Jei netylės, nudėsiu abu.

Toji kaip bematant 
lo. Aš jiems:

Marš!
Suvariau į kažkokį 

ir uždariau. Einu į 
Man jau buvo žinoma, kad pi-* 
nigai yra viduriniame rašomo
jo stalo stalčiuje. Tas stora
pilvis padaras, susitaręs su če-- 
ka, vertėsi spekuliacija. Nėra 
kada galvoti! Griebiau stalčiui 
ir atidariau. Visai be jokio: 
vargo. Pasiėmiau pinigui ir 
išbėgau per išeigines duris, 
žiuriu, sargas su atkištomis 
rankomis nori mane sulaikyti.-

lias:! Juk buvo galima eiti 
šiai.

-rr- Sustokite!
Reingardo baisas:
— Bukite pasirengę!
Priešais mus

vas:

i vietą, atvykite pusę vienuolik
tos vakaro.
f Jis ištraukč laikrodį: x

— Mano laikrodis rodo, kac 
.be dešimties minučių pirm* 
valanda. Patikrinkite savo laik

. rodžius! (
Jis apžiurėjo būrį ir malo 

! niai pratarė:
’i

Trofimo-

Su Dievo pagalba!
Triese mes ėjome iš lėto ū 

kalbėjome apie puolimo planą 
Trofimovas buvo įsitikinęs, ka< 
viskas baigsis be kraujo pra 
liejimo ir aukų. Reingardai 
buvo kitokios nuomonės. Ir ji 

‘taip pat manė, kad sargybs 
pasitikėti negalima, ir ka< 
raudonarmiečiai nenorės rizi 
kuoti savo gyvastį. Bet Rein 
gardui nedavė ramybės ta 
faktas, kad vagone buvo vai 
dininkas ir komisaras. Jie ga 
Įėjo pasipriešinti.

.-r— Aš nesakau4, — aiškini 
jisaį, — kad tai yra pavojin 
ga. Aš tik numatau, kad ga] 
būti aukų. Pagaliau, ir tai - 

[niekai. Kai mišką kerta, ta 
Skeveldros lekia...

Reingardas kreipėsi į mane 
> — O šautuvais apsirūpini 
teks jums. Aš turėsiu kitu 
reikalus sutvarkyti.' Atvykit 
pas mane į Mauežo tarpegal 
vį. Ten pasiimsite šautuvus i 
atvesite čia. Prie mano 
lauks Kirilas.

,' Mes atsisveikinome, 
gardas įšoko į tramvajų,

; kelias minutes stovėjau4 ir sti 
l bėjau, kaip tyliai ir susimus 

tęs ėjo Nikolaevo stoties lin 
Trofimovas. Jo galva buvo ,ni 
leista, o rankos sukištos į kž 
reiviško apsiausto kišenes.

Ta eisena, paskiri žodžia 
žvilgsniai aiškiai rodė, jog ji 
yra susirūpinęs dėl musų lik: 
mo.

Aš nenoromis nusišypsojau 
,. (Mielas, įkeistas žmogus 
Jis. galvoja apie mus, tarsi ji 
yra apdraustas nuo kruvin 
įvykių, nuo areštavimo ir mii 
ties.

(Bus daugiau)

— Kiek turite šautuvą?
— VienuOliką.
— A-a-a... Reikėtų daugiau.- 
Tyla. Trofimoyas apžiūri vi-i

-sus įsižiūri į vęidus. Eidamas 
greitai paspaudžia liauką. Už
duoda kiekvienom klausimą;

— Gardemarinas?
‘ — Yra, . i

Tai štai apie kokią organi
zaciją jis man kalbėjo Ekono
miškos bendrovės viešbutyje!

Trofimpvas pasišaukė mane 
ir Reingardų į šalį:

— Kiek musų bute yra šau
tuvų?

— Trysdešimt vienas, — at
sakė Reingardąs,

__ -rr Tuoj aš -būrį paleisiu. Bet 
Vadinasi, nenori manęs išleis- i && abiem jums turiu

ir puti-.

kambarį 
raštinę.

. pranešti, kad įvyko kai kurių 
permainų. Iš savo žvalgybos

; gavome vėliausias žinias. Da
bar vagonas įstatytas į trecią 
kelią. Visa sargyba dabar yra

> susitelkusi budelėje. Sargybi
nių, kaip ir pirma, tik du. Bet 
jų yietos pamainytos: šiandien 
yienas stovi prie budelės, o 
kitas prie vagono. Visa tai jus 
turite tinkamai atsiminti.

— Klausausi.
Trofiniovas priėjo prie bū

rio. Jis nusišypsojo ir pradė-
■ i°-

— Draugai’
Ir tas šypsnis pasirodė visų

• veiduose. *•
.Prašau ( jus. tuoj .išsiskiri 
ti. šiandien visą dieną sten- 
kitis, kad niekas jūsų nepa
stebėtų. Nieku gyvu nešimai- 
pykite drauge, čia, į šią pačią

11 ..... _■ j.i-i ■y* i—......

ti! Ištraukiau revolverį ir at
kreipiau į jį. Jo rankutės tuoj; 
nusileido. Atveriu išeigines du-! 
ris — žiuriu: prie vartų jomar- 
ką kelia bobos. Ir dar kaip! 
Na, su jomis kalba trumpa.; 
Pagrūmojau! pirštu:

— Tsss! ?'
—i Ir jos visos pasislėpė... 

Ak, niekingas gyvulys — žmo
gus, niekingas ir bailus!

Reingardas pažvelgė į laik
rodį :
; — Greit laikas bus traukti... 
Eikime žemyn!... Jums reikia 
persirengti.

Mes nusileidome žemyn. Aš 
greit surąfep, tinkamą .raudon
armiečio uniformą. Reingardas 
įteikė man šautuvą ir kelis ra
tus šovinių.

! Verandoje jis davė įsaky
mą:

— Eikite iš čia po vieną! 
skirtingais keliais... Susirinki-j 
te plente! Netoli stoties susi-į 
rikiokite į eilę po du! •

Saulė jau buVo gerokai pa-j 
kilusi ir auksiniais spinduliais 
apšvietė langus, bažnyčių bok-į 
štus, grindimų pelkes.

Per (Miteno tiMą, per Peš-j 
kus, mes sutartinai ėjome link 
Nikolaevo stoties. Musų žing
sniai buvo neskubus.

; Vidurdienyje, pačiame sosti- 
nes eentre, tūkstančiams ma-| 
tant, 25 žmonės rengėsi pulti j 

j Vagoną, kuriame buvo auksas.
Vagoną, kurį saugojo sargy-Į 
ba, ginklutoti valdininkai, pats j 
komisaras iš Smolno.

Aš maršavau drauge su 
: tais, ir man nebuvo aišku 
viena:

Kodėl tokį pavojingą,

KAUNAS.v!— Su Šveicarija
i buvo diplomatiniu keliu veda
mos derybos prekybos sutar
čiai šiems metams pasirašyti. 
Derybos baigtos. Berne pasi
prašyta prekybos bei atsiskai
tymo sutartis. Pažymėtina, 
kad pereitais metais šveacari-į 
jos importas iš Lietuvos su
mažėjo iš 2,2 mil. frankų iki; 
1x9 mil. frankų, kai per tuos: 
pačius mettfs Šveicarijos ,eks
portas į Lietuvą padidėjo nuo 
1 ligi 1,5 mil. fr. Mes į Švei
cariją išvežame javų, miško 
medžiagos, kiaušinių ir dar 
kai kurių žemės ūkio gaminių, 
o iš Šveicarijos įsivežame lai- 

mašinų, farmacijos

“Trocki^mas” Rusijoje pavįrrY 
to lyg kokia epidemija. Jisai 
reiškiasi visur: aukštose val
džios vietose, komunistų parti
jos viršūnėse, pramonėje, ko-; 
munikacijos įstaigose, armijoje; 
ir t. t.

Paskiausios žinios sako, kad* 
“trockizmas” apniko jau ir so-, 
vietų mokyklų statybą. Iš Ma
skvos pranešama, kad šiomis 
dienomis buvo patraukti teis-: 
man “trockistai” V. A. Kuram-į 
žin, namų statybos trusto (!); 
pirmininkas; M. I. Chomčik, krodžių, 
taupymo banko direktorius, ir preparatų, dažų ir kt

(Jškirpkit šias eiles > pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
grąžų eilių rinkiiU')»

Po Eilute Kasdien)
■ >>3 ■

■

ki- 
tik

be
protišką dalyką, mes einame 
atlikti dienos metu, o ne nak
tį?

/

Milžinai
Skiriu Ig. J. 

O Lietuvą, Tėvyne musų! 
Tau gresia jungas ir vargai! 
Štai gąujos priešų susibūrė... 
Tavijp’ jąu slenką jų pulkąi.

O priešai tie aršiausi tavo - 
T.ai len.komanų karžygiai;
Jie npr prislėgti visą Tautų, 
Vergais kad liktų lietuviai 

Senai pažįstam jungą jųjų; 
Skaudžiai įcąnkino ilgai mus, 
Nes (baudžiavos botagas ponų 
Kapoj’ aenęUus ir tėvus!

Ir kalbą seną jie -nąiJĮdno, 
Nebuvo niekur vietos jai.,. 
Ilgai Tauta taip ašarojo, 
Kol nepabudo milžinai.

; £ujudo Žeme, Sudrebėjo 
Visa apmirusi Ws, 
Ir kilo kapų pirmoji 
Tėvynės milžinų dalis. -

Skubiai sukruta jie darbuotis 
Ir šaukė miegančius kitus,

A Kad atatą greitai ir ginkluotas 
Ir susiburtų j pulkus.

šarvuoti, narsas ir ginkluoti, 
musų miltai,

,-Štai, giną narsiai ąayo J^a^ą, 
v iNaikintą priešų amžinai.

būt

Reir
o a

BE PUDROS
DABAR NEI VIENA 
MOTERIS NEAPSEINA 
PABANDYKIT

Nida Pudra
JI JUMS PATIKS

^TIDA PUDRA ne tik palaiko veido odos NATŲ 
RALŲ ŠVIEŽUMĄ, bet PRAŠALINA GROŽj 
DARKANČIUS BRUOŽUS IR APSAUGOJA 
ODĄ NUO VĖJO IR DULKIŲ.

