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■ ■ ■ Vh H ■ ' 1 W ■ ■ ■ ■ ■Lietuva Paliuosavo Klaipėdos Sąmokslininkus
Velykų Amnesti 

ja Lietuvoj
Lietuva ateityje pasmerktuosius mirčiai 

marins nuodingomis dujomis
KAUNAS, kovo 28. — Lietuva nuo šio laiko pasmerktuo

sius mirčiai žudys nuodingomis dujomis, žudymas nuodingo
mis dujomis įvedamas patarimu prokurorų ir medikų, kurie 
skaito tokį kalinių žudymo būdą žmoniškesnių, negu korimą 
ar šaudymą.
VELYKŲ AMNESTIJA KLAI

PĖDOS SĄMOKSLININ
KAMS.

KAUNAS, kovo 28. — Pre
zidentė'Ari tartas Smetona va
kar pasirašė specialę Velykų 
amnestiją, kuriąją liko paliuo- 
suoti 47 žmonės.

Tarp paliuosuotųjų yra Klai
pėdos nacių vadas kun. Tadas 
Barton von Sass ir devyni ki
ti Klaipėdos sąmokslininkai, 
kurie buvo nuteisti ilgam lai
kui kalėjiman už sąmokslą at
plėšti Klaipėdą nuo Lietuvos ir 
prijungti ją prie Vokietijos.

Kiti paliuosuoti šiąja amnes
tija yra žmogžudžiai ir komu
nistai.

(Apie-poratfribtų atgal ne
toli šiinto Klaipėdos nacių Lie
tuvos kariuomenės teismo bu
vo nuteisti ilgiems metams ka
lėjimai! už sąmokslą ginkluoto 
sukilimo pagelba atplėšti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos ir 
prijungti jį atgal prie Vokie
tijos. Buvo teisiamos dvi na
cių frakcijos — sassininkai ir 
neumanininkai. Keturi teismų- 
jų buvo pasmerkti mirčiai už 
nužudymą pasienio 
Jesučio, I 
testavus, mirties bausmė jiems 
buvo pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos. Kalėjimo iki gy
vos galvos susilaukė ir nacių 
vadai kun. Sass ir Dr. Neu- 
mann ir keli kiti teisiamųjų. 
Kiti susilaukė mažesnių baus
mių. Nuo to teismo laiko pa
smerktieji naciai buvo laips
niškai liuosuojami iš kalėjimo, 
taip kad iki šio laiko jau di
delė dauguma nuteistųjų Klai
pėdos nacių jau buvo paliuo
suoti. Įskaitant ir dabar pa- 
•liuosuotus, kalėjime beliko tik 
keli Klaipėdos naciai, galbūt 
tik tie jų, kurie pasižymėjo te
roristiniais aktais ir žudymais 
savo priešininkų).

RUSIJOS SANTYKIAI SU 
PABALTIJO VALSTYBĖ

MIS GERĖJA.

Policine'plėšti Ukraina, 
bet Vokietijai užpro-j t

res. Estai žuvo gindamiesi. Ant 
rytojaus estai puolė rusus ir 
vieną rusą nušovė.

Metai atgal tokis pasienio 
incidentas būtų' sukėlęs aštrius 
kivirčius tarp Estijos ir Rusi
jos. Bet dabar tuojaus pradėjo 
veikti diplomatija, Rusija at
siprašė ir visas incidentas li
ko greitai užglostytas, Rusijai 
sutikus mokėti pensiją žuvu
siųjų estų šeimynoms. Estai 
gi mokės pensiją žuvusiojo ru
so šeimynai. Laikraščiai gi tik 
'keliomis eilutėmis pažymėjo tą 
incidentą.

Šis kaip ir daugelis kitų įvy
kių rodo Rusijos daug taikes
nį atsinešimą linkui Pa balti jos 
valstybių ir jos .norą, pagerin
ti santykiu^'tortlis valstybėmis 
ir Suomija. Rusija dagi visai 
nekėlė triukšmo dėl Latvijos 
areštavimo 160 komunistų ir 

: uždarymo MOPR (komunisti
nės tarptautinės apsigynimo ir 
kalinių šelpimo organizacijos).

Bet Rusijos santykiai su 
Lenkija nėra pagerėję.; Lenki
ja , yra skaitomą nacių! sąjun
gininkė, kuri su Berlynu są- 
mokslininkauja iš Rusijos iš-

KUR 20 ŽUVO

DEGANTIS LAUŽAS AUTOBUSO, KURIS {VAŽIAVO Į TILTĄ PRIE 
Salem, III., užmušdamas jame keliavusių 20 žmonių. Naiijienų-Acme Photo ....   ——. i    —•.......... *.  '   .‘...i.įij,.'   „ ■ , —■ , ,    ■   

Green pranašauja 
greitą išnykimą 
industrinių unijų
ST. LOUIS, Mo., kovo 28.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green kal
bėdamas tiltų ir geležies sta
tybos darbininkų unijos kon
vencijoje' visaip smerkė indus
trinio organizavimo komitetą 
ir pranašavo greitą to judėji
mo mirfįr kaip' išnyko' savo lai
ku buvę Stiprus judėjimai —- 
KnightS of 
k.

Labor, J.W.W. ir

judėjimai išnyko, 
Darbo Federacija

. “Visi šie 
o Amerikos.
pasiliko,- Išrodo, kad periodiš
kai meS tu r iine pergyventi 
šiuos eksperimentus”, sake 
Green. .

>

Italijai gręsia badas Japonija atsisako 
ir sukilimas

LONDONAS, kovo 28. — 
Sunday Referee paskelbė sen
sacingą žinią, kad Italijai grę- 
sia badas ir sukilimas.

Jau dabar Italijoje jaučia
mas didelis riebalų ir kitokio 
maisto trukumas, o neramu
mas viešpatauja net ir tarp 
pačių fašistųv- Moterys pasių
stų į Tspanijąv kareivių reika
lauja grąžinti Jų vyrus, o ir 
kiti vyrai sako, kad jie ver
čiau busią sušaudyti Italijoje, 
o ne Ispanijoje.

Unija užvedė bylą 
prieš Chrysler 

m korporaciją

apryboti karo lai 
vų kanuoles

TOKIO, kovo 28. — Japoni
jos Valdžia pranešė pasauliui, 
kad ji apginkluos savo karo 
laivus tokiomis kanuolėmis, ko
kios jai tinka ir neprisidės prie 
Anglijos pasiūlymo karo laivų 
didumą apryboti iki 14 colių.

. NE W YORK, kovo 28.'
Mrs. Saverio Vita, 28 m., . pa
gimdė kūdikį ketvirtame nėš
tumo mėnesyje. Kūdikis svėre 
tik 9 uncijas. Bet visgi jis iš
gyveno net 18 l/2 valandų. Gy
dytojai norėtų padaryti skro
dimą ir nustatyti priežastį to
kio nepaprasto reiškinio, nes 
tokie kūdikiai niekad tiek il
gai negyveno.

vie-5

su

RYGA, kovo 28. — Du 
tonijos pasienio sargai ir 
nas Rusijos kareivis liko 
mušti nesenai įvykusiame
sirėmime ant Peipus ežero le
do. Susirėmimas ištiko rusams 
perkėlus ant ledo sienos gai-
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ORHh
Chicagai ir apielinkei Tede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; vis dar ti^k pat šal-

Italija nebesiųsianti 
į Ispaniją “savano

rių” kareivių
RYMAS, kovo 28.; — Infor

muoti žmonės tikrina, kad Ita
lija užtikrinusi Angliją, kad 
Italija nebesiųsianti daugiau 
“savanorių” kareivių padėti 
Ispanijos sukilėliams.'

Tokį užtikrinimą buk davęs 
Italijos ambasadorius
Grandį Anglijos užsienio rei
kalų ministeriui Eden, bet pri
dūręs: “Jeigu ir kitos šalys 
itgi to nedarys”.

(Vėliau Rymas nuginčija šią 
žinią).

Dino

Reikalauja teismų 
nuosprendžio dėl ne

darbo apdraudos

Motina nužudė 3 
dukteris ir pati 

nusižudė

Reikalauja teismo priversti 
Chryslerį pripažinti uniją 
darbininku atstove.

Devyni angliakasiai 
žuvo dviejose eks

plozijoje

Sėdėjimo Streikai
Valstijų Dalykas

Prezidentas Rooseveltas nesimaišys į sė 
dėjimo streikus, sako šen. Robinson

WASHINGTON, kovo 28.— 
Po konferencijos su keturiais 
kongreso vadais, prezidentas 
Rooseveltas per daugumos va
dą senate, senate, senatorių 
Robinson, paskelbė, kad fede
ralinė valdžia nesimaišys į sė
dėjimo streikui.

Po dviejų valandų konferen
cijos su prezidentu Roosevel- 

’tu, senatorius Robinson pa
skelbė, kad federalinė valdžia 
neranda jokios galimybės mai
šytis į sėdėjimo streikus, nes 
tai yra grynai pačių valstijų 
'dalykas. Federalinė valdžia ga
li tik tada įsimaišyti, kada pa
liečiamas yra federalinės val
džios turtas, paštas, ar per
žengiami federaliniai įstaty
mai. Tokio įvykio dar nėra

buvę visuose ikišiol buvusiuo 
'se streikuose ir todėl federa 
line valdžia negalėjo į tuo: 
streikus įsimaišyti.

Manoma, kad šen. Robinsoi 
išreiškė paties prezidento nuc 
monę.

Kartu manoma, kad sėdėji 
mo streikai laipsniškai mažė 
ja ir užsibaigus sėdėjimo strei 
kui Chrysler dirbtuvėse, joki 
didesnio sėdėjimo streiko šių 
laiku nėra ir 
greitu laiku.

Nemanoma, 
jimo streikas
se, nors dabar jos yra pa ve 
'jingiausia vieta, iš kur gal 
prasidėti naujas didelis strei 
kas.

jo nenumatom;

kad kiltų sėdė 
Fordo dirbtuve

Lietuvos Naujienos
Už abortą 6 men. 

kalėjimo
Stato naują 4ent-. 

piuvę

tą, 
ko
'SU 
ta

abor- 
suti- 

kartu 
iškel

AURORA, III., kovo 28. — 
Mrs. John Martin, 25 metų, 
nusivedė ir nusinešė savo tris 
'mažas dukteris į bažnyčią, jas 
pakrikštijo laike velykinių pa
maldų ir paskui sugryžusi vi
sas paguldė ir, kaip išrodo, vi
sas tris pasmaugė. Po to ji 
pati pasikorė kitame kamba
ryje.

Mergaitės buvo 3 mėn., 2 
metų ir 3 metų amžiaus. Ne
gyvas jas rado atėję pasisve
čiuoti giminės. Jie sako, kad 
saužudės vyras yra išvažiavęs 
į Texas. Dėlei to ji labai rūpi
nosi ir veikiausia iš to pami
šo. »

J WASHINGTON, kovo 28.— 
'Generalinis /advokatas Reęd 
atsikreipė prie augščiausiojo 
teismo, prašydamas jį skubiai 
išspręsti konštitucionališkumą 
nedarbo apdraudos provizijų 
šocialio saugumo akte. Ypač 
prašoma skubiai išspręsti teisė
tumą to akto uždedamų 
sų. ‘ :.^’

Sukilėliai bombar
davo amerikiečių 

ligoninę ;

tak

SPRINGFIELD, Vt.,
28. — Du žmonės

kovo 
vyras ir

2 metų kūdikis — žuvo gais
re, kuris sunaikino jų namą.

Saulė teka 5:40, leidžiasi įDu kiti namo gyventojai skau- 
11. džiai apdegė.

-------- -—i—; ■ ■

BOSTON, Mass., kovo 28.— 
Bostono skyrius Ispanijos De
mokratijos Draugų gavo žinią, 
kad sukilėlių lėktuvai bombar
davo amerikiečių ligoninę prie 
Albacete, Ispanijoj, bet 17 
amerikiečių gydytojų ir slau
gių išliko sveiki.

Tai buvo 'antros sukilėlių 
pastangos sunaikinti tą ligoni- 
Się.

LONDONAS,” kovo 28. — 
Šiandie mirė žymus Anglijdš 
{skulptorius Henry Pegram, 74 
hietų.

i

DETROIT, Mich., kovo 28.— 
Walter P. Chrysler tęsiant de
rybas su John L. Lewis,- auto
mobilių darbininkų unija už
vedė bylą prieš Chrysler korp., 
reikalaujančią teismą privers
ti korporaciją pripažinti uni
ją visų tos korporacijos darbi
ninkų atstove.

Byla remiama Wagnerio dar
bo santykių aktu, kuris nusa
ko, kad unija, turinti daugu
mą dirbtuvėje turi būti pripa
žinta vienintele darbininkų at
stove kolektyvėse derybose su 
samdytojais.

1 Unijos skūhdaš sako,' kad 
Chrysler korporacija išleido į 
keturis metus $275,000 darbi
ninkų šnipinėjifhui ir organi
zavo kompanijos unijas. Uni
ja reikalauja, kad teismas už
draustų korporacijai tai dary
ti, taipjau uždraustų persekio
ti organizuotus darbininkus, 
nes tai yra priešinga Vagne
rio darbo santykių akto nuo
statams.

Derybos užsikirto.
LANSING, Mich., kovo 28. 

— Kaip išrodo, 'derybos tarp 
Chryslerio ir Lewis yra užsi- 
kirtusios. Dagi visuomet opti
mistiškas gub. Mūrphy, kuris sitaikymo. 
tarpininkauja derybose ir ku-: Svarbiausias nesusipratimas 
ris pranašavo greitą taiką, da- 'su Chrysleriu yra jo atsisaky- 
bar sako, kad tik tapo padary- ’mas pripažinti uniją vieninte- 
tąs progresas, bet1 atsisako le darbininkų atstove. 
“ •. h i . ‘ 1

i DUBOIS, Pa., kovo 28. — 
Netolimoj kasykloj ištikusiose 
dviejose eksplozijose žuvo de
vyni angliakasiai. Septynių žu
vusiųjų lavonai jau išimti iš 
kasyklos.

Kasykloj paprastai dirba 800 
angliakasių, bet šeštadieny jo
je dirbo tik 5 angliakasiai. Vi- 

’si penki ir buvo užmušti pir
mosios eksplozijos. Antroji ek
splozija ištiko už 35 minučių 
po pirmosios ir joje žuvo ke
turi angliakasiai, kurie buvo 
nusileidę į kasyklą gelbėti žu
vusius pirmojoj eksplozijoj.

Po eksplozijų kasykloj buvo 
kilęs gaisras, bet jį pasisekė 
greitai užgesinti.

KAUNAS. — žvirgždaičių v. 
Tupikų km. gyv. E. Deraške- 
vičaiė, tapusi nėščia, pasiskun
dė savo broliui, kad nusižudy- 
sianti. Tada brolis patarė jai 
kreiptis į Meistų k. gyv. Mei- 
zeraitienę, kad padarytų 

Meizeraitienė abortą 
padaryti ir jai už tai 
Deraškevičiais buvo
kriminalinė byla. Marijam

polės ap. teismas E. Deraš- 
kevičaitę, Antaną Deraškevi- 
či už patarimą ir K. Meize- 
raitienę nubaudė po 6 mėn. 
kalėjimo. E. ir A. Deraškevi- 
čius, prisipažinusius kaltais, 
nuo • bausmes atlikimo lygtinai 
atleido. E. Deraškevičiutę iš 
paskyrimo gynė adv. Krasau- 
'skas.

MAŽEIKIAI. — Iki šiol Ma 
žeikiuose veikė 3 lentpiuvės 
šiais metais užsienio mišk’ 
pirkliams. Mažeikių apylinkėj' 
supirkus daug miškų, lentpiu 
vės Tovas ir b-vė savininka 
stato naują lentpjūvę, kurio 
bus apdirbama anų užsienii 
pirklių miško medžiaga.

' Gerai veikia linų apdirbi
mo įmenė

Pereitų metų pabaigoje Lei 
bovičių įrengtoji linų apdirbi 
mo įmonė vis plečia savo veik 
lą. Čia įrengtas linų džiovini 
mas ir mynimas, kas ūkiniu 
kams sudaro daug patogumų 
šiomis dienomis pastatyta da 
viena moderniška mašina i 
priimta daugiau darbininkų.

Lenkija uždare 26 
žydus koncentra
cijos stovyklose

4 •' LODZ, Lenkijoj, kovo 28.— 
26 žydai liko pasiųsti į kon
centracijos stovyklas. Visi jie 
buvo areštuoti už komunistinį 
veikimą.

įspėti, kada galima tikėtis su-

Sumišę italai žudę 
savuosius; buvę 

ir maištu

sumišimas, kad 
išžudė šimtus 
pozicijos taip 
ir viešpatavo

VALENCIJA, kovo 28.—Su
imtas Guadalajara fronte maj. 
Antonio Lucciano sako, kad 
sumušus italus prie Brihuega, 
Guadalajara fronte, pasidarė 
tarp italų tokis 
jie per klaidą 
savuosių. Esą 
greitai mainėsi
tokis sumišimas, kad negalima 
buvo susivokti kur yra prie
das ir kur savieji. Jo paties 
pulkas pateko tarp dviejų ug- 
nų. Iš vienos pusės jį šaudė 
lojalistai, o iš kitos pusės — 
patys italai. Jis sako, kad ta
me fronte buvo vien italai — 
keturios divizijos, po 10,000 ka
reivių kiekviena. 

I
Kiti suimtieji sako, kad tarp 

sumuštų italų buvo kilę rim
ti maištai, laike kurių išžudy
ta šimtai kareivių. Po to ita
lai liko iškelti į kitą frontą.

