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Taipjau Parėmė Ūkiu Mar- 
gičiii įstatymus

Teismas parėmė geležinkelių darbo aktą, 
Wash. minimum algų įstatymus ir ūkių 

morgičių moratoriumo įstatymus
WASHINGTON, kovo 29. — 

Augščiausias teismas, kuris tik 
kas pirmadienį laiko viešus 
posėdžius, šiandie parėmė tris 
svarbius pažangius įstatymus, 
pravestus prie dabartinės pre
zidento Roosevelto x administra
cijos. 5

Visuomet griežtai atgaleiviš- 
kas teismas, dabar staigiai pa
keitė savo nusistatymą ir pa
tvirtino dagi tokius įstatymus, 
kuriuos pirmiau jis buvo atme
tęs ir pripažinęs nekonstituci- 
niais.
Patvirtino Wash. minimum al

gų įstatymus.
Dabar teismas dauguma bal

sų nuosprendžiu patvirtino 
Washingtono valstijos mini
mum algų nioCėriftiš' {staty
mus, nors*, dat -^isai nesenai 
tas pats teismas atmetė ir te
pažino nekonstituciniais pana
šius New Yorkp minimum al
gų moterims įstatymus.

Pirmiau teismas New York o 
įstatymus buvo atmetęs kaipo 
priešingus konstitucijai, nes 
jie buk varžą samdytojus ir 
tuo yra priešingi konstitucijai, 
kuri užtikrina asmeniui lais
vę-

Dabartinį nuosprendį išnešė 
teismo pirmininkas Charles 
Evans Hughes, kurio išreikš
toji opinija yra visai priešin
ga pirmesniam to paties teis
mo nuosprendžiui ir atidaro 
kelią kitoms valstijoms praves
ti panašius įstatymus.

Prie Hughes nuomonės pri
sidėjo liberalai teisėjai Brah- 
deis, Stone ir Cardozo. Ją pa
rėmė taipjau ir teisėjas Owen 
J. Roberts, kuris pastaruoju 
daiku buvo nuėjęs pas atgalei- 
vius ir buvo pasidaręs svar
biausiu jų opinijos reiškėju. 
Tad tas įstatymas liko patver
tas penkių teisėjų balsais prieš 
keturis.

imtas pereito kongreso ir pre
zidento Roosevelto pasirašy
tas.

Pirmesnį Frazięr-Lemke ak
tą tas pats teismas atmetė kai
po nekonstitucinį. Bet Lemke 
jį pataisė, labiau pritaikė prie 
teismo išreikštos nuomonės ir 
išnaujo jį kongrese pravedė. Ir 
dabar augščiausias • teismas 
vienbalsiai jį patvirtino.

{ Teismo nuosprendį dėl 
akto paruošė teisėjas Louis 
iBrandeis, liberalas.

Patvirtino geležinkelių 
darbo aktą.

Augščiausias teismas šian
die taipjau išnešė savo nuo
sprendį ir dėl geležinkelių dar
bo akto, kuris įveda kolekty- 
ves derybas tarp geležinkelių 
ir samdyto jų,, ^iš s, 1 ėismd nuo
sprendis taipjau išneštas vien
balsiai. '

Teismo opiniją patiekė 
ralas

Dar

sio

libe-
teisėjas Stone.
nėra nuosprendžio 
Wagnerio akto.

. - - • A a >

buvo didelė darbo diena

dėl

Tai 
dėl augščiausiojo teismo, nes 
Jabai retai teisėjai parodo to- . ■ • ■ f • ' į ■ ■ » \

kį didelį darbštumą ir išneša 
net tris nuosprendžius ; į die-» 
n^«

Bet teismas vis dar neįsten
gia išnešti nuosprendžio dėl 
labai svarbaus Wagnerio dar
bo santykių biliaus, kuris lei
stų federalinei valdžiai taikin

ėti iškilančius pramonėje kivir
Čius su darbininkus ir iš to 
kilančius streikus.

Betgi teismas sutiko pradė
ti svarstyti bylą dėl konstitu- 
čionališkumo nedarbo apdrau- 
dos provizijų socialio saugumo 
akte. Tad galima tikėtis, kad 
'teismas dar prieš birželio mė
nesį išneš nuosprendį šiuo 
svarbiu Naujosios Dalybos 
įstatymu.

Lietuvos Naujienos
Sulaikė didelę kon 

trabandą , ■
Kiek pernai išmokė 

ta pensijų

PATEKO SUKILĖLIAMS. — Lojalist ų laivas Mar Cantabrico, kurį sukilėliai 
Baskų įlankoj sugavo gabenant ginklus -ty amuniciją iš Jungt. Valstijų ir Meksikos. 
Ant denio matytis dėžes su Amerikoj lėktuvais.

Patvirtino ūkių morgičių 
moratoriumą.

šiandie teismas vienbalsiai 
patvirtino naująjį Frazier- 
Lemke ūkių morgičių morato
riumo aktą, kuris teikia pro
gą prasiskolinusiems ūkinin
kams išgelbėti savo ukius.

Nors šis aktas nebuvo pasiū
lytas prezidento Roosevelto ad
ministracijos, bet jis buvo pri-

Sukilėlių laivai ap
šaudė laivą prie 

Francijos porto

Stalinas ruošiasi re
organizuoti komuni

stų partiją
................ ..

MASKVA, kovo 29. — Ru- 
sijos diktatorius Juozas Stali
nas paskelbė platų programą 
reorganizavimui komunistų 
partijos, tikslu iš jos pašalin
ti nepatenkintus elementus, ir 
šnipus ir padaryti partiją dar 
stipresnę ir nuolankesnę dik
tatoriui.

Tą savo planą jis, išdėstė sa
vo kalboj slaptąm komunistų 
partijos centrąl inio > komiteto 
susirinkime • ■■ 3 j j o
kalba’ tik dabar tapo paskelb
ta. ■

Toj savo kalboj jis įspėjo 
komunistus dar labiau budėti 
ir nepasiduoti “svaiguliui nuo 
pasisekimo”. Esą daugelis ko
munistų užmiršę revoliucijos, 
pamoką ir sulepšėję nuo eko- 
•nominio .pasisekimo.
.. Bet Rusijai vis dar esą grę- 
sia stiprus, priešai, neš kol yra 

‘kapitalistiniai kaimynai, tol 
bus “ardytojai”, šnipai ir te
roristai, kurie dirba musų už
pakaly naudai svetinių valsty
bių”. Svarbiausi priešai yra 
Leono Trockio sekėjai. Juos 
^Stalinas iškoliojo šnipais, nu
krypėliais, niekšais ir kitais 
epitetais. O tų šnipų buržuazi- 

;nės valstybės dar siunčiančios 
į Rusiją du ar tris sykius dau
giau.
• Jis kritikavo partiją už po
litinį jos silpnumą ir jos su
stiprinimui, pasiūlė visą eilę 
reformų, svarbiausia kurių 
siekiasi pakelti politinį supra
timą visų 140,000 augštesnių 
ir žemesnių partijos viršinin
kų.

Laimėj streiką
DE KALU, 111., kovo 29. — 

Apie 75 darbininkai Creamery 
Package Mfį. Co. laimėjo dvie
jų savaičių štfėiką. Jie laimė
jo pakėlimą hlgų 1b nuoš. ii* 
padidiriifną jobnusų. • E ■

Kongresmanas Sa
bath nualpo kalbė

damas kongrese
1 "1 ... .

AVASHINGTON, kovo 29. — 
Šiandie atstovų bute įvyko 
dramatinga scena, chicagiečiui 
kongresmanui A. J. Sabath kal
bant kongrese. Jis savo rūpes
tingai paruoštoj kalboj atsa
kinėjo i rępublikono kongres- 
mano Church užmetimus, pa
darytus Sabath vadovaujamai 
komisijai, kuri tyrinėjo įvairių 

^bondholderių komitetų sukty-

VILKAVIŠKIS.—šiotnis 
nomis Vilkaviškio nuovados 
policija, padedant pas. polici
jos mokomajam buriui, Vilka
viškio geležinkelio stoties—Si
manėliškių dvaro rajono page- 
ležinkelę, vieną naktį buvo už
taisiusi “kilpas” iš vakarų į 
rytus bevykstantiems kontra- 
bandistams. šis jos žygis buvo 
labai sėkmingas, 
“kilpas” pakliuvo 
brangus laimikis: 
Janušaitis Juozas
Naumiesčio, su arkliu4 ir rogė
mis, kuriose buvo 6 centne
riai kontrabandinių 
kitose 
sys iš 
Petras 
viškio 
nas iš 
valse.
iš Aleksoto, Hariso g. 13 nr. 
Jie visi nešė brangių medžia
gų, kaip tai, šilkinių ir pus- 
šilkinių staltiesių, lovatiesių, 
langams bei durims užlaidų, 
moteriškų skarų, kelinių, ko
jinių ir kitokių' daiktų didelę 
kontrabandą. Policija visus 
pristatė Vilkaviškio muitinei.

die-

nes, į tas 
stambus ir 

vienoj vietoj 
iš Kudirkos

BAYONNE, Francijoj, kovo 
29. — Du ginkluoti Ispanijos 
sukilėlių žvejų laivai užpuolė 
Ispanijos valdžios laivą Mar 
Caspio Francijos vandenyse ir 
užvarė jį ant seklumos prie 
pat Bayonne uosto.

Sukilėliai paleido 15 šovinių, 
kurie aiškiai buvo girdimi Ba
yonne. Taipjau apšaudė laivą 
ir iŠ kulkosvaidžių.

Francijos valdžia pradėjo 
tirti šį incidentą, nes ir pir- 
miau sukilėliai yra apšaudę 
vieną laivą netoli Brest.

Derybos su Chrysle- 
riu vedamos be 

Lewis

Vokietija mažiau 
perką medvilnės ' 

! Amerikoje f ,Ą : ■' ■ ' ...
BERLYNAS, kovo 29. —

Amerikoj eksportas medvilnės . .
j Vokietiją tymai sumažėjo _ GhlC^oje. g 
Ut: 74 m^.Tai paeina .daa.. .J^?W . Sabath kai- 
ginusia nuo to; kad Vokietija AJO ab,ai P^minda-

1 dabar perka savo žaliavas tik , .ns’ a< ',er me ų jo u- 
tose šalyse, kuriose ' ji gali iš
mainyti savo fabrikų gami
nius.

LANSING, Mieli., kovo 29. 
—Automobilių darbininkų uni
jos derybos su Ghrysleriu da
bar yra vedamos be John L. 
Lewis,_ kuris turėjo gryšti at
gal į New Yorką tęsti dery
bas su anglių kasyklų savinin
kais.

Gub. Murphy reiškia 
greito susitaikymo.

viltį

ryžių, o 
vietose: Jurevičius Sta- 
Vilkaviškio, žemaitaitis 
iš Giedrių km., Vilka- 
valsč., Kleinauskas Jo- 
Kybeikių km., Kybartų 
ir Gataveckas Antanas

KAUNAS. — Iš pensijų fon< 
do ir valstybės iždo 1936 m 
išmokėta 7,616,300 lt. pensiji 
ir pašalpų. Valst. tarnautojam< 
išmokėta 3,937,400 lt. pensiji, 
ir 1,070,600 lt. pašalpų. Kari 
ninkams 863,900 lt. pensijų h 
75,900 lt. pašalpų. Liet, kare 
invalidams 748,400 * lt. Buvu 
siems Rusijos armijos iįvali 
dams 396,200 lt. Buvusiems 
Vokietijos tarnautojams (Klai 
pėdos krašte) 277,700 lt. Pa 
sižymėjusiems asmenims 246, 
200 lt. Be to, Klaipėdos krašte 
direktorija ir savivaldybės kas 
met išmoka pensijų ir pašai 
pų per 2,500,000 lt. šių sumi 
•dalį sumoka subsidijų pavidah 
valstybės iždas. Pav., 1936 m 
Klaipėdos krašto direktorija 
valstybės iždas į pensijų są 
skaitą įmokėjo 500.000 litų.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio 6ro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe-1 d. Japonija pakels 100 huoš.
ratura Chicago j e buvo 38°.

Saulė teka 5:38, leidžiasi kitokių pašto siuntinių į Jungt.
6:12. Valstijas; pritarimą lojalistams.

TOKIO, kovo 29. — Nuo bal

kainą už persiuntimą laiškų it

MADRIDAS, kovo 29.—žmo
gus, kuris devyni mėnesiai at
gal buvo kunigu vienoj did
žiausių Madrido katalikų baž
nyčių, dabar pardavinėja gat
vėse riešutus. Lojalistai žino 
jo asmenybę, bet jo neliečia. 
Jis pakartotinai parode savo

Rado nužudytus 
3 žmones ;

NE\V YORK, kovo 29. -S 
Vakar švenčių proga Gedeoil 
nutarė aplankyti savo žmoną 
Mary, su kuria yrą pasimetus. 
Kartu vykoo ir jo duktė pa
sveikinti savą, motiną. . Bet at* 
ėję į Mary Gedeon butą rado 
jį užrakintą ii* niekas į jų bel- 
dimąsi neatsąke. Pašaukta po
licija išlaužė dtiris it prieš vi
sų akis atsistojo baisus vaiz
das.

Ant lovos gulėjo pasmaugta 
nuoga jų duktė Veronica, 20 
m., dirbusi įvairiems artistams 
už modelį. Po lova buvo pakiš
tas lavonas jos motinos Mary, 
54 m., matyt, išgėdintos ir ir
gi pasmaugtos. Kitame kam
baryje gulėjo subadytas lavo
nas įnamio.

Nustatyta, kad duktė su- 
gryžo apie 3 vaL ryto ir gal
būt rado motihą ir įnamį jau 
išžudytus it pati krito puoliko 
auka. .'
. Tuojaus suimta keli įtaria
mi žmonės, jų tarpe ir kitas 
to namo gyventojas; Guėret. 
Paimtas kaihabtinėjĮntoiį ir bu
vusio kumštininkų čempiono 
Tunney btolišį kuris gyveno 
skersai gatvės.

