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19 Žmonių Žuvo Bu 
Nelaimėjso

Busas ties Salem, III., atsimušė į tiltą, ap 
virto ir sudegė; 5 sužeisti

SALEM, III., kovo 24.—De
vyniolika žmonių liko užmuš
ta, jų tarpe 4 metų vaikas ir 
penki žmonės gal mirtinai li
ko sužeisti dvi mylios i vaka
rus nuo čia vienoj iš 
šių nelaimių 
lių.

Illinois
baisiau- 
vieške-

vežantisPasamdytas 
•Toller skeiterių 
nautojus iš St. Louis į Cincin- 
nati, visu smarkumu įvažiavo 
į betoninį tiltą, apvirto ir su
degė. Manoma, kad nelaime 
įvyko sprogus priekinei padan
gai ir greitai bėgusiam busui 
išėjus iš kontrolės. Važiavusi 
roller skeiterių trupė nesenai 
gastroliavo Chicago j e — Coli- 
seume.

busas, 
grupę ir patar-

cagiečiai, taipjau du chicagie- 
čiai sužeisti.

Busas važiavo labai greitai 
ir trenkė į tiltą tokiu smarku
mu, kad jo sunkus motoras 
liko nublokštas 200 pėdų. Bu
sas apsivertė ir tuoj aus užsi
degė. Keli pasažieriai 
blokšti ant kelio, bet 
lęs gasolinas uždegė ir 
bužius, taip kad ir jie 
apdegė.

Kadangi 
nos laiku, 
mės vietą
sėtkai automobilistų, bet ir jie 
nieko negalėjo daryti, nes per 
ugnį negalėjo prieiti prie bu- 
so. Nieko negalėjo veikti ir 
atvykę ‘Ugniagesiai. Tik užge
sinus ugnį pasisekė išimti la
vonus ir nuvežti juos į lavo
ninę, o sužeistuosius — į ligo
ninę. Trys sužeistųjų veikiau
sia mirs.

Nė vienas iš važiavusių bo
su 24 žmonių neišliko sveikas. 
Tarp užmuštųjų yra du chi-

Walter P. Chrysler 
pradėjo derybas su 

John L. Lewis
Michigano gubernatoriaus raš

tinėj prasidėjo ~ aiitomobilių 
magnato, y derybos, su indus
trinių unijų vadu.

LANSING, Mich., kovo 24. 
— šiandie ryte gubernatoriaus 
Murphy raštinėje automobilių 
magnatas Walter P. Chrysler 
pradėjo derybas su industrinių 
unijų vadu’ John L. Lewis apie 
baigimą sėdėjimo streikų 
Chrysler dirbtuvėse Detroite.

Chrysler traukiniu atvyko iš 
New Yorko į Detroitą ir tada 
automobiliu atvažiavo į Dan
singą. Jį lydėjo advokatai Ni- 
cliolas Kelley ir 
sey.

Lewis atvyko 
Detroitą iš savo 
andria, Va. ir
automobilių darbininkų unijos 
viršininkais Detroite, atvyko į 
Lansingą traukiniu. Jį lydėjo 
advokatas 
Lewis 
unijoje

Pas 
laukė
James F. Dewey, kuris tarpi
ninkauja šiose derybose.

Pasisveikinę, Chrysler 
Lewis nuėjo į atskirus kam
barius ir jie neveda tiesiogi
nių derybų, tik Dewey 
ja tai vienos, tai kitos 
pasiūlymus.

Nežiūrint paėjusio gando, 
kad tapo pasiektas susitari
mas, jokio susitarimo dar nė
ra pasiekta. Pasak gubernato
riaus, derybos eina “patenki
nančiai”, bet jis atsisakė pa-

II. H. Ram-

traukiniu i 
namų Alex- 

pasimatęs' su

Lee Pressman ir 
padėjėjas angliakasių 

O. E. Gasaway. 
gubernatorių jų jau 
federalinis taikintojas

ir
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ATSKUBĖJO ITALIJON GRŪMOTI PASAULIUI

No.

Lietuvos Naujienos
Bus Gražinami ir 

Miesteliai
Nubausti 3 politini;

nusikaltėliai
- Anksčiau 1 

VI-

liko iš- 
pasipy- 
jų dra- 
sunkiai

nelaimė įvyko die
tai tuoj aus į nelai- 
suvažiavo keli de-

sakyti, ar jos padarė kokį nors 
progresą.

Derybos bus tęsiamos ir 
šiandie. Bet nesitikima, kad 
jos daug ką atsiektų. Bus ge
rai, jei bus rastas pagrindas 
evakavimui užimtų dirbtuvių 
ir tada tęsimui ^toliip.ęsnių de
rybų, kaip buvo General Mo
tors streike.

Milžiniškas masinis 
mitingas Detroite; 

įspėjo Fordą
24. 

aik-

nėšio- 
pusės

DETROIT, Mich., kovo 
— Vakar vakare Cadillac 
štėje įvyko milžiniškas darbi
ninkų protesto mitingas, ku
riame dalyvavo apie 100,000 
darbininkų minia. Jie susirin
ko užprotestuoti prieš policijos 
šalinimą (iš mažesnių dirbtu
vių sėdinčių streikierių.

Kalbėjo automobilių darbi
ninkų unijos prezidentas Mar
tin ir kiti industrinių unijų va
dai, taipjau Frank X. Martel, 
prezidentas, Detroito ir Wayne 
kauntės Darbo Federacijos.

Martin savo kalboj tąrp kit
ko pareiškė General Motors, 
Chrysler ir kitiems automobi
lių fabrikantams: “Jūsų ver
gai paskelbė išsilaisvinimą. 
Mes, organizuoti darbininkai, 
nebepakęsime ilgiau tų sąlygų, 
kokias ikišiol 
sti”.

Martin toliau 
ateina eile ir
nusilenkti organizuotiems dar
bininkams ir pradėti su jais 
kalbėtis. “Henry, tu negali su
stabdyti darbininkų judėjimo. 
Tu negali sulaikyti darbininkų 
nuo stojimo unijon, net jei pa
statysi savo šunelius prie kas 
antro stulpo savo dirbtuvėj”, 
pareiškė Martin Fordui.

turėjome ke-

ITALIJOS DIKTATORIUS BENItB MUSSOLINI (DEŠINĖJ), VIDURYJE) AP- 
suptas gyventojų Libijoje, kur lankėsi įdarydamas inspekciją. Tris dienas atgal jis nu
traukė kelionę ir atskubėjo atgal Italijon, ir dabar grūmoja visam pasauliui, kuris 
šaiposi iš italų pralaimėjimų Ispanijos pilietiniame kare. Naujienų-Acme Photo

ZARASAI. - 
sas dėmesys buvo kreipiamas 
į pąčių Zarasų gražinimą, ta
čiau dabar, kada Zarasai jau 
gerokai aptvarkyti, ir šiuo at-' 
veju rodo pavyzdį kitiems mie-1 
stams, susirūpinta panašiai su-j 
tvarkyti ir apskrityje esančius 
miestelius: .
tas, Salaką ir kt. Norima, kad 
ne tik Zarasai, bet ir apskri
ty esą miesteliai teiktų pasi
grožėjimą.

KAUNAS. — Kariuomer 
teismas antradienį nubau 
Jankelį Vinickį 15 metų sur 

f'dai’bų kalėjimo, Pesę Bika 
i ir įsaką Aranavičių po ašti 
nerius metus sunk, darbų I 

'Įėjimo. Jie buvo kaltinami d 
AnteHeptę,'''Duse-1bę priešvalstybini darbą, s

minę ir platinę priešvalstyl 
'nę literatūrą ir priklausę i 
draustoms priešvalstybinei 
organizacijoms.

Italija atsisako iš
traukti “savano
rius” iš Ispanijos
PARYŽIUS, kovo 24.—Neu

traliteto komiteto susirinkime 
Londone, Italijos ambasado
rius Dino Grandį griežtai pa
reiškė, kad Italija atsisakys 
atšaukti iš Ispanijos savo 
vanorius” 
Ispanijos

sa- 
iki nebus nugalėta 

valdžia.
Italijos pareiškimų 
pasitiko su pasiten-

Rytų Texas mokyk-Sušaudyti trys aug
los uždarytos

NEW LONDON, Tex., kovo 
24. — Po pereitą savaitę įvy
kusios baišios nelaimės New 
London mokykloj, kurios eks
plozijoj žuvo 455 mokiniai ir 
mokytojai, j taipjau’ 53 žmonės 
liko sužeisti, dabar yra užda
rytos visos) mokyklos rytinės 
dalies Texas aliejaus laukų 
srytyje, Mokyklos uždarytos 
patikrinimui jų apšildymą. įren
gimų, kad ir jose neįvyktų pa
naši nelaimė, kokia ištiko New 
London mokyklą. Jau 
mokyklų, kuriose irgi 
naturalis gasas.

Tyrinėjimai New

šti Rusijos komi 
sarai

Numatomas lojalis- 
tų laimėjimas karo

Nubaudė du stu 
dentus

,OR H Įj
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Sniegas ir kiek Šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicago j e buvo 33°.
Saulė teka 5:46, leidžiasi 

6:06.>

pareiškė, kad 
Henry Fordui

Užsimušė 4 Japoni 
jos lakūnai

francuzai 
kinimu ir kartu su susirūpini
mu. Jis parodė, kad Mtfssoli- 
ni, kuris ikišiol labai garsiai 
šukavo apie Italijos kariuome
nės galybę, yra tikrai įširdęs 
dėl italų pralaimėjimo prie Ma
drido. Bet frahcuzai yra susi
rūpinę tuo, kad įpuolęs į des
peraciją ' Musšūiifit^^ąii (Styer^ 
tis kraštutinių žingsnių ir , at
virai pradėti laužyti neutrali
teto sutartį, siunčiant į Ispa
niją daugiau savo kareivių, ar pasiūlymas verstinai prie na- 
bombarduojant Barceloną ir turan0

TOKIO, kovo 24. — Gauto
mis iš Manchukuo žiniomis, 
Kirin provincijoj migloj sudu
žo du Japonijos karo lėktuvai 
ir keturi armijos aviatoriai li
ko užmušti.

surasta 
sunkėsi

London 
mokyklos eksplozijos jau bai- 
giami. Jokio apsileidimo ‘nenu
statyta ir manoma, kad eks
plozija ištlkė'v dėlei mokyklos 
rūsy prisirinkusio naturalio ga-, 
so.

Te-xas legislaturoje įneštas

bombarduojant Barceloną 
kitus Ispanijos miestus. 

/

Jei tai įvyktų, tai pakitėtų 
visa internacionaline padėtis 
ir Franci j a bu’tų priversta/ 
veikti. Jau dabar socialistų ir 
unijų laikraščiai sako, kad jau 
atėjo laikas pasipriešinti Ita
lijai.
Francija siųs į Ispaniją savo 
kariuomenę kariauti italus. Su
kilėlių ir jų talkininkų nuga
lėjimui užtektų tik atidaryti 
Franci jos sienas ginklų prista
tymui ir savanorių išvažiavi
mui į Ispaniją.

Anglija, kuri bent dabar ti
kėjosi greitos sukilėlių perga
lės, yra apsivylusi. Bet ji no
ri ir toliau vilkinti, laukiant 
kad gal galų-gale sukilėliai ir 
aplaikys pergalę. O be Angli
jos pritarimo viena Francija 
nedrysta veikti. Tad ir Fran
cija yra priversta lukuritfoti.

gaso maišyti kokių 
smirdalų, 'kad lengviau butų 
gasą užuosti, nes šiaip natūra
li gasą užuosti negalima, ypač 
kad visas šis distriktas. yra 
persisunkęs gasu.

Bet tai nereiškia, kad Prezidentas šaukia 
konferenciją dėl 

streikų

Michigane ir vi-

Nam|i ir Warm 
paskelbta, kad

MASKVA, kovo 24. — Trys 
tariami “trockininkai” liko su
šaudyti už sudeginimą moky
klos Novosibirsk, Siberijoj, ku
rioj žuvo daug vaikų.

Sušaudyti yra, V. A. Kuram- 
žin, ž pirmininkas statybos tru- 
sto, M. I. Chomčik, direkto
rius taupymo banko ir K. Cha- 
ritonov, kontraktorius.
' Jie buvo pasmerkti mirčiai 
neva už tai, kad1 buk pildyda
mi kontr-revoliucionierių komi
teto įsakymus, pastatę pradi
nę mokyklą, kuri buvusi “ug
nies siųstais”.

Itąlį*bėgšta Guada- 
lajara fronte ap- 

sistojo

Guadalajara 
palyginamai ramu, 
bandant įsitvirtin- 

pozicijose.
lakūnai naudojasi

Farley smerkia teis
mo reformavimo 

priešininkus
AUSTIN, Tex., kovo 24. - 

Demokratų nacionalis pirmi
ninkas James A. Farley kal
bėdamas Texas legislaturai pa
smerkė tuos demokratus kon- 
grese, kurie priešinasi prezi
dento Roosevelto pasiu’lytam 
reformavimui federalinių teis
mų.

Nors ir neabejojąs apie tų 
priešininkų nuoširdumą, bęt 
visgi jie “daro iddelę klaidą 
ir padeda priešui”.

TULSA, Okla., kovo 24. — 
Albert F. Tucker, 33 m. iš Coal- 
gate, Okla. ir taksi šoferis Ed- 
win McCabe, 26 m., buvę ar
timi draugai, nušovė vienas‘ ki
tą kovoj už Tucker žmoną, ku
ri nuėjo gyventi su McCabe.

t? A

I
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WASHINQTON, kovo 21.— 
Į dabar siaučiančius sėdėjimo 
streikus bandys įsimaišyti ir 
federalinė valdžia, verčiama 
daugelio kongreso narių, ku
rie reikalauja padaryti tyrinė
jimus streikų 
sur kitifr.

Baltajame 
Springs, Ga.,
prezidentas Rooseveltas atei
nantį šeštadienį sugryš iš 
Georgia ir tuoj aus sušauks 
kongreso, vadų konferenciją, 
kurios tikslas bus rasti prie
mones sutaikinti siaučiančius 

t 

streikus. <
Kongrese atstovas Dies iš 

Texas smarkiai puolė sėdėjimo 
streikus ir paskelbė reikalau
siąs kuogreičiausia tuos strei
kus ištirti. Bet kiti kongres- 
manai nieko gero iš tų tyri
nėjimų nesitiki.

Michigano gub. Mtfrphy pa
laiko nuolatinius susižinojimus 
telefonu su prezidentu Roose- 
yeltu apie Detroito streikų ei
gą ir gubernatoriaus sušauk
tas Lewis ir Chrysler 
bas.

MADRIDAS, kovo 24.—Ita
lų bėgšta Guadalajara fronte 
apsistojo ir padedami sukilėlių 
įtalai bando įsitvirtinti pasto
vioj linijoj. Almadrones pasi
liko sukilėlių rankose.

Naujajame 
fronte yra 
lojalistams 
ti naujose

Lojalistų
palankiu oru ir bombarduoja 
sukilėlių koncentracijas ir san
delius užpakaly fronto.

Visuose Madrido frontuose • ■
yra gana ramu. Sukilėliai iš 
kanuolių bandė bombarduoti 
Madridą, bet gyventojai į tai 
jau jokios domės nebekreipia.

Po šios pergalės ūpas pas 
lojalistus yra nepaprastai pa
kilęs.

Dabar lojalistai yra susido
mėję tu’o, ką dabar darys Mus- 
solini, kada liko 
pulkai 
slaugių 
tuos
pavadino. Ir 
ir Francija, 
nys atvirai laužyti Ispanijos 
neutraliteto
į Ispaniją dar daugiau karei
vių.

MADRIDAS, kovo 24.—Už
sienio korespondentai, kurie 
matė italų bėgštą Guadalaja- 
fca fronte numato tame italų 
pralaimėjime pradžią sukilėlių 
'pralaimėjimo paties civilio ka
ro.

Italai tikėjosi greitos perga
lės. Jie greitai paėmė Malagą 
ir jiems buvo įkalbėta, kad jie ' 
tokiu pat greitumu paims Ma
dridą. Tad sutikus griežtą lo
jalistų pasipriešinimą, juos ap
ėmė panika ir jie iš mūšio lau
ko bėgo viską palikę, bėgo taip 
greitai, kad lojalistai jokiu bū
du neįstengė juos pasivyti ir 
tik lėktuvai galėjo juos dar la
biau blaškyti.
- Patys ‘ lęjalistai
Madridas buvo parinktas so
stine ne dėl ko kito, kaip dėl 
strateginės jo vietos, dėl sun
kumo Madridą paimti. Ir su
kilėliai negali kitaip Madridą 
paimti, kaip jį visiškai apsu
pant. Bet ir tada sukilėlių jė
gos bus permažos nugalėti lo
jalistus.

Po nugalėjimo italų Guada
lajara fronte, lojalistus apėmė 
didžiausias entuziazmas. Ko
respondentas matė, kaip 5 vai. 
ryto Valencijoj jau’ 2,000 jau
nuolių stovėjo prie verbavimo 
stoties ir laukė jos atsidary
mo, kad įstoti į lojalistų mili
ciją. Lojalistų pulkai skubiai 
lavinami ir greitu laiku galės 
būti pasiųsta į frontą didelė 
armija. Iš visų miestų važiuo
ja trokai į Madridą su maistu 
ir dovanomis kareiviams. Ūpas 
nepaprastai pakilęs. Yra pavo
jaus, kad lojalistus gali apim
ti perdaug didelis optimizmas, 
kuris kare irgi yra pavojin
gas, vedantis prie nerūpestin
gumo ir neatsargumo.

dery

PITTSBURGH, 
24. 
kiant, plieno ir geležies gamy
ba pasiekė 89.6 nuoš. aukš
čiausios gamybos lygmalės. To
kios gamybos nebuvo jau nuo 
rugsėjo, 1929 m.

Pa.,
- Užsakymams vis

kovo 
plau-

sumušti jo 
“savanorių daktarų ir 
, kaip Italijos valdžia 
savanorius” kareivius 

ką darys Anglija 
jei Italija suma-

Naujas Vokietijos 
ambasadorius

sutartį, siunčiant

Lojalistai lavina 
150,000 kareivių 

armiją
Madridas,, kovo 24MADRIDAS,* kovo 24. — Lo

jalistai ruošiasi dar smarkes
niam tęsimui civilio karo ir 
turi" tikslu įvairiose Ispanijos 
vietose lavina 150,000 kareivių 
armiją. Tai neskaitant Kata- 
Įonįjos, kuri turi atskirą ar
miją.