Miškuose verda 
darbas

TRAKAI. — Pasnigus ir at 
siradus rogių keliui, miškuos, 
prasidėjo didelis judėjimas 
Ūkininkai skuba ne tik savi 
nupirktą medžiagą išvežti, be 
taip pat ir valdžios pagamin 
tą medžiagą. Dabar miškuose 
prie vald. medžiagos išvežim* 
į sandėlius, dirba apie 100* 
ūkininkų su arkliais.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Kiti Lietuviai Daktarai

AKIŲ SPECIALISTAI

<r» »i !>■

BAGDONO DU OFISAI

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES
1410 South 49 th Court

Ęoulevard 4089

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

arsinkitės “N-nose(Miestas ir valstija)

; Visose 
Vaistinėse

Atdara kasdien nuo 8’ryto iki 8 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų i . ‘ ’ t k ' . - t < • “•

Dairiai Gelbsti:
'. >’. . ,<■->, f, , ; -A ./ :■

Virvėti t
Vžkietejiino

Daugelis namų savininkų 
yra gavusių paskalas iš H. O. 
L. C. arba Home Ovvners Loan 
Cor

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINI.

11 -m '■»

LaMptųvra Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE ■ MIESTO 
‘ ’ DALYSE.

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

•* Draugijoj Nariai •

kiek vienas 
mėgsta pui-

GAblMA GAUTI VISOSE 
‘ TAVERNOSE

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tęlephone: Boulevard 2800

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdj No..... .......

Mieros .—............  per krutinę

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

2314 West Ž3rd Pljice '
SKYRIUS: 42-14 Kast 108th Street"I"!H I, I'i Jiu.į n .ii t —.................

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tiems vėl 
netekti namų, 

milžiniš- 
jimui 

savininku laike

Office 4670 Archer Avenue 
Tel. Virginia-1116 

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

Tėl.' Ldfayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

Reikalinga piges 
nių namų

LIETUVON 
eg'užės 12 cL 1937 
GUNARO HITE STĄR LĄIVU

4631 SOUTH ASHLAND .
Res.* 6515 So. Rock*vel
Telep’horie: RepOblic 1

< DENTISTAS 
" .LANDOS: 10 V. r. 

vai, pakaro. Treč ir sekm. p 
susitarimą.

4300 S. FAIRFTELD AVĖ. 
Tekinas LĄFĄYETTE 8016

Patys pp. Bląbai yrą rimti 
ir drąųgįšl^, žniųuįė^. Pirmiau 
4rg. į)ąbą£ bųyo duonos ke- 
įimo feiznjr ir' lietuvių tarpe 
"turi didelę pažintį.
; — Senas getras.

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

vik. Nedėlioj pagal sutarimų
Ofiso TeL: Boulevard 7820 * 

Namų Tel:: Prospect 1930

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

—■ BRIDGEPORTE
W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
. SAVININKAS
F. BŲLAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

Tom Taylor
18 mėnesiu 

senumo

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

Sesutei suknelė. Pa
siūdink it iš šilkinės materijos arba 
lengvaus batisto. Padabinkite šil
kinėj stugelėm. Sukirptos mieros 
2, 4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus mer
gaitėms.

.Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdŽid 
numerį pažymėti mierą ir aišr 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

šįvakar, 10:15 P. M, iš sto
ties tyus. transliuo
jamas nau'jas epizodas Ęąrtkų 
šeimynos gyvenimo.

šįvakar kalbės anglų kalbo
je raątiiiink^ Standard Fede- 
ral Įstaigos Ilelen Kučhinskaš. 
Jos kalba turėtą būti labai, 

»» į,, i 111 i, »>*- * - ■: ■. > ■»

Gerai lietuviams Žinomas per 3J 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Nrint, galima namus pasta
tyti dąyg, pigesnius ’ ir j uose 
įrengti visus reikalingus pa- 
rankumus. Tuomet jie butų 

Housing Ądininis,| ginami pi^ti. —VU. V. M.

R. and R.
RADIATOR & BODY 

čompany
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai 
symas. Karų Malevojimas.

35.72-74 ĄRęgER ĄVĘŽJUE 
Lafayetfe ’7688r^9 

H,C.Ęęichert;J^.—J. lUuthęr, Ji

Ckment J. Svilow 
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- tos lubos Tek CLNlral 1846

Mbfąue^te Park Ofisai:
6322 SOUTĘ WESTERN AVĖ, 

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

vai, vąhą-e ir nagai sutartį.

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
TrinerV Bltte* iVine Co. : 
54A 8. Wl» SA, PriertųBk
Vardao

Ą. Montvid, M. D
Wėst Tbwn‘ Statė Bank Bldg.

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

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park '3395 

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Šp- Hąjsted. S.t 

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

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

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

7 iki 8 vai. 2 Nedėl. nuo 10 iki >12
Re& Telephone I*LAZA 2409

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Ąkių Specialistas 
Palengvina akių 'įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo> akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skauo'-una akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atsiti
ktuose egzamiriaVimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė ątyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos mo 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

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS ’ 

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510
l • H r . . - T r . .. i

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residėhce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Tation, įųęį yęa fedęra- 
įstaigą. Susidariu

siuose, iš priežasties depresi
jos, aplinkybėse jie neįstengia 
sumokėti: paskirtų mėnesinių 

laiku 
gręsia pavojus ]

Valdžia paskyrė 
kas sumas pinigų, geltėj 
mažų namų, :
depresijos, kad jie neprarastų 
savo vienatinio turto — nuo
savus pastogės. Tat ir dabar 
valdžia neturi sau už tikslą 
tuos namus iš jų atmiti už ųe- 
sumokejimą reikiamų mokės-

A. A. SLAKIS 
advokatas 

111 W. Wasliington St
Room 737 

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

kuriuos pap- ' 
už mažą ai-j 

kišenė galėtų 
neapsunkin- 

Kuomet 
skriausti 

drabužiu ir j 
paranku- 

na- 
na- 

malonu-

nors pagelbėt), kad jie ne
prarastų nuosavybių- Vieni 
siulija pratęsti paskolas ilges
niam metų skaičiui, numaži
nant mėnesinius mokesčius; 
kiti sjulįja duoti metų arba 
įdyiejų, moratoriumą;, yra. ir 
i^itokių pasiulijimjų.
i Tat yra vilti^, kąd dai’ bds 
proga išgelbėti namus liuo 
atėmimo.

Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų tormcių, piano a r b: 
štorb. Pristdtoni- Ąnglis ir vežant dąiktus į ijchiis. mięstuš ir fąrmas.

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

YARDS 3408 ** HEMLOCK -5040

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DĘNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos' nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėredof pagal sutartį

pirmininkas yra
kiXns •Ųgtina^ '

njii’šįfite šįvakar pasiklausyti.
įląusytojas.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Ąkis 
: ištaiso

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

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

l^iicago, I
man imnaneli dykai

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC ĮMPORT CO. 

805 W. 19th Štręet 
Tel. Haymarket 3555

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

’ Phorie MIDWAY 2880

BPČELANp. — Juozapas 
Ęlaba^,’ 10715 So. Ąljcbigan 
avenūb, susilaukė daug svečių, 

W. V. M. kaip giminių, taip ir draugų, 
savo vardadienio proga. Visi 

I, susirinko vinčiavoti Juozą. Jo
Į; tavernoj prie draugiškų kalbų,

,1 gėlimų ir užkandžių, taipgi
prie geros muzikos gražiai lai
kas praleista ir visi tūrėjo good 
time.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St . 
„p^lCAGO, ,ILL.

z", g.-r.v. ■. >,rrryjM

NATĘAN IfcANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
: 470r SbŲTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS bišTOBŲTORlŲS

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

K. Jarusz .pr. C. J. Svęnciskas 
' DENTISTAS ’ '

Avė., 2nd ffoor t 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo-j 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetriė t r e a t- 
mėni ir magne- 
tie blankets h* 6t. ‘ 
Moterims ir mer- ‘ 
ginoms patari
mai dovanai.

DR . S. BI EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wesį 22nd Street
Valandos: nuo 1-^8’ ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califoniht Av^Ūje

Telefonas Republic 7868 •» ’ ••JI.

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi 
sisakykite vietą ant laivo.

Iš New Yorky į Cherbb.urgą per dienas,
9 iš, t0. ppr 27 vaM^ą I

Pamatysite1 Paryžių, Durtiną, tr kitus miestus be jokii
EXTPĄ IŠLAIDŲ! ' ,

220 svarų bagažo galite Vežtis veltui, o kas viršaus °t-.- 

reikės primokėti po 4c už svarą.
Laivakor.es iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa ) vie 

ha pusę $107.50—į abu įmsės $192.00.

NAUJIENV LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto o'jAas—127 N. Dearborn St. 
Ėamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Natnų ofisas—8323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

“ Tel. Boulevard'1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

|čių ląiku: nes tie žmonės ųe- įdomi jąųnunūį. Standard Fe- 
moka, kadangi jie uei^gali, įdarai raųddsi W^t Si
neturi kučm’ mokėtu dėjj, PQ ūųrąeriu 2334 So, Ęea-

šiuo tarpu suvięnytų Yals- vitt^gatve ir yra lėi^B?^ 
tijų 'kongrese yra įnešta eilė kM ^įmynos. išlandard Fede- 
bilių, kuriais tn- rą ‘ įstaigos

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Eederal ] 
tration išleidžia savaiųnį Du- 
letėnį, kuriaine gvildenama 
įvairus namų reikalai. Kovo. 
16 d., laidoje randame įdomų 
straipsnį apie “persipirkimą.” 
Ten sakoma, jogei namų bu- 
davotojai dalinai yra kalti už 
tai, kad nesistengia statyti 
namų pigesnės rūšies, kuriuos 
galėtų pirkti žmonės su ma
žais uždarbiais? Iki šiol stato
mieji namai didžiumoje buvo ’ mokesčių 
perbrangųs ir todėl tiek daug' 
žmonių turėjo skirtis su na
mais, nepajėgdami juos iš
mokėti.

Suprantama, 
žmogus geriau 
kius, puošnius, pilnus moder
niškų įrengimų, namus ir no
riai tokius perka; bet kon- 
trai.^oriai-budavotojai geriau 
publikai pasitarnautų, jeigu 
jie stengtųsi planuoti ir staty
ti tokius namus, • * ■ • » . ' • rasto darbininko 
gą dirbančio, 
išmokėti, perdaug 
dama jo šeimyn 
visai šeimai tenka 
save ir maistu 
kitais kasdieniniais 
mais, kad lik sukrapštyti 
mo mėnesinį mokestį, tai 
mas nebeteikia jok 
mo; jis pasidaro šeimos dės 
potas, jos kankintojas.

Miegokit SI

TRINER'S ELIXIR
OF BITTER W1NE

Z Birt ' '* S -V O • r W»

Ambulance 
ęątąwvi- 
iųas Dieną 
ir Naktį

SIRSUNUS ' '
” ' Tėt Pullman 5703

• ZOLP
' Phones Boulevard 5203

|"i 'Jįj'Įi'ft ■(<-,«-' 'U,iii.' i t.

SKUDAS
phone Mb-arpę 3377

1----------------------- -------------------—ULL± Uju

Phone Canal 251.5
Tel. PulJman 127Q

J s. P. MAŽEIKA
33^9 Litųanięa Avęųuę Phone Vards 1138,

... . ............... I11 1 ...........................""ffi j,.i n t it r ..j .. .i ■■ ■■ .-■> v T*'F T"1"?

b ,4 ■ ’įe***v\

t" Chicagos,
Cicero f

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

I. > v. j v ; ,t Aį;.

718 West 18th Stręęt; ;
■ jįjį ijiH A i , .įi 11

EZERSK
U0734 & Miehigan Avė.’ ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V Vi

AMBUkĄN©E J| gi

PATARNAVIMAS * S 6 
DIENA IR NAKTĮ ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 g 9 
4605-07 So. Heriuitagę Avė. X O

4447 South Fairfield Avenue N (J
Tel. ŲAĘ AYETTĘ 0727 I®

T N-r t- 1 -I tkopĮyęios vijoseJ—X įChieagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.ę. stoties, (1420 K.)—-Pranešėjas P; šfaltiihieras.

ęięėro Pįione Qicero 2109.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street i ' ‘

DR. V. A. ŠIMKUS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos ų,m» 2, ikt 4 ir nuo 7 iki 9

Vai.,’ Nedėliomis nūo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.: 

Tel, Boulevard 1401
OfiporTel. BdiHevard 5913

DR. BERTASH
75<į Wc,st 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Qfi$o valandos nuo’ 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis p’'gal sutartį
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD.

Tel. KenWbod>5107 ’

Laivakor.es


Pirmadienis, kovo 29, 1937 NAUJIENOS,..Chicago, J2. , ....

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Kaune

Medaliai ir ordinai. — Skautų ordinai teko Dr. Baltru
šaitienei ir Dr. želviui. — Amnestija kaliniams. — 
Voldemarui nėra pasigailėjimo. — Maršalo Yegoro- 
vo atsilankymas.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pas mus vasario šešioliktoji vykią ir savo sutartinomis dai- 
švenčiama, gana rimtai nusitei
kus. Tuo metu, kitur šios rų- 
šies valstybinės šventės, tai 
džiaugsmo ir linksmybių die
na. Tai nenuotsabu, juk šiemet 
sukako vos devyniolika metų, 
kaip Lietuva savo nepriklauso
mą valstybę atstatė. Tai dar 
vis kovų periodas, dar vis rei
kalingas tam tikras įtempimą, 
rūpestis, kad kas įgyta — išlai
kius, todėl dėl šitų apystovų, 
atmetus visa kitą, vasario še
šioliktoji praeina rimtoje nuo
taikoje. Tik sekančių metų va
sario šešioliktąją dieną Lietuva 
taps pilnametė, subrendėlė ir 
turės eiti atlikti garbingas ka
riuomenėje prievoles. Juk dvi
dešimt metų sulaukę skaitosi 
jau pilnamečiais ir tokie ima
mi visur į kariuomenę... Taigi, 
išeitų, kad sekančiais metais 
Lietuva pradės atlikinėti ka
riuomenės prievoles.

Vasario šešioliktoji Lietuvo
je pas daug ką sukelia visuo
met visokių lūkesčių. Vieni lau
kia juos ordinais apdovanojant, 
o kiti iš kalėjimų paleidžiant. 
Taip kasmet, taip ir šiemet, 
daug kas gavo visokių rūšių ir 
laipsnių ordinus, žinoma, kaip 
visuomet daugiausia jų tenka 
kariuomenėje tarnaujantiems.

Lietuvos skautai taip pat tu
ri savo pažymėjimo ženklus, 
tariant savos rūšies ordinus. 
Skautų svastikos ordinU be ki
tų apdovanota Pittsbufgho gy
dytoja Johaną Baltrušaitienė.

Reikia pasakyti, kad anuomet 
Lietuvoje viešėjusi Pittsburgho 
gydytoja Johana Baltrušaitienė 
savo 
tarp 
toju 
mus. 
daug kas prisimena energingą 
gydytojų J. Baltrušaitienę, ku
ri čia daug įvairiomis progomis 
nuoširdžių ir pilnų patriotizmo 
kalbų yra pasakiusi. Ir ne vien 
tik dėlto. Daug kas stebėjosi, j 
kad ši moteris šiaurės Ameri-! 
koje gimusi, tenai augusi ir nė; 
kartą nebuvo Lietuvą atlankiu
si taip gražiai ir taisyklingai 
lietuviškai kalbėjo. Į Lietuvos 
besimokinantį jaunimą ir j mo
kytoj i ją visa tai padarė dide
lio įspūdžio ir paliko neišdildo
mus gražius prisiminimus. Tad 
reikia manyti, kad Lietuvos 
skautai, norėdami kaip nors gy
dytojai J. Baltrušaitienei •atsi
dėkoti įsuko jai savo ordiną— 
skauto svastiką. Tokiu pat or
dinu apdovanotas ir amerikie
tis gydytojas A. Želvys.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad Lietuvos skautai yra pa
kviesti šiaurės Amerikos skau
tų pas save stovyklauti. Lietu
vos skautai į šią stovyklą jau 
dabar ruošiasi važiuoti. Visur 
kur tik iki šiol svetur Lietuvos 
skautai stovyklavo tenai paliko 
gerų prisiminimų ir įgijo daug 
pagarbos ir simpatijų.

Mat, Lietuvos skautai kitur 
išvyk*; labai kitataučius užim
ponuoja savo mokėjimu ir gebė
jimu gražiai išpuošti savo sto-

nomis.
Reikia laukti ir tikėtis, kad 

šiaurės Amerikoje atvykę Lie
tuvos skautai taip pat bus greit 
iš kitų savo kruopštumu iš
skirti ir pagirti.

Taigi, dar šią vasarą dakta
rė J. Baltrušaitiene ir daktaras, 
A. Želvys turės progos Šiaurės 
Amerikoje atsilankyti pas te
nai stovyklaujančius Lietuvos 
skautus.

Vasario šešioliktąja proga iš 
kalėjimo, bausmę dovanojus, 
išleisti aštuoni Klaipėdos kraš
to anuomet nuteisti hitlerinin
kai, kurie buvo teisiami Neu- 
mano ir Saaso byloje. Ta pačia 
proga atleisti nuo bausmės visi 
ikišiol kalėjime dar likę 1934 
metų birželio mėnesio ruošto 
generalinio štabo viršininko J. 
Kubilįuno sukilimo. Kaip jau 
žinoma, tuomet J. Kubiliūnas ir j 
jo artimiausi dalyviai buvo pa
smerkti mirti, o kiti iki gyvos j 
galvos, bet tuomet mirties j 
bausmė buvo pakeista kalėjimu i 
iki gyvos galvos ir dabar visai 
iš kalėjimo paleisti.

J. Kubiliūnas kalėjime net 
buvo parašęs neva romaną, bet' 
gi kurio veik niekas neskaitė. 
Vėliau J.. Kubiliūnas kalėjime i 
sėdėdamas stropiai agronomijos 
mokslus studijavo. Kitas stam
bus to sukilimo dalyvis pu'ki

y—*——

ninkas Rakštys kalėjime sėdė- pačiame skaičiuje ir socialdemo-jbQ viršininkai pradeda tarp Sa
damas visą laiką aktingai lietu- kratų lyderio inžinieriaus St. diliai Vnihaiia

d,

bet
pa-

pat

vių kariškoje spaudoje dalyva
vo ir šiaip jau kuo galėdamas 
savo karo žiniomis padėjo. 
Mat, jisai yra užsienyje baigęs 
karo akademiją, taigi karo mo
ksluose gerai nusimanąs.