■■■T   ————*

BLOOMINGT6N, III., kovo 
29. — Apie 120 darbininkų 
Meadows Corp», kuri gamina 
skalbiamąsias mašinas, sustrėi- 
kavo, negalėdami Susitaikinti 
;u korp. algų pakėlimo klau
simu. 
* • ■ • ■ • ‘‘ . ■ •' i ' ' • • •'
< H. .... r ■ , . .............. . —

ROCK^OKD, III., kovo 29. 
jpąi^kų taryba hutarė- pakei

sti algas Bockford parkų dar
bininkams po 10 nuoš., nes 
jiema laike (depresijos algos 
buvo nukabomos 25 • nuoš

’vimo kongrese dar niekas ne
buvo primetęs jam neteisingu
mo.
' Urnai susijaudinęs kongres- 
manas Sabath nutraukė savo 
kalbą, nebegalėdamas suvaldy
ti savo jausmų ir pradėjo prie 
savo stalelio alpti. Greitai pri
bėgo kiti kongresmanai ir su
sijaudinusį ’ Sabath išvedė į 
'gretimą kambarį, kur jį išeg- 
zaminavo gydytojas.A Gydyto
jas įsakė Sabathui gerai pa
silsėti, nes jis buvo labai pa
vargęs nuo ruošimo ilgos ap
sigynimo kalbos. Be to jo šir
dis yra susilpnėjusi ir jis pa
staruoju laiku pasilaikė dau
giausia vaistais.

Atstovų butas gi nutarė iš
spausdinti kongreso rekorduo
se visą jo kalbą, dagi ir tą da
lį kalbos, kurios jis neįstengė 
'perskaityti.

Žiemavoja daug
ančiųc

i?. &

Reiškia užuojautą 
dėl konsulo Bag

dono mirties

Tūkstančiai žmonių 
miršta badu Chi-

AA? nijoje

CHUNGKING, Szechwan 
provincijoj, Chinijoj, kovo 29. 
— Užsienio misionieriai prane
ša, kad šioje provincijoje siau
čia didelis badas ir iš 10,000,- 
000 provincijos gyventojų ma
žiausia penkta dalis gyventojų 
badauja.

Badas gali išsiplėsti visoj 
vakarinėj Chinijoj. Badaujan
čių šelpimo darbas yra labai 
toiažai išvystytas, nes Chinijos 
valdžia nedaug tesirūpina ba
daujančiais.

Badaujantys valstiečiai ban
do veržtis į miestus, kurie 
'gi nenori jų įsileisti.

Laike pastarųjų dviejų 
yaičių Chunking miesto
yėse surinkta daugiau kaip 1,- 
000 lavonų badu mirusių žmo- 
hių.

Badą iššaukė sausra, kuri 
sunaikino ryžių laukus. Sausra 
vis dar tęsiasi, grąsindama su
naikinti dar didesnius laukų 
plotus, tuo dar labiau paaštri
nant bado padėtį.

Justinas Mackevičius, pirmi
ninkas Standard Federal įstai
gos, prisiuntė “Naujienoms” 
telegramą, prašydamas išreik
šti pėr ^“Naujienas” jo gilią 
užuojautą dėl netikėtos Lietu
vos konsulo Ghicagoje Miko 
Bagdono mirties.

Justinas Mackevičius 
laiku vieši Floridoj ir į 
cAgo sugryš tik ateinantį 
madienj.

DURAND, III., kovo 29. — 
Kadangi miestely nėra nusi
kaltimų ir kalinių, tai mieste
lis pardavė savo kalėjimą, ku
ris dabar btis paverstas į viš- 
tininką.

DANVILLE, III., kovo 29.— 
Taisant seną ūkio namą sie
noje už plasterio rasta paslėp
tas kūdikio lavonas. Lavonas 
užmūrytas išbuvo kelis metus, 
yra supuvęs ir sunku yra nu
statyti kūdikio amžių ir lytį.

šiuo
Chi- 
sek-

bet-

su-
gav

VINELAND, N. J., kovo 29. 
— Wm. Gillerin pasikvietęs 
savo du vaikus pasivažinėti, 
juos išsivežė į nuošalesnę vie
tą ir abu juos automobilyje 
peršovė^ veikiausia mirtinai 

r j uos sužeisdamas. Po to ir jis 
pats persišovė.

BERLYNAS, kovo 29.—Na
cių valdžia paršaukė į Berly
ną Vokietijos ambasadorių prie 
Vatikano Diego von Bergen 
pasitarti apie iškilusius Vokie
tijos kivirČius su katalikų baž
nyčia.

KAUNAS. — Pasirodo, ka< 
praėjusį rudenį daugelis lauki 
nių ančių dėl nežinomų prie 
žasčių nespėjo Lietuvos aplei 
sti ir neišskrido 
kraštus. Daugelis 
čių žiemavoja 
miškuose; antai,

į šiltuosiu: 
laukiniu an 
Kazlų-Rudo: 
Runkių giri

ninkijoj Jutos upelyje žmonoj 
net rankomis prisigaudą lau 
kinių ančių, taip jos 
nuvargusios, alkanos 
lusios.

Pabaigoj vasario ir
kovo gilus sniegas užpustė Lie 
tuvos kelius ir dėlei to turėje 
paliauti vaigščioję autobusai ii 
privatiniai automobiliai.

esančio;
ii- susą

pradžio.

Komitetas laisvoms 
kapinėms tvarkyti

ŠIAULIAI. — šiomis dieno 
mis įvyko Šiaulių laisvamanii 
skyriaus valdybos posėdis, ku 
riame nutarta sudaryti plates
nį visuomenišką komitetą Jais 
vamanių kapinėms tvarkyti 
'aptverti jas, apsodinti mede 
liais ir t. p. Skyriaus valdy
ba iš savo tarpo išskyrė į š 
komitetą A. Pal&auską ir J 
Vaičaitį, o iš visuomenės pa
kvietė komitetai! šiuos asme- 

’nis: Indrulaitį J., Jasaitienę Z. 
Grinių J. (iš Balių vienkie 
torio), Liutiką č., švambarį J. 
Knyvą V., ir kauniečius inž 
Kairį ir Bielinį.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST

PINIGUS 
LIETUVON
IR KITUR.

Ra tos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

......
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Ispanija Įiepnose ar- 
ba naminis karas 

Ispanijoj \

Ari,. ..u; i—. «-fhiriiiiti

Vidur-vakarinių val
stijų lietuvių moterų 
taikos konferencija

Turėdamas liuoso laiko nu
važiavau į Sohotone teatrą, 66 
Eafct Van Buren Street, pažiū
rėti Ispanijos naminio karo, ku
ris dabar yra rodomas kruta- 
muose paveiksluose. Tuos pa
veikslus nuėmė laikraštininkai 
tiesiog karo laukė.

Yra skaudu žiūre ti» kaip 
žmonės karo lauke žūsta, o vai* 
kai ir moterys arba civiliai gy
ventojai teriojama Ispanijos 
sostinėje mieste Madride; kaip 
fašistų orlaiviai mėto bombas, 
griauja gražiausius namus ir 
žudo gyventojus tik dėlto, kad 
Ispanijos žmonės išsirinko de
mokratišką valdžią, o saujalei 
dykaduonių .ir kariuomenės ge
nerolų tatai nepatiko ir jie 
pradėjo kariauti prieš demo* 
kratlšką valdžių su pagelba Vo
kietijos ir Italijos.

i ' ” . - - .

Ispanijos žmonės nenori fa
šizmo diktatūros ir vergijos. Jie 
kovoja ginklais rankose, o kai 
kur matosi ir moterys karo 
lauke arba gatvėse mieste, su 
ginklu rankose eidamos polici
ninkų pareigas.

Labai gaila, kad musų mari
jonų broliukų organas “Drau* 
gas° kasdien rašo prieš Ispa
nijos demokratišką ir teisėtą 
piliečių didelės daugumos iš
rinktų valdžių, pajuokdamas *aY-1 
ba faktus iškraipydamas. Tokiu 
arogantiškumu net Chicagos ka
pitalistų laikraščiai “Tribūne” 
arba /‘Daily News” negali pri
lygti marijonų “Draugui’*.

Senas Petras.

< Mums visiems yra svarbu or
ganizuotis. Motėrų jokios stip
resnes organizacijos neturime, 
taigi ir šaukiama ši konferenci
ja, kad užmegsti tampresnius 
ryšius su Visomis moterų orga
nizacijomis.

. Lietuvių Moterų Draugija 
Apšviėta, kaipo seniausia lais«- 
Va moterų draugija (šiais me
tais sukanka 30 metų jos gy
vavimo) sumanė, kad reikia 
šaukti konferenciją visų Vidur- 
v A karių valstijų.

Karas mums jau prieš akis 
stovi. Randasi daug įvairių bė
gančių reikalų pas mus, lietu
ves moteris, tik reikia visas su
traukti į vieną galingą organi
zaciją, nežiūrint nuomonių skir
tumų.

Svetimtautės turi suorganiza
vusios jau desėtkus tūkstančių 
narių. Kodėl mums nesutraukti 
nors keletą šimtų narių į vieną 
organizaciją?

Jau laikas dirbti visoms iš 
vieno ir pagerinti savo būvį so
cialiame gyvenime.

MADOS

NAUJIENOS, Chicago, III.
Per £iimas dvi kovo savaites 

WPA apleido 110 bedarbių.
Tuo tarpti Illinois Wotkers’ 

Alliancė, bedarbių organizacija, 
kreipėsi i valdžią prašydama 
nemažinti pašalpos if nėfeiaurin- 
ti pAŠalpbs darbų.

Antradienis, kovo 30, 1937

mX’ ® Daug WPA Darbiniu- 
S, kų Gauna Pastovius
rušh, A. Jonikienė, K. Ketur- 
akienė; nuo Efrighton Parko 
Mdterų Kliubd A. Zabukiehė, J. 
Burokienči O. Karaliūniene;
nuo A. L. D. L. D. 1 apsk. mo
terų komiteto E. Drobienė, K. 
Abekienė, O. Dočkienė.

Pavienės fnoterys gali daly
vauti konferencijoj. Geri su
manymai arba patarimai bus 
pHimami. .

Konferencijos šaukimo valdy
ba: A. Miščikaitienė, pirm.; A. 
Zabukienė, vice-pirm.; A. Joni
kienė, raštininkė; M. Schultz, 
rašt. pagelbininkė; K. Ketur* 
akienė, kasierė.

Deliai informacijų meldžiu 
kreiptis pas pirmininkę adresu 
3121 So. Morgan streeį Chica- 
bo, tek — Boulevard 10439.

Konferencija įvyks balandžio 
11 dieną 10 valandą ryto Mil
dos svetainėje, 3142 S. Halsted 
Street, Chicago. Dieno t'varkis 
bus paskelbtas vėliau laikraš
čiuose, 

llill...  1

Darbus
• ( t .

Bet kiti prašo nešiaufinti 
pašalpas darbų

7. .* ♦ - • ,
ri..... . .... ■, ■ —i

Wpa vaidyba Chicagoje ap
skaičiuoja, kad nuo sausio 1 d. 
8,117 pašalpos darbininkų gavo 
pastovius darbus privatinėj 
pramonėj.

.. . r <« r. . • ■ -,1—,........«ai,-j*—-------—'i'., t.,- ■,

KYLA
VARiCOŠE VEIN& ATDAROS 
KOJŲ ŽAIŽDOS, ECŽEMA, 
RAUDONGYSLfiS

Leiskit jninA sutelkti nuolatinę pagalbą. 
Musų gydymas jusiį darbo negaii5ins.

patarimas pykai 
sūecialVs patoovmai moterims

Dr. E. N. Flint’s AssocJ
32 No. State St* jcaftibaryš 1105 

Kasdien nuo 9:30 v. (ryto iki 5 :GQ fto plet. 
Antr. ir JPehkt. D:ąQ- Y. *.’• iki. 8:00 vak.
' ■! r f-, .. r ■■ .-fafa')r —--■■į-.,.’ frr-.n -,w

, <

R. and R.
RADIATOR & RODY

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai- 
syfttas. Karų Matavo j imas.

357244 ABCHER AVĖNUE
Lafayette 7688-89

H. C. iteičhert, J r,—J. F. Redthtr, Jr.
■fe.

KUMPIAI UETUVOS
ir kiti Skanumėliai, 

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

riri

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELDCIR
OP V^lNE

A. M-nė.

1111111 . “į1”

[[PIRMUTINĖ pavasarinė naujienų 
EKSKURSIJA

1
i

No. 4344—Namie dėvėti suknelė. 
Praktiška ir pigi. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38 ir 40 colių psr krutinę.

Norint gauti vieną ar daū-* 
giau virš nerodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti saVo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arbą paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St:, Chicago, I1L

(Miestan ir valstija)-

■ 1    ....................... .. .......... .. .. ................ . i.i. mm. ■ 1 ■■■■■- ,    ■■■, , lunSia W

Mrs. Anelia K. Jajusz Dr. €. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vėl. vakaro. TreČ ir sekm. pagal

• susitarimų.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8016
...... r. .....i..,...... ... ...... •........................................i.—................................................................... ..... ........

Physical Therapy: 
and Midwife 1 

6630 So. VVeeterti 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo natniio- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e h t - 
ment ir magnę*- 
tie blanketš it tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Phone Ganai 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonai RepUblIč 7868

K P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto o^sas—127 N. Dearborn
Karnb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—-3323 So. Halsted St.
Valandos vakhraiš huo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

st.

Tel. Office Wentu»rth 6380 
ftėz. Hyde Park 3395

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

Valandos i—4 po pirtu, 7—-8 v. Vak. 
išskyrus seredotnis ir šubatomis.

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

cunard white sTar laivu 
“AQUITANIA”

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

Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą j Klaipėdą.

Pamatysite: Paryžių, Berlinų ir kitus miestus^ be jokių 
' - ' EKTRA IŠLAIDŲ! T >

220 svarų bagažo galite Vežtis veltui, o kas viršaiti 
reikės primokėti po 4c už svarą.

Laivakorlės iš New Yorko j Klaipėdą trečia klęsa I vie
ną pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

Z

Adre«M
imt)

Prifttųok 
Vardai

■Mari

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trlntt’i Bltter Wine C».
444 B. WellB SL, Chltiaftb, tt. 
PrirtijBk man vampeli dykai

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rovkwell Si.
Telephone: Republic 9723

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

Ok. Nekėlioj pagal WtaHm< 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namą Tėti įProspett 1930

t,:,.

\ ‘ !«• -

MM.
1 1 ■!, H

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tet. LAFAYETTE 0727

TA- - I 4 įkoplyčios visose \ 
JL LAL I Chicagos dalyse A
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
Vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)-—Pranešėjais P. šaltimieras.

i Mi iii III I 11 I n Į 11 HB.n.......... ■iii' I I............. IIiHoiihI

Reikalaukite DEGTINES

(Adresas)

(Vardas ir pavarde)

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

čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pa/yzdj No..... .........
Mieros ---------------- per krutinę

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTOR1US

i

Dainai Gelbsti
Virškinti ir įtUo

‘.am, '<rifafaWfafa>riiw. jbipuJto’A.
■ii nArifai rttfamfliiitnnrihinuri* n o«.r«Maaf .u

vBUlCK &
PONT1AC

Visose 
Vaistinėste

Milda Auto Sales
' ' * s • . r

PIRMA IR VIENINTĖLR LI 
GEN '

.... ... ‘ • 4/ r*

S(L

lEBAL MOTORU AGI
BRIDGEPORTE

t Street ® Tol
DOMININKAS Kl ’HAITIS

■ savininkas
F. UULAW ir K. SABONIS.

f

Bendradarbiai 
..................... ............ .