NIDA PUDRA
NIDA LIPSTICK

Pavasaryj pagelbės būti gražiomis ir patrau
kiančiomis.XXVI.

“RANKAS Į VIRŠŲ!”
Kažkokia galinga ir nesu

prantama jėga stuinė mus pir
myn, kad galėtumėme atlikti: 
baisų ir beprotišką darbą. Ap
supti indiferentiškumu vienų, 
pykčiu kitą, neapykanta tre
čių, mes ėjome raudonarmie
čių drabužiais apsirengę. Prie- 
šakyje musų žingsniavo žmo
gus su Raudonosios Vėliavos; 
ordinu4 ir trumpais kailiniu
kais. f 
' Vyrai, moterys,

i

i

PIRKIT PAKOL KAINOS NUPIGINTOS-

Nelaukite* Iškirpkite kuponą ŠIANDIEN. Pažymėki t spalvas, 
kiurių norite, ir pasiuskit. Pinigus sumokėsit kai paštininkas 
pristatys jums NIDA PUDRĄ. IR LIPSTIGK.

1

♦ ..., vaikai su | 
išalkusiais veidais nykiu-mal- ■ 

Įdarančiu žvilgsniu, kuris ’ 
reiškė baimę, lydėjo musų mis- | 
terišką maršayimų. |

Panochovyjo pasiliko toli už
pakalyje. Pasirodė Peskai. • 
Ręįngardąs privedė mus prie | 
ramios gatvės, kuri buvo žino- .
tna kaip “Poltayskaja Pobeda”.

r" *■ ?■* w w w <-i
! NIDA LABORATORIES,

A. Č. KARTAft’AS, Sav„
2555 West &treet,
Chicago, IHmoįs.

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ <Face Powder) 
50 centų vertės

Varsos: □ Flesh; O Ivory; □ Peach; O Brųnette; O Dark Brunettę 
ir NIDA LIfįSTICK.................... 50 centų vertės
Varsoj : □ Orange; □ RĄspbejry; □ Strąwberry; □ Vivid.

Viso .................
kuponu, tik už
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Pinigų neaiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais cen 
tais už persiuntimą, —Jkąi gausite užsakytus kosmetikas).

VARDAS ..... ......................................................................................... ...... ........
ADltElS^Ą^S ...

$1.00, bet su šiuo
O

t Kebas ėjo žemyn. Keistas ke- 1 MIESTAS *• -
valstija .

J..W
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Lietuvių 
Kolonijos 
Kanadoj

Lietuvos Teisėjas!
Siunčia Linkėjimus
Kanados Lietuviams

VANCOUVER
Vancouver yra naujausias 

Kanados didmiestis ir jauniau-j 
šia' lietuvių kolonija Kanadoj e. { 
Prieš 1886 metus dabartinė 
Vancouver’io vieta buvo apžėlu
si miškais. Nebuvo ten nei vie
no gyventojo.

Bet tajs metais Canadian Pa
cific geležinkelis, ieškodamas 
vietos traukinių subėgimo pun
ktui vakaruose, ai rado, kad apie 
tą vietą galima įrengti labai pa-, 
togų uostą ir nutarė, įsteigti iri 
geležinkelių centrą ir miestą. 
Pagamino inžinieriai planus ir 
prasidėjo statyba. Už kelių me
tų kilo didelis gaisras ir viską 
sunaikino. Teko visus rumus 
antru kartu atstatyti.

1901 metais Vancouver turė
jo 26,196 gyventojų, šiandien 
jau yra 290,816 gyventojai, o 
miestas užima keliolikos mylių 
žemės plotą.

Prie taip umaus miesto 
gimo labai daug prisidėjo 
viai. Jie sudaro beveik 
Vanccuver’o gyventojų.

Vancouver randasi Britų Ko
lumbijoje, prie Ramiojo Vande
nyno. 52 laivų linijos jungia 
miestą su stambiausiais pasau
lio uostais. Per metus laiko su 
medžiu, javais, žuvų produktais, 
variu, cukrum, etc., išplaukia 
15,000 laivų. Iš Vancouver kas
met eksportuojama apie 60 mi- 
lionų bušelių javų.

Miestas buVb pavadintas 
“Vancouver’iu” pagerbimui ek- 
splioratoriaus George Vancou
ver (gim. 1758 — mirė 1798), 
kuris 1791 metais aplankė va
karinę Kanadą ir radinius sura
šė didžiulėj trijų tomų knygoj.

Vancouveryje randasi Stan
ley Parkas, kuris pagarsėjo vi
same Amerikos kontinente sa
vo didžiulėmis pušimis ir eglė
mis. Miestas turi pirmos rūšies 
pradinių mokyklų sistemą ir 
Britų Kolombijos universitetą. 
Neužmiršo vancouveriečiai nei 
tikybos. Turi net 85 maldyk-

išau- 
•atei- 
pusę

Lietuvos laisvamaniai darbųojar 
si, kiek aplinkybės leidžia

Ne kuris laikas atgal, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo Kauno 
apygardos teismo nario (kurio’ 
pavardės neskelbiu), kuris bei 
kitų dalykų rašo:

“Kiek žinau, kiek .sąlygos, 
pavėlina, Lietuvos ląisvamąniai 1 
darbuojas: kapines steigia, pa-i 
skaitąs ruošia, knygutes bd{ 
“Laisvąją Mintį” leidžia ir t.t. 
Malonu man girdėti, kad Dr. J J 
šliupo atsilankymas Amerikoje 
suteikė naudos ir jį maloniai 
pasitiko amerikiečiai lietuviai.

“Kaune ramu”
Jei jums, ar kam iš lietu.- 

vių org. iš manęs ką pageidau
tų ir aš galėčiau, — tai mielai 
patarnaučiau dėl jūsų visų labo. 
Kaune tuo tarpu ramu. Europos 
nerami padėtis, o Ispanijos įvy
kiai jaudino laetu'yos visuome
nės dalį. Tamstai ir visiems 
Kanados lietuviams linkiu ge
ros sveikatos. Siunčiu daug, 
labų dienų ir geriausio jums 

i 
pasisekimo darbuotėje dėl vi
suomenes labo ir gerovės.”

Mums kanadiečiams, šie lin
kėjimai ir siūlomas ateities pa
tarnavimas, reikia priimti. Jie 
yra' nuo nuoširdaus ir gero ve
lijančio darbuotojo. Tik mums 

i reikia dirbti, dirbti vieningai ir 
nuoširdžiai dėl Lietuvos ir dėl 
demokratijos atsteigimo, o rei
kalui esant, mes galėsim susi
laukti paramos nuo Lietuvos 
teisininkų.

—Rep. XX

Balandžio 4 Įvyks 
Lietuvių Social-Dem 

Org. Susirinkimas

Miestas pasiryžęs didėti ir iš
augti į didžiausią, Kanados mie
stą. Visi gyventojai persisunkę 
“pionierių” dvasia ir entuziaz
mu, kuris juos skatina eiti pir
myn, kurti, steigti ir bandyti 
kas įtik nauja.

Žymiausios lietuvių šeimynos 
Vancouveryje yra' Mikalauskai, 
Sventiekai ir šviderskiai. Sven-' 
tiekai turi sūnų, kuris Califor- 
nijoje leidžia laikraštį, šviders- 
kiai operuoja antrarankių daik
tų krautuvę. Mikalauskai mLe- 
ste turi namus, bet gyvena ūky
je.

Didesni nuošimtį lietuvių gy
ventojų Vancouveryje sudaro 
“lumberjackiai” ir lentpiuvinin- 
kai. Priemiestyje Westminste- 
ryje gyvena Jonas Mališauskas, 
kuris neseniai lankėsi Chicągo- 
je; Kovoliunas; Vancouveryje 
dažnai pasirodo, kuomet baigia 
darbą “kempėse,” J. Tamošiū
nas, J. Krjsiunas, žuronas (Ghi- 
cagiečio muziko brolis), Petras 
Gonsonias, du broliai Stankevi
čiai, etc.

ROYAL MAIL, 8 METŲ ŽIRGAS, KURIS LAIMĖJO 99-TAS METINES AR- 
kįjų lenktynes Ainfrėe mieste, Anglijoje. Daugelis amerikiečių, Loterijos keliu 
laimėjo pinigus to$e lenktynėse. Nors loterijos Amerikoje nelegalios, yįeųok Ka
nados ir Airijos įstaigos iškolektuoja milionus dolerių iš ai^rįKįęęįų, pardavi- 
nėdamos šansus. • . . , Naujienų-Aeme Photo

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR 
TEN

LIETUVIŠKAS FILMAS 
TORONTE

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

36 Metai Kai Bizny

Be to, p-nas Pierzynskis turį 
(generalę apdraudos raštinę 
(ofisą) ir yra notaras.

Gi jo žmona yra • žinoma 
Chicagos lietuvių tarpe kaipo 
žymi dainininkė solistė ir yra 
savininkė Peoples valgyklos, 
1628 W. 47 th S t.

town OF lake. — Pia-| Leader Laundry Co, 
čiai pagarsėjusios Atias Fuel 
Co., 4913-19 So. Paulina St., 
savininkai yra broliai Gapševi- 
čįąi, Šis anglių jardas per 36 
metus jau yra išaugęs į 
iš didžiųjų.

Įsteigėjas šio jardo 
brolių Gapševičių tėvas, 
mirus auglių biznis yra 
mingai varomas jo sūnų.

Tai pasižymėjusi šeimyna, 
nuo seniai įgijusi tautiečių pa
lankumą savo geru patarnavi
mu.

Patartina lietuviams naudo
tis šios kompanijos patarnavi
mu. Tel. Prospect 7960-61.

vieną

buvo 
Jam 
sek-

į visas bažnyčias, kad “Bingo” vakarienei visi' linksmai šoko 
butų “palaidotas.”