Tai iš šio sukilimo dalyvių 
tik vienas profesorius A. Vol
demaras kalėjime pasiliko sėdė
ti. Nors jis daug kartų yra pra
šęs jam bausmę dovanoti, 
visi jo pareiškimai likę be 
sėkmių.

Vasario šešioliktąją taip
daug kam iš nuteistųjų ūkinin
kų bausmė sumažinta arba vi
sai dovanota, bet jų dar gana 
apsčiai vis dėlto kalėjimuose sė
di. Nuosaki politika išmintis 
reikalautų be jokio delsimo vi
sus nuteistuosius už buvusius 
jų streikus iš kalėjimo paleisti.

Bendrai kaip ir visuomet, 
vasario šešioliktoji praeina vi
sai oficialioje nuotaikoje dides
nėms masėms žmonių nedaly
vaujant ir visa opozicija iš tų 
viešų iškilmių nublokšta yra. 
Jau vien tik dėl to ji čia nega
li pasirodyti, nes jos visos or
ganizacijos yra uždarytos ir 
naujos veikti neleistos.

Vasario šešioliktosios Lietu- 
Vos nepriklausomybės aktas y- 
ra pasirašytas ir paskelbtas vi
sų Lietuvos tuomet veikiančių 
politinių srovių atstovų, tame

Kairio. Bet dabar jie politines, 
minties monopolistų yra nu
stumti ir jiems veikti, ne tik 
veikti, bot net rašyti ir kalbėti 
nėra kur. Kaip kas iš šių die
nų monopolistų, net mėgna juos 
įtarti, kad jie visuomet buvę 
Lietuvos nepriklausomybes 
priešininkai... Tai jau ne tik is
torijos faktų falsifikavimas, 
bet tiesiog ciniškas melas! ži
noma, tokiose apystovose ?šioji 
švente daug savo gerų privalu
mų praranda ir nesudaro to 'vi
suotino reikra'mo džiaugsmo.

Jau arti metai, • kaip i šioą 
šventes iškilmes mėginama į- 
traukti ir darbininkai. Bet šitie 
fašistinių gaivalų mėginimu pa
sisekimo neturi, žinoma, oficia
liai išeina buk tai darbininkų 
dalyvauta... Reikia padarytas 
šia intencija išlaidą', kaip nors 
pateisinti, tai statistai suranda
mi. Be to, darbo rūmai gi turi 
pasirodyti, kad jie ką tai vei
kia, ką tai daro.

Šių metų vasario šešiolikto
sios visų rėmesio centru buvo 
atvykęs iš SSSR raudonosios 
armijos generalinio štabo virši
ninkas maršalas Jegorevas. Vie
ni juo domėjosi kaip tam tik
ros valstybinės santvarkos at
stovu, o kiti kaip tam akru po
litiniu įvykiu.

Matote, kai generalinių šta-

vęš meiliai kalbėtis, tai reikia 
dairytis, ar kitur kas nors pa- 
hašaus nėra, šiuo tarpu kaip 
tik tai buvo. Kaip tik tuo pa
čiu metu į Lenkus buvo nuvy
kęs vokiečių generolas Goerin- 
gas.

Diplomatijos • kalba kalbant, 
jišial tenai buvo pakviestas me
džioti. Na, o SSSR armijos mar-

A

šąląs j Lietuvą atvyko atiduoti | Maršalas Jegorovas Lietuve*
revizitą Lietuvos armijos gene
ralinio štabo viršininkui...

• • «• —

Taigi, vieni pas kitus į sve
čius nuvažiavo, kaip sakoma, 
pasikieminėti... Lenką daromos 
Lietuvoje provokacijos dabar, 
dėl šitų vizitų, dar‘prasminges
nes tampa ir maršalo Jegorovo 
Į Lietuvą atsilankymas padary
tas, kaip-tik vasario šešiolikto
sios šventes proga...

j e nedviprasmiai nuoširdžia- 
buvo priimtas. Net daugiau 
nuoširdžiai, negu jis pats tikė
josi.

(Bus daugiau)

SUSTOK ir
PAGALVOK t
ĮDĖTI pinigai į šia ■
ŠPULKA NEŠA ..... .........

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN
Bank.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

GERKITE SKANŲ

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

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

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

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

ir brangiau. .zHELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Ganai 5063

$1.85
970
950 

$1.39
40

CHICAGOS IŠDIRBYSTES
Mes pristatome j visas laisniuotas 
vietas urmo (vvholesale) kainomis.

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

Patarnaujame bile laiku.

JULIUS TON Y
DISTRIBUTING C0MPĄNY 

1245 So. Michigan Avenue
JULIUS BASIUS Tel. VICT0RY 4686
TON Y ANDREWS

■•k ■ _____________ *•_____________ ■_

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

DR.O’CONNELL
232 SOUTH STATE'ST.

760 Muitam St> 
8234 Madhon St. 
4002 Madtam St. 
2567 MUwaukM Ar.

8320 Cottar. Gr»v»
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3136 Lincoln Ar.
6350 N. Clark St.

&-CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav.
1 (Juhicago Lietuvių Draugijos nariai) y*«q|

■ V '

kalbomis 
ir moky- 
prisimini- 
Lietuvoje

nuoširdžiomis
Lietuvos skautu 
paliko gražius 
Dar ir šiandien

pasiimkite gana jų su savim
»

Gopytighj 2937, MG&įTT TOBACCO COjLINIMENT

Kiekvienas džiaugiasi gaivinančiu 
lengvumu cigarete . . . kiekvienas 
mėgsta gerą skonį ir priimnų kvapsnį.

Tai šitie daigtai padaro rūkymu 
tikru malonumu.

Del visų gerųjų daigių, kuriuos 
rūkymas gali jums suteikti mes 
jus kviečiame pasigerėti Cbester-

. field Cigarėtais.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

i&sitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.
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Pusei metų ----------------
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A. D. Federaciją praleido pregą
Industrinės organizacijos, komitetas (C. I. (k} tu

rėjo netikėtai didelių laimėjimų automobilių ir plieno 
pramonėse. Dabar jisai pradėjo kampaniją tekstilėje 
pramonėje, po to eis į aliejaus gamybos sritį.

Kiek darbininkų, tapo, po C. I. O. vadovybe iki šiol 
suorganizuota, tikrai nėra žinoma, bet spėjama, kad, 
unijos,, kurios remia industrinį komitetą, kartu su nau
jais automobilių ir plieno unijų nariais sudaro zarmiją 
iš dviejų milionų darbininkų.

Jeigu komitetui seksis taip ir. toliaus, tai pirma ne
gu pasibaigs šis judėjimas, ta organizuotų darbininkų 
armija, gal būt, padidės dvigubai.

Kokia tai butų didelė jėga, jeigu visi šitie darbinin
kai butų susijungę viename unijų sąryšyje!

Bet Amerikos Darbo Federacijos viršininkai pralei
do; progą. Užuot paėmusi i savo raukas organizavimą 
darbininkų masinės gamybos pramonėse, Federacija su^ 
sipyko su tomis savo unijomis, kurios reikalavo, kad 
tos pramonės butų organizuojamos. Prieš dešimtį metų 
su viršum F^derącij(^ Yądhįi lįjuyo akylp^i^it. Ji^patys 
ųorėjcį sdoriganiz.uoti plieno pramonę ir buvo ’paskyrę 
tosterį Šitą sumanymą vykinti.

Tuomet kova su plieno trustu buvo pralaimėta.
Dabar sąlygos pasirodė palankesnės, bet Federaci

jos vadai dabar neturėjo drąsos ir pasiryžimo. Jie pyko, 
kad industrinio unijizmo šalininkai jų Uneklauso,,. Jfe 
grasino ir net bandė pakišti koją C. I. O. komitetui, pa
dėdami darbdaviams prieš streikuojančius darbininkus. 
Bet iš to nieko, n^įšėjp* '

Aišku, kad Federacija negalės šito'judėjimo nuslo
pinti. Butų geriausia, kad Green ir jo draugai liautųsi 
varinėję kerštus ir darytų su Lewisu taiką.,,

Anglijos konservatoriai nepatenkinti
Londonas labai nepatenkintas tuo, kad Francuzijps 

valdžia griežtai užprotestavo prieš Italijos diktatorių 
dėl kareivių siuntimo Ispanijon. Jisai sako, kadi francu- 
zai padarė šitą žinksnį, nepasitarę su angliais.. Laikraš
čiai rašo, kad dėl tokio “vienpusiško’* francuzų; elgimo^ 
si Anglija galinti atsisakyti juos remti Ispanijos klausi
me. •

šita proga anglai primena Paryžiui,, kad Francu^i- 
ja jau kartą juos suvylė, būtent, kai premjeras Lavai, 
nieko anglams nesakydamas, “pardavė Mussoliniui Etior 
piją^

Tiesa,, kad Lavai suvaidino pardaviko rolę, bet Ang
lijos konservatorių valdžia turėtų atsimint^ kas atsitL 
ko Franeuzijoįe po to, kai jos premjeras apgavo- vfeuo- 
menę, parsiduodąmas fašizmui. Francuzijos žmonėm taip 
pasipiktino tuo Lavalio darbu, kad jie iššlavė dešiniuo
sius iš valdžios ir pastatė prie valstybės vairo, socialistą. 
Blum’ąf

šiandie LavaFo pėdomis eina Baldwinas ir jo kabi
netas, remdami ispanų generolą Franco ii* teisdami. 
Mussoliniui atvirai laužyti tarptautines sutartis. Aiiglir 
jos visuomenė vis labiau ir labiau nerimsta, žiūrėdama 
į šitą biaurią konservatorių .politiką. Paskutiniame par^ 
lamento, posėdyje prieš Velykas ta visuomenes nuotaika 
išsiveržė aštriose Uoyd George’o ir kitų atstovų kalbo
se.

Jeigu Baldwinas ir toliaus teis tarptautinio fašizmo 
banditams terioti Ispanijos respubliką^ tai jam atsitiks, 
taip, kaip franeuzų Laval’ui.

Kas yra “krikščioniška apšvieta’?
Papa Pius XI parašė dar vieną encykliką. Šį kartą 

Meksikos kunigams ir pasauliniems ką.talikan|&
Jisai toje eneyklikoje sajko, kad Meksikai reikia 

^tikros krikščioniškos apšvietos” — kitaip, esą, katali
kų veikimas nebusiąs sėkmingas i* jie negalėsią, prisi
dėti prie krašto gerovės kėlimo.

Bet kas yra tą ulp?ikščiomšką apšvįęįą”?
Per šimtus metų katalikų bažnyčia turėjo visą ga

lią savo rankose Mteksiljpje. Bet Meksikos liaudis buvo 
tamsi ir paskendus skurde?

STHOMAS UŽ DEMOKRATYBĘĮ viešpatauja klerikališkas fašiz- 
----------- x ;mas, tai Kuatskis negali daly

vauti politikoje. Jau per kele
tą metų mums neteko matyti 
jo raštų spaudoje.

! Minėtame savo straipsnyje 
Kautskis kalba apie dvi nedar
bo priežastis — gamybos per
viršį (overprodukciją) ir tech-

v vakaro prieš prusidėsiant 
Socialistų partijos konvencijai 
Chicagoje, La Šalie hotelio sve
tainėje įvyko pijakajbosj kurio
se vyriausias kalbėtojas buvo 
Norman Thomas.

i Mihvaukee’s meras Hoan ai- ..v 
’sisakė dalyvauti konvencijoje. pažangų. Be to, jisai
Taigi Thomas paliko visas kon
vencijos gaspadorius. Jisai sa
vo kalboje pareiškė, kadi sor 
cialistai stoja ūži dėmokratiją.
Bet, sako jisak

• “pirma negu n)es. galėsimo 
įsteigti demokratiją visuo
menėje,^ mums reikią turėti.

* demokratiją savb eilėse.”
Toliąus partijos lyderis kal

bėjo- apie “gerbimą kits kito 
nuomonių” ir. apie “diskusijų 
laisvę” partijoje. Gaila tačiau, 
kad Norman Thomas buvo šk 
tuos gražius dalykus užmiršęs, 
-kada jisai metai laiko atgal’ 
isusigmčijo su New Yorko so
cialistų organizacijos dauguma. 
“Demokratiją partijoje” jįsai 
tiuomet įvykino,, atimdamas ėar* 
terį daugumai ir atiduodamas 
jį. mažumai./

Kai- dėl “demokratijos visuo
menėje”, tai Thomas parodė, 
kiek jisai ją vertina, stodamas 
už “garsiąją” principų deklara
ciją, kurioje, buvo pasakyta* 
kad “mes” paimsime valdžią į 
savo rankas ir sulig savo pro
gramų pertvarkysime vjsupmp- 
nės santvarką, jeigu net ne
turėsime daugumos!

Komunistai katutes, plojo 
Thomasui, kuomet jisai tą ne
sąmonę brukte įbruko Detroito 
jkonvencijai. Bet šiandie tie pa
tys komunistai šunis karia ant 
.Thomaso., 
’ O kuomet Thomas sumanė 
keliauti į sovietų*' Rusiją, tai 
Maskva atšišake jam duoti vi
zą! Matyt, jo “demokratija” 
'dar nėra visai tokia, kaip Sta
lino, kurio “demokratija”, kaip 
žinąma, yra “milioną kartų” 
geresnė už visas “buržuazines 
^demokratijas”, i -

gvildena militarizmo ir nacio- 
; nacistinės. politikos įtaką į pra
monę*

! Jisai nurodo, kad seniaus 
‘pramonės, krizial ateidavo perir 
odiškai, daug-maž kas dešimts 
Įmetu/ Bet jie būdavo neilgi. Po 
Įj:ų sekdavo gerovės laikotarpiai. 
iKriziai ėmė darytis ilgesni ir 
saštresni, kuomet atsirado trus- 
tai ir kitokios kapitalistiško 
biznio konibinacijos, kurių tiks
las yra didinti kapitalistų, pel-

liant kainas. Monopolistiškas 
kapitalizmas ir aukšti muitai 
jsunaikino darbo pasidalinimą 
tarpe įvairių šalių. Dabar visos 
šalys pradėjo g.aminti tai, ką 
gamina kiekviena kita ’šalis^

Bet prie šitos nedarbo prie
žasties prisidėjo antra: naujų 
mašinų išradimai ir gamybos 
metodų pagerinimai, ši prie
žastis pagimdė technologišką 

‘nedarbą, Technikos progresas 
sparčiau išstumia, iš dirbtuvių 
“htliekamus” darbininkus, negu 
kad nauji kapitalo investmen- 
jtai gali tas darbo jėgas, suger
bi. šitos rųšies nedarbui paša
linti, sako Kautskis, nėra kitos 
^priemonės, kaip> tik trumpinant 
darbo valandas. O tai įvykinti 
įgalima įtiktai įstatymų keliu. 
Todėl darbininkams reikia bū
ti stipriems politikoje.

Kitam straipsnyje Kautskis 
žada pagvildenti klausimą, ar 

■ darbo valandų trumpinimas ne
prives pramonės prie bankroto,* 
kaip gąsdina kapitalistai.

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

.................... ....... ............................... ................. —..................... .. ■ ......... ....  .............. ... . .. ...... ...y v m.... ....

kaip mes, ir štai eitų miege
su- tuščiais pilvais?!

MIRĖ GEORGE R. 
KIRKPATRICK

Sulaukęs 70 metų amžiaus, 
mirė Californijoje. senas Ame
rikos socialistų veikėjas. George 
Rosa Kirkpatrick.

Į Jisai yra pasakęs daug pra- 
ikalbų ir parašęs: socialis
tinio turinio knygelių.. Popųlia- 
kišktewM j<fc veikalas yra apie 
jįar%:. “VVtfcr _ F<>r?”
Socialistų partija statė Kirk- 
patricką savo kandidatu j Jung
tinių Vals ti j ų vice-prezidentus, 
kuomet velionis Debsas kandi- 
‘datavo j- prezi.deutusK
i Kai- Socialistų partijoje po 
MiUųųit’o^ minties ėmė įsigalė- 
|ti anti-demokratiškaa “kairus” 
-elementas, tai Kirkpatrick iš
važiavo į Californiją, Tenai so
cialistai išstatė j,o kandidatūrą 
į J. V. senatorius, ir už jį bu
vo paduota HO>0QQi balsų.

K. KAVTSKKk SVRADPSNIS

į New Yorko savaitraštyje 
“The New Leadęr” įdėta Karo- 

jlių Kautskkž* straipsnis apie ne
darbą. ir priemones kovos su 
nedarbu.

Kautskjs yra didžiausias gę- 
cializmo teoretikas po Markso, 
pjfeai yra ypatingai; gilus ekor 
inomijos mokslo žinovas^ (jįsar 
redagavo, daugelį Markso eįo* 
nominių raštų, kurie buvo

po Markso Kaųt^
’skiš dabar yra apie 80 metų 
amžiaus ir gyvena Austrijoje,’ 
Kadangi Austrijoje

į

Rojus Buvęs Tąrptąutinis
Rojaus, kalba buvusi lenkiš

ka* Taip kai kurie lenkai par 
triotai tikėjo dar 19-amė šimt- 
metyje. Bet kiti lenkai tai už
ginčydavo. Pirmoj pusėj pra
eitą šimtmečio išleistoje kny
goje,, kuri buvo skiriama len
kų gimnazijoms, yra vienas 
raštas, kur skatina, mylėti sa
vo kalbą, bet netvirtinti, kad 
rojuje lenkiškai kalbėta,. Po 
straipsniu, išnašoje, yra paaiš
kintą, į kad kai.. ,l(. kurie lenkai 
tyirliiią/ jog Adbmo ’ vardas 
Adam reiškia senovišką len
kų žodį “jadam” — valgau, 
o. Eva 1 '(taip Jievą vadina) 
reiškia “Jeva”. šis žodis kilęs 
iš buvusios senovėje dviskai
tos lenkų > kalboje. Jeva — 
reiškia: valgo va.
■ Pabaigoj praeito šimtmečio 
Tilžėje/, einančiuose lietuvių 
laikraščiuose Dr. Bruožys pa
siskelbė tikrai įrodysiąs savo 
paskaitoje, kad rojuje lietuviš
kai kalbėta. Vėliau teko skai
tyti man tokį aiškinimą: var-* 
das Adopįiąs, anot Bruožio, ki
lęs iš žodžio “adyti?’. Adomas 
drabužis. * Matyt, lietuviškas 
Adomas rojuje turėjo - drabu
žius; jis juos lope ir adė. 
Vargšas. O lenkų abudu tie
du rojaus gyventojai nieko 
daugiau nedarė, kaįp. tik val
gė ir dėl to jųdviejų vardai tik 
valgymą reiškia.