IK Iiii fa— -—■< „•,i<>,'.,Įįri

-k

Mri 4

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Ofiso Tel Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 Vai. vakaro 
Rezidencija

3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—io A. M. 
Nadėlioj pagal sutartj

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marque+te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, yakarę ir pagal sutartj.

Phohė Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartj

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

r ... ............. -H**

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
Ofiso valandos: nuo 2 ik) 4, tiuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

. ............................ i riimb 1 H I Hi liiiifĮll,

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Meš turime visus įrankius dėl perkrhUstymo jūsų forničių, piano arba 
štdro. ?rilstatt)m Anglis ir Vežahi daiktus j kitus miestus ir farmas.

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

Yards 3403 hHmlock 5040
m*

Mfa

LIETUVIS

? VISOSE MIESTO
DALYSE.

: ■-.r:

Phone Yards 1138

Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089

S. M. SKUDAS
Pitone Mont-oe 3377

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Opiometrically Akių Specialistas
Palengvina akių j tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Irmuose egzaminavimas daromas sii 
elektra, parodama mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos mo 10 iki 8 v. Ne- 
dčlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. W. V. NORAK
PHYS1C1AN AND SURGEON 

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

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

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

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

NARIAI
Chicagos

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Aitibulancė
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuveAfisas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti.

8

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Canai 25152314 West 2.3rd Place LIETUVIAI

SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth Street.

3319 Litudnica Avenue
S. P. MAŽEIKA

4348 So. California Avenue
J. LIULEVięiUS

Tel. Pultnian 1270

Phorie Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 491h Court

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

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

718 W<Sst IBfli Street

10734 S. Michigan Avė.
. < • *• ‘ ' ė,,

EZERSKIS IR SŪNŪS
Tek Pullman 5703

GYDYTOJAI IR DeNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

■ .■■■ll.l.lll. *1  ............................ra— i.J I fa..,. ,*■ , M Į. t

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis prgnl sutartj 
Re*. 4910 SQ. MICH1GAN BLVD.

Tel.£ Konwood 5107

"arsinkitės “N-iiose”

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
i-urgas ir akušeris.

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

Ofisas ir LabOraotrija:
1034 W. 18th St.» netoli Morgan St.

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr.‘Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

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

k(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tąsa)
Maršalas Jegorovas turėjo 

progos su savo palydovais ste
bėti kai kurias Lietuvos armi
jos dalis ir matyti jų kasdieni
ni gyvenimą. Lietuvos armija 
jam* patiko, o Lietuvos kariuo
menės aviacija, jos pačios pada
rytais aeroplanais maršalas Je
gorovas tikrai nuoširdžiai gė
rėjosi ir kartu stebėjosi.

Maršalas Jegorovas pagerbė 
už Lietuvos nepriklausomybę 
kovose žuvusius karius ir iš vi
so, parodė didelį šiame atsiti
kime politinį ir diplomatini iš
auklėjimą... Taigi, SSSR raudo
nosios armijos generalinio šta
bo viršininkas maršalas Jegoro
vas vizitavo Lietuvos kariuo
menę, ja’ gėrėjosi, sveikino, lin
kėjo jos gyvenimui daug sėk
mių, nedviprasmiai džiaugėsi 
jos pažanga, o Lietuvoje nele
galiuose raštuose, ar atsišauki
muose komunistai kartais Lie
tuvos armijos adresu aštrius 
žodžius taria, tyčiojasi ir jai 
nieko gero nenori linkėti. Pas 
jus, tur būt, lietuviški maskvi- 
niai komunistai taip pat ne 
gudriau elgiasi, bet SSSR rau
donosios armijos vyriausias vir
šininkas, tasai maršalas rado 
reikalo net lietuviškų komunis
tų nekenčiąmą Lietuvos armiją 
pagirti su jos vadais bičiuliuotis 
ir už Lietuvos armijos geras 
sėkmės kelti vyno taurę!

Taip, raudonasis maršalas ge
rai žino ką jis daro. Jam Lie
tuva sąjungininkė taip pat rei
kalinga, kaip ir Lietuvai SSSR.

Baimė, kad ši bičiulystė taip 
greit išdils, butų bent šiuo tar
pu ne vietoje. Maršalas Jegoro
vas diplomatiniais sumetimais 
lankėsi taip pat ir Latvijoje ir 
Estijoje. '

Vasario šešioliktąją Kaune 
atsilankė ir kitų armijų aukš- j 
tesni atstovai, jų tarpe ir Vo- I 
kietijos. Bet šitas vizitas tai 
tik mandagumo reikalas.

Tikrai keistoka; kad į tokias 
iškilmes, kaip vasario šešiolik
toj i daugiau iš svetur atsilan
kiusių tarpe buvo kariuomenės 
atstovų, o ne diplomatų! O pa
čiose iškilmėse šiemet Lietuvos 
kariuomenės pasirodymas buvo ’ 
daugiau kaip kuklus. Vos tik | 
keletas kuopų pasirodė ir tai i 
net ne visų ginklų rųšių ir pa-j 
dangėje skraidė tik keli lėktu
vai. ■ i

Kitais metais šiose šventėse

Lietuvos armija gausesniais tū
riais dalyvavo. Iš čia netektų 
daryti bet kokių, išvadų, tai 
daugiau pripuolamas reikalas. 
SSSR armijos maršalas Jegoroj 
vas Lietuvoje viešėjo tris die
nas. Jis Lietuvos kariškių tar
pe palikęs gerą įspūdi ir nuo
širdaus žmogaus vardą. Lietu
vos kariai jį gražiai priėmė ir 
draugingai vaišinosi.

Tai buvę tokios kelionės: vie- 
svečiuctis pas len- 
pas lietuvius ir ži- 
ir kiti džiaugiasi... 
vizitus ir kitos di-

i ni važiavo 
kus, o kiti 
noma vieni

Į šituos
desnės valsybčs, arba kitaip ta
rus tų valstybių atsakingi poli
tikai atkreipė reikiamą dėme
sį... Supraskit, kad toksai vizi
tas kia'p tik ką buvęs Lietuvo
je negali visai

,'ti...
Juk kas nori 

ri prikišti. Juk 
ros valstybinės santvarkos ar
mijos atsakingas atstovas, tai 
yra tokios politinės santvarkos 
atstovas, kur daug kur dabar 
toki šalininkai kišami į kalėji
mus ir net pačiai SSSR dėl jos 
tos santvarkos karu grąsina.

tylomis pasilik-

čia daug kę.tu- 
lankčsi tam tik-

NAUJTENOS, Chieago, 
................. -r------- ----- -------------------------- - ' 1 v:. ; J ; r" .

Prisiminkim neva sudarytą su- romi pranešimai ir paskaitos fi- 
tartį tarp Japonijos ir Vokieti- pie Lietuvą, 
jos dėl komunizmo kovos. Ir 
štai turint tokius faktus aky- 
vaizdoje Lietuva sutinka' būti 
SSSB kariuomenės vadovybės Į 
vizituojama!

Turėkite galvoje, kad Lietu
va be kitų pasitarimo ir prita
rimo savo atsakomybei viena' sau 
politikos neveda. Tur būt, ne 
vienos Lietuvai draugingos val
stybės atsakomingi politikai bu
vo informuoti, kad Lietuvą ap
lankys SSSR raudonosios 
jos vyriausia vadovybė, 
manyti, kad dėl šitokios 
macijos jokių rukščių 
niekas neparodė ir maršalas' 
Jegorovas atvyko. Tai reikia 
spėlioti, kad ir kitur šitokie vi
zitai laikomi galimais ir gal 
laukiami.

Atsakomingų politikų į kitas 
valstybes vizitai, o ypač armi
jų atstovų vizitai be pasitarimų 
iš anksto su savo artimesniais, 
nedaromi. Tik kitiems pritarus, 
vieni kitus vizituoja.

Štai dėlko ir maršalo Jegoro- 
vo Lietuvoje atsilankymas va
sario šešioliktosios iškilmių me
tu daugelio domesio buvo cen
tru. Jei ne šis atsilankymas, tai 
ir šios iškilmės butų praėję ki
tur veik nepastebėtos. Kaip vi
suomet, taip ir šiemet į kaimy
nines ir draugingas valstybes 
buvo nuvykę vasario šešiolik
tą Lietuvos artistai, kurių 
ni dalyvavo , teatruose, o 
radiofonuoe vedė Lietuvos 
na.

Latvijoje ir Estijoje

Reikią pažymėti, kad Čeko
slovakijoje visuomet vasario še

šioliktoji gražiai būva paminė
ta; o ypač čekų spaudoje.

Bet šiemet, pasak oficialaus 
pranešimo, Vokietijoje Berlyhe 
Lietuvos atstovybė tik savųjų

....... į .. . K-- < /_ r
r

armi- 
reikia 
infor-

vie- 
kiti
me-

taip 
kaip ir jų. švenčių metu visur 
plevesavo Lietuvos vėliava ir 
teatruose, mokyklose buvo da-

CREDIT 
SERVICE
f/ • Ar esi turtingas, ar 
f biednas—galite pasinaudoti ' 
musų slaptu dreditų planu 
savo karui įrengti. Planas 
pritaikytas kiekvieno kišenei 
ir užtikriname kad gausite 
malonų asmeninį patarna
vimą.

GOODRICH TIRES 
BATTERIES • AUTO RADIOS

• Pirmos rūšies, garantuoti pro
duktai — prieinamos kainos — 
lengviausios kreditų sąlygos. Mes 
verčiames vien savo finansine at
sakomybe ir pritaikome savo planą 
prie jūsų reikalavimų. Nežiūrint 
savo praeities patyrimų, atlanky
kite mus pirma, negu pirksi.

L NĖRA ATIDĖLIOJIMŲ
\ NĖRA VARGINANČIŲ 

FORMALUMŲ
GREITAS PATARNAVIMAS

BOHNETT TIRE CO.
3843 So. Halsted St.

Boulevard 4800 
Prasidėjo Birželio 1, 1925 metais 

Kalbama lietuviškai

gvardijos vyrai? Toks raibutis kartu su jo grįžimu kaip kas* 
^tašai musų gyvenimėlis. daug visokių vilčių praradę. |

SSSR raudonosios armijos Mat, vis laukiama kažkokių val- 
vyriausia galva pats maršalas dininkų tarpe atmainų. Supran- 
nulerikė galvą už žuvusius dėl tama, aukštų valdipinkų tarpe 
Lietuvos nepriklausomybės! net ministerių kabinete. Kalbų

Tai štai kokios pas mus nau- kalbos, bet iš tų kalbų kol kas

. daug visokių vilčių praradę. | 
SSSR raudoifosios armijos Mat, vis laukiama kažkokių val-

Lietuvos nepriklausomybės!

jienos. Tai nė eilinės, tai tos nieko Šero nėra. Pagaliau nė- 
naujienos, kurios daug ką nu- ra visąi svarbu ar viehas as- 
stebino, o kitiems didesnį pasi- muo bus pakeistas kitu. Svar- 

bu ar valdymo sistema keisis.tarpe šią dieną paminėjo. Jokių tikėjimą savimi sukėlė
Miništeris pirtnįninkas J .Tu- O dėl šitokių pakeitimų jokių 

belis jau grįžo iš atostogų ir •
čia oficialių priėmimų nebuvo. 
Taip, kitaip ir būti negalėjo. Jei 
Lietuvoje stotyje ir viešbutyje 
plevesavo SSSR valstybės vėlia
va, kuri sakė, kad svečiuojasi 
aukštas asmuo, tai Berlyne va
sario šešioliktąją tik Lietuvos 

. atstovybės personalas gąlėjo 
savo tarpe paminėti.

> *

O t, jau ta politika!
Kauno gelžkelio stotyje mar

šalui Jegorovui atvykus buvo 
orkestro griežiamas trečias in
ternacionalas, kuris skaitosi 
SSSR himnu, plevesavo SSSR 
vėliava ir nieko. Viskas tvarko
je, bet už šitokios vėliavos ne
laiko pakabinimą, ne tuomet, 
kuonleit SSSR oficialus vyrai 
priimami, kiti kišami į kalėji
mą... ‘

Kaune, Daukanto gatvėje vi
są vasario šešioliktąją šalia ki
tų valstybių plevesavo ir SSSR 
raudonoji vėliava kugįu ir 
piautuvu papuošta.

Vaikštinėjo vaikėzai, o ypač 
žydų tautybės, žiurėjo ir stebė
josi. Bet jei kitukart šitie vai
kėzai mėgintų šitokią vėliavą 
iškabinti, jie atsidurtų kitoje 
gatvėje, tai yra ^Mickevičiaus... 
kitaip tarus — kalėjime.

Na, ką į tai pasakys Bimbą? 
Kaip į šitą reikalą pažiūrės 
Pruseika? Ar ramiai dėl šitokių 
įvykių galės miegoti kiti tos

(Tąsa ant 5-to pusi.)

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

nigų. Tokios yra populiarės Helman maleyos. Ir kainos 
nebrangios, o štakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.  ....... :.................  $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. .........   970
Vatnisli remover, gal........ .................... ....;.................  950
Grynas baltas enamel, gal. .....    $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ....... ’.... .'...............  40

ir brangiau.

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

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI pinigai į šią
SPULKA NEŠA ............. ■

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME L0AN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. 5

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

ĖIk .L<WW jnady kėliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
TrimUoti Siutai.

(š puikaus Motiotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 Šmotų
SIUTAS

’39-50

(S

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

Išlaidų, Ne
- palūkanų.

William A> Lewis
4716 S. Ashland Avė.
un .......ri'...... n 'l ' '' liin nii.m.■■■'■■■■i i ' ' .. ..............................J

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4 
Sąlygos __  J SAVAITĘ r I

DR. CTCONNELL
232 SOUTH STATE *ST.

760 Madlton St.
18234 MadUon St.
4002 MadUon St.

- 2067 Mlhraukeft Ar.

<320 Cotta<« Grrr* 
6240 8. HaUted

, ■ 6380 N. Clark St, 
e-ČLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So; Halsted St.