Apie Madridą yra tiesiama 
visa eilė naujų kelių.

BERLYNAS, kovo 24. —Dr. 
Hans Heinrich Dieckhoff, vir
šininkas Amerikos sekcijos 
užsienio reikalų ministerijoje, 
yra skiriamas nauju Vokieti
jos ambasadorium VVashingto- 
ne. Jis užims vietą dabartinio 
ambasadoriaus Dr. Hans Lir- 
ther.

KAUNAS. — Stud. Evs. B 
zauskas, tarnavo vienoje Ka 
no spaustuvėje buhalteriu. Sa 
gurno policija praėjusią yas 
rą jo kambary padarė k ra 
ir rado šapirografą, 12 kl 
švaraus popieriaus, chemiką 
ir keliolika tekstų.

Rozauskas patrauktas kai 
namuoju už priklausymą sla 
tai partijai ir gaminimą 
draustos literatūros.

Apel. rūmai Rozauską 
pažino kaltu ir nubaudė
tyneriais metais su*nk. dari 
kalėjimo su B. St. 28 ir 
str. str. padariniais.

Kilęs iš Krakių ir baigęs K 
dafnių gimnaziją J. Zinkus pi 
ėjusių metų lapkr. mėn. pi

sako,- kad Ežioje, atvyko Kaunan ir įsi 
jo į teisių fakultetą. Saug 
mo policija tuojau jį prade 
sekti. Lapkričio 23 d. seki 
K. Gilius stud. Zinkų Ukm. ] 
sulaikė ir nuvarė į VI nuov 
dą. Darant kratą, stud. Zi 
kaus rankovėje rasta pund 
'lis kietai susuktų, bet ne 
rašytų, rankraščių. Zinkus p 
trauktas už priklausymą u 
draustai partijai ir nelega 
literatūrą. Apel. rūmai Zinl 
pripažino kaltu ir nubaudė š 
šeriais met. sunk, darbų k 
Įėjimo su B. St. 28 ir 30 st 
'str. padariniais, bet kaip n 
pilnamečiui % bausmės num 
še.

i Tą pačią dieną rūmai d; 
sprendė darbininkės M. Endi 
kaitienės iš Kybartų bylą. Tt 
siamo j i kalta neprisipažino. J 
gynėjas teismo paskirtas ad 
Raulinaitis įrodinėjo, kad a 
kaltinimai parengti saug. p 
licijos subjektyviais įsitikiu 
mais ir agentūrinėmis žini< 
mis, kad visiems prieinamo, 
vietoje rasti lapeliai negali bi 
įrodymu ir t.t. ir t.t.

Apel. ‘ rūmai Endrikaitiei 
pripažino kalta ir nuhauc 
ketveriais metais sunk, dari 
kalėjimo 
str. str.

su B. St. 28 ir J 
padariniais.

DELHI, Indijoj, ko>NEW
24. — Pulk. Lindbergh su žm 
na šiandie iš čia išskrido į Ir 
ną (Persiją). Skris jie lėni 
vais šuoliais.

ANDERSON, Ind., kovo 
‘— Claude Allen Small, 11 me
tų vaikas, liko nuteistas kalė- 

’jiman už nušovimą savo tėvo. 
Vaikas prisipažino nušovęs tė
vą už mušimą.

24.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIUST

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

LOS ANGELES, Cal. — Er- 
nest Vincent Wright parašė 
50,110 žodžių apysakų visai ne
naudodamas tankiausia anglų 
įkalboje naudojamos “e” raidės.

r

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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NAUJIENOS, Chicago, III,lauke musų, kad < tuoj galėtų jau progos girdėti kalbant apie'
CLEVELANDO „ii, ŽINIOS

< '■> . ■ i,...............  ■ ■■■ u ■■

SVEČIUOSE PAS PITTSBURGIEČIUS. — Mirė Jieva
. — NENORI NACIŠKOS

NUO GAISRO NUKENTĖ-
PAULUKEVI'ČIENĖ
PROPAGANDOS.. —
JO LIETUVIO IŠTAIGA. — IR VĖL NAUJAS 
SKANDALAS POLICIJOS DEPAHTAMENTll — 
IR VĖL ŽADA MOKESČIUS PAKELTU

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

CLEVELANDIECIAI PAS f

PITTSBURGIUECIUS.

vežti į stotį^
t

Radio stotyje musų daininin
kai sudainavo puikiai porų dai
nelių, o jaunuolis iš New Yor- 
ko, Kęis.tu'tis. Miehelsonas,? pa
sakė gražią kalbų,. Teko ir .map 
į -klausytojus trumpai prabil
ti.

Prieš kiek laiko iš Bakano 
ir Mažuknos gavau praneši-

pablogėjo. Bet vis dėlto prisi- 
krapštėme prie ponų Mažuk- 
nų namų, kur dėl musų jau 
buvo susirūpinta- Mats 
buvo, reiškiama bąbnės, 
Clevelando dainininkai

ten 
kad 
už-

nių, kad kovo -14 dienų. SLA‘sl^jgg kur kelyje,ir nebeatvyks
3 Appkr. turėsiųs < didelį ir i<0ncerto pildyti, 
svarbų parengimų. Jie ne tik susirupinta todėl, kad 
apie tai pranešė, bet tuo pačiu nįnkai buvo pasižadėję daly-

Juo labiau 
daini-

laiku prašė., kad aš parūpin
čiau jiems iš Clevelando dai
nininkų programai pildyti.

Nieko nelaukdamas aš susi
tariau su musų plačiai žino
mais dainininkais, būtent, su 
p. Juliu -Krasnicku ir p-le So
pina Kučinskaite. Jie mielai 
sutiko pittsburghiečiams pa
tarnauti.

vauti ir radio programoje, 
kurių veda p, P'. Dargįs.

Pas ponus Mažukpus, kaip 
sakoma,, vos tik kojas sušildė-* 
me ir tuoj turėjome važiuoti 
pas ponus Bakanus. Ten, irgi 
jau buvo susirūpinta dėl mu
sų., atvažiavimo. O p. Baka- 
has jau buvo pasirengęs ir

Iš radio stoties vėl grįžome 
pas ponus Bakanus* kur mus 
laukė gardžiai pagaminti pie
tus. Kadangi po pietų dar bu
vo kiek, atliekamo laiko, tai 
nutarėme aplankyti kai kuriuos 
Pittsburgho draugus, o vėliau 
jau trankėme pas ponus Ma- 
žukpas vakarienės. Kai pava
karieniavome, tai jau metas 
buvo* važiuoti ir į koncertų, 
kuris įvyko Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje.

Nors oras buvo ir labai blo
gas, vienok publikos susirinko 
gana - nemažai. Musų dainininr 
kai — p; Krasnickas ir p-lė 
Kuęinskaitė —labai gražiai 
sudainavo keletą dainų. Pro
gramoje dalyvavo taip pat ir 
vietos smuikininkė, kurios var
do neatsimenu.

Šia proga noriu tarti viena 
kitų žodį apie jaunuolį Michel-v 
šonų,, kurį pirmą kartų, ture-

Susivienijimo rejkahrs. Turiu 
pasakyti, jog tai tikrai, gaiš
tos apdovanotas, jaunuolis. Jis 
ne tik pasižymi iškalbingumu, 
bet i ir yra lab^i; gerai - susipa
žinęs su orgahizacijbš reika
lais. Jo kalba buvo tikrai nuo
sekli ir darė gerų įspūdį. Su
sivienijimas. turėtų, kreipti daug, 
dėmesio į tokius jaunuolius,, 
kurie organizacijai galės labai 
daug gero padaryti.

. Kai programa pasibaigt tai 
turėjome progos susitikti daug 
pažįstamų bei vietos veikėjų. 
Iš pasikalbėjimo su jais pas 
mus susidarė toks įspūdis, jog 
veikimas čia pradeda gyvėti. 
O tai vis dėl to, kad laikai ge
rėja.

! Koncertų apleidę dar kartą 
sustojome ų)as ponus Mažuk- 
nas, kur radome stalus valgių

apkrautus. Susistiprinę, drau
giškai pasikalbėję apie įvairius 
dalykus, pasileidome važiuoti 
namo. link. Grįždami susidūrė
me su sniego au’dra, tad kelio
nėje teko užtrukti net astuo
nias valandas. Tačiau viskas 
laimingai baigėsi.

Man rodosi, kad Pittsburgho 
lietuviai; turėtų būti p. Dargini’ 
dėkingi už palaikymų lietuvių 
radio programos. Tai didelis 
ir sunkus darbas, kuris reika-

(Tąsa ant 3-čio pusk)

Ketvirtadienis,,kovo 25,.’37
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Mrs. Anelia K. Jarusz Dr. C. J; Svenciskag
ori d IVf d!teif!Py I DENTISTAS

6630 So ^sten. 6FIS0 VALANDOS: 10 v. r. iki> 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

. duodu mąssage 
i'- electric t i* e a t - 
*' ment ir magne- 
' tie blankets ir tt.
1 Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai. < I

ADVOKATAI

i

KUMPIAI Lietuvos
Ė ’ ir kiti Skanumėliai. 

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC 1MPORT CO.

805 W. 19th Street
Tel. Haymarket 3555

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

' Miegokit Stipriai,' Tenkinkitės Maistu
f TRINER’S ELIXIR 

OE BITTER WINE

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone CanaI 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West’22nd Sfręęt

Valandos: nuo 1-—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Rez.6631 So/ California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

: 6900 So.- Halsted St 
Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis.

Kovo 14 dienų anksti rytų 
pasileidome į kalnuotų mies
tų. Drauge su mumis dar va
žiavo pianistė Aldona Wilke- 
lis ir mano šonkaulis. Tad 
kelione pradėjome visi sma-‘ 
gus ir linksmi. Tačiau pava
žiavus apie penkiasdešimt 
mylių jau pradėjo rodytis 
sniegas. Ir juo toliau važiavo
me, juo blogiau darėsi. Dėlei 
'o ir musų kelionė trukdėsi. 
Netoli Pittsburgho tai ir visai 
blogai pasidarė oras labai

•i

Dažnai Gelbsti
Virškinti, ir nuo

Užkietėjimo

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Bitter Wlne Co.
644 S. WelW St., Chicago. IM. 
PriBiųsk man eampelj dykai
Vardas _____ ______________ _—-

Visose 
Vaistinėse

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. RockvveH SL
Telephone: Republic 9723

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

•

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
1 v *k. Nedalioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820- 
Namų Tek: Prospect. 1930

"" Adresas

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

: j

j

t

4217

GfV}

No. 4217 — AUGESNEI MOTEREI 
praktiška ir graži išėjimui suknelė. 
Galit pasisiūti iš gražios rayon mą-; 
terijos. Bus graži ir pigi. Sukirptos i 
mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų* pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-w v T* ——— — — ** j

mu. Laiškus reikia adresuoti: i 
Naujienos Pattern Dept., 1739 .
So. Halsted St., Chicago, III.

(Adresas)

i

1

GERKIT TIK GERA ALŲ

A. A; SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4 490

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE '
( Ofiso valandos:,
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandoj—9—10 A. M, 
Nedėlioj pagal sutartį

11

SOUTH SIDE BREWiNB C0MWW

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

Gegužės 12 d. 1937 
CUNARD WHITE STAR LAIVŲ 

"AtĮUITANIA”
Skubinkitės su i dokumentais ir tuojaus užsį- 
: sisakykite vietų ant laivo.
J Iš New Yorko j Cherbourgų per 6 dienas, 

o iš ten per 27 valandų j Klaipėdą,
Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių

•i..EXTRA IŠLAIDŲ!
v a

Laivakor.ės iš NewAfoi’k6 į Klaipėdą trečia klesa..įt«vie- 
na pusę $107.50-—j 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

olin F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ ' DIREKTORIUS

AMSUtANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

r *

T x r > • koplyčios visose
■L—csx 1 .Chicagos dalyse-

i , .. '

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino:.:<kadetas alus yra 
padarytas iš geriausius rųšies pro
duktų.- . ■ į

Urmo (Wbole$alė‘) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite grbi^’ir teisingų natar- 

| navimų.1 ’ < i

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOFLEVARD 7179

L a i d b tu. v i u D i r ę k t o r i a i

v

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

r
u

Glement J; Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai. ir nagai sutartį.

Phone Boulevard 7042 •

DR. C. Z. VEZEDTS
DENTISTAS

4645 So.. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį •

AKIU SPECIALISTAI

M NORKUS
Res. HEMLOCK .6240

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mešj turime visus įrankius dėl perRraustymo jūsų forničių, piano arba 

štOto. Pristatom anglis ir vežanj, daiktus į 'kilus miestus ir farmas.
- UNIVERSAL VAN SERVICE

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

DR. VAITUSH,1 OPT.
LIE1UVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

‘1

NARIAI? 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Nakt
DR; G. SERNER 

AKIŲ GVDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Akinių Dirbtuvė

LIETUVIS

Afisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

8

Kiti Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO,ILL - H-'

DR. W. V. NO RAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

D R. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-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

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

KITATAUČIAI

LACHAWICZ IR SŪNUS
„2314 Wcst 23rd Place

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street.
Phone Ganai 2515

Tel. Pullman 1270

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija)

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..........
Mieros ----------------  per krutinę

Klausykite musų Liefuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai, vakaro iš W.H.F,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimiera^.

. ----- ...................... ..... ---------- 1--------".j-

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

90Q f '
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

STRAIGHT

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica i Avenue Phone Yards 1138

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANV
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai. Yards 0801
VIENINTELIS DISTRJBUTORJUS.;

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

} A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

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

P. J. RIDIKAS
'3354 So. Halsted Street < Boulevard 4089-

I. J. ZOLP
’ 1646 West 46llj Street Phones Boulevard 5203

' S. M; SKUDAS > '
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

. EZERSKIS tR SŪNŪS ■
10734 S. Michigųn Avė. į Tel. Pūliniai) 5703

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 4401

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 pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kanwond 51Q7

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

arsinkitės “N-hose

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kiihn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Re& Telephone PLAZA 2409
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CLEVELANO ir OHllJ ŽINIOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

lauja daug energijos, daug pa
sišventimo.

Baigdamas visų vardu tariu 
širdingiau^ ačiū ponams Ba- 
kanams ir Mažuknams bei jų
šeimoms už tokį malonų mu
sų priėmimą ir didelį vaišin
gumų.

Mirė Paulukevičienė
šiomis dienomis mirė Jieva 

Paulukevičienė (2120 Seymour 
Avė.). Ji buvo apie penkias
dešimt metų amžiaus. Palaido
ta liko su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko vyrų, keturis 
dukteris ir vienų sūnų.

Pakėlė algas
DAYTON, O. — Iš čia pra

nešama, kad National Cash Be- 
gister Co. pakėlė algas savo 
6,800 darbininkų. Apskaičiuo
jama, kad tas pakėlimas su
darys per metus apie $1,000,- 
000. Vadinasi, tos kompanijos 
darbininkai per metus uždirbs 
vienų milijonų dolerių daugiau*.

Nacių pasiūlymas
Vokietijos naciai padarė pa

siūlymų Clevelando mokyklų 
tarybai apsimainyti studentais. 
Vadinasi, kai kurie Clevelan
do studentai galėtų lankyti 
Vokietijos mokyklas, o iš Vo
kietijos butų prisiunčiami stu
dentai mokytis Clevelande.

Prieš tų pasiūlymų buvo pa
reikštas griežtas protestas. 
Ypač griežtai užprotestavo žy
dai, kurie sako, jog visa tai 
yra niekas daugiau, kaip tik 
naciška propaganda. Po prie
danga mokslo Hitlerio satra
pai nori į Ameriką atsiųsti sa
vo agitatorius, o parinktus 
Amerikos studentus užkrėsti 
fašistiškomis idėjomis.

Apdegė alinė
K. Nekrošius laiko alinę ad

resu’ 1066 Ansel Rd. Kiek gir
dėjau, jisai ten daro visai ne
blogą biznį. Bet štai šiomis 
dienomis jį patiko nelaimę: 
nakties metu kilo gaisras ir 
padarė už kelis šimtus dole
rių nuostolių.

Kelsią mokesčius
Jau kalbama, kad netrukus 

Oh io valstijoj e pardavimo mo
kesčiai busią pakelti iki ketu

rių nuošimčių. Vadinasi, reikės 
mokėti už kiekvienų dolerį ke
turis centus, o ne tris, kaip 
'iki šiol’ buvo mokama.

Beje, seniau reikėjo mokes
čius mokėti ir maisto produk
tus perkant, bet dabar to jau 
nebėra.

Policijoje ir vėl skandalas
Ju*o tolyn, juo daugiau yra 

surandama policininkų, kurie 
palaikė glaudžius santykius su 
visokiais raketieriais. Ne* tik 
paprasti policininkai, bet ir jų 
viršininkai yra išaiškinami ir 
i kalėjimų pasiunčiami.

štai šiomis dienomis pradė
jo tardyti policijos inspekto
rių E. Burs. Drauge su juo 
yra tardomi ir du policijos lei
tenantai, būtent, Meeker ir 
Moffitt. Jie yra kaltinami ky
šių ėmimu ir palaikymu ryšių 
su raketieriais.

Kaip sau norite, o vis dcl- 
*;o policijos departamentas bu
vo pusėtinai sugedęs.

Ir Standard Oil kompanija 
kelia algas

Standard Oil kompanija pa
skelbė, kad nuo kovo 16 d. vi
si jos darbininkai gaus dides
nį atlyginimų. Darbininkai, ku
rie gauna pusantro šimto do
lerių per mėnesį, dabar gaus 
penkiais nuošimčiais daugiau.

Kompanija Clevelande samdo 
apie tris tūkstančius darbinin
kų.

Policininkams ir ugniage
siams pensijos

Pas mūs buvo rimtai kalba
ma apie tai, kad visi policinin
kai ir ugniagesiai, kurie yra 
65 metų amžiaus, turi išeiti į 
pensijų.

Tas sumanymas rado nema
žai ir pritarėjų, tačiau unijos 
griežtai prieš jį nusistatė. To
dėl nežinia, ar pasiseks suma
nymas gyveniman pravesti.