? Neseniai ‘‘Laisvo jji Mintis” 
įišyertė ir išleido Ingersoll’io 
{knygutę apie kitų tautų ro- 
jjąus svajones. (Knygutes titu
las —; “šmėklas”).
į IngersoH’is rašo, kad musų, 
proseniai (tur būt, anglai) ti- 
įkėjp, jągęį pirmieji žmonės 
įkalbėję hebrajiškai. Dievas 
{mokęs tos kalbos Adomą ir 
Jievą rpjuję. Nesusipratimai 
iprie Babelio bokšto kilę dėl to, 
•kad; ne viši žmenės tekalbėję 
hebrajų kalba.

Vėliau įvairios tautos ėmė 
jsavintis rojų, kad jų kalbos 
’buvę pirmutinės. Tai dėjosi 
įtoje gadynėje, kada, po refor- 
įmacijps, tautiškumo idėja pra
dėjo įplątintis. Andrė Kampe 
T569 metais parašė knygą apie 
rojaus kalbą. Dievas kalbėjęs 
;sų. Adomu ir Jiėva švediškai, 
^Adomas, atsakinėdavęs daniš
kai, o žaltys kalbėjęs su Jie- 
iva prancūziškai.
J Erro savo knygoje,, išspaus- 
idintoje Madride, aiškina, kad 
įrojųje buvusi vartojama bas- 
ką. kalba) 1580 metais vienas 
įGoropius paskelbę Antyerpe 
{savo/ knygą, kuri turėjo* nutilr 
kjįyt Visus rojaus kalbąs gin* 
įčus:: jjs,: kaip koks tikras ži-

šiandie novas, įrodė, kad' danguje nie-

kas kitaip nekalbėjęs, kaip tik
tai! olandiškai.

Tokiu būdų, suvedus į daik
tą visus aiškinimus, išeina, kad 
rojuje daugeliu kalbų kalbėta, 
kad rojus buvo tarptautiškas. 
Bet, žinoma, tas viskas yra 
viena dyka svajonė ir pats ro
jus yra pasaka.

J. Baltrušaitis.

Norman Thomas už 
Aukščiausio Teisimi 

Reformavimą
Sovietų atstovybė Washingto- 
' ne paskelbė jau sutinkanti 

duoti jam vizą. ' 
T į j * ’ •

Kalbėdamas per radio perei
tos savaitės pabaigoje, socia
listas Norman Thomas pasisa
kė už Roosevelto siūlomą aukš
čiausio teismo reformą. Tho
mas apgailestavo, kad Roose- 
veltas to klausimo neiškėlė pir
miau. ;
į Kalbėdamas socialistų kon
vencijoje, kuri vyko Chicago- 
j e, Thomas paskelbė, kad jis 
rengėsi važiuoti sovietų Rusi
jon, bet negalėjo gauti vizos,. 
Maskva atsisakė jį įsileisti’ kai
po “trockistą”.

Bet šeštadienį vakare sovie
tų atstovybė Wąshjligtone par 
skelbė spaudai, kad- sutinkanti 
vizą duoti.

Thomas konven.cijąj.e pagy
rė Lewis’ą ir jo C.I.O. komite
tą už energingą darbininkų! or
ganizavimą. Jis pareiškė, kad 
Visuomet buvo, šalininkas indus
trinio organizavimosi.
/ Ar partija pasisakys- už A. 
F.L. ar C I O.,, ar pasiliks be
šališka nežinia. Tarp delegatų 
konvencijoje yra ir A.F.L. ša
lininkų. žymiausias iš jų yra 
Carl Minkley, Wisconsin Trade 
Union, A.F.L. skyriaus veikė
jas.

Svarbi Užduotis
»Nori visus skaniai ir sočiai
J pavalgydinti

(Tęsinys)
Trąfimoyas nusijitokė. Ma-... . ■ ■ . i . : Remgardas sumurmėjo:tyti, su to metalo gabaliuku • , ...

pas jį buvo susirišę kažkokie 
prisiminimai.

—A tai .. . . Tai radiumas!
Radiumas! Taip, žinoma, iy 

aš žinojau, kad radiumas yra 
brangus dalykas. Bet kuriems 
galams jis Čia reikalįngas, ką- 
įiu budu jįs čia pateko,—visą 
tai nebuvo suprantama. 

* ■ 

; —Ką gi, jus, čia pradėjote 
eksperimentus daryti?

—Ne, mes tokiems dąlykams 
neturime laiko! . . O buvo 
taip. . . Tačiau, tegul apie tai' 
papasakoja jią, . .
, Trofimovas linktelėjo galvą buvau tiek įsitikinęs savo sa 
į Reingardą. Tasai tik trūkte- gumuV kaip tą naktį. Ir aš u 
Įėjo pečiais:
, —čia nėra, daug kas ir pa
sakoti Prieš mėnesį lajko mes 
'patyrime, kad Dvaro pakran
tėje susikūrė gydytojų klubas, 
{Kalbėjo, kad klubo nariai su
gebėjo taip savo sąjungą su- 
ityarkyti, jog niekas pas juos 
^nedrįso kratos daryti. Na, ir 
ita proga visi, kurie Dievu ti
kėjo, pradėjo vilkti savo bran
genybes ir dėti į nedegamąją 
spintą. Patys suprantate, kad 
mes sumanėme patirti, kas yra 
’SĮpintoje. Atvažiavome, spintą 
atidarėme ir. . . Ir—įsivaiz
duokite sau—durelės atsidaro, 
o ten stovi štai šioje pati bon- 
ka, o joje štai šis gabaliukas 
t . . Velniai žino, kas per daik
tas. Pasirodo . . . radiumas! 
Kažkas iš mūsiškių ir sako: 

; —Radiumas labai reikalingas 
•liaudžiai, ir todėl mes, darbi
ninkų ir valstiečių valdžios at
stovai, būtinai turime paimti 
ir radiumą ir bonką.

—Ką jus su juo darysite?
—O tatai jau paskui pama

tysime ... Be reikalo negulės.
—Na, aš nelaikyčiau jį čia.
—Kodėl?—nustebęs paklausė 

Trofimovas.
—O visai paprastai: tai bai

sus įrodymas. Jus tik pagalvo
kite: ar daug radi ūmo yra vi
same mieste? Ir kaip tik. di
džiausias kiekis, kuris prapuo
lė iš gydytojų klubo, yra pas 
jus. .
f T^ojfiimovas atmetė galvą:

—Na, ir pasirodo . . . O to
liau* kas?
, —O krata?
! —Pas ką ta krata?
. —.Kaip tai pas ką? Pas jus!..

—Pas mu-u-us? Ar jus—juo- 
kauj,ate»?

Aš žiurėjau į jį ir nieko ne
įgalėjau suprasti. Reingardas 
šypsojosi. Pagaliau jis tarė: 

’ —Mus tuščioms rankoms ne
paimsi . . . Įsidu’rsi. Bet ne
trukus ir jus įsitikinsite .

kad neturime ko valgyti 
tas bloga . . .

Trofimovas pridūrė:
—O juk iš tiesų taip... 

Valgyti nėra ko. Hm . . .
Jis apžergė krėslą ir, kreip

damasis į mus, paklausė su 
komišku rimtumu:

—Na, ir kur jus matėte, ger
biamieji, kad žmonės turėdami 
tokius -milžiniškus kapitalus,

—Ir dar po tokio sunka; 
darbą. . f * jj|*l1
į •—Taip, darbas buvo nebl 
M4*8---. ..................... !il»ljii• ; i -• *, • !lM 

vis dėlto teks alkanier 
miegoti.

Stebėtina! Po tų susijaue 
nimų, po tos" beprotiškos ri: 
kos, po to vagono puolimo, ] 
tų. įtemptų išgyvenimų aš n 
jaučiau nei baimės, nei susir 
pinimo.

I-ame paslaptingame bui 
tarpe dviejų drąsių, pasiryz 

;lių aš tuoj; pajutau; kažko 
ėsąldų. ramunių. Niekada aš n

migau, kaip užmuštas.
. . . Viską pakeičia ry 

šviesa. Kai aš pravėriau ak 
apžiurėjau kambarį, apžvi 

’giiau jo keistą, negyvenau 
išžiūrą, man pasirodė, kad ' 
si mes čia susirinkome atsiti 
-tinai, trumpam laikui, kad pa 
kui vėl ieškotumėme nauj 
vietos, taip pat laikino pr: 
globsČio;

Viskas buvo paprasta ir ti 
'pažįstama, kad atrodė, jog 
jau daug kartų čia esu* buv< 
daug dienų čia esu praleidi 
Bet buvo čia daiktas, kuris n 

‘stebino mane, nors jis ir atro 
visai paprastas.

Tolimame kampe matėsi 1 
lefonas su specialiu prietais 
Dieve mano, kiek kartų aš 
laikiau rankose karo mot 
'Kiek kartų aš iš jo vamzde 
girdėjau pavojingus ir lem 
mus įsakymus, kurie stui 
mane į neišvengiamą mir 
■Toks artimas,' toks pažįstam; 
toks man įprastas aparatas! 

! Bet čia, kambaryje, mies 
aplinkumoje, tarp bendros t 
los tas telefonas atrodė vis 
nereikalingas. Jokios prasm 
nebuvo jį čia turėti.

Aš priėjau prie jo, pakelia 
pasukinėjau rankose ir tą p 
minutę nugirdau už savo n 
garos Trof imovo balsą : 
t —Nei—nei—nei! Palikite . 
1 —Koks čia reikalas?

Trofimovas paslaptingai 
triumfuojančiai pažvelgė į m 
ne:

įdomu?
čia įdomaus . . . k 
telefonas! . .

Ir kol tamsybė ir skurdas viešpatavo Meksikoje,; tai 
nebuvo girdėt, kad Vatikanas labai rūpintųsi to krašto 
gerove. Tik kai Meksikoje kunigai neteko galios, tai pa- 
pa pradėjo verkti.

j CICERO; — Dvi cięerictės, 
pp. Pilkienė ir Shralieuė už
sidėjo sąu svarbias uždMiOtis- 
klos pasiryžusios visus eicerie-* 
cčius skaniai ir sočiai pavalgy
dinti.

' Keletą dienų atgal jos. per- 
Įėme “įi^^y^ restaurantą, 
įkiųis randasi Liberty Švetai- 
įnes rūmuose, ties 491& West 

Street. P-s Pilkienes vy
ras, Jonas Pilkis yra valgyk
los steigėjas^ bet. per kurį ali- 
ką buvo iš biznio, pasitraukęs.

—A R.

■

tai

1 —Kas 
ro lauko 

1 Aš nusišypsojau.
—Karo lauko, tai karo lai 

ko . . . Tik dėl jo bolševikan 
teks pusėtinai susirūpinti.

—Nieko nesuprantu.
—O matote . . . šiandie 

musų čia tėra tik trys. Papra;
'tai mes čia gyvename aštuon 
Tai štai, jei čekistai sumanyt 
mu*s pulti, mes sugebėtumėrr 
kai: kurį laiką gintis. Bet d; 
lykas tas,—pakanka mums p; 
•skambinti šiuo telefonu, ir—g; 
tava: po dešimties minučių mi 

’sų rezervas jau butų čia. 
kištai pultų mus—mūsiški* 

i j uos. * 
; —Rezervas? Iš kur?

(Bus daugiau)

Po Eilute Kasdien
Šias eiles -r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi! 

gražų eilių rinkinį>.

Aušrai Užtekėjus.
•» •

Kada aušra užtekėjo, 
Visi kelti sujudėjo;
Skaisti saulė šviesą duoda, 
Šalin varo naktį juodą.

Šviesiai saulei pasikėlus, 
Visiems gyviams atsikėlus; 
Girios, juros, paukščiai, žvėrys. 
Kaip kas gal, prie darbo tvėrės.

f

Skaisti šaule šviečia, šildo;
Gražybėms žemę pripildo; 
Kelkit, kelkit, snaudžiai žmonės! 
Ali šankiu) jus iš malonės.

Dirvos, pievos neapdirbtos,.
Tripboą senos jau netvirtos; 
Snaudi tu miego norėdama, 
Ir vaikščioji- žioplįnėdams.

Kelkis,.kelkis, lėkk prie darbo! 
Reikia triūso, reikia vargo. 
Jeigu nori ko sulauktų 
Naudą iš darbo ištraukti.

Eik, kebų, budink,, kam jie snaudžia 1 
Juos, pilvočiai smarkiai spaudžia; 
Kelk juos, budink iš nakvynes, 
Bus tau lengviau ant krutinės.

—Lieptukas. ""
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Kaip clevelandiečiams ir New Yorkiečiui 
Patiko. Pittsburghe

Daug rūpesčio dėl Clevelandiečią kelionės, 
bet viskas pasibaigė laimingai

kas, vėliau parašysiu daugiaut 
Šį vakarą noriu kiek 
goti;

Labai Ačiū Visiems 
Draugiškai,

pamie-

L JUTUS.

Rašo New York ietis• * ■ v f < * .a ‘ i 4~ .*5

Brangus Drauge-:
Rašau, jums: šį laiškutį duo

damas žinoti, kad parvykau 
namo iš Pittsburgho laimin
gai. Traukinys,, tur būt, kur 
nors kalniose buvo- biskį su
laikytas,. nes, į New Yorką 
parvažiavo beveik valandą vė
liau negu turėjo; t.y. apie vie
nuoliktą valandą iš ryt.o. Te-

Bengiant SLA. 3-čio apskri
čio Jubiliejinį parengimą, buvo 
laukiama svečių iš, Clevelando 
ir New Yorko. Jau. iš kalno 
buvo žinoma, kad. iš New Yor
ko Keistutis Michelsonas at
vyks į Pittsburghą traukini ir, 
tai dėl jo kelionės nebuvo jo
kių rūpesčių, tik bandėm, vis
ką taip sutvarkyti, kad jai> 
nąjam Michelšonui nereiktų 
mokyklos dienų sugaišti. O 
kas-link oro blogumo ar geru
mo, tai visai nebuvo jokios bai
mės, nes oras mažiausiai ką 
gali padaryti arba pakenkti 
traukinių susisiekimui.

Tačiau su Clevedandiečių ke
lione į Pittsburghą rengėjams 'čiaus, aš, to visai, nepaisiau, 
prisiėjo nemažai rūpesčio pa-nes sau saldžiai: miegojau

. kelti dėl to nelabojo oro. Mat, 
Clevelandiečiai ruošėsi vyktiį į 
Pittsburghą su automobilium. 
O kaip tik tuom laiku, kada 
Clevelandiečiams reikėjo vyk
ti į Pittsburghą, tai jau oras 
buvo tikrai negražus ir keliai 
buvo pasidarę tikrai baisus.

Buvo bijoma, kad musų ar
tistai negalės atvykti. Gal tu
rėsim atšaukti parengimą? Gal 
pasivėluoti Radio programų!? 
Buvo visokių abejonių ir ne
tikrumo.

Bet Clevelandiečiai mus ne
apvylė, per sniegus per ledus 
pribuvo ant .laiko. Mes visi ste1- 
bejomės kaip Clevelandiečiai 
tokį biaurų orą nugalėjo.

Po koncertui mes visi rūpi
nomės kaip Clevelandiečiai ga
lės sugrįžti tokiais blogais ke
liais. Mes patarėm, jiems nak
voti ir laukti gražesnio oro. 
Bet musų svečiai teisinosi, kad 
nakvoti jokiu budu negali, nes 
rytmetį jiems visiems reikia, 
stoti prie darbo.

Svečiai išvažiuoja, o mes 
rūpinamės kaip jie galės per
važiuoti 
liais?

Tačiau 
nugalėjo 
k ė laimingai namus.

O apie jų patyrimus kely
je, tai štai gerb. J. Jaro ir 
Keistučio Michelsono laiškai:

į * *
Rašo Clevelantietis

nes sau. saldžiai: 
“pullmane”, ir laikas tuomet 
nerūpėjo.

į Leiskite, man širdingai jums 
visiems paačiuoti už jūsų ma
lonų ir gražų priėmimą manęs 
Pittsburghe. Ištikro, drauge,, 
tai yra malonu, kuomet žmo
gus žinai, kad tokių širdingų 
draugų turi.

šiaip sau nieko naujo. Esu 
sveikas ir sau dirbu mokyk
los darbą. Kaip j.ųs visi?' Kaip 
'pavyko Clevelandiečiams par
važiuoti namo-?. Parašykite kaip, 
turėsite biskį laiko*.

, Na tai užteks šiuom kartu4.. 
Duokite geriausių linkėjimų

tokiais blogais ke-

musų svečiai ir vėl 
visas kliūtis ir pasieu

Mr. S. Bakanas

LIETUVIŲ ATSTOVYBĖ PITTSBURGHOUNIVERSITETO FUTBOLO KOMANDOJ

MS||
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ALEC FOK DR. JACK SLJTHERLAND
šiame paveiksle mes matome 

Pittsburgho Universiteto Fut- 
bolo komandos vadovybę: vy
riausi trenerį “Coach” Dr. Su- 
therland ir jo pagelbininkus 

{Fqx, ir Schųltz.
nuo manęs visiems draugams,.’ Pittsburgho lietuviams tur- 
ir dar vieną sykį ačiuoju už. būt nereikia nė aiškinti, visi 
tą gerą laiką, kurį jus* man. turbut pažįsta lietuvį advoka- 
davėte.