NAUJI KORESPON
DENTAI

■Kovo mūii. 19 ir 20 dd. ame-' 
rikiečiams gerai žinomi broliai: 
Motuzai lankėsi ir Toronte. Jie 
per minėtus du vakarus de
monstravo praeitų metų Lietu-į 

; voje imtas nuotraukas. Nuo-' 
’ traukos labai įvairios, k. t., 
miestų, žymesnių pastatų, gra- 

, K “ >■

žioji Lietuvos gamta,, įvairus 
atsitiktini įvykiai’ ir paradai;! 
Lietuvos gražiosios lyties atsto-į 

i ves su savo rankdarbiais ir tt.į
Visas filmas labąi įdomus iri 

tikrai vertas pamatyti. Taipgi! 
' norįu pabrėžai, kad broliai Mo-i 
tūzai turi artistiškus gabumus į 

{filmavimo srity ir dėl to džiau
giuos ir nuo širdies linkiu jiems: 
geriausio pasisekimo ateities; 
.darbe. Taipogi didelis ačiū pri-‘ 
klauso pp. Motuzams, kad jie- 
nepaisydami įvairių kliūčių ir 
išlaidų, pasiryžo ir aplanke mus, 
daugelio užmirštus, Kanados 
lietuvius.

SLA 236 KUOPOS 
VAKARIENĖ

Toronte rengia Ispanijos pilie-* 
itinio karo paveikslų parodą
Ispanijos civilio karo bąįserį- 

nybių paveikslų paroda' įvyks ; 
kovo 27 d., 2 valandą popiet, 61 
Denison Avė., Toronte.

i
Parodą ruošia komitetas Is-, 

panijos demokratijai ginti. Į 
parodą įžanga bus laisva. Pub-' 
likai paveikslų reginiai bus aiš-'; 
kinama anglų kalboje. Man ;te-' 
ko girdėti iš asmenų, mačiusių 
tuos paveikslus, kad yra verta’ 
kiekvienam lietuviui pamatyti ir 
išgirsti jų aiškinimą. ’ ,

SOCIAL-DEM. SUSIRIN
KIMAS BAL, 4 D, 1

Toronto Liet. .Socia’l-D^Plok-, moterys paaukavo gražių daly-

iki 12 vai. nakties.

APVOGĖ DRG. JASUČIO 
AUTOMOBILĮ

Praeitame K. L. žinių skyrių- į Tik besiskįrstant svečiams
je pastebėjau du naujus koresp. paaiškėjo, kad drg. Jasučio au- 
iš Toronto. Vieenas tai J. Bie- tomobįlio, kuris stovėjo šalia to 
liauskas, kuris nors trumpai ra- namo ant gatvės, buvo išlauž- 
šė, bet daug pasakė apie Toron- itas langas ir pavogti du paltai 
to lietuvių judėjimą, o antras ir skrybėlė. Tą darbą turėjo at- 
pa'sirašęs “nebuvęs/’ paduoda'likti gatviniai vagys specialis- 
gan platų vaizdą apįe lietuvių į tai. Taigi, ateity patartina ne- 
dąrbuotę suknęlių unijoje. Rei
kia pasakyti, kąd toj srity K. L. t 
žinios korespppdento neturėjo, 
o įtorontiečiai _be abejo norėtų 
ir dažniau išgirsti apie, darbuo
tės eigą unijoje. * Tad belieka 
prašyti naujų, korespondentų, 
kad jie nęnulėistų rankų, bęt 
ir toliaus patiektų mums šio
kių tokių informacijų iš darbo 
lauko.

palikti nieko vertingesnio au
tomobilyje.

—Korespondentas.

Dar viena Kanados 
dovana Amerikos 
filmų pramonei

• į

—Franceš.

Pavyzdingai Praėjo“ 
S.L.A. 236 Kp. Drau

giška Vakarienė ;
SLA 236 kuopos šio sezono 

“Paskutinė Vakarienė”
Kovo 20 d. praleidome .sma

gią alaus ir “senvičių” vakarie-
Kovo 20 d. vakare įvyko mi- nę, kuri buvo gana pasekmingai 

nėtos kuopos parengimas - va- atsižvelgiant į laiką ir apysto- 
karienė. Vakarienė buvo pa- vas. Publikos prisirinko nema- 
ruošta iš ^senvičių/’ pyragaičių žai ir visi smagiai praleido lai- 

j įr alaus. Taipgi nekurios kuopos ką su gražiomis dainomis. Įvai-

ratų organizacijos mėnesinis 
susirinkimas, dėl Velykų šven
čių, nukeliamas į balandžio 4 
dieną, 2 vai. popiet, 949 Bun
das St. W.

Kadangi praeitą susirinkimą ( 
dėl laiko stokos prakalba nej-i 
vykę,, tąi ta pat tema “Ar gali 
būti demokratija kelių pusių,” 
kalbės ateinančiame susirinki
me.

Nariai ir simpatikai kviečia
mi atsilankyti.

—Komitetas.

RUOŠIASI Į HAMILTONU
SLA 236 kp. ruošia du vei

kalus dėl Hamiltono, balandžio 
17 d. Torontiečiai žada pasisam-

kėlių, kuriuos vakarienės metu 
išleido savotiškos loterijos bu- 
du. Pažymėtina, kad pirmą ir 
antrą dovanas laimėjo SLA na
rys St. Laurinaitis.

Bendrai paėmus, paruošimas 
buvo smagus ir įdomus. Kredi
tas už paruošimą priklauso te
atralei kom. ypač moterims 
Petkienei ir U.žemeckienei, ku
rios smarkiai sukosi apie sta
lus. Linkim joms pasisekimo ir 
tolimesniame darbe.

“BINGO” PALAIDOTAS.,.
1 . , ■ • '

Per paskutinius porą metų, 
Torontą buvo užpludusi “Bin
go” epidemija. Stipriausi to 
gembleriavųno lizdai susivijo

rumui, moterys paaukavo' dova
nų, kurias, lioterijos .budu, sve- 
šiams dovanojo. Vienas iš sve
čių, kuris yra musų nariu, net. 
du prizus laimėjo. Prizų buvo’ 
net šeši. Didi£' yra malonumas,- 
kad musų kuopa turi tiek ge
rų ir darbščių narių, kurių vi
somis jėgomis teng'iasi pagelbė
ti įvairiais budais parengimuo
se, todėl teatralė komisija šir
dingai dėkoj ą visiems prasidar
bavusiems nariams, visoms mo
terims, už aukas ir visiems sve-; 
čiams, už atsilankymą.

—Teatralė Komisiją.

PAVJKO
. Kovo 20 d.;, 949 Dundas S t. 
W. SLA 236 kp. turėjo suren-

A. F. Czesnos Mau
dynės

T0WN OF LAKE. — Leąd- 
er Laundry Gompany randasi 
adresu 1633-47 W. 43rd St. 
šį moderniška skalbykla veda 
biznį su lietuviais įr turi lie
tuvių darbininkų, šalia to dar 

2 kart savaitėj lietu- 
radio programas, kurių 
yra Sofija Barčus, vą- 
vieua iš populiarių lie-

leidžia
vįškus
vedėja
dinas,
tuvių moterų, jei ne populia
riausia.

Leader Laundry kompanijos 
valdytojai yra taippat lietu
viams draugingi. Jie yra ver
ti ir musų palankumo. Telefo
nas Yards 4800.

Išpuošė Svetainę

< T0WN OF LAKE. — Pra
vartu mum susipažinti su A. 
F. Czesnos, 1657 W. 45th St., 
pagarsėjusia pirtim, kur yra 
turkiškos, rusiškos ir sulfuri- 
nės vonios ir kur galima gau
ti švediški mankštinimai ir 
elektros trytmentai ir masa
žai. Daugelis reumatizuotų 
žmonių čia yra išsigydę beirn- 
da.mi minėtus trytmentus.

P-nas

Jaunutė dainininkė Deanna 
Durbin yra winnipegie|tė

WINNIPEG, MAN. — Perei
tam “Kanados žinių’’’ skyriuje 
Frances rašė apie garsų berniu
ką, dainininką Bobby Breen.

Aš manau, ka<į p. Frąnces ir 
kitiems kanadiečiaąns bus įdo
mu žinoti, kad Deaųna Durbin, 
jaunutė, bet, labai talentingą 
dainininįcė irgį yra kanadietė. 
Ji gimė Winnipege, Mąn.

Dainininkę “surado” J. V. ra- 
dio komikas, Eįddie Cantop. Ji 
dalyvauja jo programe,
taipgi vaidina filmams, Holly- 
woode. <

Vienas filmas, kuriame P~lč■' B 
Durbin t vaidina • žvaigždės rolę i J 
jau rodomas įkmo-teatriiose. Jis B 
vądinąsi .Smarjt Girls.”

Filųias labai vykusiai pąga- Bi 
mintas, ir kas neri gera; pasL t 
juokti, lai tas nueina jį pama- ■ 
tyti. •?—A. Jurkus. ■

bet

gus.

Gerai

Czesna yra draugin- 
gero karakterio žmo-

Atlieka Pareigas
T0WN OF LAKE. — Pla

čiai žinomam biznieriui ir 2- 
jų Spulkų sekretoriui V. P. 
Pierzynskiui pavestos Spulkų 
sekretoriavimo pareigos 
atliekamos kuogeriausiai. 
jis turi tame darbe ilgų 
patyrimą ir yra užbaigęs
kų biznio specialius kursus.

yra 
Mat 

metų

■..................... ........... !■ ' f*-*'! t* ... "f

Maloųi paslaptis
Firmos šejfui labai* įtiko 

rias tarnautojas.
— Aš tamstąi i pridėsiu 

mėnuo po 50 litų, bįet to

vie-

kas
ne-

turi nė vienas žjnogus žinoti, J
— sako firmos šeįas-

— Tuto tamstą ,gąli pasiti-'J 
keti. Net nė žmoną apie' tai,® 
nežinos, — džiaugs 
tikrino tarnautojas.

Bruno ir Stella Judeikiai, 
4512 So. Wood St., neseniai 
įėję į ‘tavernos biznį, dabar 
Artėjant Velykoms, gražiai 
dekoravo salę, kuri randasi 
<le tavernos.