Direktorius Ness sako, jog 
tai butų tikrai geras dalykas. 
Viena, atsirastų progos nema
žam skaičiui jaunų vyrų dar
bas gauti, o antra, 65 metų 
amžiaus vyrai iš viso netinka 
policininko ir ugniagesio pa
reigoms.

“Pergalės pokylis”
Fisher Body ir kitų dirbtu

vių darbininkai buvo surengę 
“pergalės parę” miesto audi
torijoje. Dalyvavo apie 10,000 
darbininkų.

Tuo savo parengimu darbi
ninkai pažymėjo pergalę. Bū
tent, kad iš darbdavių jiems 
pasisekė laimėti unijos pripa
žinimų.

Mirė Tarnas Kolitą
Prieš kiek laiko mirė Tarnai 

Kolka (872 Rondell Avė.), su
laukęs pusės amžiaus. Palaido 
tas jis liko Kalvarijos kapinė 
se si? bažnytinėmis apeigomis 
Paliko žmona, du sūnus ir vie 
na .dukterį.

Artinasi rinkimai
Miesto majoro rinkimai jai 

artinasi, žinoma,. dėlei to pu 
sėtinai sujudo politikieriai. 
Ypač didelis bruzdėjimas de
mokratų tarpe. Martin L. Swee- 
ney ir vėl žada savo kandida
tūrų statyti, jei jam kiti kan
didatai nepatiks.

Nauji mokesčiai
Iš Columbus pranešama, jog 

legislaturoje kilo sumanymas 
apkrauti automobilistus nau
jais mokesčiais. Pirkdami lais- 
nius, automobilistai turės mo
kėti tris dolerius į specialų 
fondų bedarbiams šelpti. To
kius jau mokesčius turės mo
kėti ir svaiginančių gėrimų 
pardavinėtojai.

Manoma, kad tais specialiais 
mokesčiais per metus busią ga
lima surinkti apie $14,000,000.

Pakliuvo dėl dviejų centų
Du jaunuoliai (vienas devy

niolikos, o kitas dvidešimt me
tų amžiaus) užpuolė šešiasde
šimt penkių metų John Sana- 
fin ir atėmė iš jo du centus, 
— tiek senukas ir teturėjo. 
Netru’kus abu jaunuoliai poli
cijos liko suimti. įvykę ir teis
mas. Abu jie liko pasiųsti į 
kalėjimų nuo vienų iki penkių 
metu.

Tai gana skaudi bauda už 
dviejų centų pasisavinimų, štai 
prieš kelis metus banko prezi
dentas nukniaukė apie vieną 
milijoną dolerių ir lyginai taip 
pat buvo nubaustas. Be to, tas 
bankininkas gavo iš daktarų 
paliudijimą, kad jo sveikata 
esanti pakrikusi. O tas paliu
dijimas jam buvo reikalingas 
tam, kad nereikėtų kalėjime 
dirbti.

Nelaimės su automobiliais 
vis didėja

NAUJIENAS, Chicago, EI
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“ALL-BRAN APSAU
GOJO MANE NUO 

VISO AMŽIAUS 
KENTĖJIMU”

“Aš kentėjau nuo užkietėjimo per 
.ris metus. Mano padėtis darėsi tik
rai rimta, kada skaičiau apie Kel- 
ogg’s ALL-BRAN.

“Aš nupirkau pakelj. Laike dviejų 
javaičių mano viduriai jau buvo 
•eguliarųs ir aš vėl pradėjau džiau
gtis gyvenimu. Tai apsaugojo mane 
įuo viso amžiaus kentėjimų.” — 
4rs. Lloyd Baird, 384 S. Bannock 
It., Denver, Colo.

Mėgink ALL-BRAN pats. Tai 
jaiso paprastą užkietėjimą. Kūne jis 
aigeria dvigubai savo svorio vande-. 
ly, sudaro minkštą masę, švelniai 
/alo sistemą. Išvalgyk tik du kupl
iu šaukštus kasdien. Tris kartus 
.'imtuose atvejuose. Valgyk kaip ja- 
zinius su pienu, ar Smetona, arba 
pagal receptus.

Na, ar negeriau valgyti šj svei
ką maistą, negu imti piliulės ar 
vaistus, kurie gali būti kenksmingi 
r dažnai nepadaro įtakos ? ALL- 
BRAN parsiduoda visose valgių 
krautuvėse. Kellogg in feattle Creek 
garantuotas ir pagamintas. 

\ 
kad butų atsargesni, bet ta
tai, matyti, nieko negelbsti.

Teks patiems plaukus 
kirpti

Kad kokios, Clevelando gy
ventojams teks patiems barz
das skusti ir plaukus kirpti. 
Kirpėjų unija praneša, kad vi
siems samdomiems kirpėjams 
algos turėsiančios būti pakel
tos po šešis dolerius per savai
tę. Tuo pačiu metu nustato
mos ir naujos kainos: už plau’- 
kų nukirpimą jau bus imama 
net iki 70 centų. Žinoma, už 
barzdos nuskutimą taip pat 
reikės brangiau mokėti.

Prašo nebausti jaunų nusi
kaltėlių kalėjimu

Trys jauni vyrukai (Louis 
Karabenas, Mike Sfura ir John 
Mageysi) apiplėšė vengrų laik
raščio redaktorių, p. Szabados. 
Jie sumušė redaktorių ir at
ėmė iš jo aštuonis dolerius.

Kuriam laikui praėjite visi 
trys nusikaltėliai buvo policijos 
suimti ir atsidūrė teisme. Į 
teismą atvykę, ii* "p? Szabados. 
Jis kreipėsi į teisėją, kad jau
nuolių nebaustų kalėjimu. Gir
di, kalėjimas jų nepataisys, 
bet dar labiau sugadins.

Teisėjas dabar turi galvosū
kio, kokiu budu jaunuolius nu<- 
bausti nesiunčiant jų į kalėji
mų. Jauni nusikaltėliai padėjo

8

BUICK & 
PONTIAC

Clevelando gatvėse nelaimes 
su automobiliais nuolat didėja, 

k i kovo II d. jai? žuvo 51 as
muo. Per tų pat laikotarpį per
nai buvo užmušta 41 žmogus.

Nors visų laikų laikraščiai 
daug rašo ir įspėja žmones,

užstatų ir liko paleisti. O tei
sėjas tuo tarpu galvoja, kokią 
jiems baudų paskirti.

— Jonas Jarus.
■ /

Garsinkites “N-nose”

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.

Del informacijų kreipkitės į

EKSKURSIJA

I LIETUVA
A

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI pinigai į šią
SPULKĄ NEŠA ................

)

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN ' 
BANK.

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

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St/, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worce$ter Mas,.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detrolt Mich.

LITHUANIAN NEV/S PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chiogo, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superlor Ava., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Natlons Bank Bullding
1200 Carson St., Plttsburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
♦

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽES 16 d.. 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

HAMBURG-AMERICAN LINE 
(O NORTH GERMAN LLOYD S

—............... . .........................................-

Džiaugiasi streikui 
pasibaigus

*

Sako streikai busią retesni 
ir trumpesni.

General Motors B-vės vice- 
prez. Mr. Knudsen streikui 
pasibaigus spaudos atstovų 
konferencijoj tarp kitko pa
sakė: “Mes labai džiaugiamės, 
kad tai (ginčas su darbinin
kais) susitvarkė, ir kad tas 
susitvarkymas padarys 'klin
tis — streikai bus trumpesni 
ir retesni.”

Toliau, savo išvedžiojimuos 
jis stengėsi pažymėti tų fak
tų, kad streikai darbininkams 
neša daug nuostolių — jis, to
dėl, ir sako —- “Jei jus strei
kuojate per vienų savaitę ir 
tai baigiate gavę penkių centų 
algos pakėlimų, tai ims šešio-

......... ....... .......................1------------  
liką savaičių, kol atgausite sa
vo”. Todėl, jei darbininkai! 
daugiau apie tai žinotų, jie 
mažiau streikuotų”. Vienok, 
jo nuomone, jei streikas įvyk
sta dėl rimtos priežasties, nė
ra reikalo peikti.

Kitas dalykas tai naujosios 
darbo sąlygos, kurios yra nu
matytos bendrovės su darbi
ninkais sutarty. Seniorile tei
sė nors ir pakeista, vienok, 
vedusiems darbininkams bus 
teikiama pirmenybė. , Jei pa
vyzdžiui, bus reikalas mažinti 
darbininkų , skaičius darbui 
mažėjant, tai čia bus atkreip
ta dėmesio pirmiausiai į dar
bininko šeimininę padėtį- Al
gos bus pakeltos, darbo va
landos trumpinama. Be to, bus 
daromi ir kiti pagerinimai, 
kaip tai yra numatyta bend
ram susitarime.

(Skelb.)
........ .. ................ .... ................................................ -—»i......

Tel. BOUlevard 4552

A. F. CZESNA BATUS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

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

MOTERŲ DIENA UTARNINKAIS.
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

CHICAGO, ILLINOIS.
-...... ' ' .... '

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

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

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ..........      $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. ........l............................... 97c 

Varnish remover, gal. ........................................................ 95 C 
Grynas baltas ęnamel, gal. ............................. .1.......... $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ................................................  .... 4£

ir brangiau.

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

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $1
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

DR.O’CONNELL
232 SOUTH STATE'ST.

760 Madlson St, 
(3234 Madison St. 

“• 14002 Madlaon St.
12567 MUwauke« Ar. 3138 Lincoln *▼.
4OO2 Irvine Park 6350 N. Clark St, 

EVES.TILL 9—CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai.

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

6240 S. Halrted 
4619 Broadway

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Išpardavimas Ketvirt., Penkt., ir šešt, Kovo 25, 26 ir 27

Universal Manor HouSe 1 Chase & Sanborn
svaras *vw

Vallcy Rose
<Grapefruit Juice
2 19c

Eckferson

GRAPEFRUIT
P Nr• 2 25e<■ • kenai CvU

Campbells

TOMATO SOUP

3Nr. 1 pi r 
kenai fclU

> Univarsal
KAKAVA

svaro 4 Ha 
kenas ■

F Universal Fruit

Cocktail
2 £& 27c

Solano
Pyčės 

(piaustytos or 
pusės)

Nk2‘/2- 23c 2 kJnai4 35c 
enai Tirštam syrupe ,

PRESSING W. K. GOLDEN
BANTAM 

ar 
COUNTRY GENTLEMEN

KORNAI
? Nr-2- ?7ckenai U. f U
........„U. '■ N .l... .U...,.—I.i.1 ■ I r.....

Universal Select Sugar
ŽIRNIAI

2 Nr.2 p7p
kenai ■ w

Special ŠPINAKAI 1 
2Nr. 2V2 J>7pi 

kenai
Thompson s

MALTED MILK
Isv. kenas >

Premijos
Dykai

Campfire
MARSHMALLOW
Isv. pakelis

Kiaušiniam dažai dykai

į Seaking
u Obuolių SuosasX Nr 2 Irt- 

kenai ■ U v

Red Cross
SPAGETAI

arba
MAKARONAI

pakelis 4c'

Paul Schultz Bis. Co.

šokoladu Dengti

GRAHAMS
už svarą 19c

KN0X ^\ 
f JELL2 pak 9C

CRISCO 3sv
| sv. kenas 21c

17c 2

STREAMLINE
ASSORTMENT

10 unc. 
pakelis ......  fcww

ken61c) 

t
n f jSun Burst /J

k POPCORN y
V210pZ17uX

Derby
MUŠTARDA
5 unc. džjar. O už
16 unc. džiarai C ww

Calumet
SALDUS AGURKAI 

unci. 
džar.

French’s

Paukščių SĖKLOS 2 pak 25c
Paukščių ŽVYRAI 2 pak 17c

Fels Naptha

MUILAS 5 šmotai 23c

SILVER
DUST

vidutinės
specialios

Abu

mieros
mieros

10
180
190

GRANDŽIAI (150)
tuz. 39c

Winesap OBUOLIAI
Sausos CIBULES 3
SELERIAI 2

3 sv-
sv.

sv.

23c 
10c 
13c

FelsNapth Chipsdid. pakel. 19c Idaho BULVES ........ g sv. 25c
~ PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ ~
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily. Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.-

Entered as Second Clasg Matter 
March 7th 1914 at the. Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 18;79.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S/ Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

o kaina:

---------------- $8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 

. 18c
75c

Metams $5.00
Pusei1 riietų 2.75
Trims mSnėsiams ....    1.5(1
Dviems mėnesiams ............... 1X)O
Vienam menesiui .......  .75
Lietuvoje ir kitiir užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ................. ..........
Pusei metų .....................

Metams ................._____
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams _____
Dvįėm niSnesiams ___
Vieriam mėnesiui .......

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago! 
paštu:

$8.00
..______...................................... 4.00.
Trims mėriesiams' .........  2.50
Pinigus reikia sįųęti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

Buvęs Roosevelto patarėjas
Kai Rooseveltas buvo išrinktas prezidentu, tai ap

link jį susispietė būrys ekonomistų, teisininkų ir visuo
menės veikėjų, kurie duodavo jam patarimus įvairiuose 
klausimuose ir padėdavo paruošti įstatymų sumanymus. 
Tuos prezidento patarėjus spauda praminė "smegenų, 
teistu”.

Vienas svarbiausiųjų šulų tame "smegenų teiste” 
buvo Raymond Moley. Vienu laiku jo vardas buvo kas
dien minimas laikraščiuose. Prezidentas buvo jį pasky
ręs valstybės sekretoriaus padėjėju. Bet kai buvo su
šaukta Londone tarptautinė ekonominė konferencija 
(iš kurios nieko neišėjo), tai pasireiškė nuomonių skir
tumai tarpe valstybės sekretoriaus Hull ir jo padėjėjo 
Moley, ir pastarasis buvo priverstas rezignuoti.

O dabar Raymond Moley jau yra persimetęs į 
Roosevelto priešų- pusę. Senato komisijoje Washingtone 
jisai užvakar kalbęjo prieš prezidento planą apie Vy
riausiojo teismo pertvarkymą. Tie patys laikraščiai, ku
rie seniaus nuolatos atakuodavo “smegenų trustą” 
bar jau rašo apie Moley palankiai. ą .
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‘Nacinternas” ir “Fašinternas
Seniaus Mussolini girdavosi, kad fašizmas esąs 

"ne eksportui”. Tuo jisai norėdavo pabrėžti skirtumą 
tarpe fašizmo ir bolševizmo. Bolševikai 1919 metais įs-r 
teigė "Kominterną” (Kpmunistų Internacionalą), tikslu 
paskleisti Lenino anarchįstiškai-blankistiškas .idėjas sve
timose šalyse ir paruošti jose dirvą "pasaulio revoliuci
jai”.- ' < \

Italijos diktatorius sakė, kad jisai tokio dalyko ne
darysiąs, nes fašizmas esąs grynai tautiškas produktas, 
tinkąs tiktai italams.

Bet kai Vokietijoje paėmė į savo rankas valdžią 
Mussolinio mokinys, Hitleris, tai ir fašizmas pradėta 
“eksportuoti”. Rudmarškinių vadas ėmė per savo agen
tus organizuoti "nacius” svetimose šalyse. Šiandie jau 
yra organizuotų hitlerininkų daugelyje šalių. Europos 
spauda kalba net apie "Nacinterną”, arba "Nacių Inter
nacionalą”..

Hitlerio agentai ieško medžiagos savo “Internacio
nalui” daugiausia, žinoma, tarp , “ariškos” kilmės vpkiet 
čių, gyvenančių svetimose šalyse. Bet jie stengiasi į sa-( 
vo tinklą pagauti ir kitų tautų giminingos rudmarški-. 
niams ideologijos elementus. Berlynas, pavyzdžiui, pa-į 
laiko artimus ryšius su Belgijos "reksistais”, kurių va
das Degrelle imituoja vokiečių "fiurerį”. Vokietijos na
ciai remia Ispanijoje generolą Fraųcp ir jo banditus, 
sukilusius prieš respubliką. '

Ispanijon taip pat skverbiasi ir pats fašizmo tėvas 
Mussolini. Tokiu budu jau ir juodmarškinių evangelija 
pasidarė eksportuojamas tavoras.

Juodasis (itališkas) fašizmas ir rudasis (vokiškas) 
fašizmas pastaruoju laiku vis labiau kooperuoja užsie* 
nių politikoje. Prieš keletą savaičių Hitleris su Musso- 
iinin pabarė šituo tikslu specialę sutartį Romoje arba, 
kaip juodu giriasi, "Romos-Berlyno ašį”, aplink kurią 
juodu nori kad suktųsi visa Europa.

Geresniam fašizmo jėgų subendrinimui netrukus 
ketinama šaukti ir tarptautinis kongresas. Jo viešas 
tikslas bus kova "prieš komunizmą”, bet tikrasis jo už
davinys bus kovoti prieš demokratiją. Sumanymą to
kiam kongresui jau pereitą rudenį iškėlė Vokietijos 
ciai”. Jie mano, kad jame dalyvaus 20 šalių atstovai.

Jei kongresas įvyks, tai, žinoma, jisai, įsteigs, ir 
bendrą tarptautinę- visų fašistų organizaciją, Fašistų 
Internacionalą — "Fašisterną”. Kažin, ar Kauno fašis
tai prie jo prisidės? J

Tai ne “social-patriotizmas”
■Prancūzijos valdžia nutarė užtraukti didelę vidaus 

paskolą krašto apsaugos reikalams. Ji patiekė savo su
manymą parlamentui, ir šis jį priėmė milžinišką balsų 
dauguma: 470 balsais prieš 47.