Draugiškai^ 
Keistutis Michelson.

1 — S. Bakanas.

tą Edwardą Schultzą, kurį šio-

mis dienomis Pittsburgho Uni
versiteto vadovybe pasirinko 
vadovauti garsiąja! Universite
to Futbolo' komandai.

Kaip jau - visiems yra žino
ma, Pittsburgho Unjyersiteto 
Komanda, per Naujus Metus 
CalifOrnijoj laimėjo Rose Bowl 
čempionatą ir yra skaitoma 
viena iš gįriįusių*. / i .

Tam ga'rsiąjam Calif orui jos 
lošime dalyvavo ir 4 lietuviai 
lošikau būtent: AL Lazauskas, 
Ben., Asevičius, Wm. Stapulis 
ir Johny Dugartas. Reiškia, lie
tuviai sportininkai tikrai pasi
žymi ir pagal lietuvių studentų 
lankančių Pittsburgho Univer
sitetu skaitlių užima pirmą vię- 

:tę., sporHliu,7 ' , ,

EDDIE SCHULTZ
Dabar lietuviai studentai, spor

tininkai turbut dar geriau jau
sis, kad. jie savo tautietį advo
katą Scbultz turi Futbolo Ko
mandos vadovybėje. •

Advokatas Schultz’as
aukJČtinis Pittsburgho Univer
siteto, pasižymėjęs, sportininkas 
ir geras advokatas.

S. Bakanas.

yra
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SLA Trečio Apskričio Jubi-
Pitts. Sandariečiai >■ ... n ./
n.n«kata. liejinis Parengimas

likaros uz akių * °

vaųti. Butų labai gerai, kad iri Už vis svarbiausia, kad šis 
kiti musų jjaunuoliai SLA na- SLA 3-čio apskričio parengi

mas tikrai išėjo, gražiai ir dar 
kartą, save užsirekomendavo 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viams, kad apskričio parengi- 

>mai yra' tikrai geri.

riai imtų pavyzdį iš Jaunuolių. 
Komisijos nario.

• - f .

ClęvelandiečLų didelis 
pasišventimas

Apie kitus programos daly
vius nemanau’ nieko atskiraiWT> 1 *■ V v* ••■ . j g 1 ’ m?* **S?M»£W*<ą.UP IJJvlVU <X VOxv,Xl Oilį

Sudaro komitetą sutikimui Vakaras buvo, gražus; nežiūrint blogo oro, kalbėti, ypatingą! apie clevelan- 
Lietuvos SBoi:ttaink>į b susirinko nemažai žmonių patenM-

----------- no. Pittsburghę, lietuvius ir mes

SLA. Programas 
Oro Bangomis

~ tai butų gerai mums visiems 
žinomi.

Paklausk dabar kurio nors 
rengėjo, kodėl nesamdo lietuvių 
muzikantų? Atsakys jums, kad 
lietuvių muzikantų jau nėra 
Pittsburghe. Bet jų yra1. Tik iš
krikę, mes jų nežinom.

Až uisidaviau sužinot, Du 
buvusieji muzikantai man pa
gelbsti; šį sykį paduodu žinias, 
kurias gavau iš Jono A. Kaz- 
lautko. Jisai sako, North Sidė- 
je gyvena šie muzikantai: Šar- 
pęnskas, - akordionistas; Norkus 
(rodos kanklininkas^—banję)., ir 
du smuikininkai: Bogužis, ir 
Valkauskas. Soho dalyje: Sin
kevičius, South SĮde: Valavič- 
Čius, piano; Petrauskas, saxso- 
phone; trys, broliai Pauliuko- 
niaikitas Paul ukonis. Wil- 
merdinge: broliai Urboną! (vie
nas, yra mįstras kornetistas). 
Abu priklauso prie Westing- 
house Airbrake Band kompani
jos, kuri atsikraustė į Pitts
burghą, 816’ Fifth avenue. Prie 
šio ‘Teno” priklauso ir Kaz
lauskas, bet jis baliams, pikni
kams, jau nerengia orkestrų.

Minėti: muzikantai yra, Čia gi- 
męk geri lietuviai. Musų draugi
jos privalo juos remti. Bet jie 
privalo lietuviškas draugijas 
remti.. Ranka ranką mazgoja! 
Jie turėtų pasigarsinti lietuvių 
laikraščiuose, išsiuntinėti lietu
vių draugijoms savo biznio kor
teles, ar kaip kitaip pasirodyti 
mums, pasisakyti, kad jie nori 
mums muzikantauti,. surengti 
orkestrą piknikui, etc.

Kai} dabar yra su muzika, 
•tai labai prastas dalykas. Lietu
vių draugijos ir radio turi sam
dytis svetimtaučius. Ir pasitai
kė, kad lietuvių baliui grojo 
lenkai-. Bet. daugumui lietuvių 
kyla klausimas: jeigu lenkas, 
tai “amžinas lietuvių priešas,” 
-Vilniaus grobikas!

Lenkų yra gerų žmonių. Bet 
jeigu mes pataikom pasisamdy
ti lenkus šovinistus - patriotus, 
tai blogai. Reiškia: paremiam 
savo, tautos, priešus.

Ar šiaip ar taip, lietuvius mu
zikantus išjudinkime į lietuviš
ką darbą!

—J. Baltrušaitis.

Gerbiamas drauge:
Trumpai pranešu, kad 

namo laimingai parvažiavom. 
Ėmė apie 8 valandas laiko. Bu
vome namie 8 vai. ryto. Bro
lau, turi būti, kad tai buvo 
blogiausia laikas kaip aš kada 
esu važiavęs. Kelias buvo vien 
tik ledas, o prie tam, tai vis 
dar į akis snigo. Mašinų ma
tėsi pilni ravai, ir daugelis ge
rai apdaužytų. Aš gavau dar 
keturius lenciūgus ant kelio 
pirkti, bo kitaip į kalnus vi
sai negalėjo įvažiuoti. Tų dvie
jų ką tamsta 
tuoj nutruko, 
žeme pagriebė. 
Rocke pirkau
Šiaip gerai parvažiavom, nors 
ir ilgai laiko ėmė. Bet jei len
ciūgų nebūčiau gavęs, tai į 
kalnus visai nebūtų traukę.

Dabar, brolau, noriu tamstai, 
ir tamstos šeimynai ir PP- Ma- 
žuknams labai padėkuoti už to
kį gražų musų priėmimą. Pra
šau nuo musų visų padėkoti, 
gaspadinei ir kitai visai .savo 
šeimynai. Taipgi ir pp.. Ma- 
žuknams.. Mes bandysime, kad 
ateity tamstoms visiem už tą 
atsilyginti. Tikrai, mums 
vo malonu, kad tamstos 
mus gražiai priėmėt.

Taigi, šiuo sykiu bus

mes

uždėjai, diržai 
kaip tik gerai 
Tai aš McKees 

dar keturius.

SSH®

S. S. PITTSBURGH,, Pa.. —į ----
Kovo 23 d. Lietuvių Piliečių POTSBiURGH', Pa. 
Svetainėje buvo sušauktas ne- Kovo d- SLA 3-čio APskri- SLA vice-prezidentaš J. K. Ma- 
va Draugijų veikėjų ar atstor-L^0 pastangomis Lietuvių Mok- žukna.
vų susirinkimas dėl sudarymo! Draugystes, svetainėje bu-
Komiteto pasitikimuj Lietuvos^ vo^ surengta, koncertas, ir pra- 
sportininkų. Tame sudarytam* 
Komitete 
ja, nes 
Apskritis 
Lietuvos 
vių.

I Sandarįečių tautininkų su-Lj^ų “dadečkų” iš musų vieti- 
darytas Komitetas, sakosi tu- nių meninių spėkų.
rįs susirašinėjimus su advo- j* Cleveland,, Ohio, rūpesčiu 
katu Bagdziunu-Borden, o ka- j0I10 Javo buvo atvykę 
tahkų Federacija turi susira- .tfafnin.inkas Julius Krasniekas, 
šinėjimą su katalikišku Komi- dainininke Sophia Kučinskaite 
tetu”.vl . T. ir pianistė Aldona Vilkelienė. O

Reiškia, nepasidahnama Lie- gęrbt Jarus buvo kaipo 
tuvos sportininkais. Kitą kar-kalbėtojas. Iš New York, N.

šia! SLA šventei 
buvo atvykęs SLA Jaunuolių 
Komisijos narys, Keistutis Mi- 
-chelsonas, kaipo kalbėtojas. O 
iš vietinių, tai tik p-Iė Milda 

, Liepkite, akompanuojant jos
a ,iaA nomas, aug ir o. Lį^jyyav0 programe kaipo smui- 

N. S. PITTSBURGH, Pa. o SLA I^abdwbes Ko-
'Kovo 25 d, ligoninėj, iS po, epe- f nadekla-
.racijos pasimirė Jonas Katkus. Į SU^*U3 r d gražiai, padėklą 
'Kovo. 29 d. bus laidojamas. į ................ ............ j

Jonas Katkus buvo tik apie Jis buvo visiems, geras ir su 
50 metų senumo ir netik, Pitts- visais darbuodavosi. Sandarie

čiai dainai jį skaitydavo savo, 
žmogumi, 

r Pastaruoju laiku Katkus 
vo nutraukęs visus ryšius su 

į sandariečiais ir darbavosi sut 
katalikais^

Kitą kartų parašysim dau- 
’giau apie velionį Katkų.

mavo. Vakaro programą vedė

katalikai nedalyvau- 
katalikų Federacijos 
irgi rengiasi prie 
sportininkų sutiktu-

Apie patį programą galimą, 
tik tiek pasakyti, kad: Pitts
burgho lietuviai tikrai puvo pa
tenkinti ir- jau. gana, ilgas lai-

kalbos pažymėjimui 50 metų 
sukaktuvių SLA gyvavimo.

Kalbėtojai ir dainininkai du- kas, kada buvo girdėję tokį ge 
vo, svečiai ir viešnios atvykę iš 
Cleveland; Ohio, ir New York,

Jie pildė programą su

•tą plačiau apie tai. parašysiu. 'Y specialiai 
i

bu- 
taip

vis

—Korės*

Pasimirė Jonas 
Katkus

50 metų senumo ir ueUK, JŲitis- 
burghe, bet ir visoje apielin-l 
kėje plačiai žinomas. Buvo 
daug dirbęs lietuvių draugijo
se ir savo laiku daug yra dar
bavęsis platinime lietuviškų 
laikraščių ir knygų.
i Politikiškai vėlionis Katkus 
neturėjo griežto nusistatymo.

rą programą. Tiek - muzika!^ 
programo dalis, tiek prakalbos 
ne tik kad visiems patiko, bet 
ir atitiko šiai žymiai SLA šven
tei. O ypatingai labai gerą'įspu- 
dį pas mus paliko Jaunuolių 
Komisijos nario Keistučio. Mi
chelsono kalba.

Patiko K. Michelsono kalba
Netik visi gėrėjosi jaunojo 

Michelsono kalba,, kaipo čia gi
musio jaųpo moksleivio, kuris 
gražiai ir taisyklingai vartoja 
lietuvių kalbą ir parodė tokius j 
didelius kalbėtojaus gabumus. 
Trumpai- sakant, eis jaunuolis 
kaipo kalbėtojas prilygsta ge
rinusiems Amerikos lietuvių 
kalbėtojams, kurie turi desūv- 
kus metų patyrimo.

Klausantis jaunojo Keistučio 
kalbos apie SLA, visai nesinori 

įtikėti, kad čionai kalba 19 me- 
4-«i i nit vi ti m n l-xz>4- i 11 4 i./v n i Irnrl

dideliai nenorėjom su jais skir
tis. Mums nebūtų nusibodę, 
klausytis jų dainų visą naktį* 

j • " :
Bet Clevelandiečiai parodė ir 

didelį pasišventimą, nepaisyda
mi- tokiom bjauraus oro ir tokios 
baisios kelionės keliauti su au- 
'tomobilium leduotais keliais.
' SLA 3-čias apskritys, rengda- 
>mas šį, parengimą ir kvieąda- 
imas
viųs iš, tolimesnių kolbnijų, vi'

• • i • i? m • t 1 • i •sai 
‘oro.

svečius programos daly

nęsitjkejo tokio biaurąus 
Buvo manoma, kad ap*e 

14 d. kovo vistiek turės būti' 
gražesnis oras, bet visai kas 
kita pasirodė, negu mes‘ tikėjo
mės. Iš subatos į nedelią visą

Pasidėkavojant Lietuvių Ra
dio programo vedėjui p. P. Dar
giu!, SLA 3-čio apskričio ren
giamas jubiliejinis programas 
buvo girdimas ir oro bangomis 
iš stoties WWSW.

Dainavo clevelandiečiai artis
tai: Julius Krasniekas, Sophie 
.Kučinskaitė, akompanuojant Al
donai Vilkelienei. Jonas Jarus 
ir Keistutis Mich.elsonas pasa
kė po. prakalbą SLA reikalais.
■ S. Bakanas.

bū

tų jaunuolis, bet jautiesi, kad 
čionai kalba pats SLA preziden
tas, kuris turį desčtkuą mątų 
patyrimo organizacijos veikime*

Reiškia Jaunuolių Komisijas
narys Keistutis yra labai daug
laiko pašventęs' susipažinimui 
su tos organizacijos — SLA

I istorija' ir veikimu, kuriai jis'lietuvių 
priklauso ir turi garbės atsto- kolonijų

i(J naktį snigo ir pustė, nedėlioję 
ir visą dieną sniegas kritę ir 
šalo. Šiaurės vėjas be jokio pa
sigailėjimo sniegą nešiojo, taip 
kaip ir prie šiaurinio poliau^, 

Už vis blogiausiai, kad pirm 
kovo 14 d. jau oras buvo atši
lęs ir ,žmonės jau. buvo;, kaip, ir- 
pamiršę žiemos šalčius. Q neti
kėtai šalčio u^kbpti, tai: daugu
mas žmonių bijoję ir iš namų 
išeiti. Toks oras, žinoma, daug 
pakenkė ir koncertui.

Tačiau ne visus tas npląbasis 
šaltis ir sniegas nugąsdino, ąu- 
sirinko publikos gana skaitlin
gai, atsižvelgiant į orą. Prie to, 
publikoje matėsi svečių ir yieš- 
:nįų iš gana tolimų pittsburgho 
'apylinkių. Iš Alton, Pa^ buvo 
atvykus Anelė Vengrienė; iš 
Courtney, Pa., Domininkas Le
kavičius ir keletos kitų matės?

■ ► < ' ■ ’ • 

ir iš kitų tolimesnių

Kur Musų 
Muzikantai?

Aš ne muzikantas, bet noriu 
.suorganizuot muzikantus, ir į 
juos čionai atsišaukiu. Dėl ko?

Draugijos Sąryšis tam tikras 
pareigas uždėjo, ant manęs, kai
po savo pręzidentę.. Tos parei
gos — tai įgyvendinimas tikro 
draugiŠkųnip,, broliškumo tarpe 
draugijų jų pačių labui, o to
liau ir vįsęs lietuvių visuome
nes labui. Kiekvienas Sąryšio 
"komitętp, narys turi tas parei
gas.. DĖL JO ITALAI IŠSKERDĖ 

6,000 ETHIOPUį — Italijos vi- 
Aš galvoju taip: Draugijų la^ee-karalius Eth'opijoj maršalas 

'bui4reikalingi muzikantai. O Graziani kalba Addis Ababoj 
‘muzikantų labui reikalingos nuo balkono (pažymėtas vily* 
draugijos. Tikrai muzikantai 
i vargiai sau . pargyvenimą už- 
dirbtų, jeigu draugijų nebūtų, 
arba jeigu jos neturėtų paren
gimų: balių, piknikų ir t.t. Tai

pgi Veikia^ kad lietuviai muzikam

Čia), prieš pat mestos j jį ran
kinės granatos,. kuri jį lengvai 
sužeidė. Italai dėlei to suruošė 
baisią ethiopų skerdyuę uų į tris 
dienas išskerdė Addiš Ababoj
apie 6,000 ethiopų.
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Skulptoriui Vincui 
Grybui Laimingas 
Pavasaris

Pora dienų atgal gavau nuo 
brolio laišką, tarp, kitko jis ie
nai rašo: “šiomis dienomis j šiP 
vo namus mes sulaukėme nau
jo svečio. Nuo kažkokios pla
netos atvyko ir apsigyveno pas 
mus mažas, jaunas berniukas. 
Tik labai navatrias tas musų ne
paprastas svečias, kalbinau j j 
vienaip —- nešneka, šypsosi ar? 
ba šaukia j gvoltą; nei vardo 
savo, nei pavardės nesisako. 
Matom, kad kitos rodos čia su 
juo nebus, tai priėmėm j savo 
giminių tarpą ir davėme jam 
Gediminas Juozas Grybas, kad 
jis užaugęs iš savo vardo atspė
tų, kokioje šalyje gimęs ir kad 
turi Amerikoje gerą dieduką, 
dėdienę ir sesutę! Kol kas dar 
Grybukas mažiukas ir labai ro
dos mažiukas — mat aš papra
tęs eit prie milžinų pavidalų— 
bet vaikas sveikas, raudonas ir 
daktarai tvirtina, kad augs.”

Užtai skulptorius ir jo žmo
na Kunigunda yra labai džiau
gsmingi šiuo pavasariu.

—J. Grybas.

Sveikatos Skyrius
ŠI Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

DENTISTO KABINETE

Rašo Dr. G. J. Bložis

.............  • ■ f ' *■ A ! MM...&■ ■■ -UI

Syk, kad duotų sąrašą, kokį 
maistą vartoti dėl stmaus. At
sargiai prižiūrėkite jo kasdienį 
valgį. Nepamirškite paraginti 
sūnų, kad valytų dantukus ryte 
ar vakare.”