P-nų Judeikių svetainė 
ypač tinkama vestuvėms, 
rems, susirinkimams ir t.t.

• v 
1S-
ga-

yra

SUSTABDYK 
GĖRIMO PAPROTĮ 

Duok jam beskonj Cravex 
paslapčia.

Įdek truputuką Cravex miltelių 
paprastai į kavą, arbatą, degtinę 
ar sriubą. Jis to nesupras. Cravex 
neturi skonio nė kvapo, o besai
kis jo alkoholio, vyno, degtinės ar 
gin geidimas palengva dings. Cra- 
vex yra saugus ir nepavojingas. 
Daug jau šeimų padarė vėl lai
mingais, kodėl jūsų ne? Prisiun- 
Čiame tiesiai, paprastam jvynioji- 
me už $2.50, su pašto išlaidomis.

CRAVEX CO., Dept. NS-5 
Box 942, Burbank, California

VISIŠKAI NAUJAS IR KITOKS PATARNAVIMAS! a
SU WINNER’S GARSIAIS —
INSURED GLASSES

U. S. Pat. Office. C. A. 5 No. 75529

—Apdraustais Akiniais—NUOSTABIAUSIA BET KADA UŽ 
AKINIUS DUOTA GARANTIJA. Tik pas Winner’s perkant 
akinius, išduodama polisas, kurios apdraudžia Lensus nuo 
sudužimo. Ir tai visiškai DYKAI!

SENSACINIAI SPECIALUS! LENGVAS SVORIS. BEVEIK 
NEMATOMAS “WEBSTER” JO OE

Už trumparegius ar tolygius .............................
Viskas su puikiausiais Toric Lensais ir moksliška valstybes re
gistruoto optikos gydytojo ekzaĮninacija, kuris žino tikrą jūsų 
akių vertę.

VEDĖJAS DR. ALBERT EARL WINNER, O. D., D. O. S.

Amerikos puikiausi Lensai padaryti patyrusią amajninką 
moderniškose jnusų laboratorijose.

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Street near Kedzie Avn.

Atdarą antradienj, ketvirtadieni ir šeštadieni vakarais.
Krautuves didžiuosiuose miestuose. n
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Lietuvių profesionalų ir biz
nierių, apart šviderskio, nėra.

Jonas Mališauskas pasakojo, 
kad per kelis paskutinius metus 
lietuviai gyveno labai vargin
gai. Šiemet lentpjūvės ir kitos 
pramonės pradėjo mokėti ge
resnes algas, tad kai kuriems 
pragyventi jau ne taip sunku. 
Vienok kasyklos dar ir dabar 
nedirba.'

Vancouveryje yra labai geras 
oras, ir gražios apielinkės gy

dyti autobusą, tai iš to galima 
spręsti, kad gerokąs būrys ren
giasi pas Hamiltoniečius su vi
zitais. —Girdėjęs.

venti. J. Mališauskas sako to
kių sąlygų gyvenimui niekur- 
neradęs. Neveltui ir garsus Ka
nados rašytojas, Stephen Lea- 
ląck, kuris dabar Kanados laik
raščiuose aprašo savo kelionę 
Vancouverih, kelią miestą į pa
danges.

gusi vakarienę su alum. Kadan
gi’ įtalpa, ?vąkarienės ^engimui 
yra mažą, tai rengiant rengėjai 
įr nesitiki, arba teisingiau pa
lakius, negali daugiau vietų 
parūpinti, kaip 65 žmonėms. O 
jeigu būna daugiau, tai pervir-

bažnyčių — katalikų parapijų 
salėse. Tai buvo tiesiog pasi
bjaurėtinas žmonių prigaudinė- 
jimas, .sugretintas su tikyba. 
Tokie lošimai, iš neturinčio va
lios žmogaus, išviliodavo kar
tais paskutinį centą. Daug ir 
musų lietuvių buvo tos manijos šiui tenka stovėti koridoriuje 
apsėsti. Juo katalikų nupuo’i- 

sttsirlipino valdžia ir išleido 
įstatymą*, griežtai draudžiantį 
“Bingo” lošimą. Vyskupai buvo

įkas ir šio^įe vakarienėje buvo į 
praktikuojama.

Taigi, vakarienė .tuo jr ,skąi-.‘ 
tomą pavykusi, nes daugiau 

—A. V; -priversti išsiuntinėt pranešimus T publikos jau negalėjo tilpti. Pb:
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I MALONUS SKAITYTOJAU! ’ ]

į Pats perskaityk ir parodyk savo vaikams ar drau
gams OLD GOLD Cigaretų apgarsinimą, kuris telpa

' šios dienos laidoje. Paragink, kad jie įstotų < OLD 
GOLD KONTESTĄ—gal jiems pasiseks būti laimėtoju. 
Kontesto taisyklės paprastos, jeigu jas atydžiai per- 
skaitysit ir stengsitės suprasti. Kas nebando—tas nįe-

■! ko neatsiekia... ■.



MIK

MUSŲ SKAITYTOJAIDiena Iš Dienos

LAIŠKAS žemas kainas

tokio

tna laukti Lietuvos ir čekoslo
vakijos civilines aviacijos dar*

9x12 karpetas už
vos aero klubas gauna nemaža

StUdio couch

kuris Liesklandymo sportu*,
pastango

Ber

WAAF

JULIUS
tak

me

DAILY BUSINESS DIRECTORYmatytas

VelykasKaro Fronto

Laidotuvių Direktoriai• ANGLYS—COALsau

TOPPERS IR
naujausiųNUMALEVOK IR NUVALYK!

• TAVERNOS

• RĘSTA URANT AI

Tėl. Englewood 10022

South
Cicero 
turėjo

WH)TB 
LEAD

mnuumim 
PAIMT

LANGŲ ŠEIDOS 
VENETIAN BLINDS 
STIKLAI—PALIŠIAI

- MOKEKIS 
DĖVĖDAMAS

laiškų ir 
taip pat yra labai

Whiting, 
Kupawa,

ant 
prigikalėme

Varduvių 
Parė

iA(QUER

• LIGONINES- 
HOSPITALS

NAUDOKIS MUSŲ

BUDŽETO 
PLANU

nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
— 1420 Kil., ketvergais 7 iki 8 vai. vakare 
, panedėliais ir pėtnyčiomis 3:30 po pietų.

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

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

* B <

Patarnaujame bile laiku. ?

Tiesiai iš civilio

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

NAUDOS, ęhfcag* UI.

VISAS PASAULIS DO
MISI LIETUVOS 

SKLANDYMU

Naujienų.” vedėjams.
O. Sakalauskiene, 

Chicago, III

DĖKOJA UŽ 
ŠEPEČIUS 
GERB. REDAKCIJA

naus bendradarbiavimo. Lietu

visi ir visados Šaluta*
Pašaukite telefonu

atėmė 
kad Ispanijoje 
kaip A. Smeto- 
Skirtumas tiktai 
išrinktas prezi- 
budamas demo-

mokykloje Nidoje. Lietu

jeristams ir aprėdytas kulis gali 
būti “ekscelencijus”.

—A. K. Rutkauskas, M. D.

'ivH .ma) .Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad palios Naujienos 

ra naudingos.

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicago, III.

tuvos sklandytojų

Remkite savo apielinkes 
biznierius

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

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

Išsiėmė leidimus
Vedyboms

Edward Pajak, 24,
tha Bekas, 21.

Charles Gajda, 23,
nice Kus, 20.

James Koskinas, 43, su Ag
nes Gzerwiec, 43.

Stephen Gaidos, 
Ind., 25, su Victoria

Kainos 25c iki 
35c iki 6:30 vai

Arthur Hojnacki, 
Martha Pocius, 23.

Harry Williams, 27 
dred Kavai, 21.

Skelbia pardavimui 
savastį už nemokė- 

jimą taksų

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel Vlctory 0670

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

iįiivįiįiiiwiw<>iiiM»i i

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.

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Paskutinieji Lietuvos sklan
dymo sporto laimėjimai visa
me pasaulyje plačiai išgarsėjo 
ir sudomino įvairių šalių avia
cijos sluoksnius. Įvairių tau
tų aviaciniai žurnalai plačiai 
Lietuvos Sklandytojų žygius 

Lietuvos sklandymo 
veikimų aprašo. Vasario mėn. 
pabaigoje Lietuvos aero klubas 
gavo iš Prahos laišką,, kuria
me reiškiama didelis susido
mėjimas Lietuvos sklandymu, 

‘keliama mintis pasikeisti su 
Čekoslovakija sklandytojais ir 
teiraujamasi dėl sąlygų išeiti 
sklandymo mokslą. Lietuvos 
aero klubo laikomoje sklandy
mo 
vos aero klubas šiuos čeikoslo- 
vakų pasiūlymus ir civilinės 
aviacijos bendradarbiavimo ga
limumus dabar svarsto. Tokiu 
budu netolimoje ateityje gali-

Įsigyk šiuos bargenus 
prieš

k “*• ...lsK8*

ATVIRAS 
GERB. M. ZOLPIENEI 
“kas kaip išmano; 
TAIP SAVE GANO”

Gėrėjausi Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos darbuote. Gerbiama M. Zol- 
pienė, pirmininkė, rašydama “Vilny
je”, tvirtino kad “Lyga darbuojasi 
įvairiuose visuomeniniuose darbuo
se: apšvieta, geradarystė, vaikų pa- 
gelba ir taip toliau.”

Amerikos Lietuvių Kongreso Chi
cago Skyrius irgi darbuojasi dar 
prakilnesniais sumetimais, bet toji 
Lietuvių Moterų Piliečių Lyga, jei 
neklystu, dar Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos Skyriaus nerė-

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEY BEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

__ Chicago, Illinois._______
$1.79 paprastas Bal
tas. Tik
Galionas

Spalvotas $1.59
Galionas. Salutaras Drug & 

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio, 
Canal 1188.

Didelis sutaųpymas ant elektrikinių ledaunių,

k 65.00

Klejonkių Varnišas
PAPRASTAI 90c VERTĖ

Specialiai, 55 C
Kvorta ............................. www

Antradieny, kovo 23 dieną, 
kauntės iždininkas Horace C. 
Lindheimer paskelbė viešą par
davimą 900,000 vienetų savas
ties Cook kauntės ribose už 
nesumokėjimą 1935 metų 
sų sumoj $44,500,000.