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

Janet Gaynor sako:
''Vadovaujanti filmų artistai labiausiai

mėgsta Luckies

DAV1D O. SELZNICK’O SPALVOTOS 
F1LMOS **A STAR IS BORN" ŽVAIGŽDĖ

“Didesnę metų dalį aš gyvenu pajūry, ir 
beveik nėra tos savaitės galo; kad neužsuktų 
keletas draugų. Suprantama, svečiams ai 
laikau namuose kelių rūsių cigaretų, bet 
Luckies išnyksta pirmiausiai. Ai manau, jog 
tai nieko ne pa prasto, kad Luckies yira 
mėgiamiausiais, kadangi dauguma fitrrlO' 
mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 
filmavimo valandos studijoj gerklę1 labai 
apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la
biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 
užjaučiančiu jauslias gerkles, ūžsirūkymu”

DABOK SAVO SVEIKATĄ
Laikykis tinka~iu su Malvaz

Sveika sistema yra geriausia apdrauda nuo 
ligų — Jūsų gydytojas pasakys. Gi, mes 
sakome “Laikykis tinkamu su MALVAZ.” 
Malvaz yra nuostabus maistas — “budavo- 
tojas.”

Jei sistema veikia gerai — palaikyk ją 
tokia. Gerk Malvaz kasdien. Jei nusilpęs — 
sveikstąs nuo atsišaldymo ar nuo ko kito — 
leisk Malvaz pagelbėti.

Jei nedžiaugies savo valgiu ar miegas ne
ramus — 'jei per lengvaus svorio ar lengvai 
nųilstąs — mes raginame daryti ta ką tūk
stančiai daro — gerk MALVAZ —< maisto 
gėrimą, kurs pasigavo Chicagos žmones, 
kurie geria jį.

Malvaz yra daromas iš geriausių grudų ir 
mielių tiksliausioj temperatūroj. Jis yra 
gardus. , . .

Tad. sakomis ruoškis džiaugtis pavasariu 
— gerk Malvaz. eJis yra sunčiamas su musų 
garantija, kad. jei išgėrus keletas butelių 
jus jausite kad tai nepagelbstąs gėrimas — 
tai mes ats:imsime jj atgal ir grąžinsime 
jūsų pinigus.

MALVAZ DARO MONARCH BEER 
ALUDARIAI

21
už
12
už

Kartonas iš 
laidos 

Kartonas iš 
laidos

butelių 50c
grąžintus tuščiuosius.
butelių 25c
grąžintus tuščiuosius.

Monarch Brewing Co*
Phone CANAL 6500

nuo-

nuo-

IVesemaf buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigarėtus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
įog ypatiškėi jie labiausia mėgsta lengvų užsirukymą.

To pamėgimo protingumų patvirtina p-lė Gaynor, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yfa jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų ruko Luckies. jus taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS- 

“DERLIAUS GRIETINĖ”

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

r PRIEŠ KNITEJBMUS—PRIEŠ KOSUU
i i ii
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ROBOTAS SU ATMINČIA

Du mokslininkai, B. E. Mar- 
shall ir W. E. Pakala, pagami
no Westinghouse laboratorijo
se, Pittsburghe, tokią mašiną, 
kuri turi “atmintį”. Juodu va
dina ją memnoseope.

Atminties negali būti be sme
genų. Ta mašina irgi turi savo 
rųšies smegenis — iš aliumini- 
jaus. Juose yra viso 147 narve
liai. Palyginti su žmogaus sme
genimis, tai, žinoma, labai ne
tobulas aparatas, žmogaus sme
genys susideda iš nesuskaito
mos daugybės bilionų narvelių.

To paminėtųjų mokslininkų 
išradimo tikslas yra demonst
ruoti teisingumą tos teorijos, 
kad atmintis savo esmėje yra 
elektriką, nes ir žmogaus smej 
gens tikrumoje yra niekas ki
ta, kaip komplikuota elektrikos 
batarėjų kombinacija.

Mokslui dar toli iki to, kad 
jisai ^al^tų 'bagamintihtokį V^ąt 
tobulą aparatą, kąip gyvų orga
nizmų smegens. Bet reikia atsi
minti, kad mokslas šiandie dar 
yra tiktai kūdikis, palyginti su 
milionais amžių, per kuriuos 
vystėsi ir tobulėjo gyvybe mu
sų planetoje. •, i

Ųiaisto produktų kainos pakilo 
nuo 90% iki 300%.

Jeigu darbininkai uždirba 
mažiau, o kainos pakilo, tai 
aišku ekonominė darbininkų pa
dėtis šiandie yra daug sunkes
nė, negu prieš Hitlerio laikus.

Apskaičiuojama, kad Vokieti
jos darbininkų materialinė būk
lė “ftrečiamjame reiche”, yra 
bent 60 nuošimčių blogesnė ne 
kaip Weimaro respublikoje.

Ir kartu jie neteko laisvės. 
Vadinasi, Hitleris davė Vokieti
jos darbo žmonėms materialinį 
skurdą ir politinę vergiją.

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, kovo 30, 19<
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New London, Tex., mokyklos tarybos pirmininkas E. W. 
Rega n su buvusiu mokykloj, bet išlikusiu gyvu mokiniu N-athan 
Durham, sėdi tarp mokyklos griuvėsių. Toje mokykloje ištiku
sioje eksplozijoje žuvo mažiausia 455 vaikai ir jų mokytojai.

Europos Politikos
Aistros Aptikta

PIRMIAU IR DABAR

Jau daug buvo kalbėta Ame
rikos spaudoje apie tai, kad 
Hitleris, kuris žadėjo Vokietijos 
žmonėms laimę, atnešė jiems 

.. ne gerovę, bet didesnį skurdą, 
šis kaltinimas “nacizmui” yra 
paremtas ne tuščiais Hitlerio 
priešų prasimanymais, bet tik
rais faktais.

Kokios buvo al&os Vokietijo
je prieš “trečiojo reicho’’ gady
nę ir kokios jos yra dabar? Vo
kiečių leidinys “Volksfront” 
paduoda šitokias skaitlines:

Weimaro konstitucijos lai
kais metalo pramonėje viduti
niškas darbininko uždarbis bu
vo 78—90 pfeningių per valan
dą. Dabar darbininkams moka
ma tiek pat, bet — iš jų algų 
išskaitoma dalis uždarbio įvai
riems valstybės reikalams, taip 
kad šiandie metalo darbininkas 
gauna per savaitę apie 3 mar
kes mažiau, negu kad jisai gau
davo pirmiaus.

Kitose darbo srityse algos 
yra nukapotos. Pavyzdžiui, pre
kybos laivyno darbininkai se- 
niaus gaudavo vidutiniškai 130 
markių per mėnesi, o dabar 
gauna tik 103 markes. Be to, 
iš jų algų išskaitoma 20 su vir
šum nuošimčių. Tokiu budu 
faktinai laivų darbininkų alga 
šiandie yra 78—82 markių per 
mėnesį.

Tačiau tai yra tiktai dalis 
vaizdo. Klausimas, kiek Vokie
tijos darbininkai šiandie gali 
nupirkti maisto ir kitų gyveni
mo reikrftenų savo uždarbiais?

Tai pirklauso nuo kainų, 
kainose įvyko štai kokios 
mainos. Seniaus kiaušinių 
žinąs kaštavo .60 markių, 
bar kaštuoja 1.80 markių; 
šimts svarų bulvių kaštavo
mk., dabar kaštuoja .70 mk.; 
duona, 1,200 gramų kaštavo 
.23 mk., dabar kaštuoja * .45 
mk.; svaras oleomargarinos 
kaštavo .42 mk., dabar kaštuo
ja .70 mk.; svaras lajaus kaš
tavo .42 mk., dabar kaštuoja 
1.10 mk.

Tokiu budu matome, kad

O 
at- 
«tu- 
da- 
de- 
.30

NEPRISIPAŽĮSTA —TAI KAS 
DABAR BUS?

Anot “Laisvės”, kuri paduo
da žinią iš Maskvos, N. Bucha
rin ir A. L. Rykov “vis dar ne
prisipažįsta dalyvavę trockistų 
sąmoksluose žudyt ^Sovietų va
dus ir ardyt šalies, pramonę”,

Nikolai Bucharin buvo Ko
munistų Internacionalo prezi
dentas, o paskui, kai jisai susi
pyko su 
munistų 
jungoje, 
ne taip

viešpataujančiąja ko- 
f rakei j a Sovietų Są- 
tai jam buvo duota 

garbinga, bet visgi la
bai svarbi vieta' — “Izvestijų” 
redaktoriaus. O RykoVas buvo 
per 10 metų liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas, t. y. So
vietų Sąjungos premjeras.

Dabar juodu yra kaltinami 
da’rę sąmokslą su “trockistais” 
žudyt Sovietų Sąjungos Vadus 
ir ardyt krašto pramonę. Jau 
Piatakovo ir Radeko byloje, 
pereitą sausio mėnesį, juodu 
buvo viešai apkaltinti (ir, vei
kiausia, suareštuoti). Bet į teis
mą juodu nebuvo pašaukti.

čia' pasireiškė keista sovietų 
justicijos sistema. Teisme žmo
nės yra viešai įvardijami, kai
po dalyviai kriminalio nusidėji
mo, dėl kurio 17 kitų asmenų 
yra teisiami, bet tie įvardintieji 
žmonės nėra statomi prieš teis
mą, kad juodu patys už save 
galėtų paliudyti; bet, vietoje 
to, žvalgyba paima juos j savo 
nagus ir kvočia.

Jau daugiau, kaip du mėne
siai praėjo nuo to laiko, kai 
Bucharin ir Rykov buvo viešai, 
apkaltinti. Per tą visą laiką 
žvalgyba juodu slaptai kvotė ir 
verte prisipažinti.

Bet juodu da ir 
prisipažįsta.

Matyt, tokiu pat 
gyba elgiasi ir su 
niais.
pareiškė, 
GPU. per 10 savaičių, pirmą 
negu jisai sutiko “prisipažinti”!

Tiktai tuomet, kai jisai suti
ko “prisipažinti”, tai jisai bu
vo atgabentas į teismą.

Galimas daiktas, kad ir Bu- 
charina's su Rykovu bus, galų 
gale, priversti “prisipažinti”. 
Tuomet, žinoma, įvyks “bylos 
svarstymas” teisme ir viskas 
bus atlikta pavyzdingoje tvar
koje.

Bet jeigu Bucharinąs su By
kovu nepasiduos — kas tuo
met? \

Be “prisipažinimo” nėgali būt 
teismo Sovietų Sąjungoje. Ką 
tuomet su tais “griešnikais” 
darys Stalinas?
. hi.iiii.iii »i >»■ ............. ..į—.. m—ji.—■ .........Ii. ............................  **

Garsinkites “N-nose’

šiandie ne-

budu žval- 
kitais kali- 

Radckas sausio byloje 
kad jisai “vargino“

Atsakingi už savo valstybių, 
o kartu ir visos Europos užsie
nių politiką vyrai neseniai įtu
pėjo progą viešai taikos reika
lu išdėstyti savo mintis. Šitie 
trys vyrai pasisakė, kokiu budu 
butų galima Europoje įgyven
dinti pastovesniam laikui taiką. 
Pirmaiusia savo nuomonę pasa
kė Anglijos ųiinisteris E/įpnas, 
paskiau savo mintis pareiškė 
Francuzijos ministeris pirmi
ninkas Blumas ir paskutiniam, 
tartum kaltinamąjam teko tar
ti žodis Hitleriui.

Netenka čia tų pasakytų kal
bų turinys atkalbėti, nes jos jau 
seniai jums yra žinomos, o kaip 
šitą laišką jus gausit, tai gal 
jau jie bus net ųo antrą, ‘at 
trečią panašią kalbą pasakę.

Svarbiau yra patirti dėlko ši
taip, o ne kitaip kalbėta’. Saky
sime, dėlko Hitlerio kalba pasi
žymėjo daug švelnesniu tonu, 
negu jam yra įprasta kalbėti? 
Dėlko šiuokart jis niekam karu 
negrąsino ir net apie sienų pa
stovumo reikalą prisiminė. Bet 
kas svarbiausia, kad jis visai 

(tylomis praėjo pro Maskvos 
Piatakovo, Radeko ir kitų teis
mo procesą! Juk šitas karo ko
legijos Maskvoje teismas atro
dytų, kad lyg tyčia buvo su
ruoštas, kaip tik prieš Hitleriui 
kalbą pasakysiant. Tame teisme 
raudonu siulu praėjo ir lyg pa
brėžiamai buvo pasakyta ir įro
dyta, kad vokiečių net atsako- 
mingi politikoje vyrai visai rim
tai ruošė špionažą SSSR.

Bet juk, kad šitoksai šnipi
nėjimas visose valstybėse eina, 
tai čia jokios paslapties nėra. 
Daug kur svetimų valstybių su
imami šnipai ir vienu ar 
budu jie baudžiami.

Bet čia turėta reikalo 
su kitos rūšies špionažu,
tikėti nuteistųjų ir mirti pa
smerktųjų parodymams, tai vo
kiečiai SSSR teritorijoje sam
dė, verbavo agentus, kuriems 
pavesdavo kenkti SSSR visam 
ūkiškam gyvenimui, be to, per 
savo firmas palaiko SSSR teri
torijoje opoziciniai nusiteikusią 
organizaciją ir šios organizaci
jos atsakingiems vyrams nea
bejotinai pasisakė, kad su SSSR 
kariausią ir kokius žemės plo
tus iš jos atimsią. Dar daugiau, 
tai trockistų organizacija lyg ir 
pažadėjo jų sudarytą vyriausy
bę paremti ir už tai išsiderėjo 
busimų visokių ūkiškų lengva
tą. ■

Tai jau labai skudųs kaltini
mai! O vienok Hitleris į tai sa
vo kalboje ne tik kad nieko ne
pasakė, bet pet nė tiesioginiu 
keliu šitų padarytų Vokietijai 
priekaištų neatrėmė. Ir visai 
žinoma ne dėl to, kad jis ne
būtų turėjęs ką pasaky ti. N e.

i

kitu

visai
Jei

Hitlerio vedama Vokietija vi
sais budais nori atgauti tą tarp
tautinį pasitikėjimą, kurį yra 
praradusi. Italijos pagelba no
rima įeiti j tas tarptautinės po
litikos sferas, kurias ji yra pra
radusi. Ginklų žvangėjimais, ki
tiems grasindamas, nenuorama 
būdamas, akiplėšiškai visur kal
bėdamas šito neątsieksi.