Dentistas džiaugėsi, kad ne
buvo bėdos su Justuku prireng
ti jo dantuką ir užtaisyti. O 
Justukas didžiavosi, kad turi si
dabrinį dantuką.

NAUJIENOS, Mo, m

SPORTAS
•n ŠIANDIEN RISIS 

•JACK CONLėY

patal-

Pirrhadienis, kovo 29, 1937

MUSŲ SKAITYTOJAI
Suėmė Du Berniu 
kus Už Traukinių 

Stabdymą

Sugrįžo iš Keturių 
Mėnesių Kelionės

Keletą, dienų atgal iš keturių 
mėnesių kelionės Pietų Ameri
koje sugrįžo chicagietis Jonas 
Daubilas, 4602 Carroll avenue.

Nupirkęs laivakortę iš “Nau
jienų”, jis pradėjo kelionę “New 
Yorke.” Laivu nuvažiavo į Bra
zilijos uostą, Rio de Janeifo. 
Aplankęs Braziliją vėliau su
stojo Argentinoje, čili, Peru, 
Uraguajuj ir Meksikoj.

Jis matėsi su lietuviais Bue
nos Aires mieste ir Montevideo, 
Uraguajaus sostinėje. Pastebė
jo, kad Montevideo yra nėpa- 
prastai gražus miestas gyven
ti; bet pigiausias pragyvenimas 
yra Valparaise, Perų valstybė
je. Nuo kai kurių argentiniečių 
p. Daubilas atvežė linkėjitnus 
chicagiečiams.

Apleisdamas Pietinę Ameriką, 
p. Daubilas sėdo į laivą Valpa- 
raiso mieste ir atplaukė į San 
Piedro, Californiją, iš kur grį
žo Chicagon. Kelionė buvusi la
bai įdomi ir pamokinanti.

P-rias Daubilas žada apie sa
vo patyrimus parašyti “Naujie
nose.”

Jis pasakojo, kad argentinie- 
čiai lietuviai stebėjosi susilau
kę svečio-lietuvio iš šiaurės A- 
merikos. Jie klausė p. Daubilo, 
kaip tai atsitiko, kad pas juos 
užsuko. Turėdamas jumoro, jis 
paaiškino:

“Skaičiau jūsų laikraštyje, 
kad turite pikniką. Norėjau 
ti, štai ir atvažiavau.”

bu-

Sunkiai 
Serga

Užvakar šv. Kryžiaus ligoni
nėje buvo paguldyta p. Helen 
Kareivienė, 4644 South Paulina 
Street. Ji sunkiai susirgo, j- 
drėskusi pirštą, žaizda iš 
džių atrodė nepavojinga', 
paskutiniu laiku pirštas 
taip smarkiai skaudėti ir
kinti p. Kareivienę, kad reikė
jo šauktis specialisto pagalbos.

pra- 
Bėt 
ėmė 
kan-

Mažas Justukas jau antrą 
kartą pas dantų gydytoją. Pir
mą kartą jam labai patiko. An
trą kartą sugrįžęs irgi to tikė
josi, — į jaukią kėdę atsisėdęs 
dairėsi, kaip špokas lizde tupė
damas ir laukė, “what will be 
riext?”

Daktaras Nikutis prirengė 
vieną, antrą dantuką pasekmin
gai ir toliau darbą tęsė juo
kaudamas.

Podienė klausia dentisto:
—Ponas gydytojau, aš ir ma

no vyras manėme, kad musų sū
nūs visai sveikas ir pavyzdin
gas vaikas?

Daktaras glostė Justuko pil
ną, raudoną veidą, skruostus:

—Tikrai tiesa, vaikutis labai 
gerai atrodo, turėtų būti visai 
sveikas sulyg jo išvaizdos.

—Taigi taigi, daktare,—aiš
kina motina. —Kuomet aš jam 
perku drabužiukus, tai jo metų 
drabužiukai permaži. Justukas 
dabar yra trijų ir pusės metų 
amžiaus, o drapanas dėvi net 
penkių metų vaiko. Daktare, aš 
ištikrųjų norėčiau žinoti prie
žastį dantukų puvimo. Paaiš
kinkite.

—Nežinau, ar aš jumis pa
tenkinsiu su savo atsakymu, 
vienok bandysiu išreikšti savo 
nuomonę, — sako daktaras.

—Dėl Justuko blogų dantų 
gali būti keletas priežasčių, bū
tent, viena iš atsikartojančių 
ir nemažai sva'rbos turinti prie
žastis, tai yra pirm Justuko gi
mimo: jeigu blogai jautėtės, ne- 
valgėte priderančio maisto, ža
lumų, daržovių, vaisių ir taip 
toliau. Nes Justuko beveik visų 
dantukų karūnos susiformavo 
kuomet dar su juo vaikščiojai.

“Kartais girdėti žmonės kal
ba, — tęsia toliau daktaras,— 
kad vaikų dantys auga. Tas ne
tiesa — jie neauga, bet prasi
kala — išlenda pro smegenu- 
kus. Tiesa, daUtų šaknims su
siformuoti ima net tris metus, 
po išlindimui iš po smegenukų.”

—Daktare; kalbi apie valgy
mą daržovių ir kitų žalumynų. 
Kuomet buvau nėščia, tai nė 
pažiūrėti į tai negalėjau, o apie 
valgymą pamislijus — bloga 
darydavosi. Kad ir dabar,( — 
aiškina motina, — musų šeimo
je beveik nė vienas nenorime 
daržovių vartoti.

—Tai čia ir yra dikčiai pa
mato dėl blogų dalitų, ne tik 
Justukui, bet ir jums,— atsako 
daktaras.

—Ak, tu aukščiausias! Ką 
aš dabar galiu dalyti dėl savo 
sunaus? Nuo pereito mano čia 
buvimo aš beveik nė miegoti 
Begaliu iš rūpesčio. Nekartą 
mąsčiau: mus motina net devy- 
nius užaugino ir visi sveiki, o 
aš tą vieną turiu ir. tas bus be 
dantų išauklėtas. Patark, dak
tare, ką aš turiu daryti? Tikiu, 
kad jau šiokią tokią rodą, gali
mybę gausiu, — skundžiasi Po
dienė.

—Beveik sunku ką padaryti, 
kuomet dantys blogai susifor
mavę, o ypatingai kuomet ena- 
melis neužaugęs, prastai susi
formavęs, arba šiaip nuskilęs— 
tai jau nebepridėsi, nebepriau- 
ginsi. Bet štai ką gali padary
ti: bandykite sūnų atskirai val
gydinti, pirmiau, negu visa šei- 

Įrtiyna valgo, ir bandykite duo-

Jauna Moteriškė 
Išgėrė Nuodų

Paskui šaukėsi pagalbos

Penkias dienas atgal atšven
tusi 19-tas gimimo sukaktuves, 
Mrs. Lorraine Demuth išgėrė 
nuodų savo bute, 2222 Sedg- 
wick Avė.

Po to moteriškė nusigandu
si nuėjo pas savo kaimynę 
ktis pagalbos. Ji dabar 
Henrotin ligoninėj.

Serga Jonas 
Katilius

šau- 
guli

CICERO. — Serga Jonas 
Katilius,»1224 South 49th avė. 
Drg. Katilius yra plačiai žino
mas Chicagos lietuvių visuo
menėje daugelį metų. Jis yra 
buvęs chorų mokytojas, daly
vavęs didžiausiame Chicagos 
kriaučių streike, kai Amalga- 
meitų kriaučių unija pradėjo 
organizuotis. Pažinties drau
gai prašomi atlankyti jį.

— Senas Petras.

Šiandien White City 
poje risis Jack Cohley su in- 
dustf Nango Singh.

Conley yra vienas geriausių 
ristikų, kokis per paskutinius 
kelis mėnesius Chicagoje pa
sirodė. Pereitų savaitę jis rito
si šu Bubi ir išėjo lygiomis.

RISIS BUVĘS ČEMPIONAS

trečiadienį, kovo 31 d., 
Fronton svetainėje

Kitų 
Rainbo 
(Lawrence ir Clark St.) risis 
Ali Baba, buvęs pasaulio čem
pionas, su Oki Shikina, žy
miausiu japonų ristiku.

Tai bus tikrai nepaprastas 
susirėmimas,
susirinks visi sporto, o 
ristynių, mėgėjai.

kurio pažiūrėti
ypač

Klaipėdietis 
Chicagoje

Atvyko Dr. C.\ Voiigehr

Chicagoje dabar lankosi Dr. 
C. Vongehr, atvykęs vizitui iš 
Klaipėdos. Jis yra krašto pata
rėjas; vokiečių kilmės, bet kal
ba lietuviškai.

Vakar sudėjo vizitų “Naujie
nų” redaktoriui, P. Grigaičiui.

(Skaitytojai kviečiami rašy- rijonų. Ar ne aišku, kad kunigai 
ti j šį skyrių. Paduokite savo streikuoja ir nedirba katalikiškos 
nuomonę
Rašykite trumpai kaip 
ma).

įvairiais klausimais.
gali-

KUNIGŲ STREIKAS

GERB. REDAKCIJA:

Tur būt visi atsimenate neseniai 
laikraščiuose paskelbtą žinią apie 
tai, kad Egipte Koptų vienuolyno 
vienuoliai buvo pradėję įsėdėjimo 
streiką. Savo abotą, kuris pasenu
siomis I ordeno regulomis vienuolius 
perdaug ‘kankino, pagaliau pašalino. 
Ne vienam tas' streikas išrodė labai 
keistu dalyku. Ne vienas katalikas 
pamislijo, kad katalikškuose vienuo
lynuose to negali atsitikti. Mat, ka
talikų vienuoliai, vienuolės ir kuni
gai yra disciplinuoti kaip kareiviai, 
ir streikas nedaleistinas.

Taip manantieji vienok apsirin
ka. Labai skaudžiai apsirinka. Apsi
rinka dėl neišmanymo arba dėl 
užsimerkimo. Imkime štai, savos 
Chicagos lietuvių kunigus. Ar jie 
nestreikuoja? Jie nuo seniai strei
kuoja. žinoma, jie savotiškai strei
kuoja. Jie veda sėdėjimo ir gulėji
mo streiką. Visi mes veiklesnieji 
katalikai žinome, kad kovo 14 d., 
šių metų, turėjome Lietuvių Katali
kų Vakarinių Valstijų Konferenci
ją. Daugelis iš musų ten buvo. O ar 
daug kunigų ten matėme? Tik vie
ną kun. H. Vaičiūną ir keletą ma-1

akcijos darbu? Taigai, kunigai strei
kuoja ir streiklaužių jų tarpe kaip 
ir nėra.

Piaustė signalų dratus; norėjo 
žinoti “kas atsitiks”

O kokios pasekmės 
kunigų streiko ?

dar noriu priminti, kad ne- 
musų klebonai irgi yra pas- 
dar įdomesnį streiką. Jie su-

Sėdėjirno ir gulėjimo streiką vedė 
ir Meksikos kunigai. Dabar mato
me ko jie ten susilaukė. Streikavo 
ir nedirbo katalikiško akcijos darbo 
ir Ispanijos kunigai. Matome ko 
jie susilaukė.
musų

Čia 
kurie 
kelbę
streikavo ir nebesako lietuviškų pa
mokslų musų bažnyčiose, nebeleid
žia vargonininkams giedoti lietu
viškas giesmes. Ypač vienoje lietu
viškoje bažnyčioje yra užginta gie
doti “Pulkim ant kelių” giesmę.

*1

Na, ką jus sakote, geri lietuviai 
katalikai parapijonai? Ar taip ir 
tylėsite. Ar nereikalausite, kad tie 
streikieriai nustotų sėdėję Jr strei
kavę? Juk dabar matote ką daro 
Detroito, ir Chicagos policija su sė
dėjimo streikieriais? Tad, ar jus, 
geri lietuviai katalikai, kurie užlai
kote tas bažnyčias ir riebiai apmo
kate savo klebonams, taip nieko ir 
nedarysite, Leisite savo klebonams 
sėdėti, gulėti ir amžinai streikuoti, 
ir naikinti lietuvių kalbą ir lietu
vybę? Jus galite daug ką padaryti, 
tik biskį pagalvokite.

—Katalikas,
Chicago, III.

TONIKAS DEL NUSINEŠIOJUSIŲ GRINDŲ
PILSEN LIGHT FLOOR OIL

Sugražina gyvybę, nusinešiojusioms ir atšipusioms grin
dims nuo didelio dėvėjimo ir daug plovimo. Džiūsta su 

lengvu golden varnish finišu.
Pirk iš savo malevų ir geležies išdirbinių krautuvininko.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Stanley Gregar, 37, su Marlė
Umperovitch, 24.

George Janis, 24, su Maud ti kuodaugiausiai daržovių ir 
Royster, 22.

Emil Minx, 28, 
dakus, 19.

Stanley Žyla, 
Mich.) su Helen

Užvedė Divorso Bylą

Dū DeKalb, Illinois berniu
kai buvo suimti už stabdymą 
Chicago & Northwestern grei
tųjų traukinių.

Jie yra Allen Chatman ir 
Charles Evans Parks, abu 16 
metų “High School” mokiniai.

Jie piaustė bėgių signalus, 
kad “pažiūrėti kas atsitiks”. 
Dėl jų vandališko darbo, eks
presas “City of Los Angeles” 
vos nesusikulė.

Krito Negyvas Besi
rengdamas Pas 

Daktarą
James J. Matthevvs, 6442 

Kimbark Avenue, krito negy
vas, besirengdamas eiti pas 
daktarą. Skundėsi, kad nesi
jaučia gerai.

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.
Tęsis nuo pietų iki vidurnakčio

M*

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine & Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

¥

Laidotuvių Direktoriai

REPublic 8340
• TAVERNOS

ix.u4 •**■*»' z.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

n..

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

Tikrai ju’ms nieko nekainuos įsigyti šią ABC Pilną 
Namų Skalbyklą... sutaupysit skalbdamos namie moderniš
ku ABC budu. Tais sutaupytais pinigais užmokėsite už 
skalbimui mašiną ir prosą... Jus net galėsite šiitaupinti 
ekstra pinigų kiekvieną savaitę turėdamos namuose ABC 
Skalbyklą... ir tuo pačiu laiku jus turėsite švaresnius ir 
BALSESNIUS skalbinius.

ABC skalbykla sutaupys jums vieną trečdalį laiko... 
Ji yra PILNAI AUTOMATIŠKA. Jus skalbdamas su ABC 
Skalbykla netik kad nenuvargstate, bet dar PASILSĖSI
TE.

Atsilankykit pas mus, mes jums nurodysime kaip jus 
galite sutaupyti nuo $5.00 iki $10.00 kiekvieną mėnesį... 
daugiau negu reikia pilnai užmokėti už ABC Namų Skal
byklą. Apsišaukite šiandien dėl demonstravimo jūsų na
muose.

vaisių, ypatingai orandžių. Be
su Mary Za-'veik keistas patarimas — pra

stinti ką arba prie ko, kas ko
24, (Detrolt, nenori. Vienok vaiką galima' 
Kosiba, 21. pripratinti, jeigu motina tam 

daug laiko pašvęs. Prie to, nu- ; 
eikite pas medicinos daktarą ir

Pearle Bagdonas prieš J. J. pasiteiraukite — lai daktaras 
Bagdoną. | išegzaminuoja sūnų ir papra- v

k*. U/ŠJ 4 J .A - t

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS-ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—COAL

5332 Sg.^LONG A V E 
TU IIMilM*

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINĖS

JUOZAPAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicago. UI.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

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

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randas 
ant marketo. . Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dj§l vidurių ar kitų ne 
smagumų Plačiai yra parduodama> 
aptiekose ir ’ vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite vfsk ir visados Saluta 
ras Biterio / Pašaukite telefone 
Ganai 1188.

OSO VVeat 18th St 
URIGAGO ri.l.

May Naujoj Vietoje 
May, kuri buvo pirmiau ant 71st St. 

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuviška Užeiga.
Gaminame visokios rųšies valgius ir 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilem”n’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

f

■IlilIlhMMt

• REŠTAURANTU
Universal restauram
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Salininkas. 

Tel. Victory 8670.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. x

7

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai igyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

•♦iki
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Šią Savaitę CIO Pra
dės Organizuot Tek

stilio Prąmonę
Chicagos apielinkėje ir vidų 
elnėse valstijose dirba apie

Šią savaitę C. I. O. (Komite
tas industriniam organizavi
mui) pradeda organizuoti Chi- 
čagoje,’ apielinkėsė ir viduri
nėse valstijose tekstilio (audi
mo) pramonę.

Organizavimui vad o v a u s 
I?rank Rosenįbum, G. I. O. ve
dėjas Chięagojėy kuris turi 
ofisą Amalgameitų rūmuose, 
ties 333 South Ashland Blvd. 
Jis yra ir Amalgameitų Cent
ro valdybos narys.

Daug Lietuvių Pramonėj
Parbininkus organizuos 200 

organizatorių. Jie apskaičiuo
ja, kad Chicagos apielmkėse 
ir vidurinėse valstijose yra 
apie 50,000 tekstilio darbinin
kų, daugiausiai moterų. Labai 
mažas nuošimtis yra organi
zuotas.

Tekstilio pramonėje dirba

žiui, Aroroje yra Aurora Cot- 
ton Mills, Ine., kuri sdmdo 
apie 450 darbininkų. Ten di
džiulis nuošimtis darbininkų 
yra lietuvių kilmės.

Algos pramonėje labai men
kes. Smarkiausias audėjas te
gali padaryti apie $16.00 į sa
vaitę. Darbininkams algos 
va buvo pakeltos, bet 
skundžiasi, lį;ad jiems
daug darbo užkrovė, kad fak- 
tinai už darbą mažiau gauna, 
negu kad pirmiau gavo.