Pardavimas leis visas 
savastis, už kurias 1935 
tų taksai arba visai nesumo
kėti, arba jeigu sumokėta tik 
dalis taksų, o ne pilnai.

šis pardavimas, sakoma, esąs 
didžiausias tos rųšies pardavi
mas Jungtinių Valstijų istori-

VIENO KAUTO
BALTAS

ENAMELIS
’2.49 Gal
Paprastai $3.25 vert.

Gegužės 2, nuo 5 P. M. ligi 1:30 
A. M. Ashland Auditorium, 333 So. 
Ashland Boulevard bus A. L. K. 
Chicago Skyriaus iškilminga Puo
ta labdaringiausiems tikslams ir 
lietuvių gero vardo praskleidimui 
tarpe svetimtaučių. Tai ir Liet. Mot. 
Pil. Lygos pirmaeilė priedermė toje 
iškilmėje imti, jeigu jau ne vado
vavimą, tai bent TOS IŠKILMIN
GOS PUOTOS rengimo komisijoje 
dalyvauti.

Susižinokite su Miss E. Mikužis, 
2121 N. Western Avė. Chicago, Ci
ty, jinai yra raštininkė A. L. K. 
Chicago Skyriaus. Jeigu Tadas Kos
ciuška galėjo prisidėti Amerikai 
laisvę iškovoti, ' tai musų moterų 
politiniai Lygai dar labiau pridera 
dėtis prie Amerikos Lietuvių Kon
greso, Chicago Skyriaus, kurio tik
slas yra šviesti ir kultūrinti lietu
vius laisvos demokratinės pilietybės 
Amerikoje, prieš fašizmą, ir Lietu
vos artojams padėti atsteigti demo
kratinę laisvę, kurią neteisėta A. 
Smetonos neva “valdžia” iš nekal
tų ir ramių artojų lietuvių, vidunak- 
tiniu ginkluotų užpuolimu 
lygiai kaip dabar 
kovojama už tokį 
nos pasikęsinimą. 
tame, kad teisėtai 
dentas K. Grinius, 
kratų ir konstitucija pildantis, kur 
net mirties bausmė buvo paneigta, 
nenorėdamas kraują lieti nei pats, 
nei leisti, kad savitarpinė kova ne
duotų progos kaimyniniems tautos 
priešams įsikišti, užleido “geres
niems” ,o pats revolveriais grąsi- 
nant, rezignavo. Šitokią suterštą 
Lietuvos valdžią jokis save gerbian
tis lietuvis negali vadinti teisėta 
valdžia. Tokiem kaip Karpiukas, 
Vaidyla, Vanagaitis ir kitiems kar-

Naujos 1937 skalbyklos po 

*69.50 
nuolaida už seną 
skalbyklą $25.00.

Demonstruotos skalbyk- 

los po *28.50

įvairiais klausimais, 
trumpai kaip gali*

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
WCFL — 970 Kil.,

WHFC 
920 Kil

VISOS MALEVOS DIDRBTUVĖS ŠVIEŽUMO VISUOMET 
SIENŲ POPIERIŲ APKERPAME DYKAI

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.

mis, padeda garsinti Lietuvą
Tsb.

nors gero 
duoda savo skaitytojams. Pirmiau 
termometrus, paskui šepečius. Gęros 
sveikatos

JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę 
Rašykite

kitų kraštų, kurie 
susidomėję

TONY
DISTRIBUTING COMPANY 

1245 So. Michigan Avenue 
SSaSs Tel. VICTORY 4686

Dabar kai tik laikas 
pasirinkti

žmo- 
neap- 
Gerai 

po 12 naktį svečiai skirstėsi 
linksmi ir gerame upe, vely
dami viens kitam viso gero. 

Povilas.

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

iš visų esamų 
šių spalvų

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 
•vdymas įšvirkštimu, kyla ir vari

uose veins.
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 South Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

METRICK’S
PAINT STORE 

5905-07 SOUTH KEDZIE AVENUE
GROVEHILL 1875 PRISTATYMAS DYKAI

Prašyk parodyti naujausių—-Wally Simpson Topperių-

AVALON STYLE SHOP
4245 ARCHER AVENUE

JAU EINA
MIDWEST PREMJERE

“Spain in Flames”
Gyviausis dokumentas bet kada 

paveiksluose

£332 So. LONG AVK 
tbi mmiąMC MOX

Jos. F. Budrik, loc. Sudrik Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

Prie vakarėlio surengimo 
daugiausiai prisidėjo ponios 
Matekonienė, Stoškus, Mockus, 
Lacįygienė ir Lauciškienė. Jos 
patiekė skanią vakarienę.

Laike vakarienės svečiai iš
reiškė daug linkėjimų pp. Lau- 
ciškiams. Velijo dar daug Juo- 
zapinių sulaukti, ir jas pralei
sti su tokiu gražiu buriu drau
gų. Visą vakarą grojo šaunus 
muzikantai.

P-s Lauciškis, meilus 
gus, skaniais gėrimais 
lenkė nei vieno svečio.

GERB. REDAKCIJA:
Net nustebau, kai paštininkas 

man atnešė didelį bundulą nuo 
“Naujienų”. Atrišau ir žiuriu — 
visas pluoštas šepečių. Vienas stik
lams plauti, kitas puodams, tre
čias butelius, ketvirtas vėl kito
kiam, penktas dar kitokiam.

Noriu “Naujienų” vedėjams už 
tai pasakyti didelį ačiū. Kai tuos 
šepečius naudosiu, tai vis prisi
minsiu apie “Naujienas”. Reikės ir 
visoms savo kaiminkoms pasakyti, 
kad ir jos gautų tokius šepečius. 
Tai tikras 1 papuošalas virtuvei ir 
labai naudingas daiktas.

B. Gumbutienė, 
Chicago, III.

$1.95
Hom-O-Ner
Visokiam vidiniam 
darbui; galima var-

IX $1.59

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayelte 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Shrimp — Aukso — 
Aušros žalumo — 
Mėlynos—Pilkos 

Ir Juodos.
Daug yra su sijonėliais prisitai 

kymui iš nuostabaus 
pasirinkimo už

$2.50 SPAR

Varnišas
Vidinis ir išlaukinis

$1.69

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

Juozas Lauciškis, 411 
Central Park Avenue, 
Liuosybės svetainėje 
šaunią varduvių parę.

Svečiai buvo iš visų dalių 
miesto. • Vistfs vardus surašy
ti daug užimtų vietos. Buvo 
apie 25 poros.

Aš noriu širdingai padėkavoti mini 
“Naujienoms” už tai, kad man pri 
siuntė už prenumeratą tokius ,gra 
žius šepečius. Yra jų net penki, ii 
visi gražiai sukabinti 
“holderio”, kurį mes 
virtuvėje prie sinkos.

“Naujienos” vis ką

International Wine& Liąuor Co 
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

GERKITE SKANŲ

(©Iti <llu
CHICAGOS IŠDIRBYSTĖS

39 West 18tb St 
CHICAGO TLL



Trečiadienis, kovo 24, 1937

• COAL

NAUJIENOS, CMčago, III.
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
viČe, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

Tyrinėja miesto 
tėtušius

Reikalauja lėtesnio 
traukiniu važiavimo.

Antradienį, kovo 23 dieną, 
išėjo aikštėn faktas, kad vals
tijos gynėjo Courtney ofisas 
jau per šešias savaites tyrinė
ja miesto tėtušių, t. y. alder- 
manų veiklą. Ypatingo dėmesio 
valstijos gynėjo ofisas iki šio' 
kreipęs j miesto tarybos auto
mobilių laisnių komisijos dar
buotę.

Aldermanas Thomas P. 
Keane, komisijos pirmininkas 
prisipažino, kad valstybės gy
nėjo ofiso tyrinėtojai klausinė
ję jį in norėję gauti informaci- 
jų.

Koliai kas dar nėra aišku, ko 
tikrai ieško valstybės t gynėjas. 
Nužiūrima tačiau, kad jis yra 
užinteresuotas pakėlimu kainos 
laisnių tiems biznieriams, ku
rie vidurmiesty. operuoja vietas 
automobiliams pastatyti. Dėliai 
pakėlimo šių laisnių parkinimo 
vietų savininkai arba’ nuominin
kai labai nepatenkinti. Jų prie
šingumas einąs taip toli, kad 
jie dagi planavę paskelbti strei
ką. Kalbama vėl, kad jų asocia
cija maniusi sukelti $7,500 fon
dą kovai prieš laisnių kainos 
pakėlimą.

Didelė grupė Chicagos prie
miesčių piliečių, gyvenančių 
šia'urvakarėse nuo Chicagos, 
kreipėsi į Illinois valstijos pirk
ly bos komisiją praėjusį antra
dienį reikalaudama, kad komi
sija įsakytų Chicago, Milwau- 
kee, St. Paul ir Pacific geležin
keliui sumažinti greitumą trau
kinių, kai jie važiuoja per tuos 
priemiesčius. Piliečiai reikalavo, 
kad traukiniai nevažiuotų grei
čiau, kaip 30 mylių valandoj 
per kryžkeles, ir tas Vietas, ku
riose geležinkelis kerta gatves.

Mirė Kazimieras 
Lazdauskas

Ieško dukterų
' • - I

f

..........  .i—•—.—    

naitis; Maršilkdl^J. Balčitis. Su
sirinkimai atšibuHa tretį* (3) sek
madienį kas naujo menesio pir
mą vai. po pietų, HolĮywood svėt. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M O

Mt. Greenwood

Budrike programas sekma
dieny, kovo 21 dieną, nuo 7 iki 
8 valandos vakare, buvo išpil
dytos su dideliu pasisekimu. 
Pritariant didžiulei orkestrai 
dainavo Antaneta Mankevičai- 
tč, Velerija Ladigiutė, Edvar
das Budraitis ir kiti. Dainavo 
labai -aiškiai. Naujas dainų vai
niko melodijas išpildė Budrike 
orkestrą pilnai pasekmingai. 
Tarp Makalų įvyko graudingas 
momentas, kai.sugrįžo Bamba- 
lini;*kas toliau ątsitiks, išgirsį- 
nįf! J&Oekm?4ięnį., ....