Kadaise ir SSSR, kuomet vi
sai buvo izoliuota iš užsienių 
politikos, labai drąsiai ir aki
plėšiškai kalbėjo jos politikai. 
Jie grąsino visam buržuaziniam 
pasauliui, žadėdami visą gyve- 
iiimą, visur /aukštyn kojomis 
paversti. Tuomet SSSR valsty
binių švenčių metu būdavo kitų 
valstybių atsakingų politikoje, 
tiek vidaus, tiek užsienio Vyrų 
rodydavo baidykles, tam tyčia’ 
padarytas// ii* Maskvos gatvėse 
j ąs su visokiais j uokingais už
rašais nešiodavo ir iš jų tyčio- 
davosi. Čia daugia'usia tuomet 
tekdavo tuolaikiniam Anglijos 
buvusiam premjerui MacDonal-, 
dui. Ir kaip tik SSSR užsienių 
politikoje pradėjo atgauti pasi
tikėjimą, svetimų valstybių ad
resu leidžiami šitie išsišokimai 
dingo ir kitų valstybių atsako- 
mingų politikų jau liautasi už
gaulioti ir iš jų tyčiotis. Dau
giau Maskvoje šitų baidyklių 
gatvėse nebenešiojama. žodžiu, 
SSSR pasidarė visai mandagi. 
Sakysime, tiek mandagi, kad 
kai laike Piatakovo-Radeko tei
smo proceso vienas teisiamųjų 
stipriai išsireiškė dėl vienos 
valstybės aukštų politikų, tai 
tuoj teismo pirmininkas įspėjo, 
kad svetimos valstybės aukštų 
vyrų užgaulioti negalima!

Taip lygiai ir dabar Vokieti
joje, kuomet norima surasti ta
sai užsienyje pasitikėjimas ir 
su jomis bendradarbiavimas 
jau vengiama jų adresu riebius 
žodžius leisti.

štai dėlko Hitlerio pasakyta 
kalba buvo labai saikinga ir 
galimai vengta kitus užgaulio
ti, arba kas nors panašaus pa
sakyti.

Vokiečiai įsitikino, kad tarp 
SSSR ir Francuzijos vis dėlto 
esama daugiau kaip draugiškų 
santykių, todėl ir SSSR adresu 
nieko pikto nepasakyta, šiuo 
atsitikimu nenorėta kiršinti 
Francuziją.

O nenorėta 
metimais. Vokietijai žut-but rei
kalinga gauti užsienyje pasko
la. Toji paskola, jei ne pini
gais, tai prekėmis kreditan bū
tinai reikalinga. Vokiečiai kelis 
metus iš eiles savo pramonės 
reikalams, o ypač ginklą gamy
bai plieną, geležies rudį pirko 
pas švedus ir dalinai Francuzi- 
joje iš Elząs Lotaringijos.

(Bus daugiau)

štai kokiais su-

(Tęsinys)
O tatai, mano mielasai, 

'netoli. . . Prie Didžiojo pros
pekto.

1 —Bet juk tai—beprotybė! 
Petrograde—karo lauko telefo
nas! Juk jus papulsite rytoj 
pat.

—Kaip ' tik dalykas ir yra 
tas, kad nepapulsime,. . . Ar
gi jus nematėte, kad. tokiais 
telefonais • sujungta beveik 
’sė miesto? . .

—Ne tik nemačiau, bet 
drįsau to ir prileisti.

—Nedrįsai! . . Dabar, 
Jau, kaip tik ir reikia drįsti. 
Jus pamatysite: netrukus mes 
turėsime savo
Taip, taip! Garažą turime! Pi
nigų netrūksta! 
visko galima.

—Bet juk visos mašinos re
kvizuotos . . .

Trofimovas linksmai sušvilpė.
—Reingardai, tu girdi?
Iš kito kambario pasigirdo 

Reingardo balsas.
—Po valandos laiko aš jums 

nupirksiu puikiausi automo
bilių ne iš kokio nors pakam
pio, bet tiesiog iš Smolno ga
ražo. >

—Jeigu jums tatai ir pasi
sektu padaryti,—įspėjau aš,— 
tai rytoj pat tas automobilius 
bus rekvizuotas . . .

—Iš musų? . . čia kaip 
ir prasideda . . . čia kaip 
ir yra visas reikalas.

i >—Pagaliau kalbėkite taurai.
Mėtydamas du šautuvus, 

gaudydamas jutos ir sukdamas, 
kaip tai daroma mankštos me
tu, išėjo krutinę atstatęs Rein- 
gardas.' Jiš biivo ramus ir pil
nas pasitikėjimo.

—Taip, mes nupirksime ma
šiną. . Taip, ją rekvizuos. . . 
Bet tą mašiną rekvizuos Rein- 
gardas. . . Rekvizosiu aš.

Aš klausiaus ir nieko nega
lėjau suprasti.

—Stebėtina ?—paklausė jis, 
ištiestomis rankomis keldamas 

/šautuvus. i į
-—Labai.

• —Na, tai reikalas štai koks 
. . . Tatai turi žinoti, pagaliau, 
ir kapitonas Michailas Zvere- 
vas.

Ir aš, kaip sakoma, ištem
piau’ ausis, kad galėčiau išgirs^ 
ti, ką dabar turi suplanavusi 
organizacija.

VYTY A A l A

Naujas Planas
1 Aš klausiaus Reingardo pa
sakojimo, stebėjau jo trūkčio
jančius judesius, jo plačius 
gestus. Atrodė, kad jis kažką 
kirto. Jo žodžiai buvo griežti. 
Taip galėjo kalbėti tik žmogus, 
kuris buvo viskam pasiryžęs.

Akys jo žybčiojo. Aišku buvo, 
kad jis nenurims, kol nepasieks 
pergalės.

Reingardas paaiškino:
—Aš žinau1: jus manote, kad 

aš—svajotojas arba pakvai
šėlis. Aš niekuomet nebuvau 
nei vienas, nei kitas. Nuo pat 
mažens aš su panieka žiuriu į 
pirmuosius ir gailiuosi antrųjų. 
Aš* tik sveikas, normališkas ir 
tvirtas. Taip, tik! . . Man rei
kia darbo! . . Ir aš žinau, kad 
šioje naujoje kovoje, šiame 
paskutiniame susirėmė su bol
ševikais laimėsime mes, o ne i 
jie. . . i

Jo tonas buvo labai įtekinan
tis. Nenoromis pasiduoda vai 
jo įtakai. Nebuvo mažiausio 
'noro jam prieš tarauti. O tai 
todėl, kad kiekvienas musų no
ri tikėti, jog jo sumanymasl 
bus įvykintas.

Bet kažkas neaiškaus, ne- I 
suprantamo, nesučiuopiamo j u- I 
dėjo mano sieloje—kažkoks I 
baimingas ir tylus abejingu- I 
mas, kuris gimsta dėl baimės, 1

pu-

ne-

bro-

automobilių.

O nupirkti

' aAj <• -į -k

mas per kliubo narius, bet ka 
kada gauna dar ir “vėjo.” *

Mano supratimu, kliubo ei] 
niai nariai ir narės visi turėl 
veikti bendrai kliubo gerov< 
Jei visi nariai pasiaukotų kli 
bo gerovei^ tai jis dvigubai p 
didėtų ir nariais. Pavyzdžii 
dabar eina kliubo naujų nar 
gavimo vajus. Jeigu kiekvien 

, -narys bei narė prirašytų pi
m.an°__ a^e/i0J1™as^tą Liiub0 nors po vieną narį, t 

metų pabaigoj kliubas turėt 
apie 3,000 narių. O tas galiu 
padaryti. Vieną narį pert mot 
laiko nesunku yra gauti. Toč 
padirbėkite visi ir visos. At 
veskite j sekantį susirinki! 
nors po vieną narį-ę.

Sekantis Keistučio kliubo s 
sirinkimas įvyks balandžio 4 
J. Yuskos svetainėje. Susirinl 
mas bus svarbus, nes Dr. St 
kolis pasižadėjo duoti paskai 
sveikatos reikalu, o kliubo s 
Vokatas G. J. Menkas duos j 
tarimus teisių klausimais.

—Stepon

kad neviskas Įvyks taip, kaip 
pageidaujama.

Taip, ]
minutę virto savotiška malda:

—O, jei viskas įvyktų taip, 
kaip nori tasai žmogus, jeigu 
viskas įvyktų taip, kaip jo ne
palenkiama valia yra nustačiu
si!

Palenkęs galvą, į taktą muš
damas kumštimi į stalą, Rein- 
gardas vystė organizacijos 
planą:

I —Aš žinatf, kad jūsų ramybę 
sudrums ir tai, kad tasai pla
nas yra labai paprastas, ir tai, 
kad jis yra labai sudėtingas.

(Bus daugiau’)

Keistučio Kliubas

tik 
tik

Spalių 6 d., 1911 m. tapo in
korporuotas Keistučio Kliubas. 
Organizatoriai šito kliubo gal ir 
nemanė, kad jų darbas turės 
tokias geras pasekmes: Keistu
čio kliubas susiorganizavo iš 
kelių dešimčių narių, o šiandien 
jau pasiekė iki 1,500 narių.

Suprantama, kliubas tapo iš
auklėtas j tokį milžiną tik ačiū 
tam, kad kliube randasi daug 
veikėjų, kurie nenuilstančiai 
dirba .konstruktyvį kliubo dar
bą. Jie pašvenčia savo laiką, sa
vo energiją ir savo centus, kad 
darbas eitų pirmyn. Dažnai tų
veikėjų ^arbas būna pagiria- mėnesio

Stickney, III., Bėdai 
biai Pradės “Sė

dėjimą” \
Reikalauja’ anglių ir maisto

III., 1Suvirš 50 Stickney, 
darbių rengiasi paskelbti “str 
ką” ir atsisėsti prie nai 
Charles Kluch’o,'6222 S. Ma. 
Avė. Jis yra miestelio pašaly 
tvarkytojas.

Bedarbiai skundžiami, kad 
negauna jokios pašalpos ir 1 
turi iš ko gyventi. Anglių 
maisto neturėję nuo vasa

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šias eiles 4* pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).

- šiaučius ir Gizelis z
- '' r.T 
■MM

Tai paklausykit pasakos Kapselio: 
Šiaučius-girtuoklis jau taip įprato, 
Kad anaiptol jis nesiųs tau Čebato, 
Pirmiau neišpylęs nugarą gizelio. 
Mat, pačengočius reikia išbandyti, 
Kad paskui darbo nereiktų trukdyti.

Vienkart užtūpęs mokinti n j savo, 
Ranka kairiąja plaukus jo pagavo, 
Nagus įleidęs, lyg kabins j pelę, 
Ranka tiesiąja pačengočių stvėrė 
Ir; numanydama pašaukimo kelią, 
Strėngalj gizo atsidėjęs pėrė.

Šiaučius turėjo savo supratimą, 
(Pažiūras turi ant svieto kiekvienas) 
Jog už tą darbą, už tąjį triūsimą, 
Vien apie plaukus, antra apie strėnas, 
Gizelis turi pasakyti “ačiū”, 
Nes mušąs tuos tik, kuriuos labai myli. 
Bet pila, pila, o gizelis tyli.

—Tu šioks ir tokis! kur sąžinė tavo? 
—Ar geradėjo visai nepažįsti? 
—Jo geros širdies aklas neišvysti? 
—Bučiuok j ranką geradėjui savo!— 
Gizelis “širdį” kitaip lyg suprato, 
Tik da tylėjo, nes turėjo viltį 
Atsiliuosuot tuoj; bet antgalo mato, 
Kad šiaučius rengias toliaus kailį pilti 
Nes smagyn kirto ir garsyn vis barė, 
Jau neiškentęs, taip gizelis tarė:

—Palauk tik, dėde! nebebūk juokingas!
—Nori, kad bučiau už mūšį dėkingas? 
—Tu lauki “ačiū”, liepi bučiuot ranką—« 
—Katrą bučiuoti? juk abidvi veikia: 
—Ši plaukus laiko, ana pačengočių!

Kantriausiam sviete kentėti pakanka, 
Jai/kankytojas yra tik besočiu. 
O jau labjausia stebStiesi reikia, 
Kad kankytojas laukia dėkavonės. 
Teisingas sviete! o teisingi žmonės!

s V. Kudirka.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

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

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefoną* BOULEVARD 7179 

y............... .

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

...
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tais; jis taipgi buvo narys šios 
Draugijos., .<

P-nas Povilast ir p-inia Kas
tancija Zurbai, taipgi duktė 
p-nios Žurbienes p-lė Nellie Lu- 
dis, visi trys įsirašė Draugijon. 
Tai graži inteligentiška šeima. 
v Jonas Užkuraitis, Northsidės 
paežerio gyventojas. Pp. Užku
raičiai auklėja puikią šeimą — 
duktė Oria dalyvavo “Naujie
nų” gražuolių kohteste, sūnūs 
lanko Northwestern Universite
tą; bus gydytojas.

Vincentas Radauskas, gimi- tįstai,

turos Draugija rengia pavasa
rinius šokius, čia vėl ibus man 
ur mano draugams proga pros
pektų pažvejoti. 1

—J. Ižbickas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA 
Kvotos, Konkursantai

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną. 

VALDYBA: P. MILLER, finansų sektorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vjce-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-joa Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

1. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki gruodžio 11 d. š. m., gaus tiksė
tą nemokamai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., Olympic Ha!'. Ta’pgi 
j minėtą bankietą gaus tikletą nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie, įrašę narį, asmeniš
kai atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai priduos ofisui įrašyto nario aplikaciją. Draugijos 
narius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme Draugijon savo giminių, draugų bei pažįstamų. 
. 2. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 metų amžiaus. Bet pasi
baigus šiam konkursui nariais bus priimami tiktai iki 40 metų ir įstojimas Draugijon bus kul
kas didesnis, negu dabar. UJ •

Nariais galima įrašyti Draugijon per musų konkursantus; per Draugijos narius arba rei
kia atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.

naitis pp. Užkuraičių, draugiš
kas, rimto budo žmogus.

P-nia Josephine Sodat, brigh- 
tonparkietė, atvykusi Amerikon 
po pasaulinioĮ karo, auklėja gra
žią šeimą.

Andrejus Liekis", bridgepor- 
tietis, rimtas šios apylinkės gy
ventojas. _ ;

Senas Petras.

ne- 
ap- 
pa-

Darbui einant
Pradžia konkurso darbo yra r 

džiuginanti, — per du mėnesius 
įrašyta trys šimtai naujų na
rių,, pusė jų jauni žmonės, čia- 
gimiai lietuviai. Reikia1 pripa
žinti, kad darbas dar nėra tin
kamai išsisiūbavęs, daug kon- 
kursantų dar nepasirodė savo 
darbu; na, o trys šimtai narių 
yra. Priklauso stambus kredi
tas tiems musų konkursantams, 
kurie su, pradžia vajaus stojo į 
aktyvų darbą, jų skintais vai
siais Chicagos-Lietuvių Draugi
ja didžiuojasi.