Prieš apsaugos paskolą balsavo tik patys kfaštuti-

į-L ~ y- r~; y ■

Apžvalga
Nemokamos Atosto
gos Amerikos Mo
kytojams Lietuvoje 

d n

Draugija
tuo piktu. Du jo vyriausieji in- viams Remti parengė šią va- 
kvizitoriai pagamino taisykles sar^ lietuvią kalbos kursus 
teisfąams, kokią procedūrą jie atvykusioms iš užsienią moky- 
turi vartoti, tardydami “ra^a-kojams> kuriems duodamas ne- 
nas,” kad jos butą priverčia- mokamai butas ir maistas Pa
mos “prisipažinti.” langoje per 30 dieną, prade-

MM, Inkvizicijos teismai lai- dant nuo liepos mėn. 1 d.
kėši to principo, -kad tik pri^i- .
pažinimas yra tikras kaltės įfo- ^ia proga turėtą pasinaudo- 
dymas ti visi Amerikos lietuviai mo-

Ir tūkstančiai tą raganą, iŠ Rytojai, kurie atostogaudami 
tiesą, “prisipažindavo,” kad jos įvairiuose resortuose išleidžia 
susidėjo su “velniu” (pana'šiąi, dau? Augiau pinigą, negu ke- 
kaip dabar kad Maskvos bylose i Lietuvą ir atgal. Vyk- 
daugelis bolševiką “prisipažįs- siūtiems į tuos nemokamus 
ta”, kad , jie susidėjo su Troįc- pcar®us uiokytpjams Naujie- 
kiu ir. darė baisiausius nusidė- nos su Laivakorčių Agentų 
jimus, to “velnio” prigundy- S^unga parengė ekskursiją 
ti!). Po tp Inkvizicijos budeliaiphspresiniu laivu BEĘENGA- 
mesdavo paganas” į degantį ^aukmnčiu. iš^ 
lauža’ V P*0 birželio 19 d. vidurdienį.

( Šios ekskursijos dalyviai at-
/ Klerikalizmas. vyks į Paryžių birželio 25 d.

“Draugas” visai be reikalo Pr aplankyti ten tarp- 
pasakoja, jogei mes, paminėda- butinę parodą, ar, pagal no-t 
mi tuos, žiaurius Inkvizicijos įr^’ sus^ti Koelne ir Berlyne, 
darbus, norį padaryti išvadą, 0 Pas^ui 
“kad tikėjimas griežtai priešin- kalp 
gas mokslui ir trukdo jo pa- J*1?* Tieciosios klasės 
žangą,” Ar įtikėjimas yra prie- aivąkortė S1U° aivų 
šingas. mokslui, ar ne, tai visai ka^OJa tlk $1+97*“
kitas klausimas. Bet kad ba?- F Turistine klase su antro- 
nyčios vyriausybė, prisidengda- S1OS klases gelezinkeho bilie- 
ma tikėjimo skraiste, mokslo tais T ^81.00 O visas pra- 
pažangą trukdė, tone nėra ^™as w nakvyne graziau- 
menkrausios abejonės. Tai aiš_ siame Ęuropos pajūryje -vis
kiai įrodo tie Inkvizicijos dar- tonne>e P^^goje per 30 die- 
bai. Reikia atsiminti, kad ji^ darnas nemokamai! 
viešpatavo per keletą šimtme
čių. Ispanijoje Inkvizicijos teis
mai bąy o ^ąnaikmti tiktai 1834 
metais'— vos apie šimtas me
tų atgal!

Tenai, -kur kunigija neturėjo 
galios, jh .žinoma, mažiau truk
dė mokslą. Yra tiesa ir tai, kad 
buvo tokių kunigų, kurie moks
lui daug pasitarnavo (sakysi
me, vienuolis Kopernikas). Yra' 
tikrų mokslininkų tarpe dva
siški j os irušiandien.

Taigi išvąda yra ne ta, kad 
reikia “griąuti” tikėjimą arba 
“piauti” kunigus, bet ita, kad 
bažnyčiai nereikia duoti galios 
valstybėj^, - i žmoni j os progreso 
priešas yra, ne tikėjimas, bet 
klerikalizmas.

iJW.ni..........HM

DĖL GALILEO PASMERKIMO
■

Mums paminėjus tą faktą, 
kad “šventoji” Inkvizicija 1633 
metais pasmerkė didį moksli
ninką Galiięo ir privertė jį vie
šai- atsižadėti savo teorijos apie 
žemės sukimąsi aplink saulę, 
'“Draugas” parašė:

“Tiesa, kad popiežiaus Ur
bono VIII paskirtoji komisi
ja nesuprato ir neįvertino 
mokslinės Galilėjaus vertės., 
Tai, reiškia, ir. Marijonų or

ganas pripažįsta, kad poipežius 
ir jo komisija klydo.

Tame nebūtą nieko baisaus, 
•Juk ir patys mokslininkai daro 
klaidas. Visas mokslo progresas ’ 
•susideda išf to, kad mokslininkai 
taiso klaidas, padarytas pirmes
nių jų mokslininkų, ir tokiu bu
du per kritiką ir tyrinėjimą iš
dyla aikštėn tiesa.

Jeigu katalikų bažnyčia butą 
tiktai dariusi klaidas, tai moks
las nieko ypatingo negalėtų jai 
prikišiti. Bet ji ne tik klydo.i Ji 
reikalavo, kad jos klaidas žmo
nės priimltų už amžiną ir švęn- 
tą tiesą, ir kiekvienas žmogus, 
kuris bažnyčios doktrinoms pa
sipriešindavo, būdavo žiauriai 
baudžiamas!

Bažnyčia norėjo kontroliuoti 
žmonių protus. Ji reikalavo sau 
ne tik moralinės teisės mokyti 
ir auklęti žmones, bet ir val
džios, kad ji galėtų kitaip ma
nančius persekioti .ir slopinti.., 
Kai ji tą y&ljdzią įgijo, tai ji įs
teigė baisiuosius Inkvizicijos 
teismus “heretikams,” “bedie
viams” ir “velnio tarnams” per
sekioti.

lęotyią baisenybių tie Inkvizi
cijos teismai atliko katalikų 
bažnyčios viešpatavimo laikais, 
aprašo istoriją.

** ' « ’ jį- ' ■ '■ ■
Raganų

“Naujienąs” paminėjo moks-- 
lininką Galileo, kurį Inkvizici
ja, pasmerkė ir privertė nusiže
minti, viešai atsižadant savb 
mokslo. Bet už trejeto dešimčių 
metų prieš tai ji pasielgė dar. 
žiauriau su kitu garsiu itų laiką 
mokslininku — Giordan<0 Bru
no: jisai buvo gyvas sudegin
tas ant laužo!

Tačiau šitie pavyzdžiai yra 
tiktai lašelis toje kraujo juro
je, kurią katalikų bažnyčia pa
liejo, stengdamasi pavergti 
žmonijos,. PKotą. Inkvizicija nu
kankino iki mirties arba' suder 
gino ant > laužų milionus žmonių., 
kuriuos kunigai laikė “hereti-? 
kais” arba “raganomis.” Ypač 
tų vadinamų “ragąnų” buvo iš
naikinta' be galo daug.

šiandien kiekvienam sveiko 
proto žmogui atrodo keista ir 
netikėtina, kad popiežiai, kardi
nolai, vyskupai ir net katalikiš
kų unj'versitetų profesoriai ga
lėjo, tikėti. į. tokį absurdą, kaip 
^raganavimas”. O betgi tai. yra 
faktas,, kad jie. į tai tikėjo ir, 
pasiremdami "šventosios Teolo
gijos mokslu. (!)”, įrodinėjo, 
kad “ragantj” tikrai esama —• 
kad 'tai esančios moterys, “pąr- 
daVusios, savo dusią velniui.”

Popiežius Innocentas VIII iš
leido “bųllą” “Summjs Deside- 
rantisy (1484 m;) kurioje ji
sai pareiškė, kad “raganayi- d 
mas” esąs ne prasimanymąs,'kelių ypatingai reikia, nes čia 
bėt tikras dalykas, ir įsakė ti-'vasarai prasidėjus gyvas tu- 
kintierotiems uoliai kovoti su rištinis judėjimas.

igi j o, tai ji js

LIETUVOJE SMAR 
KIAI NUBAUSTI 
LENKŲ ŠNIPAI

Šių metų pradžioje Seinų 
apskr., Kapčiamiesčio apylin
kės gyventojai Antanas Vide- 
ras, Antanas Varžaitis ir ki
tas Antanas Varžaitis buvo 
įtarti šnipinėjimu lenkų nau
dai. Jie. tuo jau buvo suimti ir] 
perduoti teismui. Vasario mėn. 
23 d. Lietuvos kariuomenės 
teismas, išnagrinėjęs jų bylą, 
visus pripažino kaltais ir nu
baudė visą amžių kalėti sun- 
i'kjųjų darbų kalėjime. Kartu 
su jais buvo teisiamas ir Jo- 
'nas Daugevičius, bet jis pri
pažintas nekaltu ir išteisintas.

7 - Tsb;

ZARASAI. — Šį pavasarį 
norima galutinai sutvarkyti I 
ir II rūšies vieškelius, ypač 
j ungiančius turistų gausiai 
lankomas vietas. Bus baigti 
>pį|tinti bei tiesinti, ir bus ap
sodinti dekoratyviais mede
liais. Šiame krašte gerų vieš-

Bet komunistų atstovai parlamente balsavo visi 
kaip vienas , už paskolų. Tuo jie pripažino, kad F^ancu- 
zija turi ginkluotis ir kad, Francuzijos darbininkai-turi 
padčti jai . apsiginkluoti. Taigi komunistai dabar sutin
ka, kad, atėjus karui, Francuzįjos darbininkai tyrės sa
vo kraštą ginti J

Kraštą ginti dabar; jau nėra
arba "i
sHęlbdayo komunistei. Jię, sakydavo,- kad "darbininkai, 
neturi tėvynės”, todėl vięnęs šalies darbininkams ka
riauti prieš kitos šalies darbininkus tai —- ~ .. ...

"social-goatriotiškas” 
social-imperialistįąkas” griekas, kaip kitąsyk 
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baišiausias

P. CHRUŠČIOVAS

Užsienio Lietu

Palangą 
atsidary- 
sezoninė 

į Klaipė-

ORGANIZUOS PARA
GVA JAUS LIETU- 

/ VIUS

Vasario mėn. pabaigoje iš 
Lietuvos į Paragvajų išvyko 
studentas’ Petras Liutkus. Jis 
Draugijai Užsienio Lietuviams 

[Remti pasižadėjo surasti Para- 
' gva j u j e ' gyvenančių lietuvių, 
juos sdbrgaihizudti ir, jei bus 
galima, lietuvių jaunimui su
ruošti skrajojamu’s lietuvių

Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

(Tęsinys) (
Dešimtą valandą vakaro mes. 

— Kirilas ir aš — nešėme sau; 
tUvus ir dėjome į vežimuką. 
Kirilas atsisėdo į bukas, ir ris
čia mes nutraukėme į Znamen- 
ską.

Staiga kažkas pagriebė ark
lį už vadelių ir sustabdė. Mes. 
sustojome.

Priešais mus stovėjo žmogus 
su raudonarmiečio uniforma. 
Iš po jo kepurės buvo išlindę 
ilgi plaukai. Aš įkišau ranka

mudu paspaudėme vienas i 
tram ranką. Tai buVo 
musų organizacijos.

— Taip, — pratarė 
ten jau renkasi.

— Kodėl jums atėjo 
vą suvaidinti visą tą kome 
ją?

irgi

jis,

ilgi plaukai. Aš įkišau 
į kišenę ir pasitvėriau revol-| 
verį.

— Kur vežate ginklus, 
gai! — paklausė raudonarmie
tis.

drau

sau... Kad galėč 
Ar maža kas gs 
su ginklais. O ; 
netoli stoties. \

jeigu 
tikri 
musų, ką jus 1 
padaryti? Juk

raudonam

įsitikinti... 
jo važiuoti 
labiau čia, 
ko galima tikėtis.

— Na, o 
tų važiavę 
čiaį viėtoje 
:tute galėję 
1— vienas...

— Na, čia... kaip jums 
sakyti... Dvi kulkas gali pa 
sti ir vienas žmogus.

Tamsus vakaras apgai 
Petrogradą, ir visur buvo ta 
sa. šviesų nesimatė. Kada 
elektros šviesoje skendusi 
ležinkelio stotis dabar vos 
liomis lemputėmis buvo
šviesta. Per Znamensko aik 
Kirilas pei važiavo risčia,
mes sustojome toje pat vie 
je, netoli nuo bažnyčios.

Priėjo Reingardas:
— Niekas nepastebėjo, k 

jus nešėte šautuvus?
—. Niekas. Be to, tokiu r 

tu gatvėje ir žmonių nėra.
— Butą užrakinote?

' Aš padaviau jam raktą. / 
skui Trofimovas paėmė n 
po rankos, ir mes nutraukė 
pirmyn:

— Jums teks pirmam eiti 
pradėti reikalą. Jus tui 
stengtis visais galimais bud 
įsigauti į sargybos patalpą 
prirengti viską, kad mums 
būtų‘ vargo ją nuginkluoti.

— Suprantu.
Aš nutraukiau* į Nikola 

skio stotį, aplankiau ją ir įė; 
J-į plačius vartus. Tušti bi 
i Znamensko aikštė, tuščia bi 
[ties stotimi, ir tik keli skuk 
įėjo per tą akmenimis grį; 
'kiemą.

Trečiame kelyje aš pašte! 
jau sujungtą į daiktą pirrr 
ir antros klasės vagoną. P 
jo ramiai vaikščiojo sargy 
nis. Aš prisiartinau prie jo 
atsainiai paprašiau:

— Drauge, gal turite degi 
kų? Aš norėčiau užsirūkyti.

Sargybinis sustojo ir p 
kai už' nepaisymą, rankant di- glaudė šautuvą prie kojos:

O jums koks čia reika
las?

turiu

nas?

Jeigu klausiu, vadinasi, 
reikalą.
O jus, — kas per vie-

— Aš tai?
— Taip, jus tai.
Aš jaučiau, jog pradedu ne

rimti. Galvoje dingtelėjo pasi7 
ryžimas:

— Nudėti vietoje!
Raudonarmietis stovėjo, išsi

žergęs ir glostė arklį. Paskui 
jis su. atsidėjimu žvelgė į Ki
rilą, į mane, prisiartino prie 
manęs sandariai, nusišypsojo 
ir tyliai pratarė Šukį:

— Kardas.
Ir apsiaudžiaugęs tuo, aš stf- 

šukąu:
! — širdis!

Aš nulipau nuo vežimuko ir

kalbos kursus. Pakelyje P. 
Liutkus sustos Argentinos so
stinėje Buenos Aires ir įteiks 
į ten Draugijos Užsienio ^Lie
tuviams Remti siunčiamas kny
gas. < Tsb.

Spulkos ir Jų Problemos
Rąšp atly, K. Gugis

žinoma, direktoriai negalėjo 
šėrininkų reikalavimų ir pra
šymų patenkinti, nes užvilktus 
perimtų nuosavybių taksus tu
rėjo mokėti. Tas viskas, žino
ma, spulkos vardą nepakėlė.

Dabar, yra, aįšku, kodėl yra’ 
kalti spulkų šėrinįnkai-dalinin-

rektorius, o direktoriai už ap
sileidimą pildyme jiems uždėtų 
pareigų. Direktoriai yra globo
tojai ne saVo, bet šėrininkų-da- 
lininkų — darbo žmonių turto. 
Direktorių, atsakomybe ir pa
reiga yra daug didesnė, negu 
daugumąs sau jsivaizduoja.

P. S. Kitas šios serijos straip
snis bus įdėtas kovo 27 d.

kų.
Neturiu,

Ak, kaip 
pasiūliau

drauge, degt

gaila!
jam papirofAš

Jis paėmė ir tarė:
— Degtukų bus galima ga 

ti. Štai paklauskite, draug 
ten — sargyboje. Tai 
sų sargyba.

(Bus daugiau*)

m

Po Eilute Kasdien

SPULKŲ DIREKTORIŲ 
PRIEDERMES'

Spulkų šėrininkams-dalinin- 
kams dabar, manau, yra su
prantama, kad spulkų svarky- 
mas ir šęimininkavimas paves
ta šėrininkų dalininkų išrink
tiems direktoriams. Direkto
riai iš savo tarpo renka pre
zidentą, sekretorių, iždininką 
ir kitus jiems reikalingus tar
nautojus. Direktoriai samdo vi
sus darbininkus, skiria spulką 
viršininkams ir samdytiems 
darbininkams algas. Vadinasi, 
direktoriai spulkų reikalų pilnį 
bosai. Dėl to tai ir nenuoštabu, 
kad aš graudenu spulką šeri- 
ninkus-dalininkus rinkti iš sa
vo tarpo teisingus ir gabiausius 
žmones i direktorius. Direkto-• t 9- ». • .

riais gali būti tie asmenys, ku
rie turi pakankamai drąsos ir • 
padorumo, elgtis kaip su savo 1 

I asmeniškais draugais, taip ir 
su savo priešais — vienpdai ir 
teisingai. Direktoriams turi 
būti pirmoje vietoję spulkos ge
rovė, o ne simpatijos; ar neapy
kanta prie tam tikrų asmenų.

Tos spulkos, kurios dabar 
yra blogam stovy, įsigijo sau 
bėdų buvusiųjų,, o .gąl ir dar. 
esančiųjų direktorių, dėką, ku- ' 
rie pro pirštus žiurėjo į nuosar 
vybių aukštą apkąinavįmą ir 
skolininkų mokėjimą paskolos. 
Direktoriai išdavę -dideles pa
skolas, lėtai mokesčius rinko, 
nepaisydami ai; nuosavybės takT 
šai sumokėti ar ne, ir pasekmė
je prisiėjo apleistas su taksą 
dįdęlipmis nemokėtomis sumo
tais nuosavybes pasiimti. Tuo 
ląįką š^inįnikaj-dąĮiniiįkąi bel
dėsi į spulkos duris, prašyda-. 
mi . nors dalrsud&ą:; ją pinigų,.

■2
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(Iškirpkit šias eiles .r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkini).

Viešpačiui,
Kodel-gi, Dieve maloningas,

Neduodi mums žmogaus tiesų?!... 
Argi esi toks negalingas,

Kad nežinai žmonių visų?
Vieni pilni meilingo jausmo,

Dainuoja, šoka _po balius, 
Ir nęsupranta vargo, skausmo, 

Tik skina meiles lapelius!
M,ęs nepavydim ponams leimės, — 

Tešoka linksmai rūmuose!
s Tiktai kam vargšui tos nelaimes,

Kam skurst ir rukt jam durnuose!...
O Dieve! Nesam tau dėkingi

Užtat, kad. leidi vargt, kentėti...
Ar mes prakeikti, nenaudingi,

Kad visą amžių.reik liūdėt?...
Tų koks galingas, visągalis,

O minioms leidi skurst ir žūt...
Tave ims keikti visos šalįs,

Kurias skiri varge pražūt..
O Dieve, kam gi mus sutėrei

Ir leidi purvais sielą tept?...
Kodėl mums pragarą atvėrei,

Kad muą vargdienius kept ir kept?!...
Jovaras.
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Apie Blogus 
Papročius
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riti

iš Ketvirto Moterų Kongreso
Rašo Nora Gugienė 

(Tęsinys)'
Ne kartą, gal ir jum$ . 

teko susirūpinti dėl ko-j 
kio nors. įgyto blogo pa- j 
pročio, ar ne tiesa? ’MOTĘRYS'

Bet jus susirupinote'lR VAhSTYBĖ-
juo tik tuomet, kai kas-' Panelė Ishbęl. MacDonald 
nors iš. šalies jums-apie 
jį pastebėdavo. Jus pati 
apie tai nieko nežinojo
te.