Kitas Budrike programas yra 
duodamas ketvirtadieny, iš sto
ties WHFC, 1420 kil., taipgi 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 
Kiekvieną ketvirtadienį šiuose 
programuose pasirodo vis nau
ji dainininkai ir gera muzika. 
Už tokius programus, be abejo
nės, lietuviai remia Budirką.

Prasimanymai nuo (teisybės kar
tais sunku atskirti

Slaunioj musų gubernijoj at
sitiko toks stebuklas. Vištų u- 
kio viena višta pradėjo gaidžiu 
giedoti. Ji ištupėjo dvi dienas 
,r neįstengė kiaušinį padėti. 
Kai vištelė persiskyrė su šiuo 
pasauliu, tai ūkininkas perskro
dė jos pilvą ir rado du kiauši
nius didesenius negu žąsies.

O kovo 13 dieną pavakarėje 
važiavo 115 gatve dvi baltos 
moterys. Jos pastebėjo juod- 
veidžių kapinėse juodą duobka
sį išlendant iš duobes.

Išlipęs iš duobės juodveidis 
oėgo į gatvę vartų atidaryti at
vežtam numirėliui. Tačiau mo
terys pamanė, kad numirėlis bė
ga jas pagriebti. Jos paleido 
mašiną, 70 mylių valandoj grei
tumu norėdamos nuo baidyklės 
ar giltinės pabėgti. Jos nepaisė 
nė kryžkelės.

O tuo tarpu motorciklis poli
cininkas paleido savo birbinę. 
Moterims teko sustoti pravažia
vus kryžkelę. Nors ir aiškino 
jos savo skubėjimo priežastį, 
tačiau policininko neįtikino ir 
turėjo bausmę sumokėti.'

Kiek? šiose pasakose teisybės, 
o kiek prasimanymo, sunka pa\< 
sakyti.

—šiaudinis kia/.a’ikas.

—Klausytojas.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu 
viai įgyja : naudingu 
žinių ir gerų panto 
kinimų

J

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos centralės kuopos susirin

kimas atsibus penktadienį, kovo 26 d., kaip 8 vai. vakare, 
Naujienų name. Visi nariai yra kviečiami būtinai atsilan
kyti, nes bus balsuojama klausimas apie atsiskyrimą nuo 
Socialistų Partijos. —Sekretorius.

Amerikos Lietuvių Kongreso Roselando vietinis komitetas šau
kia svarbų susirinkimą kovo 24 d. treč., 7:30 vai. vak. L. 
D. svetainėj, 10413 So. Michigan avė. 
delegatai būtinai dalyvaukite, nes yra 
tarti. —Sekr. J. U.

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

Sofija Ambrozaitė, sekr

Visą organizacijų 
svarbių reikalų ap-

įvyks
W. 43

trečiadieny, 
srtreet, 7:30

Mirė Kazimieras Lazdauskas. 
Iš turimų davinių žinoma, kad 
velionis paliko dvi dukteris 
Chica'goj.’ Jis paėjo iš Paalsių 
kaimo, Eržvilko valsčiaus. Kū
nas randasi S. M. Skudo koply
čioj, 718 W. 18 St. Tel. Monroe 
3377.

Jei kas žino velionio giminių, 
arba pračios giminės prašoma 
pranešti. —Skelb.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Ged. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičins, 628 
W, 18th St, MeŲnis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas-^—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm.,

Zellon, 7132

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

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebr'ooke Avė.; S'. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue, Prot. R.—F. 
Puchkorius.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

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

CLASSIFIEO ADS
—.....     4

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

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

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3?16 So. Halsted Street

Furaiture & Fixtures
Rv'iandai-Itaisai

Skaitau už reikalą pranešti 
draugams, pažjstamiems ir vi
siems lietuviams, kad nuo kovo 
17 dienos 1937 metų aš ištrau
kiau savo laisnes kaipo Ęmbal- 
mer and Funeral Director iš 
Pavlavičių Undertaking Co., pa
prastai žinomos John Palila- 
wicz, kuris randasi 6823 So. 
Western Avė., ir nuo šios die
nos aš daugiau neimu nė jokios 
atsakomybes Paulavičiaus biz
nyje.

Prie progos turiu priminti 
lietuviams, kad mirties nelai
mėje apsisaugotumėt bela'isnią 
laidotuvių direktorių, nes Svei
katos Departamentas to nepa
velija. Jie turi samdyti laisnio- 
tą žmogų; tokiu budu jums 
kainuoja mažiausiai koks treč
dalis brangiau.

Stanley J. Mjtchejl
7755. S. Morgan St.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
i '. ' ' ■

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

Ignas Aiųbruląvič,
tanas Šimkus, 2851 Lyndale Ave^; 

■ Vice-pirm. — r

St, Tel. Špaulding 790^;' Fmi: rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 \N. Kedzie 

’Blvd., Tek Spauld/ng 8180; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814. 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; 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.

AMERICAN LITHUANJĄN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitoriųą, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas -- 
J. Butkins, 2843 W, 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So, Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis \Vittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yūš- 
k i, 2417 W, 48rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri-

PADEKITE MUMS
DRABUŽIUS NUSI-

KRATYTI!

Te bunie visiems žinoma, kad JUOZAPAS BIKNIUS įėjo 
i TAVERNOS IR PIRTIES biznį, gerai žinomoj vietoj 
adresu —

4625 So. Paulina Street
Maudymosi dienos: Ketvirtadieniai, Penktadieniai, šeš

tadieniai ir Sekmadieniai iki pietų.
Kambariai yra atskiri dėl vyrų ir moterų. 

Užprašo visus lietuvius minėtom dienom atsilankyti.
4625 So. Paulina Street

2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 
NEVARTOTŲ'

PRIMESTU 
DRABUŽIU 

KAUTU

$0.50 
.• IR 

AUGŠČIAU
PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 

PIGIAU

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS 
JOHN GAUBAS

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

MONARCH TJOITOR COMPANY

PARKWAY 
TAILORS

VIENINTELĖ, KRAUTUVĖ — 
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago,; III., , tel. Prospect 
4524; Pranciškūs Vinckus—-pirrnt 

\ pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras .Bųdrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Sevęria —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matužeii Antanienė 
-rkasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kaso<'į',obėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, J1L; Anta
nas Czesna—kasierius, ^4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz • 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai:- Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano CzesnOs svetai
nėje. 450? So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago, IR.
  / 

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičią—pirm, pagelb., 
3852 So- California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Ądolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden A^e^kasos globėjai; 
R. Šniukas-rkeręsp.,; 4208' SouŲv 
Washtenaw Aye.; William Putris 

—maršalka, 4730' So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtu sekmadienį, 1 v. 
po pietų, HollyXvdod svetainėje 
2417 West 43rd St., Chicago, 111

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS; K. Walskis—pirm., 3341.

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
A. Jurgevicz—nutarimų rašt.; 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

FJGMSMk

CLASSIFIEO ADS1

Chicago, III. 
maršalka, 6939 So.

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

ninkas, 3120 Litųanica Avė.; J. 
Begin—pirm. pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmų trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Help Manted—Malė
Darbininkų Reikta

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu 
Nematytomis kainomis — Prieina 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20—$2
$150 Amer. Orient kaurai $30—$3 
$135 gražus, nauji parlor

setai ................................. $39—$4
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $12
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .................. — $17
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. ’ 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai \

BARGENAS — *PARSIDUOD 
TAVERNA pigiai, pardavimo pri< 
žastis—liga. 3842 So. Kedzie Av

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Vaizbos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockįvell Št.; Adam Su- 

j Jraitis—pirm.,< 
’ St.; 'Gasper _ -____

4550 So. Western Ayę.; ;Frąnk 
Micklin, Jr—finąnsfĮ £ašt\ 4917

— - • — - “ •

linski-~-kasięiĮui
' Ave‘P : X r- y

rašt., 4348 So.'Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Antop šatkųs; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas;

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

REIKIA ANTRARANKIO BEI
KERIO prie juodos duonos. 2616 
West 69th Street, Prospect 6393.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

BARGENAS — PARSIDUOD 
TAVERNA pigiai, pardavimo prl 
žastis—liga. 3£>24 So. Kedzie Avė

I nifril/IO Siunčiam Gėles LUVrlKld ^legramu į L V I Ld IUU visas Pasaulio 
........... 1 .. ....... ‘i....................... Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės

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

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA GROSERNĖS. I 

BUČERNĖS biznis—Turi būt pa 
duotas į 5 dienas—Antano Dišiai 
vieta, kuris dėl netikėtos mirtii 
persiskyrė su Šiuo pasauliu. Ats 
šaukite pas administratorių.

PAUL M. SMITH, 
4631 So. Ashland Avenue. 

arba 4177 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2235

Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

So. Halsted Street3316
Tel. BOULEVARD 7314

į . '' Ų* • ' 1 ' ■

Ji

PENKIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, geri namai, gera alga, sa
vas kambarys, vaikas, nėra skalbi
mo. Sheldrake 9268.

pįfcalh-’1947i>String 
Pakeltis—nut. rašt., 

4550 So. Western Ąye.;
•w < • 1 !• T . . .. AiA ’. J.c. y

So Komensky Avė.; .Frank Meda- 
.į-' 3159 Emerai d

Frank Margevięe—kontrol.

M. B E tR-T a s H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mesąs. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui ir virti—nėra skalbi
mo, eiti, $7.00. Plaza 0897.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI, 3 šeimoj, geri nųiųąi, bū
ti, $6.00. Nėra' skalbimo. Kreiptis, 

Graceland 0618.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, būti, turi mėgti vaikus, liu
dymas. Gabovich, 1130 Morse Avė., 
Sheldrake 5228.