Ar mes pajėgsime užpildyti 
kvotą, — įrašyti tris tūkstan
čius naujų narių Draugijon, — 
tai kitas klausimas, bet kad į- 
rašysime porą tūkstančių narių, 
apie tai dviejų nuomonių būti 
negali. Porą tūkstančių narių 
pas mus nė viena lietuvių orga
nizacija neįrašo, bet Chicagos 
Lietuvių Draugija jau praeita
me konkurse įrašė 1,862 narius, 
šiame konkurse reikėtų kur kas 
daugiau įrašyti. Gal būt, drau
gams konkursantams gerai pa
spaudus, kitiems nariams pade
dant, galimas daiktas, kad savo 
sėkmingu darbu nustebinsime 
lietuvių visuomenę.

Viena yda pas nemažą dalį 
konkursantų yra ta, kad dar 
iki šio laiko neprisirenge dar
bui. Pusė musų konkursantų, iš 
jų gana didelis skaičius gana 
veiklių žmonių, dar tebesirengia 
konkurso darbui, nėra gavę nei 
vieno nario Draugijai. Daug ge
riau, kad konkursantas įrašo 
vieną arba du narius, negu kad 
visai nepradeda dirbti. Jeigu 
konkursantas nors biskį pasiro
do savo darbu, tai yra ryški žy
mė, kad laikui einant savo dar
bu tikrai pasižymės; bet tas 
konkursantas, kurio darbo dar 
nei per spaktyvą nesimato, su
kelia nerimą konkurso vedėjui, 
nežino ar jie pradės aktyviai 
dalyvauti konkurse, ar jiems 
reikės kryžių budavoti. Pas 
mus yra trys dešimtys tokių 
konkursantų, kurių ne “dūko” 
nesigirdi! bet žinant jų veiklu
mą praeityje nesinori manyti, 
kad jie ilgai snaustų. Gal lietu
vių dievas perkūnas įdegs jiems 
ugnelę energijos, subrus gretų 
laiku darbuotis įrašyme naujų 
narių Draugijon. Musų konkur
so darbo jėga tada dvigubai 
bus spėresnė, konkurso eiga ga
lėsime šimtą nuošimčių didžiuo
tis.

Senas Petras-Petras Mar- 
tinkaitis

Kon. Senas Petras, nuoširdus 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
darbuotojas, su pradžia konkur
so stojo j darbą ir jau^įrašė ne- 

! mažą skaičių narių. Senas Pet
ras yra griežtai nusitaręs už
pildyti savo trijų šimtų 
kvotą.

narių

Benediktas Vaitekūnas
Lietuvių teatro tėvas, pasižy

mėjęs scenos darbuotojas per 
daugelį metų, sėkmingas musų 
konkursantas, kuris naujų na
rių įrašyme eina greta F. Bu- 
law, Seno Petro ir Ambrose. 
Nors p. Vaitekūnas amžių ir 
senas, bet darbu tikrai jaupas 
ir mitrus.

KENOSHA, WIS

Kenosha progresuoją^ naujais 
nariais. Pirma buvo 
naujai įrašyta 9 nariai, tai Ke
nosha dabar yra 17 narių. Įkū
rimui Kenosha Lietuvių Kultū
ros Draugijos dar reikia 33 na
rių. Manome, kad greitu laiku 
bus įrašyta. Šį penktadienį mu
sų atstovas F. Bulaw vėl vyks 
. Kenosha, kad galėtų darbą1 
varyti pirmyn. >

nariai

DE KALB, ILL

Nauji nariai
Kon. p-nia Petronėlė Markaus

kas įrašė Draugijon —
Jokūbą Kamarauską.
Kon. Juozas Augaitis įrašė 

Draugijon šiuos marius:
P-nia Sophie R. Luzan 
Alexander Bubrik.

kon. Kazys Steponavičius įrašė 
Draugijon šiuos narius:

P-nia Veronika Balnis
P-nia Helėn Adasiunas

Kon. F. Bu’aw.įrašė Draugijon 
šiuos narius:

P-nia Uršule Vilbas
Wter Vilbas
Kon. B. Vaitekūnas įrašė 

Draugijon šiuos narius:
P-nia Marė Slavinskienė
Thomas Kazlauskas
P-nia Sophie Kavalauskas

Skelbimai Naujienos^ 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Chicagai Narių Kvota........................   4800
Chicago, I1L: Konkurso pradžioje narių buvo........... 3009

Kon. Frank Bulaw Įrašė ...............  40
P.y Martinkaiti^-Senas Petras įrašė

1 Benediktas Vaitekitnas Įrašė .....
Vincent B. Ambrose įrašė .. ........
Jonas Šliužas Įrašė ........... .... ....... .
Petras RapšeViČius įria’Šė ...... .....

Loiiis Antanavičius įrašė ....... .......
Antanas Visbaras įrašė ....... ...........

0 Juozas’ Augaitis įraše ...... ..... ......
” P-nia Petronėlė Markauskas įrašė ' 

”K. Steponavičius Įrašė ............
Joseph Ascilla įrašė ...... .......... .....
Elzbieta Norgailienė įrašė ...........
A. Ambrazevičia įrašė ................. .
p-lė Aldona Miller įraše ..... .
John Sodowskis įrašė ............

Pavieniai nariai įraše........... ............. -
Kvotai trūksta .... .-....... ................

Chicago Heights Lietuviu 
Kultūros Draugijos koncertas 
ir šokiai įvyks balandžio 11 d., 
šv. Kazimiero svetainėje, 14 ir 
Portland gatvių. Programą iš
pildys Chicagos dainininkai-ar- 

“Pirmyn” choro nariai, 
vadovaujant p. Kaziui Stepona
vičiui. Visi šios organizacijos 
nariai prašomi pasiimti parda
vinėjimui tikietų šiam vakarui; 
tikietus galite gauti pa’s p. Kaz
lauską, 284 E. 14th

Chicago Heights 
Kultūros Draugijos 
parė, įvykusi kovo 
buvo sėkminga. Pelno padary
ta arti poros desėtkų dolerių.

Chicago Heights Lietuvių 
Kultūros Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bus balandžio 11 
d., 1 vai. popiet, Kazlausko sve
tainėje, 284 E. 14th St. Malo
nėkite nariai susirinkti skait
lingai, turim rinkti darbininkus 
vakarui, kuris įvyks tą pačią 
dieną 7 vai. vakaro. Bus ir dau
giau reikalų tarimui.

Taipgi primenu draugams iš 
Harvey ir Stiger, kad atvyktų 
į šį musų vakarą, — išgirsime 
gerą programą, smagiai laiką 
praleisime.

Street.
Lietuvių 

“pinaklio” 
18 dieną,
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Cicero Narių Kvota ............... . ...........
Cicero, III.: Konkurso pradžioje narių buvo ...... .

Kon. p-nia Marion Ascilla įrašė .......
” Kaz. Jukubka įrašė ......................

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

30
5

2

3
2

23
1597

500
300

9
9

182

Kon. Vedėjui J. Mickevičiui, 
Chicago, Illinois.

Gerb. Drauge:
Ateityje manęs prašau 

gąsdinti, o man iš išgąsčio 
sirgus Draugija turės ligos
šalpą mokėti, — bus išlaidų.

Dalykas tajme: Sekmadienio 
rytą, anksti, man dar lovoj gu
lint, smagius; sapnus sapnuo
jant, pradėjo mano namo var
pelis skambinti. Pašokęs iš lo
vos žiuriu per- langą, nugi, gu- 
zikuotas žmogus stovi palei 
mano duris. Pamaniau sau, bus 
blogai. Atidarius duris buvo į- 
teikta ‘‘Special Delivery.” Nugi, 
žiuriu nuo Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Tuoj man dingt į 
galvą — tur .but, aš kaip kon
kursai! tas darbą praradau. Bet 
laišką skaitant pasirodė, kad 
tiktai mandagus raginimas į 
konkurso darbą. Well, jeigu jau 
taip, tai aš pavalgęs pusryčius, 
paėmęs švarką ir kepurę, išdū
linau narių, Draugijai ieškoti. 
Pasisekė mari sužvejoti net tris 
narius per .yięną dieną. Pama
niau sau, kaįj gerai Triumfo 
Konkurso vedėjas padarė, kad 
man “vožrią ,gronlatą” - prisiun
tė, kitaip dar bučiau j darbą 
greit neįsirehgęs. Nors biskį iš
gąsčio ir. turėjau, bet tas išėjo 
į gerą man ir Draugijai — kon
kurso vedėjui jo nusidėjimus 
$tleidžįių. \ '

Beje, trys mano įrašyti na
riai visi yr& stiprus, kaip ąžuo
lai. Čia jie: p-le Lillian Ambert 
— 20 metų amžiaus; p-lė Jean 
Stan — 19 metų ir Vincas Ja
kaitis Y— 35 iiietiy.

Draugiškai,
—Jutgis Ižbickas, 

Harvey konkursantas.
Post Scriptum: Dar noriu 

priminti Triumfo konkurso ve
dėjui, kad su Harvey juokų ne
bus — kvotą užpildysime, daug 
draugų man pažadėjo savo 
draugišką paramą. Beje, balan
džio 17 d. Harvey Lietusių Kul-

J. Albauskas.

Sanitarinio Kanalo 
Skandale Įveltieji 

Apeliuoja
Kreipėsi į aukščiausį teismą

Frank J. Link ir 
Miller, ųuteisti kalėti 
vavimą Sanitarinio 
“Whoopee'v' laikų

John T. 
už daly- 

kanalo 
skandale,

kreipiasi į Aukščiausį Ameri
kos teismą su* prašymu baus
mės panaikinti.

Link yra nuteistas nuo 1 iki 
5 metų kalėjimo, o Miller 6 
"mėnesiams ir $2,000 pinigines 
pabaudos. - ■ ’Y

Jie išeikvojo kelis milionus 
piųigy.

Springfield, 
Illinois:

Springfield Narių Kvota ...........
Konkurso pradžioje narių buvo ..
Kon. p-nia Julia Luketis įrašė ....

” Vincas černauskas jiašė .......
Kvotai trūksta .......................

Harvey Narių Kvota ........
Harvey, III: Konkurso pradžioje narių buvo .. 

Kon. Geo. Ižbickas įrašė
Kvotai trūksta ......................

Waukegan Narių Kvota ........
Waukegan, III.•Konkurso pradžioje narių buvo ... 

Kon. p-lė Suzana L. Gabrio įrašė 
” p-le Jennie Laure! įrašė .......

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

Chicago
Heights, III

Chicago Heights Narių Kvota . . 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon įrašė ............... ...................

Kvotai trūksta ........... ..........

St. Charles Narių Kvota ...........
St. Charles, III.: Konkurso pradžioje Barių buvo .

Kon. įrašė .... ....
Kvotai trūksta

Aurora, III
Auroros Narių Kvota ...... i 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon įrašė ...............

• Kvotai trūksta .................

300
244

1

150
9J
3

57

200
68
4
2

126

100
71

29

100
i

8
38
54

100
43

57

Melrose Park Narių Kvota ................. 100
Konkurso pradžioje narių buvo ......... 31
Kon įrašė............................................... 12

Kvotai trūksta ............................... 57

/ ,

Kon. Senas Petras įrašė Drau
gi jt>n šiuos narius:

P-nas Leon L. Apolis, 4930 
W. 13th St., Cicero, III. — vais
tininkas, dirba per 12 metų Li
berty Pharmacy. Rimto budo, > 
draugiškas žmogus.

Ė-nia Leonidą E. Puronas, 
4635 N. Lincoln Avė., savinin
kė Beauty Shope.

Joseph Kisielius, 5036 South 
Kostner Avė., biznio žmogus, 
aptarnauja kasdien bučernes ir 
grosernes maisto reikmenimis.

Jaunuolis J. Kaslliauskas, — 
i 3364 So. Halsted St., sūnūs pp. 
Kasiliauskų, kurie čia pažymėtu 1 
adresu laiko taverrio biknį. Pp. 
Kasiliauskai seniai priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijon, 
dabar ir sūnūs įsirašė.

P-nia Josephine ir p. Mathias 
Mazūrai, Chicago Lawn gyven
tojai. Rimti, gero budo žmonės, 
augina1 gražią šeimą.

P-nia Emma Sprindis, 18-tos 
apylinkės gyventoja.

P-nia Emelija Kančias, Hum- 
boldt Park gyvęntoja.

John Valentą, 3245 W. 63rd 
St., jaunuolis, p-nios M. Valen
tienės sūnūs, ji užlaiko čia pa- 

' žymė toj vietoj taVerno biznį.
Vincentas Oraminas, 732 W. 

Cermak Rd., p-nų Cukrų gimi
naitis, mitrus jaunuolis, dar ne
seniai atvažiavęs iš Goodman, 
Wis.

Joseph ir Magdalena Miliūnai, 
kultūringi lietuviai, daug skai
to knygų ir laikraščių.

Bruno Zlatarinskas, 10807 S. 
Michigan Avė., čia p-nia Zla- 
tarinskienė laiko taverno biznį.

šio jau-

TRIJŲ 
KAMBARIŲ!

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

KAUNE

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
iliuzijų visai netenka daryti ir 
bent greitintojoje ateityje lauk
ti. . '

Čia tai visai kiti reikalai ir 
šioks pasikeitimas pareis ne nuo 
šių dienų vairuotojų valios.

Bet gi daug užsiplepėjau. Bet 
kaip matot vis aktuali medžią^ 
ga. ..

—Jūsų Keistas

><JXV

^■1

Melrose
Park, III

De Kalb Narių Kvota ..
De Kalb, III.: Konkurso pradžioje buvo 

Kon įrašė .......... ............
Kvotai trūksta .........

Gary Narių Kvota .. . .................
Garv Ind • Konkurso pradžioje narių buvo ..

’ Kon. Antanas Steponaitis įrašė
” John A. Grakey įrašė .........

Kvotai trūksta' ...................