Ir jums tarp savo 
draugių ir pažįstamų te 
ko susitikti su melagė-, 
mis, pavyduolėmis ii? 
pletkininkėmis, ir kai, 
jums teko dėl tų jų blo
gų papročių nukentėti, 
jus jas smerkdavote. 
Bet ar nors sykį pa? 
žvelgdavote į save, ar 
pastebėjote kada nors 
SAVO blogus papro
čius? Nelengva pastebė
ti savo klaidas, nes tas 
reikalauja susivaldymo 
ir savikritikos.

Ne be reikalo senovės 
kiniečiai sakydavo, kad 
“žmogui lengviau, yra 
elgtis neteisingai, grie- 
šyti, negu būti geru.” 

Pabandykit kada nors 
atsitolinti kur nors į 
kampelį ir pasitarkit su 
savo sąžine ir savo šir
dim, ir jums nelengva 
bus surasti savo blogus 
papročius. Pabandykit 
užkąsti liežuvį, kai no
rėsit ką apkalbėti arba 
nupeikti. Paimk savo 
protą į pagelbą ir jus 
atsieksite tą, su kuo 
žmonija per amžius ko
voja — būtent, jus atsi- 
kratysit nuo blogų pa
pročių.

7 
duktė buvušip Apglij ogį premje
ro Ramsay MacDonald,< kalbėjo 
į kongresą per, radio iš; Londo.-» 
no. Jos tema buvo: Moterys ir 
Valstybė. Savo tvirtu, aiškiu

ant to, kad moterys turi kuo 
daugiausia l^yiptis, turi padary
ti ko-roperacij ą tarp ,t namų, ir 
valstybės, tyri organizuotis dėl 
gavimo pripažinimo jų daly va? į 
vimo pradedant municipal ė j vai- t 
džioj ; ir einant į valstybę ir; 
tarptautinius. klausimus.

žodžiu, jos tai buvo turtinga 
kalba, kurią lydėjo didžiausi 
aplodismentai.

Iš Mano Senutes 
Užrašų

KOSMETIKAI
Gal bus įdomu sužinoti, kaip 

ir kokias priemones ir kosmeti- 
kus vartojo musų senutės.

Šitos ištraukos yra iš užrašų 
darytų apie 1853 metus, tiks
liai nežinau. Mano senutė bu
vo krikšto duktė šviekšnos gra
fienės Platerienės ir mylima 
sandraUgė iki pat ištekėjimo jos 
trijų dukterų. Ji turėjo labai 
gražų balsą ir atsižymėjo dide
liu grakštumu šokiuose. Todėl 
žinojo daug tualeto paslapčių, 
kurias rūpestingai, matyt, su
rašinėjo. Kaip pastebėjau iš už
rašų, labai nepasitikėjo tų lai
kų gražuolės pirktais kosmeti- 
kais ir vartojo dažniausiai na
minius. Taip, vieton muilo, la-^ 
bai buvo vartojami avižiniai 
miltai, tiktai su verdančiu van
deniu užplikyti, arba dar pada
rytos bandelės ir nekarštame 
pečiuje iškeptos.

Jeigu vartojo muilą, tai šito
kį: svarą paprasto muilo, kuria
me mažiau druskos, supiaustyt 
labai smulkučiai, įdėti 2-3 kiau
šinius, šaukštą sugrustų saldžių 
migdolų, ir para stiklelių stip
raus romo, labai ištrinti į vię-> 
nodą masę, tada daryti ketvir
tainiais ir džiovinti. Labai geras 
muilas, minkština odą.

O. VišnMy«|aenęt

bąisu. p-lė MącDonald- pasakė, 
kad perdąvimas jos balso per 
plačias Atląntiko, juras, gali bū
ti naujas eksperimentas, tačiau 
perdavimąs rpinčių yrą, senas. 
“Per ‘ šimtĮnetj,”4 tęsė jb “mote
rų mintys , abiejuose pusėse At- 
ląntiko yra bendros ir-'kąrtų.”

Moterys Visuoinęt! turėjo ne
tiesioginę įtekmę ą»t» valstybės, 
bet tiktai paskutiniu laiku jų į- 
tekme pąsidarė, tiesioginė — 
kaipo valstybės kabinetų narių. 
Kaipo darbo partijos atstovas, 
ir darbo departamento sekreto
rius, moterys pasiekė kaip An
glijos taip ir Suvienytų ValstL 
jų kabinetus.

Moterys būtinai turi dalyvau
ti valstybės reikaluose, nes jos^ 
lygiai kaip ir vyrai, turi padą; 
ryti savo kontribuciją pasau: 
liui.

“Kuomet vieni vyrai valdė pa
saulį, valstybės buvo kaip ir, 
žmogus su viena akia. Bet dėl 
gero regėjimo vienos akies ne
užtenka. Kad gauti tikrą ir pil-f 
ną pasaulio reginį, reikalinga 
padaryti apžvalgą iš abiejų pu-r 
šių nosies, ir nors distancija 
tarp šių akių yra nedidelė, vie
nok yra ganėtina, kad duoti ge
riausią supratimą.”

Tačiau moterys nepasirodo 
esančios tokios stiprios “parti
jos vyrai,” kaip patys vyrai, 
Todėl gal moterys ir nėra taip, 
gerai suorganizuotos i pramo
nės unijas, kaip vyrai.,’^Jeigu 
moteris norš kiek mąsto,” tęsė 
kalbėtoja, “tai ji yra daugiau 
savystovė ne kaip vyras. 'Ji ne
mėgsta dogmos. Moterys mąno, 
kad kas yra teisinga: ir? galima, 
tai turi būti priimta.”

P-lės MacDonald kalbą, buvo 
įdomi ir suteikė daug “maisto 
mąstymui.”

Didžiausią akcentą ji dėjo

APŠVIETOS
SVARBA GYVENIME

Ponia Robertą Campbell Law- 
s.on, prezidentė Generalės Fe
deracijos Moterų /Klubų ir va
das suvirs dviejų milionų mo
terų šioje šalyje, buvo sekanti 
kalbėtoja. Ji pareiškė, kad “nors 
mes esame užimti didelėmis 
problemomis pasaulio, mes kar
tu nepamirštam, kad rodos vi
sai maži dalykai formuoja' pa
matą dėl1 ateities laimių ar ne
laimių. Tinkamas sunaudojimas 
liuoglaikio yra tikrai pamatinė 
problema musų socįales gero
vės. Negali būti klausimo, mąs
tančio. žmogaus mintyse, apie 
morališko, pakėlimo reikalingu
mą. Musų didžiausia silpnybė 
yra vengimas atsakomybės. Ar 
mums nereikalinga šviestis iš- 
dirbimui tvirtesnio ir gražesnio 
charakterio

“Seimų < galvos turi būti išla
vintos prie aukščiausių funda
mentalų,” nors ta sena Persų 
patarlė sako, kad “vienas sva
ras mokslo reikalauja dešimts 
svarų sveiko proto, kad vartoti 
ii-” •

P-nia Lawson pasakė, kad 
Federacija jau seniai rūpinasi 
klausimais motinų > priežiūros ir 
socialių ligų. “Mes išmokom vie
ną teisybę, tai ta, 
panaikinti. blogą 
jį’-”

Todėl šiandien
svarbi pareigą yra rūpintis ko
va' prieš ligas; sumažinimui mir
čių laike gimdymo; tinkamam 
sunaudojimui, liuoslaikio . ir at
radimui (darbo dykoms rankoms.

“Charakteris ? nėra i pabudavo- 
Vas ant dolerinio ženklo, bet ant 
j e gos dėl- naudingo patainavi - 
mo,” ' buvo žodžiai,, su kuriais, 
ponia Lawson užbaigė savo kal
bą. .....

(Tęsinys sekančią sąvaitę)

P-lė Frances Helen Sadaus- 
kas, šio skyriaus bendradarbė 
rengiasi ištekėti, už Dr. A. J.., 
Man i ko.

IJ ™-I

Rašo DR. ALDONA &LUPAS

Skati'dantys dantys, gali iš- ruošiančios moters tapti moti- 
ha, ' būna nukreipti vien ge
riems, gražiems darbams. Gerai 
Veikia į moters ūpą skaitymas 
gerų knygų, taip pat muzika, 
visokie siuvinėjimai. Tegub mo
teris nėštumo periode būna 
švelni, rami, nes tas gali turėti 
didėlės įtakos busimąjam jos 
kūdikiui, jo skoniui bei budui 
(Charakteriui) išvystyti. Nėš
tumo laike vyras itin turi at
jausti ir suprasti, jos. padėtį, el
gtis su ja švelniai, vengti 'bar
nių, piktumų, kad tuomi pa
lengvinti sunkų jos stovį nešio
jant vaiką.

Iki šiam laikui nėra jokių j-

‘kad negali 
ignoruojant

musų visų

Bukim
Gražios

Rašo Valeriia Bruchas
PLAUKŲ ALIEJAVIMAS 

(Rot Oil Trcatment)
Pavasarį laikas prižiūrėti 

plaukus, kad išvengus bendrų 
kenksmingų apsireiškimų. Eile 
karštų’ aliejavimų ■ (hot oil treat- 
ment) atgaivina galvos odą, 
naikina pleiskanas, sulaiko 
plaukų smukimą, abelnai page
rina plaukų stovį.

Prirengimaš plaukų prie ilga- 
laikinio 'garbiniavimo (perma
nei! t wave) 'būtinai reikalinga. 
Kiekvienai moterei Svarbu jos 
plaukų išvaizda. Tačiau turite 
dažnai aliejuoti. Sveiki plaukai 
sugarbiniuoti ’ atrodo švelnus, 
minkšti ir fiaturališki.

Visų pirmiausia, reikia galvos 
edą pirštų galais gerai išmasa
žuoti, kad paakstinus ėįrkulią-į 
riją, po tam šepečiu gerai iš
šukuoti, ir tuomet ištepti galvos 
odą ir plaukus pašildytu alyvos 
aliejų (olive oil) arba ricinos 
•aliejų. Norėdamos geresnių pa
sekmių, laikykite aliejų ant 
plaukų per naktį, rytmetį gerai, 
išplaukit.

ša'ukti pirm >' laiko gimdymą ir 
net gali turėti- ryšį 'su tam’ tik
rom ; ligoni*, kaip»kraujo užnuo- 
dymąs. Nėštumo metu turi, di
deles „ svarbos gera, dantų prie
žiūra..

Reikia, plauti- dantis šepetu
ku, naudojant kreidą ir'ska
lauti burną, su. sod.ium perbo- 
rątp skiediniu,, kiekvieną dieną, 
ryte ir. vakąre, po-valgio. Rei
kalinga reguliariai lankytis pas 
savo dantų gydytoją,. Dantį 
traukti, nėštumo metu yra pa
vojinga, , nes. galį iššaukti > pirm 
laiko gimdymo skausmus.

Krūtys turi būti iš. anksto 
tinkamai i prižiūrimos* kad mo
tina pati galėtų, vaiką maitintu 
Jei motina d.ėl kokių nors prie
žasčių t patį, negalį to daryti tai 
jau tikrai nelaimė. Jei krūtų 
speniukaį maži,. įsitraukę, juos 
galima su laiku, atitaisyti, kas
dien; pjštais švelniai patem
piant. Jei butų sutrukę, gydy
tojas nurodys vaistus, o taip 
pat gerai patepti co d cream.

Lytinis gyvenimas, santykiai 
tatp^vyro ir mėters, paskutinius 
du mėnesius- prieš gimdymą, tu
ri ■ būti'nutraukiami, kitaip mo
teris gali susilaukti gimdyvės 
karštį, kas yra- pavojinga jos 
gyvybei. ’

' Lai mintys bei darbai, besi-

Mesir

M AIST AS
Veda Dora Vilkienė

rūkytas kumpis
Chicągos- mėsos taryba,. Meat 

Council ofA Chicago, rekomenduoja 
šeimininkėms Velykų pietums pirk
ti rūkyto kumpio.

Per paskutinę savaitę. Kumpio kai
nos truputį nupuolė. Mėsa galima 
paduoti stalui su “pineapple” ’ (ana
nasų piuviaiš), komų pudingu, Sa
ločiais, etc.

Virtiniai
Padarykit tešlą kaip paprastai vir

tiniams,.
Kamšalą padarykit sekamai: 

Paimkit džiovintų arba marinavotų 
bei sūdytų grybtų, smulkiai juos su- 
kapokit.. Išvirkit -porą silkių, išim
kit kaulus ir sukapokit. Supiausty- 
kit 2 svogūnus ir pakepinkit alieju
je. Kas mėgsta gali pridėti galerų 

... . , druskos ir - pipirų. Viską sumaišy- irodymų, jog-apsigimimo, raudo-, kit ir darykit virtinius kaip ir, su 
ną dėmė ant kūdikio veido ar > mėsa.
kurioje kitoje kūno dalyje, yra! 
motinos išgąsčio priežastis: ari 

išsigandus ugnies, ar 
ir kitų panašių dąly-

> 
maitėris dažnai klausi-

! Vietoj silkes ir grybų galima 
■ kamšalui vartoti; saldžios varškes.
Paimkit-svarą, geros varškes, 4 kiau
šinius, cukraus, druskos pagal sko
nio. taipgi cinamonų.

Išvirtus virtinius greit perpilkit 
šaltu, vanden/u, sudekit eilčmis j 
randelį ir ant kiekvienos eilės už-

tai butų 
tai pelės 
kų.

’ Nėščia
neja gydytojo ką gimdys _  pilkit saldžios Smetonos, truputį cu-
mergaitę ar berniuką. Bet tai' kraus su dnamonjus.ir truput, svies- 

Y to. Kepkit ne labai karštame pe-
sunku pasakyti prieš gimdymą., čiuje kokj pUąvalandį.
Datig tyrimų buvo > daryta dėlei 
šito klausimo, bot iki šiol dar tvirtų maišytų džiovintų vaisių 
budo nesurasta. Tik vienas da- ?.rba vien devintų slyvu. Kai , . ! išvirs, nupilkit vandenj, perleiskit
lykas buvo pastebėtas. Dar ne- j per mėsos malimo mašinėlę, pridėkit 

j. : pagal’ skonio.
Širdies plakimo: mergaitėSAŠir- < Padarius virtinius, kepkit juos alie-

_. . denyj.
Jei rečiau ' spėjama bus ber-| Taipgi galite padaryti kamšalą iš 
niukas. 3 iŠ 5 gimdymų buyO. attikusios virtos rūkytos mėsos. Per
galima tokiu budu atspėti. Ki-‘leiskit per mašinėlę, pridėkit suka

potų grybų, pakepintų taukuose svo
gūnų, pįpįrų. Viską sumaišykit. Pa
darę virtinius, virklt kaip ir papra
stai.

Prisiuntė O. Višniauskienė.

štai ir vaisių kamŠalas:

slyvų. Kai
, A 1 A_ ii -A Į išvirs, nupilkit vandenį, perleiskit

pagimdžius, — klausant vaiko cukraus, cinamonų pagal skonio. 
Širdies plakimo: mergaitėszšir-. Padarius virtinius, kepkit juos alie- 
dis paprastai plaka greič au. juie ,arba sviestc arba virkit ,™n-

tokių būdą atspėti dar iki šiam 
laikui nesurasta.

vBus daugiau)

£!■■■■■■ ■ ■■ ■ ■■•■■r
J Julia ^mun.tiene-ž.ėmąjtė i

: PraKilni Meilė :

Mamytė

(Tąsa)
—Onyte, eik pas mamytę — 

sako tėvas, — čia tau nepato
gu... pavargsi. 

J

—Mamytė pas Aliošą, — per 
ašaras Onytė sako
manęs nemyli... Aliošą tik my
li...

Jpkųbui tiesiai, peilis. į širdį, 
neįmano, kaip tam kūdikiui sa- 
kyti. Argi galima motinos blo
gą pasielgimą prieš tą kūdikį, 
skelbti ar. peikti? Nebegali nė 
rašyti, rankos jam dreba... Iš
mesti, išvaryti tą paršelį lau
kan... Iškils skandalas — manę 
Jokūbas — viešai pasirodys 
Vandutės klaidos, visi ją pakal
tins... O jam nusižemiifimas ly
gintis prie tokio iŠpėpelio. Kad 
bent butų į savęs vertą žmogų 
jsispitrėjusi, tai jam, nebūtų 
taip skaudu. Nebeišmano, kaip 
aiškinti tokį Vandutės apaki-. 
mą... Bene trukstai jai proto, 
bene maišos galvoje? — kar
tais - pamano. nes tyru- -protu.

negalėtų, tokias nesąmones da
lyti, j tokias kvailystes įsileis
ti...

Ateis pas* Burbus kas svečių, 
Vandutė nespėjo pasisveikinti, 
tuoj ir išbėgs pas Aliošą, nė 
balso jos galione. Vistiek, ar, 
tai- butų ■ moterys, -ar 'vyrai sve
čiai, vienas Jokūbas turi jais 
rūpintis. Svečiai, pažvelgdami į 
viens kitą keistai nusišypso. Jei 
kurs mėta žodį Jokūbui, kas 
link Vandutės pasielgimo, tas 
•tik pečiais , patraukęs atsako:

-^-Nepaisau. *
Jei-ima Jokūbas išmetinėti 

Vandutei tokį slapstymo nuo 
svečių, ta atšauna:

—Pas tave svečiai; ateina’, ne 
pas mane... Aš nieko bendro ne
turiu su. tavo, svečiais.
. Pažįstami Jokūbo kaimynai 
vyrai, patyliais juokiasi. Arti
mieji, karts nuo karto, meta 
jąmkžodk • nų^odp 'trukumą e 
nergijos, apsileidimą, kad ne 
nusikrato. . nuo . to ruspalaikio. kostiumo.
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Paryžietė Sako, Kad ~

Naujausia medžiaga’ yra dryžiuo
ta įvairiomis spalvomis. Ji yta 
daugiausia nąudojapia dėl. šąlilįų- 
prie, siutų,’dėl diržų, ir bliužių. Vie;. 
ną nepapyąstai gražią dryžiuotą 
bliuzę galima nusipirkti už $6.5Q 
Marshąll Fiejd kradiaivėj. šios. blįuri 
zės. dryžiai. susideda iš > penkių įvai-, 
rių,- spalvų taip . kad. ji tinka prie 
juodo, rusvoj mėly lipt arba baltų.