Didžiuma darbininkų dirba 
nuo pat jaunų dienų, ir geres
nio gyvenimo, mokslo niekuo
met nematė. Gyvena dažniau
siai aplužusiuose namuose, 
po kelias audėjų šeimynas 
viename name.

ne- 
jie 

tiek

* Af Užpuolė; ąr 
Neužpuolė?

Si moteriške perdaug kplba.

į Sheffield avenue nuova
dą atėjo moteriškė Mabel Kis- 
slack, 22 metų, nuo 434 Oak-j 
dale avenue ir pasiskundė, 
kad du vyrai ją užpuolę ir iš
gėdino, ties Devon Ąvenue ir 
McČormick Road.

Bet vėliau pareiškė, ka<l vy
rai ją užpuolė, bet, neišgėdi
no, ir kati užpuolimas įvyko 
ne prie Devon ir Mcęormipk 
Road, bet prie | &orth
Clark.

Policija nežino ar ją užpuo
lė ar ne užpuolę. Galyoja ar 
kartais neapsimokėtų mote
riškę uždaryti nųoya.dp^

Liętųvts sįuYęjjjs

Rrank Mickas, 4t,^ Ąreher 
avėnuę, yra žinomas Ęriphton 
Parite kaipo gerai patyręs lie
tuvis siuvėjas, kurs per daug 
mėtų siuva naujus drabužius 
sulig užsakymų už prieinamas 
kainas ir išvalo bei sutaiso 
vyriškus ir moteriškus rublis.

Jis taipgi laiko vyriškų

Reikalui esaut neužmirškite 
gero tautiečio siuvėjo.

P. Nover — Jaweler
P. Nover — Jeweler krau

tuvė randasi adresu 4148 Ar
cher avenue. P. Nover yra ge
rai patyręs per daug metų 
laikrodininkas, kurs pataiso 
senus laikrodėlius ir laikrod
žius ir garantijoj a darbą.

Jo krautuvėje yra ' didelis

NAUJIENOS, Chicago,BĮ.
Jiii ii t *
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CHINIJOS DIKTĄTORIUS Generalissimo Chiang Kai-shek
1

savo Amerikoj mokslus baigusia žmona, kuri daug prisidėjoSU !

prie diktatoriaus išlaisvinimo, kada tasis buvo patekęs į maišti- 
ninfyą nelaisvę.

žiu taip vyriškų, kaip ir mote- Negras Š Q k O Gelbėti 
rišlų, žiedų, špilkų' ir kitų Bernjuką, Abu Prigėrė
reikmenų žmogui pasipuošti. 
Viskas parduodama pigiau, 
negu Dbwii Town. Reikalui 
prisėjus neužmirškite gero 
tautiečio auksoriaus krautu
vės.

Pau.1 M- Snuth ąn,d Co, 
' ' Real Estatę
Paul M. Smith and. Co. Real 

Ėstame ofisas randasi adresu 
4631 So. Ashland avenue ar
ba 4177 Archer avenue-

Kurie norite pirkti namus, 
biznius arba niainyti, visuo
met kreipkitės minėtais aukš
čiau adresais, nes gausite ge
rus bargenus už prieinamas 
kainas ir greitą patarnavimą. 
Dabar yra pardavimui velio
nio Dišiaus bučernė ir groser- 
nė, kuri turi būti parduota

Prie 31-mos ir R.ockwelJ 
kanalo paskendo 13 metų ber
niukas, James frohtaiia, 23^42 
W. 25th St. Paskendo ir 24.1 < /■ ■ ■ < 
metų negras, Earl McJones, 
4808 Ghamplain avenue, ku
ris bandė Berniuką išgelbėti.

Paul Smith and Co. garsi- 
nimas eina “Naujienose” kas
dien.

Joseph Blabas Tavern
f;

Joseph Blabas Tavern ran
dasi adresu 10715 South Mi- 
chigan avenue. Šioj užeigoj 
visuomet rasite dideli pasirin
kimą degtinės, vyno, taip im
portuoto, kaip ir amerikoniš
ko, alaus, cigaretų. Teikiama 
mandagus patąyhavinias, nes 
PI>- B abai yra Jįtaų^šKi. žmo
nės. Per daug met.iį jie yra 
buvę duonos kepyklos bizny, 
o dabar perėjo į. tavernos biz-

■ * '' ’ ' j • . 5 • i •

nį. Jje yra ‘ Naujienų” skai
tytojai. ir tuojau bus ęiiica- 
gos Lietuvių Ųrau^ijos na-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 1 

1937 ųietąms
LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 ]UETĄM.S;: Pirmininkas—

Juozas J. Kaunas, 32Ž9 S. Litua
nica Avė., Chicago, III1.; Pirrn.- 
pagelbininkas — Stasys Ęagdžąs, 
3204 So. Lituanica Ąve., Chicago, 
Ui.; Finansų ' rašt.'—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostnėr St., Chi- 
cagd, III.; -Tždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted Sjt., 
Chicago, III.; Korespondentas J— 

; Alfredas J.' Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį. ?o pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Kalstei St., 3 vai po pietų. Chi
cago, III.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho-

,mas Janulis— pirm., 3430 ’ South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm:’ pagėlb., 6135 So. Rockvvell 
St.;' P. Killis—nut. rašt., 334.7., S. 
Lituanica Avė.; F* Bakutis—iždi
ninkas, 2603 lYesg 6®vWr W z- 
Kadziauskaš—turto i&št.; Ą., Bu- 
žinskas—konsoles l^rast.;' J, -‘ Bar- 
Šhs^rapiekVsBdb; J.C^v’anąų^kąs— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susi^ihkimtis 
laiko kiekvieną mėnesį lįab tte- 
ęią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagoš Lietuvių Auditorijoje;

• i-• * ; ; ■ .. ' '-i

LIETUVIŲ TE?at$- DRAUGYSTĖS1 
RŪTOS Np. 1 1 Q37 M. ‘VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi
ninkas—Antapas Mitrauskas; Pi?q- 
tdkolų raštininkas -u S. Wernis 
6804 PerFy ' AVė‘.; P-ni8 Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Allelįunięnė; Pagelbininkė—Jose- 

! phirie Vitkienė.; Kasos globėjas 
—Ted. Sėleskis; Pagelbininkas— 

' Edward Blumąs; Kasierius—Jus- 
tjp Yuškėijhs; Ligonių apiękunai 
—Josephine Yųškienė ir’Joe Raz
minas;' Maršalka—F. Žukauskas.

.f -r t '■ > > i ■ • >. • ■'
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21-MO WĄBDO AMERIKOS LIE-! 
TUVIŲ ČILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Unipri ' Avenue; Joseph Kužmicki 

: —vice-president, 1938 Canalport 
Ąvenųe; Gęo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
BankeviČius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Gęo: M. Chernauckas,, Joseph Kuz- 
micki, Kazimir Mikiitcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kdntrym, M, Bankevicius, 
Maitin česriavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas, Geo 
Jakubauskas; . Counselor: Frank 
W. Chernauckas. '

,■ ’ R-;: y r-r:/ . . .

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ P Aš ALPINIO
SCLiUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
‘ Pirm, pagelb. — Juozapas Garad;

Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
talą; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 

' skdš; ’ Kontl rašt.—-V. Manikas;
Kasos Globėjai—M, Dąvidonis, J. 

^ruchas; Kasierius—M- Kaziu?
nas; Ligonių lankytpjas^—P. Za- 
lėhk; KbraSĮiOndbriihb'-^-J. Berie- 
kaitis; Mai’ohlkh

”—'"-r. ~1 Y —r—f —

gėris. Suširihkiriiai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street.

■ Ą. Kaziunas
Ųaktaras-kvotėjas Dr. Al.‘ Mar- .!_• Ai A 1 111  J • .

j sierius,. 3£QQ So. Lowe Avė.; J. 
■ Malinauskas — Apekunas kasos, 

6551 Šo. California Ąve.; F. Ku-
> nevičia ■— Apekunas kasos, 3201 
v Grėdu St.; K? Valaitis—Apekunas

Ligdnių, 3306 So. Union Avė.; 
. Laiko susirinkimus kas' mėnesį 

piriVią penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Rietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

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

W.' 40th St.;—pirmininkas; Jub- 
i zapas Stoleraitis, 7244 S/ Tąlman 
■t, Ąve.—pirm, pagelbininkas; Mrs.

Betnice' Keller, 5332 South Long 
Ave.^-Protokolų raštininkė; WaL 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayettc 0559—Finansų 
raštininkas j Mrs. Mary Warnis, 

( 3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka;
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 

; 4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pį. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto- 

j jas; ' George Męnkas, 127 North
Dearbom St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; "Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesiari 
Ąve.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Rendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.-—Maršalka. Kljubo susirinki- 

■ niai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, 
sario ir kovo mėn. mokesčiai, 
imami 1,0 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

va- 
pri-

i

III. valdyba 1937 metams: Pir- 
mininkas-r-J^ Švito riųs.' 2630 Wes.t 
40th St.; Pirm, pagelbininkąs. — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B.‘ Putrimas, 
4536' So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas •— 
Francis WittiS, 4469 Ąreher Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa- 
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai. atšibuna tretį. (8). sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mų vai. po pietų, Hollywood svėt. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus. ’ ' '

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

CLASSIFIEDADS
Tel, Victory 4965 .
ST9GęENQVTĄ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted • Street

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

vąjdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pihn., Gęo. Jakubauskas, 1904 

• Canalport Avė.; Vice pirm., Ant.
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž- 
dįnihkas—Mjk. Bankevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž, 

; Peter Lapenas, 724 W. 18th St.;
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 

’ kis, 1938 Canalport Avė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KL1UBO VALDYBA 1937 
METAMS: K.' Wšlskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 

' mininkas, 3446 W. Pierce Avė.;
A. Jurgevicz—nutarimų rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Lė Moyne St.; T. Ku- 

> bilius—maršalka, 3222 Pierce Ąv.

j Finausai-P&ekolo®

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
giČių nuo $1000.00 iki $5,000.00.
, Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Associatioh, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

For Rent
RENDON OFISAI, randa pigi, 

Sietrytinis kampas 51 'ir Ashland 
venue; Kreipkitės 5101 So. Ash

land, Avė., Tel. Boulevard 17QP

Vartoti Automobifiaf

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildytuvas $325,00.

NEWBERRY MOTORS,
1025 N. Clark Street.

- Fiiruiture & Fixturesr
Re'landai-{taisai

May naujoj viętoj
May persikėlė į naują vie

tą Mar(£uette parke. ' Pirmiau 
buvo 71 gatvėj, dabar randa
si adresu 7427 VVęstęrn ave
nue. Šioje naujoje vietoje yra j ; , . ’ * .i.,’ • • . i .
didelis pasirinkimas geros rų- 
šies gorimų, degtinės, vyno, 
alaus, cigarų, ir yra kasdien 
gaminama visokių rųšių šalti 
valgiai ir užkandžiai. ‘Teikia
ma mandagus patarnavimas. 
Jos garsinimas “Naujienose” 
eina kasdien.

—Senas Petras.

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS:' Ę. Jurgon—(pirmininkas, 

1618 Sp. 48th Ct., Cicero, HE; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisęo Avė., Chicago, III.; J. 
BĄLAKAS—nut:. rast., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.-Rfin. rašt., 1432, Šo. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskaš —ka
sierius, 3461 šo. Morgan St., Chi-’ 
ergo, III.; Eris Rekšilis —1 kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, UI.; L. Jcseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi- 
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 Sp. 51 st Avė., Cicero, III.
Telefonas Cicero 4534 J.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA’ 1937 METAMS: 
' Juozas' Balchurias—- pirfnininkas, 
' 3200 So, Lpwė Avė.; J. Raceviče 

—Vice-pirm., 3326 SO. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė.', Tel. Yards 

. 5778.; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Račhunas—iž
dininkas, 3137 So

« Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju-

- maršalka, §•. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P? Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel Hemlock 
2:374--*Ofišo; Vįėtory '3687. Drau
gystės šuSirinkiĮhai1 įvyksta kas 
antras1 sėkmądįęriiš kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, '3133"'SS Halsted St., T2 vai. 
diėną, ..... •>h-.... -

JAUNŲ MĘTį-VIŲ AMERIKOJĘ 
TAUTIŠKO KSlŲBO VALDYBA 
1937 METAMSfr- J. Rūta —pirmi

ninkas, 326^’So. Halstėd'^ st;.; P. 
, Rųžaųska^-pjrm. pagelb., 3427 B. 

Ųalstęd St.;JS. Kanevičįa —'nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. ' Kasparas A— fin. paštininkas, 
6584 So.. LoWe Avė.; W. Dulevi- 
čia — kontrolės raštininkas’ 812 
Ayest 33rd J, Balčiūnas—ka-

LOVEIKIS■p “ ęi IRSJĮM Visas Pašąųlio

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bąn^ietams 

ir Pagrabahis
3316 So. Halsted Street

Tek BOULEVARD 731Ą 
--------- i „ .......................

Halstėd St 
Z. Grigonis—kontrolės rašt j- -;-?v!- '.v -v
cius

i 
į

tf

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

tanas Šimkus, 2851. Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Coilbord Plade; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Mpyne 
St, Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Brunb Rogėrs, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tėl. Spalilding 3180; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedziė Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič,' 1814. 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
32.84; Maršalka—Jonas Milašęvi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketviirtadięnį po antrašu: 
3804 Ąrmitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

AMERICAN ŲITHUANIAN, CITI- 
ZENS CLUB, POtllTCAL and BE- 
.NEFICIAL bf 12 WĄRD, Chicago, 
■ 1 -------------------------------- ----------------------

T

I
I Peęplęs, Liftuur Store
' . j V ą’ •. 'i ■

2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841

* Didelis pasirinkimas F visokios

; rųšies gorimų. 1
Kas ateis su šilto apgarsinimu, 

| Nusipirks wholėsale kainomis.

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
’ šies mėsas. Rėstaūrantų abrupi- 

? rūmas MUSŲ' SPECIALYBĖ.
’ m So. Balsted St
: Tel. VICTORY 2031-2

• COAL

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

............ ............   $5.75
ĘGG ...............................  $6.00
NUT .............................. $6.00
SCREENINGS .............. $4.75

PRISTATYMAS sMIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ
Tęl. KEDZIE 3882

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

IRt ,

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

momis išlygomis. ’ !
$100 Importuoti ir AAierikoniški 

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

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

de luxe ............  1 $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 V. v.

RĄRP STORAGE FURNITŲRĘ 
5746 So. Ashland Avė.
Fxchange-—MaĮnai

MURO BUNGALOW, 6 kambariai, 
garažas, Marųuette Parke. Mainy
siu ‘ į biznio namą: Marquette Tvar
kė, Clearing ar Brighton Parke. 
Atsišaukitė laišku, 1739 So. Halsted 
Street, Box 594.

Real Estate For ?

CLASSIFIEDADS
........... ..............■■

PARSIDUODA trijų aukštų ir 
beismentas akmens priešakiu plytų, 
budinkas, kuriame yra krautuvė ir 
du flatai, pečiumi šildomi prie 35-os 
gatvės arti Ashland Avė.. Kaina 
$4,950.00. ‘

James Karban and Co., Ine,, 
1809 So. Racine Avė., Canal 5293-8

i 1 ■ ? • ,____ . 1 '___________________

Situatjon W anted
Darbo Ieško

IEŠKAU pARBO PRIE NAMŲ 
—gfalįu pentyti, popieruoti, karpen- 
teriauti, boilerį prižiūrėti ir abelnai 
visą namų darbą. Esu patyręs teisin
gas, negirtuoklis ir vedės. Kreip
kitės laišku Ą. C., 1739 South Hal
sted St., Chicago, 111,

IEŠKAU ŲARBO prie namų — 
pavienis. Suprantu visą darbą — 
prašau kam reikalingas, greitai at
sišaukti. Turiu gerus paliudymis. 

; 1121 ’ 3361' So. Lowe Ąvenue.
.*■■» ><».«■ i w».nn......... ■- i. I —

F Ųarmnin^ų peikia

DIDELIS BARGENAS
Pigiai paršiduoda namas su ta- 

^prnu.j Biznis* u gerai išdirbtas, ran
dasi geroj vietoj apgyventoj lietu
vių ir kitų tautų. Pardavimo prie
žastis—moteris našlė.' Atsišaukite 

4527 So. Wentworth Avenue. ;
’ " Tel. Yards 2393. ‘

ĘĮ3N1O NUOSAVYBĖ
Tinka bile kokiam bizniui, 3121 

West 68-čia gatvė — % bloko į 
rytus niw Kedzie—2 aukštų plyti
nis budihkas'; krautuvė ir 6 kam
barių flatas viršuj, Štymu šfldonias 
su Aliejaus šildytUvu beismente, ’ 2 
karų plytinis garažas. Reikia greitai 
casK kad patenkinti įpėdinius. Pil
na kaina $15,000—verta daug dau
giau. ' : " . . J .

Krautuvė ir flatas laikomi tusti, 
kad padaryti pardavimą lengvesniu 
ir duoti greitą nuosavybę pirkėjai. 
Kreiptis paprastomis dienomis ir 
prieš pietus. John E. HaRwax, 1543 
West 51st St. tel. Boulevard 1200.

ĘĘiKĄLINGA INSURANCE sa- 
lęsmohų fylQ0‘ Mądison ' Street, 
kambarys 332. 

------------------------- 
! REIKALINGAS MATRACŲ GA
MINTOJAS, kuris yra patyręs • ir 
įpIrmoS klesos vyras. Atsišaukite 
;7839 Sp.’ Halsted St. Tormah Fur
nitūra Co.; :Zenith 1937 Radio

Olfr

Teis du Jaunuolius

PATYRUSĮ MERGINA namų dar
bui, skalbimas, 2 vaikai, būti, savas 
kambarys $7.00. Radčliff 2694.

OPERATORIŲ, PRESĘRIŲ IR EK- 
ZAMINATORIŲ — patyrimas prie 
plaunamų dresių.

NELLY—ANN DRESS CO. 
2253 So. Halstcd St. 3 aukštas.