PARSIDUODA ARBA RENDC 
moderniška vištų farma prie ežer 
Hot Springs, Arkansas. Prieinam:

Harris, 2250 So. Kostner Avė., 
Chicago, III.

parsiduod^m^^ette

4 flatų, kampinis; naujas $12,3?
3 flatų po 5 kambarius, nauj
...... ...................................... $95(

2 flatų 5 kambarių plytų vene 
............................................... $55 

2 flatų medinis ........   29
Moderniškas cottage, apšildomi 

su garažu ......   $30
Kitas medinis cottage ....... $20

BRIGHTON PARKE
4 flątų kampinis, naujas murii

namas*. ....................   $9C
2-flatų, naujas, 2 boileriai bunf 

loM’^^tdgaš'..............ss'i
Arba mainysiu į bile ką.

2 flatų muriflis, apšildomas po 
kambarius ......   $51

2 flatų po 5 kambarius murii 
namas ......      $2,0

6 kambarių cottage, karštu vf 
deniu apšildomas ir 2 kambar 
aukšte, 'taipgi apšildomi ....... $32

Pirkite dabar, nes vėliaus reil 
mokėti brangiaus. Teisingas pati 
navimas.

KAZYS URNIKIS
4708 So. Western Avenue.

ŠEIMININKĖ AR TARNAITĖ— 
20-35, atsakanti ir patikiaina, gy- 

I Rytojaus namai, savas kambarys, 3 
šeimoj, asmeninis išsiskalbinias tik
tai, $8, liudymas. Haymarket 2211.

VILENTAS jSCHULTZ
Mirė kovo 24, 1932, sulaukęs 

pusės1 amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kėdainių apskr., Krakių par., 
Užvenčiu kaime.

Paliko dideliame nuiludime 
moterį Margaretą (po tėvais 
Jankauskaitė) 3 sūnūs Alek
sandrą, Vincentą ir Leonardą, 
2 marčias, Bronislavą ir Albi
ną, brolį Juozapą ir brolienę 
Stanislavą Schultz ir giminės 
Amerikoj. Lietuvoj seserį Ona 
ir švogerį Motiejų Jankaus- 

, kius ir gimines.
Jau 5 metai praslinko kąi ta 

beširdė mirtis išplėšė iš musų 
tarpo mano mylimą vyrą ir 
musų brangų tėvelį.

Tavo paveikslas yra musų 
širdyse visados. Mes Tave, 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliūdus
Schultz šeimyna,

3358 S. Lowe Avė.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V cstuvėios— 

Bankietams—n^aidotuvems— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5809

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

1937 metais, sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Mažeikių apskri
ty, Krustės kaime, Sedos parapijoj.

Amerikoj išgyveno 24 metus. ‘
Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Ūrbučiukę, 

2 podukras: Florence ir Alviną Jaunis, brolį ir brolienę Kazimierą 
ir Marijoną Gurauskus ir šeimyną, seserį ir švogerį Oną ir Juo
zapą Lucaš Mi4 šeimyną, brolienę Evą Gurauskus ir šeimyną, 2 
švogerius: Juozapą ir Petrą Urbučius ir gimines. O Lietuvoje — 
2 brolius Adomų ir Ptajiciškų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randąsi Mažeikos koplyčioje, 3319 Litųanica 
Avenue. .....

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 25 dienų, 2 valandą po 
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 patarnavimų ir atsisveikinimų.

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

. ■ ' ŠVOCEIUAĮ^IR GIMINĖS. ų '
v ' «* * f._;?• '■■■ ’ ' \ .

Laidottivėsė batarnaUia Laidotuvių Direktorius S. P. Mažei-

. MOTERIS 30—45 namuos padėti, 
paprastas virimas, lengvas skalbi
mas, savas kambarys, $8—$9; ž

Ardmore 0662.

PATYRUSI MERGINA AR MO
TERIS bendram namų darbui pri
žiūrėti kūdikį, lengvas skalbimas, 
būti, $7; Rogers Park 4389.

Help Wanted—Male-Femak
______ Daibinin ky_ Reikia
REIKALINGAS VIRĖJAS paty

ręs vyras arba moteris.
5758 West 65th Street

PARSIDUODA BUSINESS PR 
PERTY labai gera vieta dėl taverj 

4071 Archer Avė. 
Sav. ant antrų lubų.

Financial
Finansai-Paekolog

PARDAVIMUI AR MA1NYM 
moderną niuro krautuvė, uždar 
porčiai, dviejų karų garažas už r 
mų kainą. 6515 So. Ashland Av

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

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

Furnisbod Rooms
RENDON kambarys vyrui arba 

vedusiai porai — garu apšildomas, 
telefonas ir visi parankamai. Tele
fonas Radcliffe 6144. Mrs. Alice 
Mitchell, 7755 S. Morgan St.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 M: 

quette Parko apylinkėj, kaina $£ 
Willow Springs namas su dide 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.

For Reni
RENDON OFISAI, rendą pigi, 

pietrytinis kampas 51 ir Ashland 
Avenue. Kreipkitės 5101 So. Ash
land Avė., Tel. Boulevard 1700

KAMBARYS SU KUKNIA vie- 
nam arba dviems vyrams. Patogus. 
Modernines. ) Nebrangiai. Galima 
patiems virtis valgį. Kreipkitės 
tuoj. 1900 So. Union Avė.________

PAUL M. SMITH and COMPAJ 
Real Estate, Loans and Insurai 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom r 
mus, lotus, biznius ir farmas; inši 
riname namus, rakandus ir aut 
mobilius. Taipgi turime daug ge 
namų pardavimui arba mainymui 
gerus bargenus; greitas ir teising 
patarnavimas, 
pkitės

4631 SO. 
Ofisas 2-ros

Reikalui priėjus kr

ASS^AND AVĖ. 
lubos su J- J. Gris

Miscellaneous
įvairus

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

2641 West 71st Street.

NAŠLĖ PAAUKUOJA SUNKŲ 
KILIMĄ, tikras importuotas, orien- 
talio rašto, $18.50. 8930 Jackson, 
1 s t, Van Buren 1078. 

Vartoti Automobiliai
1934 M. FORD SEDAN, radio ir 

šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall 8000. • _ ____

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

NELAUK1TE
Planuokit savo ateitį. 20 akrų 

section line farm, arti southwest 
__ik. _  jm.. --- u-.-

NUOSAVYBĖS
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmonės
PERKA IR MAINO 
NAMUS. .

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO,

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
nrieinamos. Už nakartoii-
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Policininkai nušovė“ J? jau nchepa^e tie- 
galvažudį ir užpuo 

liką moterų

siai šauti.

Per pastarąsias keletą savai
čių nežinomas piktadarys nu
žudė vieną moteriškę ir išgė-! Ebert 
dijo porą kitų. m ‘
piktadarį pasklido Chicagoj ir 
sukėlė nemažą išgąstj toje 
apiclinkėje, kur piktadarys vei
kė.

Ne trukus pribuvo daugybe 
kitų policininkų. Nustatyta, 
kad nušautas holdaperis 
tas pats asmuo, kuris 
dinėjo moteris. Jis buvo 

27 metų, 5245 
Gandai apieiTripp avenue.

Lietuviui Bridge- 
porto piliečiui 10 

dienų kalėti
buvęs 
užpui- 
Louis 
South

Lietuviui kalėjimas už 
neatsargų važiavimą

Du šimtai policininkų buvo 
paskirti piktadariui gaudyti, 
jų tarpe ir Deering stoties de
tektyvai William Ward ir 
•Stanley Lechert. Naktį iš pir
madienio į antradienį jiedu su
stabdė savo automobilį prie 
Keeler avenue ir 57 gatvės.

Vieta čia atrodo apleista ir 
tušti. Policininkai nužiūrėjo, 
kad tokioje vietoj jų gaudo
mas piktadarys veikiausia ir 
lauks savo aukos.

Detektyvai užgesino auto
mobilio šviesas. Kiek palaukę 
jie per automobilio veidrodį 
pastebėjo, kad užpakaly jų 
švaisto kas ten šviturio švie
są. Abu policininkai nusitarė 
laukti tolesnių įvykių prisiren
gę šauti.

Netrukus toje pusėje, kur 
sėdėjo policininkas Ward, pri
ėjo žmogus pridengęs veidą 
kauke ir pareiškė tyliai: “Tai 
yra holdapas”. Nieko daugiau 
nelaukdamas Ward šovė 
daperį. Sužeidė jį į širdį 
vą. Holdaperis, 
damas žemėn,
keturit.'s šuvius į policininką,

nors 
dar

i hol- 
ir pil- 

kris- 
iššovč

Kovo 18 dieną trafiko teisėj- 
jas George B. Weiss paskyrė 
lietuviui Walteriui BiMginui 
bausmės 10 dienu kalėti, v

Budginas, kurs yra lietuvis 
ir gyvena adresu 3158 South 
Union avenue, pateko į bėdą 

aplinkumoj: prie 35 ir 
gatvių jis įvažiavo į

šitokioj
Halsted
Summit miestelio polieijos vir
šininko

Teisėjas George B. Weiss 
praėjusį pirmadienį paskyrė 
kalėjimo bausmės šešiems au
tomobilistams u‘Ž girtą arba 
neatsargų važiavimą. Nubaus
tųjų tarpe yra James Naura- 
tel 28 metų, 24 North May
Street, kurio pavardė atrodo lskcl,a 
lietuviška. įvažiavimo. Paseka gi

‘dešimt dienų šaltojoj.

NAUJIENOS, Chicago, III. 

'reikalaudami, kad miestas su
grąžintų jiems ’školą. O pro
tavę jie, sakoma, daug maž 
taip: jei piliečiai imtų protes
tuoti, tai jie galėsią pasiaiš
kinti, kad gavo pinigus sulig 
teismo įsakymu.

Tačiau teisėjas Fisher iš
metė aldermanų reikalavimui 
iš teismo: girdi, jei norite at
gauti kapojimus, tai atgaukite 
juos reguliariu kelių padary
dami miesto taryboj atatinka
mą tarimą. 'Reiškia, draugučiai 
aldermanai prakišo pirmą raun
dą.