ĮGIMTIS IR JPROTIS
,f Dažnai mes girdim žmones 
Sakant: “Tas, o t, turi tokią, tai 
įgimitą ypatybę ar ydą.” Nekar
tą išgirsi ’ ir, motinąkaltinant: 
L_žgtai, .— girdi,—ji’ buvo tokia 
ir kitokia ir dėl to kūdikis ją 
pasekė. Kad motina Visapusiš
kai butų, kalta, — tę sakyti ne
galima, bet kad' nuo motinos 
priklauso didesnė dalis vaiko į- 
įimtų savybių, tai su tuo ma- 
nau- jvisose, motery s? suniks.
j Todelž motiną'! visuomet turi 
prisiminti^, kad į ji yrą ateities^ 
žmogystoms kūrėja,. būdavote j a^ 
ne tik kūno, bet > ir visų <' to$ 
žmogystos dvasinių ypatybių. 
!Jeigu nori, kad. tavo kūdikis 
butų ramu.% geros širdies, lin
ksmas, tęisįųgąs —■■ dėk visas į 
pastangas, ka'd pati įtokia bu-| 
tum. Labiausia motina turį 
Vengti pavydo, nes pavydas tai 
yra didžiausias kirminas žmo^ 
gaus gyvenime. Tai įgimtis.. 
Bet nemažiau turi svarbos ir į- 
protis. Vaikui ..gimus, motinai, 
prasideda naują studija^ SIndi
ja savęs ir vaiko arba, bendrai 
paėmus, — gyvenimo studija. 
Jeigu’ mes atydžiai, seksinio gy
venimą, tai pamatysime, kad 
gyvenimas yra geriausia, moky
kla.

Dažnai žmonėse įsigyvena 
mintis, kad mažytis’ kūdikis, 
nieko nesuprąnta,, • nieHo. ? nėpa- 
stebiJirį^odgljap<{juo ajrvp^ię jo 
įaji^a elgtis-/ka^Mo$n^,. ne
paisant j okiį; ? švelnumon.nftanda- 
gumo ar doros taisyklių. Taip 
manyti yra Jabai rklaįdinga< Nuo 
pat mažiausių/' kūdikių dienų 
(reikia su juo ir prie Jų elgtis 
abai..atsargiai ,a.tydžiai ir švel- 
iiai,Į męs kiekvięnas;nętaktišku
mas,. nelyginant foto aparato, 

• itsispįndi, pačiame- musų kudi-

BE PUDROS
DABAR NEI VIENA
MOTERIS NEAPSEINA
PABANDYKIT

» Pudr.
JI’ JUMS PATIKS

NIDA PUDRA ne tik palaiko veido odos NATŪ
RALŲ ŠVIEŽUMĄ, bet PRAŠALINA GROŽĮ 
DARKANČIUS BRUOŽUS IR APSAUGOJA 
ODĄ NUO VĖJO IR DULKIŲ.

i NIDA PUDRA
; NIDA LIPSTICK.1
'Pavasai'yj pagelbės, būti, gražiomis ir patrau 
kiančiomis.

PIRKIT PAKOL KAINOS NUPIGINTOS.

Nelaukite. Iškirpkite kuponą ŠIANDIEN. Pažymėki! spalvas, 
kurių, norite, ir pasiuskit. Pinigus sumokėsi! kai paštininkas 
pristatys jums NIDA PUDRA IR LIPSTICK.

MM VMM MMM MMB MMB MM M|M MMM MMI MMM MMM MMB MM WM^ ’ —

1 NIDA LABORATORIES,
A; G. KARTANAS, Sav.,

| 2555 West 69th Street,
I Chicago, Illinois^

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Face Powder)
V 50 centų vertės
| Varsos: □ Flesh; □ Ivory; □ Peach; □’Bjrunettft; □ Dark Brunette;

ir NIDA LIPSTICK .................... 50 centų vertas
Varsos: □ Orange; □ Raspberry; □ StraWberry; □ Vivid.

Į Viso ......................................... $1.00, bet su Šiuo
• kuponu, tik už ................................ 75^
|. (Pažymėkite kryžiuku , varsas, kurių pageidaujate?)
U (Piųigų nesiųsklL sumokėkite ju«tf pąštiniiikui.t.kąrtu* su kelfate\cenr.
’; tais j už/persiuntimą, —-kai gausite užsakytus kosmttikus).
I VARDAS ........................................................... ...................... .........— *
| ADRESAS • ---- -4-- '-------------------------------- 1T--TT>j|r^| *

—^Viena j iš.Musų *•* VALSTIJA:. -
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Netrukus
Apsives

šeimyniniam gyvenimui ruo
šiasi du garsus Chicagos lietu
viai jaunuoliai, Frances Sadau
skas ir Dr. Alfonsas J. Mani- 
kas.

Vestuvės įvyks sekmadienį, 
balandžio 25 d. Marųuette Par
ko parapijos bažnyčioje įvyks 
religinės apeigos.

Planai tolimesniems cere
monijoms pakoNkas nėra iš
dirbti.

P-lė Frances Helen Sadaus
kas, busimoji p-a Manikienė, 
yra “Kultūros Ratelio” steigė
ja ir gabi poetė, kurios kuri
niai yra tilpę įvairiuose žur
naluose ir antologijose. Daž
niausiai pasirašo slapyvardžiu, 
“Frances” arba “Francie Stev- 
ens”.

Ji per kelioliką metų pirmi
ninkavo “Kultūros Rateliui” ir 
iki šiai dienai tebėra tos gru
pės “dvasine” vadove. Prieš 
keletą metų ji rasė anglišką 
skyrių “Naujienose”. Dabar 
bendradarbiauja moterų pusla
pyje. Ji gyvena su motina ir 
sesute ties 6028 South Albany 
avenue.

Dr. Alfonsas J. Manikas, 
jaunasis, yra vienas iš jaunes
niųjų lietuvių profesionalų 
Chicagoje. Jis yra medikas ir 
chirurgas ir užlaiko ofisą 
Brighton Parke, ties 4070 Ar
cher avenue.

Jis y ra veiklus narys jaunų 
arba dar tebestudentaujančių 
daktarų brolijos, Lambda Mu 
Delta. Pasekmingai darbuojasi 
savo profesijoje.

Sunkiai
Serga

Nepastovus oras susargdino 
ir į lovą paguldė jauną pianis
tę Aldoną Briedytę, 2543 West 
71st Street.

Ji yra narė garsiosios Brie
džių muzikų šeimynos, kuri 
neseniai pergyveno skaudų 
smūgį. Viktoras Briedis, kuris 
pagarsėjo filmų pramonėje 
kaipo pianistas ir muzikas, mi
rė prieš trumpą laiką.

Tolimoj 
Floridoj

Išgirdę apie Floridą, vakar 
'apsnigti chicagiečiai butų pa
galvoję apie saulėtus pajūrius, 
kur galima smagiai maudytis, 
saulėj kaitintis ir ilsėtis.

Bet pasirodo, kad kai ku
riems Floridon tenka nuvykti 
ne atostogas -leistį, bet dirbti. 
'Vienu iš tų yra Vladas Jurge- 
lonis, “Naujienų” vedėjos p. 
Jurgelonienės sūnūs.

Dabartiniu laiku jis randasi 
J. V. oro laivyno mieste, Pen- 
sacola, Floridoje, kur renka ži
nias apie cemento statinius- 
Portland Cement Association 
sąjungai, kuriai p. Jurgelonis 
tarnauja už rašytoją-redakto- 
rių.

Prie progos reikia priminti, 
kad vakar buvo jo gimimo die
na.

Viso labo, Vladai, nuo “Nau- 
jieniečių”!

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Anthony Kazlawskis, 24, su 
Frances Vanagas, 22.

James Balan, 24, su Hattie 
Jonės, 18.

Edward Dominovvski, 24, su 
Eleanc-r Galias, 24.

Martin Skirka, 27, su Susan 
J.urca, 26.

Užvedė
Divorsą

Peter Kelavas prieš hĮoel 
Kelavas.

R.

Iš Garfield Parko 
apielinkes

Garfield Parke netaip ramu, 
kaip kai kurie mano, čia daug 
visokių įvykių tenka pergy
venti. Apie pares ir kitus ma
žiau opius įvykius nekalbėsiu. 
Tenka betgi prisiminti • apie 
'skaudesnius.

Štai jauTia moteris, p-nia 
i Preimonienė, eidama šalygat- 
viu parpuolė ir nusilaužė blauz
dos kaulą. V J

Kitas įvykis. Rimto budo 
progresyvis vyras, drg. Many- 
kas, pabaigęs darbą vakare ėjo 
į stubą, parpuolė ir parsilau- 
žė rankos kaulą.

ir jis nevaldė vienos rankos ir 
kojos.

Kovo 21 dienę, Laisyamanių 
Etinės Kultūros Draugijos vie
tinė kuopa turėjo susirinkimą. 
Antrairfe susirinkime įsirašė 
šie nariai: J. Woskis, J. Jųk- 
nis, J. Kazlauskas ir Kazlaus
kienė. Visi užsimokėjo duok
les.

Susirinkimas svarstė ir nu
tarė, jei bus galima, surengti 
“šurum-burum” musų kolonijoj 
šį pavasarį. Išrinkta komisija, 
kuri mėgins varyti darbą pir
myn.

Kita komisija išrinkta ben
drai tartis ir daryti žingsnius 
platesniam veikimui.

Tartasi taipgi apie tai, kad 
padaryti įstatus, kuriais Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos kuopos turėtų remtis. Be 
įstatų-konstituci  j os j aučiamasi 
kaip name be* stogo.

Aš suprantu, kad legališkiau- 
sia, nuosaikiausia ir demokra
tiškiausia butų sušaukti pasi- 

’ tarimu'i
Chicagoj dar šį pavasarį. Gal 
galėtų į pasitarimą atvažiuoti 
draugai iš tolesnių kolonijų ir 
išdiskusuoti svarbius laisva
maniams klausimus. Konferen
cija išrinktų komisiją tokiems 
įstatams padaryti.

Jei kas galėtų tokį laisva
manių suvažiavimą Chicagoj 
šaukti, tai Roselando 1 kuopa, 
nes ji turi čarterį. Ji gali 
bą

Aldermonai Bandys 
Sutaikinti Taxi šofe

rių Streiką
šie nariai
t

visus laisvamanius

varyti pirmyn

West Side

dar-

P-nios Burčikienė ir Karob- 
J’lienė ’ turėjo pasiduoti gali 

Jis bu- stone operacijai. Burcikas ser
vo palaidotas Hollywoode, Cal. ga; jį buvo užgavęs paralyžius

DABAR LAIKAS

•........  !" .* i

Dalis streikierių sutinkanti 
grįžti už $20 į sąvaitę.

Vakar Chicagos miesto ta
ryba pradėjo rūpintis taxi 
streiku ir jo likvidavimu.

Taryba kreipėsi ir į strei- 
kierius ir į abi taxi bendro
ves, “Ye'llow ir Checker”, pra
šydama pasiūlymų ir reikala
vimų, ir kviesdama į dery
bas.

, Pas aldermonus vakar atsi
lankę delegatai nuo 1,000 
streikierių, kurie pareiškę, kad 
daugeliui streikierių jau nubo- 
dę streikuoti ir kad jie grįž 
darban jei gaus $20 garantiją 
į savaitę.

Vakar streikas kilo Joliet 
Wall Paper dirbtuvėje, 250 vy
rų, ir 45 merginos atsisakė 
dirbti.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašalpos kliubas pradėjo 
rengtis iš anksto piknikui, kurs 
įvyks birželio 27 dieną Lie^- 
pos Darže, Justice Parke, prie 
Kean ir Archer avenues. Ir 
jeigu taip rūpinsis ir toliau, 
tai piknikas bus pilnai sekpiin- 
gas.

O kurie dar nežinote apie šį 
'prisirengimą, tai atsilankykite 
'į kliubo susirinkimą, kurs 
įvyks sekmadieny, kovo 28 die
ną, 3 valandą po pietų, čia bus 
paaiškinta plačiau.

šis kliubas prašo taipgi ki
tas draugijas ir kitus. kliįvbus 
-nerengti tą dieną, t.y. birželio 
27-tą, piknikų, o atvažiuoti į 
jo parengimą. Kliubiečiai at
silankiusius svečius ir viešnias 
priims kuo maloniausia.

— S. Baranauskas, koresp.

NORGE
SU NAUJU

NORGE 

ŠALDYTUVU

• Geresnė Refrigeracija.
• Mažesnes Išlaidos.
• Didesnis Patogumas.
Galite NORGE pirkti Išmokėjimais

- ■ ---------- ---- ---------------- ------------- --------------------- ■ - 1

ĮSIGYTI TA REFRIGERATORIU

3 DALIŲ
BEDROOM SETAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY,
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, SAVININKAI ' INC.

2310 W. ROOSEVELT ROAD Telefonas SEELEY 8760

MUSŲ SKAITYTOJAI
—iassasaa.. .u j u., i; ir«flcssssssassss

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 

klausimais, 
kaip

BIRUTE
mm....... '... .

A grand membership drive 
is being held by the Birute 
Chorus these next thrėe weeks. 
Ali members are urged to bring 
in their friends and neighbors 
before April 10.

For on April 10 at a dance 
at Milda’s Hali (and bv the 
by —- everyone i s invited. S o 
save that Saturday night and 
come to, Milda’s Hali. Bring 
your date along; I’m sure she 
or he will enjoy it too. 1’11 tell 
you mere about it later.) A 
prize vrill be awąrded to the 
member who initiates' the most 
new members. The drive is on 
— so start immediately.

And as for the dance — 
yes .. i t is only thirty-five
cents to enter this Acųuaint- 
aiice Dance to be giyen Sat- 
urday night — April 10. . l’ve 
said April ,10 and over 
again, because I don’t want 
lany of you young folk or faith- 
ful sponsors of Birute to miss 
būt on this grąjįd affair. Don’t 
fail to come and get acųuaint- 
ed with a 11 of the Birute mem
bers and their friends.

I couldn’t help but,overhear 
a bit of conversation about it 
at the rehearsal lašt Friday. 
Would you likę to 
too? • t.

“Boy! you ought to hear 
that orchestra!” said 
lis, chairman of the 
committee.
’ “Don’t worry, 1*11 be there!” 
replied Toots.

' “Me, too!” said Emily and 
Milly.

“Yes, and I think I have a 
grand chance for that member
ship drive,” said Walter. “Just 
wait till you see the group I 
gather in next Friday.’*

Well, we hope you succeed 
Walter, even if Edgar is try- 
ing to outdo you.

— Josephine Schultz.

atgal

gali-

rašėte, 
Roose- 
teismo

nuomonę įvairiais 
Rašykite trumpai 
ma).
KODĖL NE ŠAUKTI 
MASINĮ MITINGĄ

GERB. REDAKCIJA:
Jus trumpą laiką

kad reikia remti prezidentą 
veltą kovoje už aukščiausio 
suvaldymą. Jus taipgi talpinote lai
šką, kur prašėte siųsti kongresmo- 
nams, atstovų bute ir senate.

Ar aš galėčiau jums pasiūlyti, 
kad butų gerai sušaukti visų Chi
cagos lietuvių masinj mitingą? Aš 
manau, kad j tokj mitingą susirink
tų daug žmonių. Į j j butų galima 
pakviesti kalbėtojus, gal iš pačių 
kongresmonų, kurie pamatytų, kad 
paprasti žmonės, bent lietuviai, 
Aukščiausio teismo suvaldymui pri
taria.

Paskui, jeigu tokis mitingas bus 
sušauktas, tai gal ir kiti miestai 
paseks Chicagos lietuvių pavyzdžiu.

Ant to mitingo dar butų galima 
turėtų ir kalbėtoją ar kelis, kurie 
papasakotų apie streikus, kurie da
bar visur dedasi, žmonėms butų į- 
domu žinoti kodėl visi dabar taip 
streikuoja ir kas iš to gali išeiti.

Kaip ten nebūtų, aš esu šalininkas 
sumanymo, kad reikia šaukti masi
nį mitingą teismo reikalu. Aš ži
nau, kad kitaip žmonių neišjudinsi. 
Kol prisirengs jie laiškus rašyti, tai 
visa kova pasibaigs. Bet su mitingu 
butų geriau. Jiems butų galima 
nuodugniai ant vietos viską išdės
tyta ir butų galima smarkią rezo
liuciją priimti.

Aš manau, kad bus ir daugiau, 
kurie man pritars. Nes, mes visi 
darbininkai žinome, kad Roosevel- 
tas daugiau nieko dėl musų nega
lės padaryti. Jeigu jis bandys kokį 
įstatymą nustatyti, tai tas teismas 
jeigu jį nesuvaldys, tokį įstatymą 
tuojau panaikins. Tokio mitingo 
reikia dėl musų gerovės apsaugoji
mo.

Darbininkas,
Chicago, III.

SONOTONE
\ 66 E. Van Buren

JAU EINA
MIDWEST PREMJERE

“Spain in Flames”
Gyviausis dokumentas bet kada 

paveiksluose matytas!

Tiesiai iš civilio Karo Fronto
Kainos 25c iki 2 v. p. p. 

35c iki 6:30 vai. p. p.

hear it Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

kištų bylas ir turiu pasakyti, kąd 
man jie labai patiko.

Jis taip gabiai ir taip gražiai vis
ką išaiškina, kad taip gerai daly
ką suprasti, kaip tenai pat teisme 
buvęs. Tikrai baisu, kaip ten Rusi
joje žmones 
vien už tai, 
ką nors.

Dar kartą 
rašęs Šitokj 
pagal musų

Šaudo be jokio reikalo, 
kad Stalinas užsimano

ačiū P. Grigaičiui. Pa- 
laišką, aš veikiausiai, 
tavorščius, palieku,

Trockistas, 
Chicago, III.