100
42

. 58

100
80

9

60

De Kalbos Lietuvių Kultūros 
Draugijos vakaras, įvykęs va
sario 27 d., buvo tikrai sėkmin
gas ne vien dvasiškai, bet ir pi- 
nigiškai .Aš kaip vienas iš mi
nėto vakaro rengėjų reiškiu gi
lią padėką 
Zelniutėms 
jos tikrai 
šį vakarą 
Taipgi didelė padėka ir vakaro 
gaspadinėms, kurios sugebėjo 
padaryti gardžius valgius. Ga
lima sakyti, kad šiame vakare 
dalyvavo šio miesto visas lietu
vių jaunimas ir senesnieji. Beje, 
gerų muzikantų tarpe žymią 
vietą užėmė šios organizacijos 
narys, smuikininkas p. A. Sil- 
kauskas. Prie geros muzikos 
jaunimas šoko, linksminosi iki 
vidurnakčiui. A x ,• Andrius Zlatannskas,

-—M. Petrauskas, puolio tėvas, mirė praeitais me

sesutėms — p-lėms 
ir p-lei Karėtai, — 
daug prisidėjo, kad 
padarytų sėkmingą.
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Racine Narių Kvota ..........
Racine Wis.: Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. Stasys Mockus .... ..............
Kvotai trūksta ....................

Rockford Narių Kvota...............
Rockford. I1L: Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. Stasys J. Petrauskas įraše
Kvotai trūksta .....................

Indiana 
Harbor, Ind

Indiana Karbor Narių Kvota . 
Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon. įraše.... ...........................
Kvotai trūksta .................

Kenosha Narių Kvota ...........
Kenosha Wis.: Konkurso pradžioje tiarių buvo

Kon. j rašė  ...... ....
Kvotai trūksta

Aplamai narių kvota .............
Konkurso pradžioje narių buvo
Konkurse įrašyta.............. .......

Kvotai trūksta

v

100
33
8

64

150
29

119

100
32

68

. 100
8
9

7,000
4,009

295

2,690

ROOSEVELT
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
CHICAGO^ ILLINOIS PHONE SEELEY 8760

■I

Keturi tūkstančiai lietuvių vyrų ir moterų yra nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos; dar trys tūkstančiai lietuvių yra 
laukiami svečiai į narius šios Draugijos iki Triumfo Konkursas 
baigsis. i

♦



a NAUJIENOS, Čhicago, III.

Viešnia iš 
Washingtono

Chicagoje vieši p-lė Albina 
Adžgauskaitė, Lietuvos atsto* 
vybčs, Washingtone, laikinoji 
sekretore- Ji eina pareigas, 
kufia< Chicagon išvykdamas, 
apleido Dr. Mikas Bagdonas, 
nuolatinis atstovybes sekreto
rius. (Jis jnire sekmadienį, na
ktį. Ėjo laikino Chicagos kon
sulo pareigas).

Viešnia žada pasilikti iki 
ketvirtadienio ir dalyvauti 
Dr. Bagdono laidotuvėse.

Ilsisi
Floridoje

Floridoje dabartiniu laiku 
ilsisi Justinas Mackevičius, 
Standard Federal Savings and 
Loan Association prezidentas. 
Jis žada ten pasilikti iki ba
landžio 2 d. Balandžio 3 d., 
jau bus prie darbo įstaigos 
raštinėse ties 2324 South Lea- 
vitt Street.

Sugrįžo iš
Atostogų

Praleidusi apie mėnesį lai
ko atostogaudama Hot Springs 
National Parke ir kitose pieti
nėse valstijose, Chicagon su
grįžo Į). Gene Ne f fas. yra 
duktė Westsidės biznieriaus, 
W alte r Ne f f o, 2435 South 
Leavilt Street.

Sunkiai
Serga

Passavant ligoninėje buvo 
paguldyta sunkiai susirgusi įy. 
Benikaitienė.

Ji sirguliavo per kelis mė
nesius, pirm negu atsigulė li
goninėje. Turi inkstų ligą.

Ligonė yra motina Antano 
Banikaičio ir Onos Banikai- 
tes, “Pirmyn” choro nares ir 
dainininkės, nuo 2133 South 
Halsted Street.

“Pirmyniečiai” linki p. Ba- 
nikaitienei greitai pasveikti.

Serga
Vytautas Pučkorius

Sunkiai susirgo Vytautas 
Pučkorius, 18 metų pp. Juozo 
ir Valerijos Pučkorių, sūnūs. 
Jis randasi namie, 10049 Per- 
ry avenue.

Pp. Pučkoriai yra labai su
sirūpinę, bet reikia tikėti, kad 
tam nėra pamato ir sūnūs vei
kiai pasveiks.

Vytautas yra gabus ir mo
kykloj mėgiamas jaunuolis. 
Jis lanko Fenger High school.

Velykų
“Margutis”

Lietuviai, Antoinette ir Alek
sandras Sterling, 1732 East 
84th street, Velykų vakare 
susilaukė nepaprasto “Vely
kių Margučio’*. Kadangi tas 
“margutis” yra moteriškos ly
ties, tai buvo pavadinta vardu 
Sandra.

Sandra ir motina guli Lit-

tle Company of Mary, ligoni
nėje ir gyvuoju visai gerai.

P-a Antoinette Sterling yra 
duktė Zofijos Žilvitienės. Lai-1 
mingasis tėvas užsiima stock- 
brokerio bizniu ir turi ofisą 
prįe Chicagos “VFuZZ stryčio” 
—La Šalie Street.

Išsiėmę Leidimus 
Vedyboms

8
JL0CK, 24, 
2.
UGNIS, 30, 
EDBAR, 23.
7RIGHT, 26, 
RIMŠA, 30.

5AK, 22, su
GEORGE McLEAN, 29, su 

MILDRED PILK, 21.
JAMES TRISKA, 32, su 

BESSIE LUKAS, 25.
JOHN KUMOR, 27, su STEL- 

LA MYZEWSKI, 21.
— R.

Vyras Pardavė Savo 
Žmoną Kitam Vyrui 

už $100

$25 “ant rankos” — kiti 
išmokėjimais

Policijos kAmantinėjama, pa
lyginamai neseniai Amerikon 
atvykusi rusė išpasakojo štai 
kokį dalyką:

Ji atvyko iš Rusijos apie de-; 
šimts metų atgal. Susitiko su 
vienu Jonu Los ir už jo ištekė
jo. • Bet negalėjo sugyventi. 
Abu jautėsi nelaimingi. Netru
kus ttasai vyras pardavė ją ki
tam vyrui už $100. $25 paėmė 
“ant rankos”, kitus išmokėji
mais. . -

Bet moteriškė atsisakė gy
venti su vyru, kuriam buvo 
parduota ir pabėgo.

Septynis mėnesius atgal ji 
apsivedė su dabartiniu vyru, 
Sherman. Sekmadienį rytą juos 
aplankyti atėjo pažįstamas Mi- 
chael Fillek. Pasitaikė, kad vy
ro tuo laiku nebuvo namie. Fi
llek išėjo vaistinėn, nupirko da
žų ir abu dažė kiaušinius ir lau
kė vyro pareinant.

Kai itas parėjo, tai jis apkal
tino Fillek’ą mylavimus! su jo 
žmona ir jį pašovė. Fillek vos 
gyvas randasi apskričio ligoni
nėje. Sherman suimtas.

Spulkos ir Jų Problemos
Rašo adv. K. Gugis

■           —■       ... i,....  .
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MUSŲ SKAITYTOJAI

Antradianis, kovo 30, 1937

Žagariečių Šokiai
Liūdnos gavėnios dienos jau 

praslinko, — praūžė ir Vely-

SPULKŲ OFISAS 
VIETA

Spulkų biznio vieta — ofisas 
lošia svarbią rolę. Spulkos yra 
suorganizuotos tuo tikslu, kad 
apylinkės gyventojai taupytų 
savo atliekamus nuo jų reikalų 
ir pragyvenimo pinigus, ir kad 
turintieji natrius -— žemes, rei
kalui prisiėjus, galčftų pasisko
linti užsistatydami savo ne jodo
mąją nuosavybę pinigus.

Spulkos yra bankinio ' pobū
džio biznis. Kiekvienas bankas 
žiuri, kad jo biznio vieta nebū
tų užkimšta kur tai nuošaliai, 
tamsioje gatvėje, bet pasirenka 
kiekvienoje apylinkėje paran
kiausią ir prieinamiausią žmo
nėms vietą. Spulkos privalėtų 
daryti tą patį. Jau praėjo tie 
laikai, kada tik ką. atkeliavę į 
šią šalį žmonės dėdavo savo sun
kiai uždirbtus pinigus pas krau
tuvininkus, barzdaskučius aT j 
spulkas, kurių ofisas buvo už
pakaly “saliun’o,” kur stovėjo 
tik sulaužytas stalas ir pora su
daužytų kėdžių. Tiesa, šiandien 
gyvena tie patys žmonės, bet 
jų reikalavimai yra kitoki. 
Jiems daug teko pergyventi, 
daug nuostolių turėti ir daug 
ko išmokti. Dažnai girdisi nusi
skundimų, kad jaunimas nede
da pinigų į spulkas. Nėra ko

perdaug stebėtis. Jaunimas lan
kęs mokyklas, labiau mėgsta 
modernišką biznį, nenori ieško
ti kur tai tamsioje vietoje spul
kos ofiso, kuris tik vieną va
karą per savaitę atidarytas, 
kur atmetamai jų pinigus pri
ima, kur jiems ne tik nei gerą 
vakarą, nei ačiū už tai nepasa
ko, bet į juos tik susiraukusiai 
pažiūri. Todėl jaunimas daugiau 
palankus dėti pinigus į bankus, 
kur tam tikri išlavinti žmonės 
su juo turi reikalą.

Aš tikiu, kad kiekvienas b.z- 
nierius, spulkų šėrininkas-dali- 
ninkas ir net jų direktoriai su 
mano pastebėjimais, kad spul- 
koms reikaliiigi dideli pakeiti
mai ir jų modernizavimas, pil
nai sutiks. Tą viską galima į- 
vykdinti, tik šiek tiek reikia pa
galvoti ir tuo reikalu padirbėti. 
Jei nesinori galvoti, tai pažvel
kite į čekų ar kitų progresy- 
viškesnių tautų spulkų raštines. 
Ten galima rasti daug naudin
gų pavyzdžių, ir tuo pat kartu 
įsitikinti dėl savo spulkos ofi
so ir reikalų pertvarkymo rei
kalingumo.

P. S. šeštas šios serijos strai
psnis bus įdėtas ketvirtadienį, 
balandžio 1 d.

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
APIE VALGIUS IR 
STIPENDIJAS
GER. “NAUJIENOS”

Meldžiu jdėti j '“Musų Skaitytojai” 
skyrių šios dvi pastabas.

(1) “Moterų Skyriui” gana kuk
liai veda p. Dora Vilkienė apie pa
gaminimą maisto, •— ypač aš seilę 
rijų kada paskaitau skiltyse grynai 
musų senųjų močiučių gamintus lie
tuviškus valgius, kuriais valgiais mes 
tapom sveikai išauginti ir kurių 
valgių amerikiečiai lietuviai valgy
klose negauna. Kada aš išalkstu 
“lietuviško kastynio”, tai aš krei- 
piuosi prie močiutės Vaitkuvienės, 

' kuri nuo senų laiku užlaiko valgo
mų medžiagos krautuvę tarp 33 St. 
ir 33 Place ant Lithuanica Avė. ir 
pas ją gauni kokio tik nori grynai 
lietuviško maisto.

Man norėtųsi maldauti p. Dora 
Vilkienės, kad ji daugiau vietos su
teiktų savo vedame “Maisto skil
tyse” apie lietuviškus valgius.

North Amerikos lietuvių nori pa
daryti South Ameriką, kur Įnešta 
tarp lietuvių bjauriausios piovynės! 
Kitais žodžiais — po priedanga 
garbingo — kilno darbo lietuvybės 
naudai — “lėlytės necharakterio 
auklės”. — Nes obuoliš nuo obels 
netoli nužydės.

“NORI PADARYTI
SOUTH AMERIKĄ”

(2) Jung. Valst. (U. S. A.) pa
kenčiamai lietuviai tarp savęs sugy
veno, bet štai “iškarpa”, kuria aiš
kiai rodo, kad Lietuvos Valdžios 
vairo vyrai nori Įnešti suirutę ir iš

Pirkite savo apięlinkės 
krautuvėse

“PENKI AM. LIETUVIŲ 
STUDENTAI GAUS-PROGĄ 
MOKINTIS KAUNE

“Komisija neužilgo paskelbs, kurie 
bus siunčiami.

“Kauno universitetas apmokės 
kelionę ir pragyvenimą.

“Ateinančiam rudeny penki Ame
rikos lietuvių jaunuoliai bus pasių
sti j Kauną studijuoti Vytauto Di
džiojo Universitete.

“Kelionė ten ir atgal jiems bus 
apmokėta. Be to, kiekvieną mėne
si jie gaus 200 litų — 40 dolerių 
pragyvenimui.

“Išviso jau prisiųsta virš 50 ap
likacijų, kurias neužilgo peržiūrės 
specialė komisija.

“Komisijon Įeina šie Chicagos 
lietuvių veikėjai: Lietuvos Konsulas 
p. M. Bagdonas, Dr. Biežis, adv. J. 
Borden-Bagdžiunas, A. Lapinskas, 
V. Jakubynas, A. Vanagaitis, L. ši
mutis, M. Vaidyla, kun. Urba
navičius.

“Parinktieji studentai išvyks Į 
Lietuvą apie rugpiučio menes}. Ma

kos. Gražus pavasario oras jau 
kaip ir čia. Tad, atgimstant vi
sai gamtai, pamėginkim atjau
nėti ir mes.

Štai, šeštadienį, balandžio 3 
dieną įvyksta žagariečių pava
sarinis parengimas — šokiai ir 
kiti margumynai, čia visi susi
rinkę, puikioj ir malonioj nuo
taikoj galėsime laiką praleisti 
ir gerą savijautą išbudavoti.

Parengimas įvyks Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43-čia gat
vė. Lauksime ir jūsų.

Žagarės Svetelis.

Bravorininkų Konvencija

šiandien Chicagos La Šalie 
viešbutyje atsidarys Amerikos 
bravorininkų konvencija’. Suva
žiuos alaus gamintojai nuo Pa
namos iki Alaskos.

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.

noma, jog Lietuvoj jie galės pasi
likti apie 4 metus”.

A. G.

Smarkiai Apdeginta
Miss June MacKenzie, 42, 

buvo smarkiai apdeginta ir mi
rė kai užsidegė jos rūbai nuo 
pečiaus, į kurį pylė anglių. Ne

laimė įvyko jos namuose, 1013 
Clinton avė., Oak Park.

Muzikališki Vagys
įsibrovę į italų, Spranzo' šei

mynos namus, ties 3115 West 
13th Street, du piktadariai pa
sivogė keturioliką akordionų.

Tikrai jtfms nieko nekainuos įsigyti šią ABC Pilną 
I Namų Skalbyklą... sutaupysit skalbdamos namie moderniš

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šit tkyriut yra vedamat tikslą pagelbėti musą skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastą ir nepaprastu daiktą, inlaisą ir reikmeną. Jeigu ii telpančią čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarijo 
Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik jų bus galima gauti.