REIKIA PATYRUSIŲ OPEREI- 
TORIŲ prie single needle mašinos 
paprastoms dresėms siūti.

“ The’ Home Garment Co., 
345 West Austin Avė.

JAUNĄ MERGINĄ bendram na
mų darbui — 2 vaikams prižiūrėti, 
nėra virimo nė skalbimo, $7.00, bū
ti, Mansfield 3402.
. i • - ■ /' v

Urba Flower ŠhopPe 
Gėlės My lin tiems—V estuvėios^- 

Bankietams—Laidotuvėms— 
u papuošimams. ' : * : ~

118(1 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTĘ 580,0

Nužudę ^laeguetįepupkiet'} 
Julius įjahde.

Krimipalę grand d^ury ap
kaltino d,u lenkus jaunuolius 
niar^ų^tėęarlęiečip, Juliaus 
Roįdę*s nųž;ųdymu. Jie yra 
Edwin Kąlinbws^i ii* jp brolis 
Roiiian, nuo 1.01, Throop
Street

Robd,e, kurio šeimyną ^yve- 
na Miirąų.ei^ę t^s 1612
W. Madison st., turėjo šaudy
mo galeriją- Jjs ten buvo nu
šautas.

Jaunuolius policijai 
12 metų berniukas

Jis ’jvylį.j. u^alė.

išdavė
W,leS

Chicago Association of Com- 
merce šiandien šaukia tur
tuolių, fabrikantų mitingą 
protestui prieš sėdėjimo strei
kus. Mitingas įvyks Stevęns 

pasirinkimas naujų : laikrod- viešbutyje

MARIĘ ĄLLMĄN 
po tėvais Aukšticliute

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo,126, dieną, 3:05 vai, po 
pietų, 1937/ m. sulaukus 32 m. 
amž„ gimus' Rygos mieste.

Amerikoj išgyveno 21 metus
Paliko didęlįame nubudime 

vyrą Stanley, Sūnų Richard, 
tėvą Juozapą, Aukštuolį ir gi
mines. *

Kūnas pašarvotas 7136 So. 
Mozart St. Laidptųvės įvyks 
Antradienį, kovo 30 dieną, 8 
vai. ryto, iš' namų į Gimimo 
Ran. švenč, parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos Už vėlįonėš sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines:

Visi A. A- Marię Ąlįmąn gb 
minės, draugai ir nažįstan)i 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
Ivvautl laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą 
atsisveikininią. ' ' '''

Nuliūdę liekame:
Vyras, sūnūs, tėvas ir 

gimines,
Patainauja laidi djr. S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

f

- '■ į . .' ■ ' . ' ;

ęręjtąę ir lengvas pa
gavimas visų stočių. 
Gražumas tbiio ir iš-' 
vaizdo^. V-'i Įmainą nuo

’29.50

llf
Pidęlę nupl^dą. dupda- 
w ant jų^ų sęii^ Radjo. 
Pamąty'kiią tuos nau’j us 
Žęnjjį ' Ęųiįjrijco 
kiįąuiuyėje.

JOS. F. BUDR.K, Ine
34,17-21 S,o. Halsted, Street

Tęl, Boulevard 70J0-,

stoties, 970 kilocycles nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Ketvęrgais lyHFC, 1420 Kilocycles nuo 7 iki 8 vai. vakare.

. N 1

.11, ■..-.į.-.l...', --------- . : -.-..-nfiu l- 1...' LU-. f?

Paklausykite gražaus Radio programo Nedėlios vakare iš

Help, vVąntecį:—Fejnąlę
Darbininkių reikia

TIKRI BARGENĄI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. M.ICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

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

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

4631 SO. ASK^ĄND t 
! Ofisas 2-ros lulps su X J

REIKIĄ MERGINOS AR MO
TERS bendram namų darbūf, kam
barys ir užlaikymas — ’ geri na
mai, $7.00 į savaitę. Kreiptis. 

Į BĄRRICK’S PAINT STORE, 
6050 Sb. Halsted Street, 

Englewood 7$69
> J  x—.-g^aar 1
Help Wanted—Male-Feipąle

Reikia^ '
REIKIA VIRĖJO — $15.00 SA

VAITĖJ — VYRAS ĄR MOTERIS. 
EAGLE RESTAURĄNT, 
1745 3o. Jląlsted Street.

l
^»l' l m, III UBUI I lyiiHĮ-n iWl<■

Bvšmešs Chaųogi,“ ’ ■
Pardavimui Bfcniįhi

• BARGENAS — " PARSIDUODA 
TAVERNA pigiai, pardavimo prie- 
ž.astis-^-ljga. 3842 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA TAVERNA — ge
ras kampus. 3901 Archer Avenue. 
Geras pardavimo pamatas. •• «
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TARDO ADVOKATUS, “DEPUČ1US” DĖL 
F. V. ZINTAKO BYLOS

Skandalas dėl $25 kyšio; iškilo aikštėn 
visokie “netikslumai”

J. J. Bagdono Žmd- 
na Užvedė Byla Rei
kalaudama Divorso

*... ............... . ... ............

Jaunas Sheboygano Lietuvis 
Suimtas už2 Žmogžudystę

Pirmadienis, kovo 29, 193'

Nori taip pat piAigų pragyve 
nimui sau ir augintiniui -

Prisipažino nušovęs policistą

Proki.vatura 
teismo valdyba 
kar prakaitavo 
sekti visus naujo
Zintako bylos skandalo 
ninkus”.

Dalykas sprogo kaip bomba 
Didįjį Penktadienį, prieš pat 
kriminalio teismo ir prokura
tūros ofisų uždarymą.

Vienas Zintako bylos džiu- 
rininkas Gustave Anderson, 57 
metų, nuo 330 W. 58th St., 
pareiškė, kad jam ' buvo duo
tas kyšis, kad išteisinti Zin- 
taką. Vienas Robert McKinley 
davė jam $25 ir 
miesto vandens 
su $7.00 dienos 
gavo, bet darbo 
te.

ir kriminalio ninkai, tuo tarpu, laisvai suei- 
vakar ir užva- 
bandydama su- 

Frank V. 
“kalti-

vykdavo

ir viena Co- v

šaukiamas
Reinert, ar-

žudėj o darbą 
departamente 
alga. Pinigus 
ikišiol nema-

Anderson prisipažino, tardo
mas trijų teisėjų ir prokuroro 
Thomas J. Courtney. Teisėjai 
buvo Michael J. McKinley, Ro- 
bert E. O’Connell ir B. Ep
štein.

Prokuraturos investigatoriu’s 
Roy Arnold paskelbė patyręs, 
kad Zintako. bylos džiurininkai 
naudojosi nepaprastomis privi
legijomis ir laisve. Įstatymai 
reikalauja, kad laike bylos, tol 
kol nebus išneštas nuospren
dis, jie butų “atskirti nuo pa
saulio”. Zintako bylos džiuri-

davo su žmonėmis, naudodavo 
uždraustą telefoną, priimdavo 
siuntinius iš lauko, 
pasivažinėti busu, lankydavo
alines ir gaudavo tiek degti
nės, kiek norėdavo.

Prašalino tris “depučius”
Tiems faktams paaiškėjus, 

šerifas Toman prašalino iš dar
bo savo “depučius” Daniel Mil- 
ler, ITarry Kirsch 
hęn.

Tardymui yra 
adv. Theodore J.
timas Zintako draugas, pas ku
rį buvo džiurininkų sąrašas 
Zintako bylai dar neprasidė
jus. Taipgi bus tardomas Mc 
Kinlay, kuris sumokėjo kyšį
džii.Tininkui Andersonui. Jis 
yra brolis apskričio teisėjo, 
Donald McKinlay.

Ar Zintako byla bus svarsto
ma i J naujo — nežinia. Jis bu
vo teisiamas už išeikvojimą 
$10,500 Superior teismo pini
gų. Prieš jį buvo iškelti, i 
kaltinimai už išeikvojimą išviso 
$26,5p0. Byla ėjo dėl vieno kai-1 
tinimo. Po išteisinimo, teisėjas 
Epštein kitus kaltinimus pa
naikino.

Zintak yra įtakingas 12-to 
Wardo politikierius, lenkų kil
mės žmogus. i

Joliet kalėjimo uždaryto Jo
no J. Bagdono žmona, Pearle 
Bagdonienė pereitos savaitės 
pabaigoje užvedė divorso by
lą. Divorso prašymą paremi t 
tuo, kad Bagdonas> buvo nu
teistas ir dabar sėdi kalėjime 
už piktadarybę.

Bylos deklaracijoje ji sako, 
kad Bagdonas turi daug neju
dinamos nuosavybės. Ji reika
lauja nuosavybių ar grynų pi
nigų savo ir augintinio, Jono 
J. Bagdono Jr., pragyvenimui.

Bagdonienė gyvena ties 
West 63rd Street.

Policija suėmė jauną, ' 
metų amžiaus lietuvį ir ap
kaltinų jį žmogžudyste. Su
imtasis yra Norbertas Jocis, 
Shcboygan, Wiscoiisin gyven
tojas. .

šeštadięnį ■ rylą jisai bandė 
apiplėšti alinę tiės Shęboy- 
ganii. Jį Užklupo to miesto

28 policistas, Theodore Ilusting, 
32 metų amžiaus. Besiginda
mas N. Jocis jį nušovė.

Tardomas, jaunasis pikta- 
daris prisipažino prie žmog

kalėjime ųr neužilgo bus tei
siamas.

VELYKOS BUVO — SAULĖTOS, BET VE 
SIOS, PUOŠNIOS, BET BRANGIOS

ir paneles per visą Ameriką 
ptnl,eidK> naujoms suknioms, 
skrybėlaitėms ir papuoša
lams apie bilioną dolerių — 
tūkstantį milionų. Ta suma 
skaitlinėse atrodo štai kaip 
$1,000,000,000. ;

Linksmai šventes švente ir 
šeimininke, bet ji turėjo kuo 
ir nusiskųsti. Pasakojo ji sa
vo vyrui: “Brangumas nepap
rastas, Išėjau su penkiais do
leriais, nieko, rodos nenupir
kau, o pinigų jau nebėra. Už 
dolerį beveik nieko negali 
gauti.”

Viskas, daugiausiai maistas, 
pabrangd. Kai kurie dalykai 
vienu, dviejais centais, kiti 
net ptenkiais.

.Ji buvo paskirta liuli IIous 
viršininke spalių mėnesį, 193 
metais po steigėjos Jane Ad 
dams mirties.

Ji yra žymi darbuotoja lak 
darybos ir socialinio darbi 
srityje, ir lošia svarbią rol 
imigrantų gelbėjimo įstaigoje 
Immigrants Protective Leagu 
ir ktiosc panašiose organizaci 
jose. *

Kai kurie sako, kad ji pasi 
traukia jausdama, kad kaipi 
viršininkė turėtų pašvęsti dar 
bui visą laiką, bet to uogai 
padaryti.

Didvyriškas Šuo

2506

vie-
gar-

Bagdonas dabar atlieka 
ną terminą už dalyvavimą 
šioj valkatos James Thomas 
Kelly turtų ir testamento afeT 
roję. Kartu su keliais kitais 
asmenimis, Bagdonas bandęs 
pasisavinti $140,000, kurie pri
klausę Kelly’ui. Dabartinį ter
miną užbaigęs, Bagdonas turės 
atsėdėti dar apie pusantrų me-

sesi tų i.‘ž teismo paniekinimą.

Prokuraturai įp a <s i d a v ė 
Ralph C. Kent, brokeris, ku
rio knygose buvo rastas tru 
kuinas. Jis turėjo ofisą adre 
su 7 S. Dearborn Street.

Trukumas siekia apie $40, 
000.00.

Apskaičiuojama, kad per visą Ameriką 
naujiems velykiniams rūbams išleista 

apie bilionas dolerių
Liūdni buvo oro pranašų 

pranašavimai apie Velykų* die
nos orą. Vieni matė sniegą, 
kiti lietų, treti grūmojantį ir 
apsiniaukusi dangų. Bet jie 
spėjo, ir neatsėjo. Diena buvo 
labai graži ir saulėta, bot tru
putį vėsoka.

Prie bažnyčių iš ryto, o po 
pietų parkuose, bulvaruose ir 
žymesnėse gatvėse teko maty
ti’ būrius jaunimo* daugiausiai 
gražiosios lylties, pasipuošu
sių naujais, išeiginiais rū
bais. Kaip ir paprastai, mer- 
.ginos susirinko į bažnyčią pa
matyti ar šįmet kitos gražuo-

lės pralenkė jas suknių ir 
skrybėlaičių puošnumu ar ne.

Šįmet Velykos buvo sma
gios. Nemažai pinigų žmonės 
praleido joms besiruošdami. 
Krautuvės šeštadienį buvo pil
nos žmonių. Ypatingai didelį 
biznį darė miesto depąrtamen 
tinęs krautuves. Mieste buvo 
didelis susikimšimas. Pasiro
dė gatvėse ir taksikebai, ku
rių nebuvo matyti per tris 
savaites. Po “atostogų” poli- 
cistams prie gatvės kampų 
teko gana sunkiai padirbėti.

Statistikai, suglaudę ’ gal
vas, vakar surado, kad ponios

Atšventę vakar Velykas -- 
gamtos “atgimimą”, ir sulau
kę saulėtų, šiltesnių dienų, 
žolės, 'gėlių,—dabar visi pra
dės galvoti ir ruoštis į pikni
kus, kurie prasidės visai ne
užilgo.

Hull House Viršinin
kė Mrs. K. Rich Įtei

kė Rezignaciją
Nori apleisti pareigas gegu

žes 1 d.; ji yra žymi 
sočiai e darbuotoja

Mrs. Kenneth F. Rirh, vir
šininkė garsios labdaringos 
įstaigos liuli IIousc, įteikė di
rektoriams savo rezignaciją. 
Ji nori pasitraukti iš viršinin
kės pareigų gegužės 1 d.

. P-nia Rich nenurodė prie
žasčių dėl kurių rezignuoja.

Žuvo begelbėdamas še imi- 
įlinkę.

Ištikimas 3 metų šuo “Pal,’ 
užmokėjo gyvybe už pasišven 
timą savo šeimininkei, Minni 
Rubenstein, 3300 So. \VabasJ 
aveunc.

Ją užpuolė trys plėšiką 
Norėdami priversti moterišk 
pasakyti kur yra pinigai: ji 
pradėjo ją kankinti.

Išgirdęs šeimininkę vaite 
jant, šuo atsiliuosavo nu 
grandinės, ir puolė ant m 
puolikų. Jie šovė du karti 
Bet ir su dvie jomis kulkom! 
savo mažam kūne, šuo nept 
sidavė. Taip piktai kandžioj 
piktadarius, kad tie ėmė bej 
ti, pirm to paleidę dar t r 
Širvius į “Pal.”

“Pal” krito negyvas išgelbi 
jęs savo šeimininkę.
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Sabath - Church Ginčas Kongrese--91 Metų Jaunasis

Kairėj, kongresmenas Adolph Sabath, dešinėj, Ralph Church,
mergaitė, ebieagietė Bernice Heater, laike lindynių tei-

Jošep'h T. Anderson, 91 
metų senelis, kuris apsive
dė su keliolika metų jau- ■ ’ ■ >
nesne . Fideliu Peitcrson
Simmons iš Dundee, III.
Anderson yra Amerikos 
civilio karo veteranas. Vie-

kongresmonas iš E'vanstono. Church pareiškė kongrese, kad Sa

bath pats naudojosi iš real-estate bondholders investigacinės ko-

sme prieš vieną George Reigel. Jisai suvažinėjo margai
tę. Riegel turėjo sumokėti 50 pabaudos ir neteko teisės 
valdyti automobilį. Naujienų-Acme Photo

nintėliu vestuvių liudinin
ku buvo Andersono 27 me
tų papūga.

KAM DUKTĖ? ^.Vokie
tė Mrs. Eęika Bergman, gy
venanti New Yorke, su du
krele /Dagmar, kuri gyve
na Vokietijėjė, pas tėtukus. 
Betgmaniėnes vyras yra žy
das. Dėl tautybių skirtumo 
jie persiskyrė ir nuėjo j 
teismą iąrišti klausimą, 
kam priklauso duktė. Teis
mas atidavė dukterį.

misijos darbuotės, kuriai jis vadovauja.

TĖVAS IR SŪNŪS KALĖJIMAN -^-Iš kairės, į dešinę, Jack Twohig, 18,; sūnūs, 
Joseph Calahan, draugas, ir Tomothy Twohig, tėvas, kuris ėjo vogti su suniimi. 

Mergina, Frfeda Reiff juos išdavė. Abu buvo uždaryti kalėjimam c J

RELIGINĖS IŠKILMĖS ŠKOTIJOJE — škotų patro- 
' nas yra šventas Andriejus. Kiekvienais metais įvyksta 

iškilmės. Gatvėmis maršuoja procesijos, kurių prieša
kyje šv. Andriejus eina su kryžium.

' Naujienų-Acme: Photo
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Motinai, vokietei Erikai
Bergman’ienei. Bet tėvas ir

vyras, Emil Bargman žada 
nepasiduoti. Jis kalbasi su 
advokatų, Mitchell Salem 
FiscĮier, (dešinėj) apie ape- 
liaciją.

Naujienų-Acme Photo

ŽUVO NELAIMĖJE - 
“Oro Slaugė” Doris Ham 
monds iš Eik City, Okla 
homa, kuri žuvo keleivinic 
lėktuvo tragedijoje, prie 
Pittsburgh, Pa. Karlu si 
slauge žuvo 10 keleivių ii 
du TWA bendrovės lakū
nai.

Lėktuvas nukrito žemėn 
besiruošdamas nusileisti 
airportan. Buvo pravesti 
tyrinėjimai ir pasirodė, kad 
nelaimė įvyko todėl, kad 
ledu buvo apnešti lėktuvo 
sparnų vairai, “aileronai” 
ir lakūnai nebegalėjo jų 
valdyti.

Nąujięnų-Ącme, Photoi ■ ,
■ .... j