DĖKOJA REDAKTORIUI 
Už STRAIPSNIUS 
APIE TROCKIO BYLĄ

GERB. REDAKCIJA:
Pavelykite man pasakyti ačiū ger

biamam redaktoriui, P. Grigaičiui. 
Skaičiau aš jos traipsnius apieTroc-*

Te Gyvenimas 
bus Meilingas

Su

• Šakelėmis Žydinčiomis
• Pavasario B u ki e t a i s
• Žiedeliais prie Šalies

VELYKŲ SEKMADIENĮ, KOVO 28-TĄ

• PAŠAUK SAVO GĖLININKĄ

Ben Mo- 
dance

Mrs. Mary Liibartie- 
nė naujame bizny
Mrs. Mary Lubąrtienė pir

miau užlaikė taverną antrašu 
2042 So. Halsted St. Dabar tuo 
pačiu antrašu ji atidarė visai 
naują bizni, būtent saldainių, 
icigariį, minkštų gėrimų krau
tuvę. Toj vietoj kartu yra ir 
p. Frank Naumąnt, laikrodi
ninkas, kurs taiso senus ir 
parduoda naujus laikrodžius ir 
laikrodėlius. P. Lubąrtienė yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narė.

— VBA.

R. and R.
RADIATOR * BODY

COMPANY
Įsteigta 1920

symas. Karų Malevojjmas.
3572-74 ARCHER AVENUE 

, Ląfayette 7688^88
H. C. Reichert, F. Reuther, Jr.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

Run Sere 
7 $7.40 t 
15 tonas

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už tonų. 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 LĄFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

Pocahontas Mine 
5 tonai ar daugiau

Smulkesni $7.15

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

Screened 
tonas

LIGONINES— 
HOSPITALS

TAVERNOS

• SVETAINES
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Remkite savo apielinkes

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose, Raudongyslės 
trvdymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

s 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.

• RĘSTA URA NT AI

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutard Bitens yra vienas iš ge
riausių Riterių 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 visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31at Street 
A 4. NORKUS, Savininkas 

Tol. Victorr 0670

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicago, III.

CHICAGO. TLL
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

MM A' J*
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PASARGADARO PLANUS HAYMARKET SKERDY 
NIŲ 50; SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMUI

Sekmadienį įvyks Chicagos darbo unijų ir 
pažangių organizacijų konferencija

Šįmet sukanka 50 metų nuo ternational Harvester Compa- 
kruvinų “Haymarket”' skerdy
nių, kurios įvyko gegužės 4 d.
1886.x

Tam tikslui Chicagoje bus 
rengiamos didelės iškilmės, šį 
sekmadienį Chicago Federation 
of Labor rūmuose įvyks unijų 
ir kitų pažangių organizacijų 
konferencija, kurioj bus išrink
tas komitetas.

ny) buvo streikas. Darbininkai 
turėjo pastatę pikįetus, bet 
ginkluoti bendrovės sargai ir 
mušeikos juos išvaikė.

Protestui prieš bendrovės 
žiaurų pasielgimų, darbininkai 
gegužės 4 d. 1886 sušaukė pro
testo mitingų, Haymarket ,aikš-

’ Ten susirinko didelės minios 
žmonių. Streikierių vadai ir 
unijų lyderiai sakė prakalbas.Iškilmes žadama rengti lap

kričio mėn. 11 d. Tų diena pen-j 
ki darbininkai buvo pakarti 0 1
“už bombos numetimų”. Kas 
bombų metė, nežinia, bet spė
jama,. kad tai buvo provokato
rių darbas.

1886 metais Chicagoje ėjo Iš' būrio darbininkų, policija 
didelis darbininkų organizavi- išrinko aštuonis darbininkus, 
mosi judėjimas, panašus šių Penki :buvo pakarti,, kitiems 3- 
dienų..judėjimui. gubernatorius Altgeld dovano-

McCormick dirbtuvėse (In- jo gyvybes.

sirodė policija, kuri ėmė darbi
ninkus vaikyti. Kilo riaušės. 
Kas tai metė bombų. Ji sprogo, 
užmušdama ne vien daug dar
bininkų, bet ir kelis policistus.

Skaitau už reikalų pranešti 
draugams, pažįstamiems ir vi
siems lietuviams, kad nuo ko
vo 17 dienos 1937 metų aš iš
traukiau savo laisnes kaipo 
Ėmbalmer and Funeral Direct- 
or iš Pavlavičių Undertaking 
Čo., paprastai žinomos John 
Pau*lawicz, kuris randasi 6823 
So. Westėrn Avė., ir nuo šios 
dienos aš daugiau neimu nė jo
kios atsakomybės Paulavičiaus 
biznyje.

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

gali, nes ji truputį perdidelė 
ir yra 23 metų amžiaus.
’ Su Ona tas nfegerai, kad jji 
labai mėgsta šokti, mėgsta iš
gerti ir vėlai namo pareiti.

Motina prašė, motina mal
davo. Bet nei prašymai nei 
maldavimai negelbėjo. Neras
dama kitos išeities* ji kreipėsi 
į teismų, kuris dalykų išrišo 
labai greitai1. Merginų uždarė 
kalėjiman išdirbti $200 pa
baudų. i

l----------------------- ----- ... . ■ -------------- . , -------- ----------- __ i..- ,, ------- ---
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Peoples Liquor Store
2646 West (>3rd Street

Tel. Republic 8841 •
r Didelis pasirinkimas visokios
J rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu,

1 nusipirks wholesale kainomis. ■
MMMm.a.MBHM   --ĮI— N
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Balsuotojai Nori F. 2“f.
D; Roosevelto Tre 

čiam Terminui
Įdomi Chicagos žurnalo 

ankieta

Chicagoje leidžiamas “kapi
talistinis” žurnalas “Fortune” 
,($1.00 kopija) pavedė ankietų 
tarp 5,000 žmonių, reprezen
tuojančių visas sroves ir visas 
“kliasas.”

Jiems buvo pastatytas klau
simas, ar nori prezidento Ro- 

trečiani terminui- 
pasisakė už trečių18.4%

*sinų ir sveikindavo jau- 
ir linksmų pavasarį.

Įvairus yra . ir patsai gėly
nas. Jų vardų čia sunkti ir 
suminėti. Tačiau Lelija jau 
seniai puošia Velykų altorių, 
Europoj ir architektūros raš
tus. Bet spalvos ir jų nevie
nodos. Žinoma, kad Galelė- 
jaus laukų Lelijos yra raudo
nos spalvos, tuo tarpu kai 
musų velykinę Lelijų yra bal
ta. Žinoma ir jos kilmė, bū
tent, prieš du ar daugiau šim
tų metų tūlas kapitonas, didis 
gėlių mėgėjas, jų parvežė iš 
.Japonijos ir pavadino Bemin
toje. Gi iš čia paskleidė po 
visų pasaulį!

Stanley J. Mitchell,
7755 S. Morgan St

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

RIG LUMP ..... .  . $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

balsavo.
Antikoje y*ra 'įsigyvenu^ 

tradicija, kad vienas žmogus

terminu.

Lelija* Velykų Gėlė
Parvežta iš Japonijos

Štai, jau ir Velykos — ta 
linksma pavasario šventė, o 
po Velykų pavasaris kaip,,ir v eta.

Nuo neatmenamų laikų 
žmonėse yra įsigyvenęs pa
protys sveikinti pavasarį; gė
lomis, puošti jomis savo gyve
nimų, dicvnamius ir panašiai; 
Vargu ar kas mano, kad bę 
jų. butų .galima kaip kįtaip.ap 
seiti. Įvairiose tautose, įvai-. 
riaią Uaikais, buvo savi ir gan 
įvairus papročiai. Essai, pavy
zdžiui, garbino pavasario dei-; 
vę Oestra, (Iš čia ir anglų 
Eastęr), o jai savo gilų religi
nį. jausmų pareikšdavo ' gėlė
mis, laukų ir miškų žalumy
nais. Toks tai buvo gilus se
nas žmonių jausmas, taip, jie 
pareikšdavo savo dėkingumų

Pristato j Valgyklas Visokios rų 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi 
(limas MUSŲ SPECIALYBĖ, 
3239 So. Halsted St 

Tel. VICTORY 2031-2

Urba Flovver Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms-— 

r Bankietams—Laidotuvėms— 
Lr Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 Sb. Halsted ■ Street

Tel. BOULEVARD 7314

Onos Išlupti Negalė
jo — Ji Truputį:Per 

Didelė
Motina pasišaukė teismą

■ talkon.

“Norėčiau jų mušti” skun
dėsi Mrs. Mozovvski moterų 
teisme. Bet Onos mušti neiš-

Tel., Ganai 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

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

EGG . ............
NVT
SCRĖENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR
I PRIEMIESČIUOSE
PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

Tel. KEDZIE 3882

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

iii prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKSlS, PROP.

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

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547

CLASSIFIED ADS1.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už bartenderį 
—esu turėjęs savo karčiamą; turiu 
daug draugų. Esu teisingas ir turiu 
geras rekomendacijas, šaukite Tel. 
Pullman 3010. Klauskite Charle.

Help VV^nted—Malė
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
taisymo senų drabužių. 3608 South 
Halsted St., Boulevard 3243.

REIKALINGAS SHEARMONAS 
r Tourch men ir patyręs pagelbi- 

ninkas į Scrap Yardą.
2463 So. Loomis St.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant vištų farmos. Atsi
šaukite tarp 9 ir 12 Antradienio ry
te. $10 į mėnesį ir pragyvenimas. 
5734 So. Talman Avenue.

ONA PELDŽIUS, 
po tėvais Mitchell

JANITORIUS ir žmogus viso
kiam namų darui, 1 kambarys, vir
tuvėlė ir maža alga 4058 Ellis Avė. 
Pašaukit Atlantic 4885 nuo 8 iki 2.

Help Wanted-—Feniale
Darbininkių reikia

TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Business Chances
Pardavimui Bicniai

—O

BARGENAS ' — PARSIDUODA 
TAVERNA pigiai, pardavimo prie
žastis—liga. 3842 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA 
Biznis išdirbtas per daug metų Par
davimo priežastis — liga, šaukite 
telefonu, Hemlock 5426.

—O—

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
dėl šeimyninės nesantaikos. Jus ga
lit pirkti šį pilnai įrengta restauran- 
i už labai mažą sumą, ši vieta ran

dasi kotelio budinke, kur restauran- 
tas ištikrųjų reikalingas. Gali būti 
sutvarkyta ir išmokėjimais, štai jū
sų proga, jei veiksit greitai. Kreip
tis 1837 So. 49th Ct.» Cicero, III.

PARSIDUODA TAVERNA — ge
ras kampas. 3901 Archer Avenue. 
Geras pardavimo pamatas.

(Skelb.).

Kviečia nukentėju
sias Pamatyti “Ma
skuotų” Piktadarį

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

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

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

Užpuldinėja* ir žudė Chicago 
Lawn apielinkėje

j VELYKŲMSU,
. SKANUS IR PIGUS VELYKOMS 

KUMPIAI; - TAIPGI .VIŠTOS, žA-? 
$YS, ANTYS IR KITI“ “' VISOKIE 
SKANĖSTAI, KAS JUMS TIK VE
LYKOMS REIKALINGA.

Ateikite pąs
sA. ŠIAUČIUVĖNĄ, ! 

GROSERNĖ IR BUČERNĖ 
4438 So. Hermitage Avenue.

Chicago, III.

Policija vakar šaukė įvairias 
Įnoteriškes nukentėjusisa nuo 
užpuolikų pamatyti “maskuo-, 
to” žmogžudžio kūnų -apskričio, 
ligoninėje. Policija nori nusta
tyti kiek prasižengimų ir ku
riuos prasižengimus jis papildė, 
i Piktadaris buvo nušautas už
vakar rytų, kuomet jis bandė 
užpulti du detektyvus i prie 67 
ir Keelcr avenue. 
ten buvo pastatyti 
laukti pik tarano, 
“meilužiais”.

Paaiškėjo, kad
įra Louis Ebert, 27 metų sū
nūs, Henry Ebert Sr., 5245 S. 
Tripp avenue.
Į Jis buvo suimtas po to kai 
išgėdino Chicagos rabino dūk- 
terę, Arina Weiner. Jis nušo
vęs moteriškę, Mary Irwin, 
miesto policisto žmonų.

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 
; NEVARTOTŲ .

U ANTANAS GRAIBUS
•Q. Persiskyrė sų, šiuo pasauliu 

kovo 24 d., 2:00 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukus 66 m. amž.,

n gimęs Panevėžio apskr., Ska- 
‘^piŠkįo miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didėliame nuliųdirųe 

moterį Elzbietą, po tėvais Lu- 
košunaitę, dukterį Bronislav^ '1 
(Užtupienę, ir žentą Kazimierą*?- 
anūkę Aldoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 561 West 
,14th St. Laidotuvės įvyks pir- ■ 
mad., kovo *29dieną, 8:30 vai.

.ryto iš namų į Dievo ApveL 
’zdos parap. 'bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 

'už velionio sięlą, o iš ten bus' 
-nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
mpines. . „ į : , - ,.
į Visi Ą. A. Antano Graibaus 

k giminės, ! draugai į? >Xhžįstžlmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

miyvauti ląįdotuvėsę; ir. suteikti H Į 
•7jam paskutinį patarnavimą ir ■ ■! 
^atsisvelkthimą^5 1

Nubudę, liekame: '
Moteris, duletė, žentai ir J 
giminės*;

m Patarnaują, laid* dir. Lącha- 
į; wicz ir Sūriai, Tel. Canal 2515 a

L*'-

‘į$ $ fc>liK

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 d., 12:30 vai. po pietų 
1937 m., sulaukus 46 m. amž., 

’l gimus Tauragės apskr., Bata- 
t kių parap., Beldainių viensėd.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Martiną, 3 sūnūs: Albert, 
^Emil ir Oscar ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
k 3307 Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 27 d., 2:00 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į 

-Concordia kapines.
Visi A. A. Ona Peldžius gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-

, lyvaj|tL^kį^tuvėse ■ ir . suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 

/atsisveikinimą.
■ ' ■ ■■-*■ . ■ ■ ’/ ■ -• • •■'■-■. .

Nubudę liekame:
Vyras, sunai ir giminės.

‘Patarnauja laid. dir. S. P. Ma- 
> žeika, Tel. YARDS 1138.

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

Real Estate For Sak
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA GROSERNĖS IR 
BUČERNĖS biznis—Turi būt par
duotas į 5 dienas—Antano Dišiaus 
vieta, kuris dėl netikėtos mirties 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Atsi
šaukite pas administratorių.

PAUL M. SMITH, 
4631 So. Ashland Avenue. 

arba 4177 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2235

Detektyvai 
budėti ir 

Jie pozavo.

nušautasis

SUSIRINKIMAI
' f . ’ , .

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos cenlralės 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 atsiskyrimų nuo 
Socialistų Partijos. —Sekretorius.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija laikys susirinkimų penk
tadieny, kovo 26 dienų, 9 valanda vakare daktarų Strikolio 
ir Vezelio ofisuose adresu 4644 South Ashland avenue.

Valdyba.

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS
i JOHN GAUBAS

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

MONARCH LIQU0R COMPANY 
3529 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

PRIMESTU 
DRABUŽIU 

K A U T U

$0.50
^^Waugščiau

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU

PARKWAY 
TAILORS

; VIENINTĖLĖ KRAUTUVĖ — 
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

t JONAS FILIPAVIČIUS
/Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 d., 4:00 vai. ryto, 1937 
' m., sulaukęs pusės amž., kilęs 
Oiš. Vilniaus, Švenčionių apskr., 

Tverečių parap., Daktarų 
, kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
.> Paliko dideliame nubudime 
; moterį Magdaleną po tėvais 
a Kizįįaitę, 2 dukteris: Anelę ir 

Virgima, sūnų Antaną, pus
brolį Adolfą, Baužą ir jo žmo
na Petronėlę, pusseserę Anelę 
Belinienę, švo^erį Antaną o 

-T aetuvoję seserį Mari joną, bro-' 
brolį Juozapą ir 2 brolienes. 

■a Kunas‘ pašarvotas 10506 Ed- 
$brooke Avė., tel. Pullman 2533 
y Laidotuvės įvyks pirm., ko- 
£vO 29 d,, 8:30 ;val. ryte iš na- 
/mų i Visų šventų parap. baž- 
$ny$ią, kurioje atsibus gedulin- 
.|gos pamaldos ūž velionio sie
kią, o iš ten bus nulydėtas į Šv.
- Kazimiero kairfheš;11

Visi A. A. Jo,no Filipavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 

;Įesaf nuoširdžįai kviečiami dar 
jt'lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
\ jam paskutinį į patarnavimą įr 
f atsisveikinimą.' /Nuliūdę liekai: 
£ " 
f: Moteris, dukterys, sūnus ir 
rfgiminės.
$ ' ■ 
c Patarnauja laid. dir Lacha-*

■ vviez ir Sunai, Tel. Ganai 2515

1 ŠEIMININKĖ AR TARNAITĖ— 
.20-35, atsakanti ir patikiama, gy- 
lytojaus namai, savas kambarys, 3 

'šeimoj, asmeninis išsiskalbimas tik
tai, $8, liudymas. Haymarket 2211.—--- ---;--

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

* Ardmore 0662.

PATYRUSI MERGINA AR MO
TERIS bendram namų darbui pri
žiūrėti kūdikį, lengvas skalbimas, 

'būti, $7; Rogers Park 4389.

REIKALINGA PATYRUSI mergina 
prie abelno namų darbo, mylinti 
vaikus, geri namai nuo $5 iki $6 
savaitei, šaukite Beveply 1311.

JAUNA MERGINA namų darbui, 
nėra skalbimo nė virinio, geri na
mai, savas kambarys, vana, $6;

Fairfax 4105.

Financial
Finansai-Paekolne

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE

4 flatų, kampinis naujas $12,350.
3 flatų po 5 kambarius, naujas
....... -..........................................$95$. ■

2 flatų 5 karhbarių plytų veneer 
...............1.................................. $5500

2 flatų medinis .......... 2950
Moderniškas cottage, apšildomas, 

su garažu ...............   $3000
Kitas medinis cottage .....   $2600

BRIGHTON PARKE
4 flatų kampinis, naujas mūrinis

namas ..... ................................ $9000
2 flatų, naujas, 2 boileriai bunga- 

low stogas ............................. $5750
Arba mainysiu į bile ką.