Trečia^ięnię, kovo 24, 1937

Niek Henke mašina.
įlenkė, nelaukdamas , kitų 

ipagelbos, pats areštavo Budgi/ 
O teisme musų tautiečiui 

girto 
tokiai*

Taksikebų streikas Aldermanai prakišo

Pirmadieni sugrįžo Chicagon 
'polieijos komisionierius All- 
man. Nužiūrima, kad jis mė
gins likviduoti taksikebų strei
ką, bet ar jam pavyks ta už
duotis įveikti, tai kitas klau
simas.

f Tuo gi dar vienas taksike- 
bas tapo apverstas ir vienas 
iš skebų sumuštas. • Miesto pa
kraščiuose įvyko ir daugiau 
susirėmimų streikierių su sko
bais. Allman pareiškė streikie
rių atstovui, kad jis įsakysiąs 
tik uniformuotai policijai tu
rėti reikalus su streikieriais, o 
ne detektyvams, kurie unifor
mų nedčvi.

teisme
dau-
Chi- 
tapo

Depresijos laiku4, kaip 
gelio kitų žmonių, taip ir 
■cagos aldermanų algos 
nukapotos. Dabar tačiau alder
manai norėtų atgauti kapoji
mus, nors Chicaga tebėra, kaip 
sakoma, .“Hat broke”. Kad ne
daryti oficialio tarimo apie sa
vo algas miesto taryboje ir 
tuo budu neatkreipti perdaug 
į save piliečių dėmesio, alder
manai sumanė kitokį būdą pa
vartoti nukapotų 
mui.

Policija išvarė sėdė
jusius streikierius
Praėjusio pirmadienio vaka

re Ghicagos policija išvarė sė
dėjusius streikierius iš trijų 
pramonės ir biznio vietų.

Išvaryta 800 ’vyrų ir mote
rų iš Wilsoli-Jonės kompanijos 
popieros ir kitpkių rašymui 
reikmenių dirbtuvės adresu 
3300 Franklin boulevard. Strei
kieriai ten sėdėjo nuo praėju
sio ketvirtadienio, kovo 18 die
nos.

Pu'sė valandos vėliau išva
ryta 100 sėdėjusių streikinin
kų iš Maremont Automotive 
Products dirbtuvės,- kuri ran
dasi adresu 1625 So. Ashland 
avenue.

algų atgavi-

Taigi atskirai, 
hiai asmenys, jie 
teisme prieš miesto

kaip pavie- 
iškėlė bylas 

tarybą,

Naktį apie 2:13 valandą iš
varyta 125 moterys ir 50 vy
rų iš Logan departamentinės 
krautuves, kuri randasi prie 
Milwaukee ir Diversey gatvių. 
Jie ten sėdėjo nuo praėjusio 
trečiadienio.

Tiesioginė Ekskur 
sija Į Lietuvą

Nepersėdiint į kitą laivą

kambar|. Tuomi turėsite įdo-tao išvažiavimą. Tam tikslui iš-
mesnę kelionę.

f

Šiais metais Švedų Amerikos 
Linija išplauks i Lietuvą dvi 
ekskursijos; pirmoji GEGUŽĖS 
29 d. — TIESIOG Į KLAIPĖ
DĄ (laivo nemainant) motorlai
viu GRIPSHOLM, antroji lie
pos 2 d. tam pačiam motorlaivy, 
iš New Yorko iki Švedijos uos
to Gothenburg. Iš čia per Šve
dijos pietų kraštą i Kalmarą 
(7 valandos laiko), iš Kalmaro 
1934 m. statytu garlaiviu MA- 
RIEHOLM i KLAIPĖDĄ. Ke
lionė per Baltijos jurą tęsis 18 
valandų.

Ekskursijos užgirtos Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun-

Kas neatsimena vasaros Lie
tuvoje? Taip gražu, malonu, 
kvepiantis oras, paukščių čiul
bėjimo garsai,, skambą per Lie
tuvos ošiančius miškus. Garsio
ji Palanga — “Baltijos perlas,” 
Birštonas, ir kitos vasarojimo 
vietos Baltijos pajūry. Ežerai, 
ežerėliai, upės ir upeliai tai (tik
ras gamtos turtas, kuriuo Lie
tuva yra apdovanota'. Visiems 
prisimena daug apkalbėtas, ap
dainuotas gegutės garsusis “ku-'gos Amerikoje, į kuriuos, švedų 
ku.” Ar daugelis msų aplankėm * ” ” ” - •
Lietuvą jai esant nepriklauso
mai, atgavus nepriklausomybę? 
Neklysiu atsakydamas, kad ne, 
tik dalis aplankė Lietuvą ir ja 
gėrėjosi. Ne vienam ir ne vie
nai išspaudė ašarą tas jausmas,1 
kuria paliečia kiekvieną grįžu
si į savo tėvų žemę — laisvą' 
tautą, kurią paliko išvykdamas 
po Rusijos letena. Koks susida- į Chicagos Lietuvių Beno 
ro jausmas, gali tik tas atpa- ■ zikantai turėjo susirinkimą an- 
sakoti, kuriam teko jis pergy- tradieny, kovo 9 d., F. Shema- 
venti. Ypatingai paveikia kiek- to svet., 3336 S. Lituanica av. 
vieną parvykus su ekskursija i Apsvarsčius beno reikalus, 
šaulių broliškas ir iškilmingas1 priėmus komisijų raportus, bu- 
pasitikimas 
Klaipėdoj e.

rinkta komisija: John Jurgin, 
John Daunis ir Frank Andri
jauskas. Išvažiavimas Lūs ge
gužės men. 9 d., p. Mikniaus 
l“Big Tree” darže.

Malonu pastebėti, kad Beno 
naujas pirmininkas muzikan
tas Jurgin’s tvarkiai vedė su
sirinkimą. Taip ir reikia.

— J. L. G., L. B. Koresp.

Tikisi gauti pinigų vie 
šiems darbams

Amerikos Linijos autorizuotus, 
narius agentus kelionės reika
lais prašome ir kreiptis arba i 
bile kurią S. A. L. raštinę. Tė- 
mykite skelbimus “Naujienose.” 

—VI. P. Mučinskas.

Chicagos viešųjų darbų ko
misionierius Hewitt ką tik su
grįžo iš Washingtono. Jis iš
reiškė viltį, kad rasi Washing- 
tono valdžia suteiks fondų Chi
cagos gatvėms taisyti. Tai yra 
darbas, kurį nužiur&ta* duoti šį 
pavasarį arba vasarą WPA dar
bininkams. Pusę tų fondu, ma
noma, Chicaga galėsianti pati 
sukelti.

Bridgeport
mu-
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Lietuvos uoste :vo įnešta ir paremta, kad Chi-
1 cagos Lietuvių Benas prisidč-

„ _ . . y. T. . . ;tų priePraleisk šią vasarą Lietuvoje Chicagos
Jei kas rengiasi vykti į Lie- vus, liko 

tuvą, patartina pasirūpinti savo išrinktas
kelione ko anksčiausia, nes ank- L. Grušas į viršminėtą skyrių 
sčiau užsisakęs laivakortę gali delegatu. .
gauti patogesnėj laivo vietoj ' Taipgi nutarta surengti Be-

Lietuvių Kongreso 
skyriaus. Padiskusa- 
nutarta prisidėti, ir 
muzikantas Juozas

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 idomųs straipsniai apie Po
puliari Mokslą. Naujų Knygų Ap
žvalga ir t. t. 144 puslapiai.

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Streikierių Evikcijos Chicagoje--Išmetė 1,200
t ■ ' _____________ __________ .

POLICIJA ĮSILAUŽIA I AUTOMOBILIŲ DALIŲ DIRBTUVĘ — Policija ir 
prokuratūros spėkos naktį, iš pirmadienio į antradienį, sujudo mesti laukan iš dir
btuvių “sėdinčius” streikierius. štai kaip policija įšliaužė j Marmont automobilių 
dalių dirbtuvę, prie 1625 So. Ashland A venue. Naujienų-Acme Photo

ATIDUODA PAGARBĄ TEXAS MOKINIAMS — 
Chicagos Le Moyne mokyklos mokiniai, atsisukę į piet
vakarius ir nulenkę galvas atidavė pagarbą 500 moki
niams, kurie žuvo Texas valstijos sprogime.

APIPLĖŠĖ DIRBTUVĘ— 
Viena iš 800 streikierių ap
leidžia Chicagos Wilson- 
Joncs bendrovės dirbtuvę, 
3300 Franklin boul., po po
licijos atakos.

STREIKIERIAI APLEIDŽIA DIRBTUVĘ — Negalėdami atsiginti nuo skait
lingo ginkluotos policijos būrio, Maremont darbininkai apleidžia dirbtuvę, kur 
“sėdėjo” Naujienų-Acme Photo

STREIKO VADAI — Marmont dirbtuvės streiko vadai, policijos patrolkoje, ku
ri juos nugabeno kalėjiman. Prieš visus buvo išimti varantai. Streikui vadovavęs 
šeštas darbininkas. Bendrovė sako priimsianti atgal visus darbininkus, išskyrus 
šeštąjį. Naujienų-Acme Photo

KALĖJIMAN UŽ TĖVO PLĖŠIMĄ — Arthur 
Griesch, 24 metų, nuteistas 6 metams kalėjimo už vogi
mą pinigų nuo tėvo, Michael, 80, metų amžiaus, (dešinėj)

PASIĖMĖ MAISTĄ —šis 
streikierius aplei s d a m a s 
dirbtuvę, nešasi maistą, ku
rį turėjo atsargai.

NUO MILIONŲ Į “MŪ
VĖS” — New Yorko alie
jaus magnato, Charles Van- 
derbilt Dresser žmona, ku
riai nusibodo gyventi tarp 
milionų aukso ir žibučių. 
Ji eina į filmus duoną pel
nytis.

Naujienų-Acme Photo

SU PATALINE — Du 
streikieriai, sėdėję dirbtu
vėje, “kraustosi laukan” ne
šiną patalinę.

EKS-KARALIAUS ŠOFE
RIS — Tom Webster, buvęs 
Londono garažo darbinin
kas, gavo darbą už šoferį 
Anglijos eks-karaliui, Ed
vardui VIII, Viennoje.

Naujienų-Acme Photo