2 flatų mūrinis, apšildomas po 6 
kambarius ................................ $5750

2 flatų po 5 kambarius mūrinis 
namas ......     $2,000

6 kambarių cottage, karštu van
deniu apšildomas ir 2 
aukšte, taipgi apšildomi

Pirkite dabar, nes vėliaus 
mokėti branginus. Teisingas 
navimas. Turime ir daugiau

KAZYS URNIKIS
4708 So. Western Avenue

.... $2,000 

kambariai 
..... $3200 

reikės 
patar- 
namų.

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

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

FurnisMd Rooms

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda namas su taver

nų. Biznis gerai išdirbtas; randasi 
geroj vietoj, apgyventoj lietuvių ir 
atų tautų. Pardavimo priežastis— 

moteris našlė. Atsišaukite 4527 So. 
\Ventworth Avė., Tel. Yards 2393.

3

RENDON kambarys vyrui arba 
vedusiai porai — garu apšildomas, 
telefonas ir visi parankumai. Tele
fonas Radcliffe 6144. Mrs. Alice 
Mitchell, 7755 S.Morgan St.

ANTANAS PARGAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

"kovo 24 dieną, 11:45 vai. ry- 
Ite, 1937 m., sulaukęs apie 65 
.; m. amž., gimęs Mažeikių ap- 
\ skrity, Viekšnių parap., Zibu- 
<*kų kaime.

Aųiėrikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

i moterį Barborą po tėvais Sa- 
' vickaitę, 2 dukteris: Viktoriją 
_ Gųžąųskicnę, žentą Juozą ir 

S^Bronislavą Rasiumienę, ir žen
gtą Leoną, anūkus ir gimines. 
$ Kūnas pašarvotas randasi 
42145 W. 23rd St.
Ų Laidotuvės įvyks pirm., ko- 
>>įvo 29 d., 1:30 po piet iš namų 
į?bus nulydėtas į Tautiškas ka- 

pines.
Visi A. A. Adomo Pargaus- 

^ko giminės, draugai ir pažįs
ti tami esat nuoširdžiai kviečia- 
įįmi dalyvauti laidotuvėse ir su
keikti jam paskutinį patarna- 
sivimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, dukteryš, žentai 

X giminės.
r̂ Patarnauja laid. dir. Lacha- 
f.wicz ir Šunųs, tel. Canal 2515 C*

ir

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

RENDON OFISAI, renda pigi, 
pietrytinis kampas 51 ir Ashland 
Avenue. Kreipkitės 5101 So. Ash
land Avė.,, Tel. Boulęvąrd 1700

M jscęĮlaneoųs
Įvairus

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800.
i TUPIU PARDUOTI REFRIGE- 
■RATORIŲ, plauhamą mašiną, ir va- 
icuum cleaner pigiai.

2641 West 71st Street.
į Vartoti Automobiliai
t 1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
/šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
fha.ll 8000. _____ _

FurnUure & Fixtufes
Re landai-Įtaisai

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

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

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITĮS GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE
SAT GERE LIETUVIŠKO KRUPNIKO; TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Mihe&linuor Co.
FRANK VIŽGARD, Savininkas-

4611 So. Ashland Avenue, Phone ^Boulevard 0470 
MES PARDUODAte TIK Į TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. 

TAVERNAMS'I KITUS MIEŠTUS.'ORDERIUS SIUNČIAME .'EKSPRESU
.i   .. i i ■■■- ............................................. .... i.       

H

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

mbmis išlygomis.
•$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20-r-$2č
$150 Amer. Orient kaurai ,$30—$35 
"$135 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNĮTURE 
5746 So. Ashland A^e.____

/■'...............................

NUOSAVYBĖS
RENDOS KĮIiA

Dabąr geras laikas .; 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

i
Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

PARSIDUODA 40 ^KRŲ 
MA arti Irons, Michigan 
dirbamos, arti mokyklos. 
$1200.

JOE YUODSNUKIS, 
611 Lewis St., Rockford,

FAR-
- 20 
Kaina

III.

SUMUŠK AUKŠTAS RENDAS
Šekit minią. Del dirbančiųjų 

arti Clearing (kaip 9 miesto lotai) 
orie naujo kieto kelio, elektra yra. 
vedama be mokesčio, mokykla arti, 
letoli 63-čios karo linijos. Taksai 
kraštutiniai Žemi (už miešto), $475 
reikalinga $100 cash. 1739 So. Hal
sted St., Box 589.

NAUJIENŲ 
GARSINIMAS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU*

CANAL 8500
Mugu apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji* 
mus duodame gerą nuo
laida.
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. \i NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ketvirtadienis, kovo 25, ’37
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EXTRA! STRAUKAS LAIMĖJO! ĮSTATY
MAI DAVĖ APR0BAT4 JO REZIDENCIJAI

Pasibaigė po teismus tąsomo 
lietuvio vargai

Pasibaigė Stanley Strauko 
vargai! Nebereikės jam slapsty
tis: nebereikės kaišioti galvą 
iš kampų ir žiūrėti ar nelaukia 
kur mėlynšvarkiai, kad jis ga
lėtų parėpti namo; nebereikės 
jam rūpintis apie tai, ar kar
tais parėjęs “namo”, narną be
ras daikte.

Jis laimėjo. Laimėjo prieš 
susiorganizavusias turtuolių 
spėkas, kurios jam pastatė ul
timatumą, kad jis turi pasista
tyti arba $9,000 rezidenciją, ar
ba turi nešdintis su visu savo 
namu kur kitur.

Teisėjas TIarold O’Connell 
miesto teisme pasirodė miela- 
širdingas. Uždėjo jis aprobatą 
ant tos reizdencijos, kuri su
kėlė tiek daug triukšmo, palai
mino Strauką ir šeimyną lai
mingam gyvenimui; perspėjo 
kad turi jis įsivesti ir sanitari

nius vamzdžius ir šviesas, ir 
tuo ilgai nusitęsusi ginčą už
baigė.

Paskutinį Kartą!
Daugelis jau žino smulkiau

sias smulkmenas apie Strauko 
rezidencijos ginčą, bet paskuti
niam jau kartui čia atpasakosi
me svarbiuosius faktus, kad 

'nežinantieji žinotų apie ką gin
čas ėjo.

Turi Straukas žmona ir turi
I *■

du vaiku. Turi jis ir lotą prie 
9917 So. Union avcnue. Bet 
prieš porą metų neturėjo Strau
kas darbo.

Turėdamas lotą, turėdamas 
krūvą visokių lentgalių ir daug 
laiko, jis sumanė ant loto susi
kalti bakūžę. Pigu bus gyventi, 
nereikės nuomos mokėti, Strau
kas galvojo.

Straukas jautė, kad ant savo 
loto jis gali taip šeimininkauti 
kaip jis išmano. Pradėjo jis iš 
lentgalių statyti namą. Pasiro
dė, kad jis klydo. Apielinkė; 
namų savininkai pagrūmojo 
liautis namą statyti. Paaiškino 
jie, kad pagal restrikcijas, na
mas toje apielinkėje turi kai
nuoti nemažiau $9,009. Nusi
juokė Straukas. Pasišaukė jis 
kelis talkininkus ir namą be
veik pastatė į vieną naktį. Tur
tuolių apmaudas nežinojo ribų, 
kai sekantį rytą atsikėlę jie 
pamatė naująją “rezidenciją”.

Ėmė jie varantą paskui va-j 
rantą prieš Strauką. Tampė jį 
iš vieno teismo į kitus. Kartą 
net uždarė kalėjimai trims sa-' 
vaitėms. Išėjęs į laisvę Strau
kas nežinojo ar ilgai galės ta 
laisve džiaugtis.

Bet dabar, dabar tos dienos 
praėjo. Nebebus vargų, nebe
bus rūpesčių. Laimingai Strau
kas gyvens savo rezidencijoje, 
žinodamas, kad, pagaliau, teisy
bė paėmė viršų.

Su geriausiais linkėjimais 
prisideda' ir

Nusikamavęs Reporteris.

Importavo Daug 
Skanėsių iš Lietu

vos Velykoms
’ f

Baltic Import Kompanija pasi
ruošusi aprūpinti lietuviškus 
stalus.

šįmet Chicagos lietuviai ga
lės velykinius stalus papuošti 
įvairiais skanėsiais iš Lietuvos.

Julius Rakštis, savininkas 
Baltic Import Company, prane
ša, kad jis turi atsitraukęs Lie
tuvos kumpių (pienie ham ir 
ham), Lietuvoj gaminto “ba'ck- 
slein” sūrio, žąsų kepenų 
“pašte”, ir visokios rų'šies gry
bų: džiovintų ir konservuotų.

Be «to, p. Rakštis persitraukė 
įvairių rųšių lietuviškų saldai- 
nių. ’

Produktai parduodami urmu 
krautuvėms, taipgi pavieniems 
pirkėjams. Baltic Import Com
pany ofisas randasi kartu su p. 
Rakščio vaistine lies 1900 So. 
Halsted street.

Pervartas
_ ___ , » I

j Lietuvių Socialistų Sąjunga 
Amerikoje jau gyvuoja virš 30 
metų. Per tą laiką ji yra daug 
nuveikusi lietuvių tarpe kultū
ros, apšvietos ir politiško susi
pratimo dirvoje. Dauguma šian
dieninių visuomenės darbuoto
jų, progresyviškiausių ir veik
liausių žmonių, anksčiau ar vė
liau yra buvusių Socialistų Są
jungos narių, žodžių, sąjunga 
daugeliui yra pasitarnavusi kai
po mokykla visuomeniniame 
darbe.

Vėliau, apie 1916 melus są
junga prisidėjo prie Amerikos 
Socialistų Partijos, ir buvo nu
matoma, kad lietuviai ga'lėš ak
tyviai dalyvauti, darbuotis ša
lies politikoje^ kuomet iki to 
laiko daugiau dirbo tik kaipo 
propagandos organizacija.

Nors oficialiai sąjunga So
cialistų Partijai priklausė jau 
•apie 20 metų, vienok Amerikos 
politiškoje darbuotėje iki šiol 
iš tarpo sąjungiečių nei atskiri 
nariai, nei kuopos, net ir pati 
sąjunga jokių žymių rezultatų 
neparodė. Faktinai pasiliko, 
kaip ir pirmiau, tik propagan
dos, apšvietos ir kultūros orga
nizacija. Vienok nariai, pri
klausydami sąjungai, turėjo 
mokėti duokles į Partiją, kuri 
už sumokėtas duokles Sąjungai 
nieko negrąžino. Gi savitarpi
niam darbui Sąjungai neliko 
lėšų, kad galėtų išvystyti pla
tesnę darbuotę.

Tat paskutiniuoju laiku Chi
cagos centralinėj kuopoj pakel
ta klausimas: ar Sąjungai ver
ta priklausyti į Soc. Partiją ir, 

visas narių duokles sumokant 
ten, pasilikti pačiai bejėgei ką 
nors veikti savarankiškai? Pri
pažindami, kad Partija suren
kamas duokles suvartoja nau
dingam tikslui, tarpe Amerikos! 
darbininkų vesdama politinę 
propagandą, mes kaipo sąjun- 
giečiai ir toliaus pasižadame 
remti Partiją jos darbuotėje. 
Bet tuomi pat laiku mes nori
me ir patys daugiau veikti tar
pe lietuvių, kas prie dabartinės 
padėties negalima dėl stokos 
pajamų.

Remdamasi šiais motyvais 
Centralč Kuopa įteikė Pildoma
jam Komitetui įnešimą, kad jis 
apsvarstytų ir, radęs praktišką, 
leistų kuopoms referendumu 
nubalsuoti atsimetimo nuo So
cialistų Partijos klausimą. Pil
domasis Komitetas tą padare, ir 
pasirodė, kad visos kuopos tam 
sumanymui pilnai pritaria.

\

Šį penktadienį, kovo 26 d., 
Centralč Kuopa šaukia savo 
narių visuotiną susirinkimą ga
lutinam balsavimui klausimo, 
ar atsimesti nuo Partijos. Susi
rinkimas įvyks “Naujienų” na
me 8 vai. vakare. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti ir tar
ti savo paskutinį žodį apie šį 
pervartą. —W. V. M-us.
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Prasidėjo Ambulan- 
sų Vaiky to jų Byla
Teisiamas žymus advokaltias 

Leo Tarpey 

Vakar kriminaliame teisme 
prasidėjo byla, iškelta žymiam 
advokatui Leo Tarpey. Jis yra 
kaltinamas užsiėmimu “ambu-

lansų vaikymu”, — “nelaimių 
raketų”.

Kartu su juo teisiama viena 
Edward Feeley, 2243 W. 71st 
street.

Prieš Tarpey ir Mrs. Feeley 
liudija James Valentine ir Ka- 
therine Valentine, nuo 7253 S. 
Rockwell street.

Rugpiučio 21 d. Valentine 
troku susidūrė su gatviakariu, 
prie Kedzie avenue ir Fillmore 
Street, žaizdų jis nepanešęs, 
bet advokato Tarpey atstovės, 
Mrs. Feeley, prikalbintas, už
vedė bylą prieš gatviakariu 
bendrovę, reikalaudamas nuo
stolių.

Valentine’ai prisipažino esą 
kalti, bet bus teisiami atskirai.

Cicero 
Raudonos Rožes kliubo me

tinis parengimas įvyks Velykų 
vakare. Tą vakarą parengimus 
kliubas suruošia jau per eilę 
metų.

Kaip metinei kliubo šventei, 
tai susirenka į šį parengimą 
daug žmonių, jų tarpe jauni
mo.

šiemet Velykų parengimui 
yra pasamdyti groti Jimmie 
Green ir jo orkestrą. Ta or
kestrą gros pirmą kartą Liuo- 
sybės svetainėj.

< & ' &

Velykos, Velykos — pavasa
rio šventės. Saulė jau šildo 
motiną žemę, gamta atbunda 
iš sunkaus miego, išlenda iš 
po sniego. Tik šiemet sniego 
mažai teturėjome.

Velykų laukia visi — nuo 
'didžiųjų iki pačių mažųjų — 
ir sunku pasakyti kurie laukia 
nekantriau. Krautuvių langai

išpuošti gražiais modeliais, 
margučiais, saldainiais ir gau
sybe zuikių.

Nežinau* kaip yra kitur, bet 
pas mus šeštadienio naktį prieš 
Velykas judėjimas nesustoja. 
Bažnyčia atdara visą naktį, 
vieni maldininkai ateina, kiti 
išeina. Draugystės Lietuvos 
Kareivių uniformų skyriaus 
nariai po du sustoję prie kry
žiaus, kardus išsitraukę serg
sti grabą. Kiti stebisi kareivių 
pasišventimu, nes stovėti visą 
naktį yra ne juokai. O kodėl 
(taip daroma?

čia, Amerikoj, to kitatau
čiai nežino. Tai yra paprotis 
atvežtas iš Lietuvos. Tačiau ir 
lietuvių tarpe Amerikoj jis ne 
visur praktikuojama. Amerikoj 
kiti Romos bažnyčios katalikai 
prisikėlimo ceremonijas atlie
ka šeštadienio ryte ir valgo 
(mūsą.

Ar kas nori, ar nenori, bet 
laiku'i bėgant bus užmiršti ir 
musų seni papročiai.

— D.

ATĖJO NAUJAS 
KULTŪROS

No. 2
T U R I N Y S :

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

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

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

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

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

Taipgi įdomus straipsniai apie Po- 
puliarj Mokslą. Naujų Knygų Ap
žvalga ir t. t. 144 puslapiai.

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Chrysler - Lewis Konferencija -^Didžiulė Demonstracija Detroite

CHRYSLERIO GALVA— 
AValter P. Chrysler, Chrys
ler automobilių korporaci
jos viršininkas, kuris kon- 
feruoja su darbininkų va
du, John L. Lewis.

SUVEDĖ Į DERYBAS— 
Michigan gubernatorius, 
Frank Murphy, kuris kaip 
ir General Motors streike, 
taip ir šį kartą suvedė 
Chrysler viršininką ir 
streikierių vadą į derybas.

DARBININKŲ VADAS— 
C. I. O. viršininkas, John L. 
Lewis, kuris htstovau j a 
streikierius Murphy sušauk- 
toj konferencijoj su Chrys- 
leriu.

. NUŽUDYTOJO BROLIS“MASKUOTAS PIKTA- 
DARIS” — Louis Ebert, 27 
metų, “maskuotas piktada
ris”, kurį policija nušovė 
Chicagos Southsidčjc- Jis 
nužudė moteriškę ir išgė
dino merginą. Buvo eks-ka-

—-Henry Ebert, nužudyto
jo brolis ir pavyzdingas 
vyras ir tėvas. Sužinojęs 
apie brolio mirtį, pasakė, 
kad visiems gal bus ge-

Naujienų-Acme Photo Naujienų-Acme Photo Naujienų-Acme Photo linys.

MILŽINIŠKA DEMONSTRACIJA DETROITE —Vaizdas Detroito miesto Cadillac Sųuare, kur apię 
10,000 žmonių susirinko masiniame mitinge, kurį sušaukė United Automobile AVorkers of America. Kalbė
jo unijos viršininkas Homer Martin, protestuodamas prieš “sėdinčiųjų” streikierių išmetinėjimą iš dirbtuvių. 

. Naujienų-Acme Photo

riau, kad jis negyvas.

SUKILIMO VADAI — Ispanijos sukilimo vadai. 
Gen. Francesco Franco ir gen. Martin Noreno tariasi 
apie naujus žygius, po kelių pralaimėtų mušiu.

Naujienų-Acme Photo

KAIP NUŽUDĖ PIKTADARĮ — Ant že
mės guli “maskuotasai” piktadaris, kurį 
nušovė detektyvai, William Ward (pasi
lenkęs) ir Stanley Lechert. Jie sustojo 
automobilyje, prie 57-tos ir Keeler ave
nue, pozuodami “meilužiais”. Piktadaris 
atslinko juos apiplėšti, bet jį sutiko keli 
šūviai iš detektyvų revolverių.

Naujienų-Acme Photo

SUŽEISTAS — Francuzas, sužeistas laike riaušių Pa- t
ryžiaus priemiestyje Clichy. Grūmoja priešams, kurie jį
sužeidė. Naujienų-Acme Photc