•■‘ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screer.e^j 
5 tonai ar daugiai $7.40

Smulkesni $7.15 tonas

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS 

i Studija Įrengta pir- 
I mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

•TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI 

Ed. J. Rausch Geo. Stedth
6114 SO. HALSTED STREET 

Chicae-o. III.
Vartojamas Dviejų Gentkarčių 

Lengvam Nuvalymui

fAntU 
nn.ih4 
r l ooo 5

BY CHEMICAL ACTION 
REQUIRES LITTLE EFFORT

USED BY *2 
CENERATtONS

AROUND THE HOUSE
WAX VVRAPPEO

ku ABC budu. Tais sutaupytais pinigais užmokėsite už 
skalbimui mašiną ir prosą... Jus net galėsite sutaupanti 
ekstra pinigų kiekvieną savaitę turėdamos namuose ABC 
Skalbyklą... ir tuo pačiu laiku jus turėsite švaresnius ir 
BALTESNIUS skalbinius.

ABC skalbykla sutaupys jums vieną trečdalį laiko... 
Ji yra PILNAI AUTOMATIŠKA. Jus skalbdamos sii 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. Atsišaukite šiandien dėl demonstravimo jūsų na
muose.

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

Tel. Boulevard 7010

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.

• SVETAINES

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

rys. Nebrangi-1 renda.
JOHN F. CURTIS, Jr., Agentas. 

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

• REŠTAlTRANTAi

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 572t. .. ............................... —"r»

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodama> 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio, Pašaukite telefonu 

-Canal 1183.
639 West 18th St.

ILI

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

persikėlė j 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
Heileman’p Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

Kasdien skaitydami

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

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

“NAUJIENAS” lietu
viai i^yja naudingų 
žinių ir gerų panio- į 
kinimų.
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Zintako Bylos tižiu 
rininkai Prisimena 

“Gerus Laikus”
buvo apy- 
didžiausias

kad bus

NAUJIENOS, Chicago, It

Mirė Brighton Parke 
Suvažinėta Mote

riškė

Bet tie prisiminimai pragaiš
tingi ir jiems ir Zintakui

Frank V. Zintako bylos 
džiurininkai gal nedaug ką 
galėftų pasakyti apie įvykius 
teisme, bet turi kuo gražiau
sius prisiminimus apie įvy
kius, kurie dėjosi teismo sesi
jų pertraukomis.

Vaįrgais-negalias nekantriai 
išsėdėję teismo salėje, kur 
advokatai, o daugiausiai pro
kurorai pasakojo visokius nie
kus apie įstatymus ir tarkavo 
arba baltino nekaltą, dorą 
žmogų, džiurininkai tepradė- 
davo dienos darbą.

Susėdę į autobusą jie va
žiavo iš vienos alinės į kitą. 
Jeigu negalėdavo vizitų pa
kartoti kurį vakarą, tai aplan
kydavo kriminaliu teismo pa
nosėj riogsantį saliuną ir ten 
dūko apsupti gražių, lipšnių 
merginų. Salai buvo apkrauti 
konjakais ir likeriais; cigarų 
semk kad ir su sauja, šok, 
gerk, uliok kielŲ širdis nori.

Taip, jie maloniai prisime
na tuos geruosius laikus, bet 
tie prisiminimai dabar pasi
rodo labai pragaištingi jiems, 
o labiausiai Zintakui ir jo sė
brams, kurie ir vizitus ir po- 
kilius finansavo.

Antradienis, kovo SO, 1&37
varton, po trijų savaičių strei
ko. '

Kai gatvėse nebuvo taksi-ke- 
bų, tai vidurmiestis 
tuštis. Dabar ir vėl 
susigrūdimas.

inžinieriai mano,
pravesti nauji įstatymai, kad 
susigrūdimų mažinti. Tam tiks
lui, veikiausiai, taksi-kėbams 
bus uždrausta slankioti miešto 
gatvėmis. Jis turės laukti paša- 
žferių prie “kebstendų1’.

Šeštadienį buvo formaliai lik
viduotas šoferių streikas, kuris 
kilo kovo 5 d.

Sutarties punktai yra seka
mi:

1. Visi šoferiai bus priimti 
atgal į darbą be diskriminaci
jos. šoferiai nebus persekioja
mi ar šalinami iš darbo už uni
jų*

3. Bendrovės pripažįsta uni
ją, Midwest Taxi Drivers Uni
on;

3. Nesusipratimams iškilus, 
juos spręs komisija, kurią su
darys po du at‘ t'V’1 iš kiekvie
no garažo (yra 19) ir atstovai 
nuo bendrovių;

5. Streiko iškeltus algų, tei
sių ir valandų klausimus iš
spręs arbitracijos taryba’, į ku
rią įeina du atstovai nuo dar
bininkų ir du nuo bendrovių. 
Penktas narys bus federalis 
teisėjas, E. A* Evans. Abi pu
ses deryboms suvedė aldermo
nų taryba.

Nelaimės kaltininkas buvo 
paliūosuotas

BRIGHTON PARK. — 
sario 7 d., Mary Began, 65 
tų, nuo 2355 Balloū avenūe, 
laukė gatviakario prie Arčher 
ir Turner avenue. Stovėjo ji 
ant “safety island“.

Ant tos “saugumo salos” Už
važiavo automobilis, moteriškę 
permetė ir sunkiai sužeidė. Su
laužė abi kojas ir pritrenkė.

Pasikamavusi ligoninėje sep- 
tyhiūs savaites, moteriškė mi
rė.

Nelaimės kaltininkas, Joseph 
Symbula, 21 metų, nuo 1642 
Cullerton avė., buvo paliuosuo- 
tas.
Du šovė, Abu Patai
kė, Bet Nei Vienas 

Nesužeistas

Va- 
me-

Keistas įvykis Westsidėje

Buvo visai natūralu, kad 
taip gerai aprūpinami džiuri
ninkai nekas rankos, f 
juos peni* Jie išteisino Ainta 
ką, nusprendę, kad šnektos 
apie pinigų išeikvojimą iš Su- 
perior teismo kasos tik pliau
škalai ir kad Zintakas yra ir 
buvo pirmos rųšies vyras.
^Doblkrosino1* “Doblkroserl” 

''feskūs butų pasibaigę lai- 
*vieirdš'ilstaVė 

Andersonas nebūtų pasijutęs, 
kad Zintako sėbrai jį apmo
vė-

Jis kalbėjo, agitavo už Zin
tako nekaltybę, gavęs užtikri
nimą, kad bus aprūpintas 
miesto džiabu su septyniais

Šiandien Perorgani- 
zuos Aldermonų Ta-

£ rybos Komisijas
Pildydama įstatymų reikala

vimui, aldermonų tarybū šian
dien persiorganizuos. Taryba 
turi 19 pastovių komisijų, į ku- 

! rias bus išskirstyti ftildermo- 
nai. Jų 50. Reorganizavimu rū
pinasi tarybos “Komisijų ko- 
,mjšįją”.'r d V i

Vieną Pašovė, Su 
ėmė Du Kitus Jau

nus Piktadarius
Velykų dieną plėšė automobilį

bas buvo atliktas, tai ką tie 
sėbrai padarė? Apie džiabą 
nei šnekėti nenorėjo, bet pa
kišo jam tik mizernus dvide
šimt penkis dolerius.

Andersonas pagalvojo, “ge
rai, jeigu jie mane ‘doblkrosi- 
no’, ‘doblkrosinsi'u’ aš juos” 
ir nuėjęs pas prokurorą išsi
pasakojo.

Dabar kriminaliam teisme 
verda kaip katile* Eina tar
dymai, kurie kasdien vis ka 
nors naujo iškelia. Atrodo, 
kad audra dar tik prasidėjo.

Bridgvellyje guli sunkiai su
žeistas jaunas piktadaris, kifi 
du sėdi kalėjime. Jie buvo su
imti už automobilio plėšimą 
Velykų dieną.

Pašautasis yra John Whit- 
coe, 18 metų, nuo 1327 South 
Washtenaw avenue. Įkalinti 
yra Harry Septiką, 18 metų, 
nuo 2424 W. 47th Place ir Jo
nas Kuzmuk, 18 m., nuo 2626 
Ogden avenue.

šuo Išvarė Vagi

Renka Faktus Apie 
Automobilių Kamšą 

Vidurmiestyje
Atranda, kad taksi-kebai yra 

susigrūdimo kaltininkai

Persistatęs pasiuntiniu, j Mrs 
Vivian Kodeletta namus, 2318 
W. HBth Street, įsigavo jau
nas piktadaris ir drožė šeimi
ninkei revolverio galu per gal
vą. Bet vagilis pabėgo z4iieko 
negavęs, kai j j Užpuolė ir ėmė 
kandžioti šlio.

«b

Per visą šią savaitę miesto 
trafiko inžinieriai rinks faktus 
apie automobilių susigrūdimą' 
vidurmiestyje. Tie inžinieriai 
atrado, kad susigrūdimo kalti
ninkai yra taksi-kebai, kurie 
pereitą šeštadienį sugrįžo apy-

LOVEIKIS ^leg?amueįeS LU V LlnlU Visas Pasaulio 
■< > .  Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD Mli

MA

SUSIRINKIMAI
Mk

—— IHM111’1 litru i iw

hidrose Parko Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks kovo 31 
dienų. Pradžia 7:30 vai. vak., A» Probasčiaus svetų 2201 
Lake St., Melrose Park, III. Visi nariai malonėkite susi
rinkti ir atsivesti naujų narių į Kultūros Draugiją įrašyti.

Valdyba,
Liet. Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks Sandaros svet., 

ant antrų lubų, 814 W. 33rd St., trečiadienį, kovo 31 d. 
7:30 Vai. vak. Visos narės malonėkite atsilankyti, nes, yra 
dahg svarbių dalykų aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdybą,

į Abu buvo pašauti, bet nei^ kurios įvyko prie Neliie-Ahn 
dirbtuvės, 2253 South Halsted 
Street.

Streikas prie tos siuvyklos 
vyksta antrų savaitę. Darbi
ninkės sustreikavo, reikalauda
mos Unijoš pripažinimo ir ge
resniu atlyginimo* Streikui va
dovauja International Ladies 
Gnarment Workers.

Riaušės kilo, kai streikuo
jančios darbininkės bandė ne
prileisti prie dirbtuvės streik
laužių, kurios ėjo dirbti, atsa
kydamos į garsinimus laikraš
čiuose.

Sulaikytos, streiklaužėš šoko 
muštis. Policija nuramino su
sirėmimą ir uždarė keturias 
streikiereš kalėjime.

vienas neliko sužeistas.

Didelis Gaisras 
Cahimet City

Kitas didelis gaisras Chicagoje

CALUMET CITY. — Gaisras 
sunaikino Central Chemical 
Company prie WentWorth ir 
PlUtnmėr avėnUe. Nuostolių pa
darė apie $75,000. Dirbtuvėje 
buvo daug įvairių veikliai de
gančių chemikalų. Gaisrininkai 
kovojo su liepsnomis per tris 
valandas.

Prie 2947 Milwaukee avenue 
sudegė rakandų krautuvė, Ge
neral Furniture Company. čia 
nuostoliai siekia $25,000. Mano
ma, kad krautuvė buvo padeg
ta. •

Gaisras išmetę iš būtų 12 šei
mynų Ciceroj. Užsidegė aparta- 
meniiniai namai ties 2501 So. 
52hd st.

Areštavo 4 Streikuo
jančias Medvilnes 

Suknelių SiuvėjasWEST SIDE, — Policistūs 
George Jordan iš Marąuette 
nuovados, ties 23rd ir Damėn Streikas tebevyksta Nellie-Ann
užklupo du vagis beplosiančius 
krautuvę prie Paulina it Blue 
Island avės.

Policistas paleido šUVį. Kulka 
perėjo per vagilio kepurę, nu
mesdama ją nuo galvos. Vagi
lis šovė atgal. Kulka perėjo per 
policisto “flashlight” per paltą, 
siutą ir įstrigo į jo akinių dė
mutę

dirbtuvėse

18 APIELINKĖ. — Policija 
suėmė keturihs medvilninių 
suknelių siuvėjas

RADIO
Balnuos Radio Grenadierių 

trio ir kiti
Pastangomis Peoples Bendro

vės Krautuvių yra rengiamas 
labai smagus ir gražus pavasa
rio linksmybių radio programas 
iš stoties WGES. šiandien, ant
radienį, 7-tą valandą vakare. 
Tarpe žymių dainininkų ir mu-

11AM0VA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

rimiSin Bcndras karil pertaisymas, baterijų, pu riaušių, aptarnavimas, body it fender darbai

zikų dalyvaus ir visuomenes 
pamylėtas radio “Grenadierių0 
trio, kurie dainuos rinktinas ir 
smagiausias pavasario daineles. 
Bus šaunios orkestrus muzika, 
įdomus pranešimai ir visokių 
įvairenybių. Patartina nepa
miršti užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti.

—■ „ ,, , . .II , |į- „f

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

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

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republič 4306

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Repųblič 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
Šiės tnėsas. Reštaurantų aprUpi- 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St

Tel. VICTORY 2031-2

*■ o... į I n << . !•»■■ -r

• COAL

Te!. Vfctory 4965 
BtOGDteNGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
irųšies stogus, taipgi dirbalne bIČties 
datbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. .

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Financial
Finansai-Paskolai

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

Praneškite Lithuanian Building 
and Loąn Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.
■   ii m iii  —      iiilMitaiitiiiiaiĮ

Vartoti Automobiliai

Zenith 1937 Radio
Greitas ir lengvas pa- 

| gavimus višų stočių.
Gražumus ; tono ir iš- 

'į vaižsdosi Kainu

$29.50
nūo

iki

175
J Didelę nuolaidą duoda-
? me ant jūsų seno Radio.
1 Pamatykite. tuos naujus
1 Zenith Radio Budrike
T krautuvėje

4180 Archer Aveiiue
Phone LAFAYETTE 5800

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V žstUVėibs-*- 

Bankietams—-Laidotuvėms— 
Papuošimams.

FELIKSAS WASĖLAtJSKlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

28 d. , kovo, 1937 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Toliškių parap., 
Laukiškių kaline,

Amerikoj išgyveno 32 metusi
Paliko dideliame nuliūdima 

sūnų Petrą, 2 sesers, sūnūs: 
Juozapą, ir Antaną Roubas, ir 
dukterį Oną Nuimes ir 2 
marčias Oną ir Josephiną R(bU‘ 
ba ir švogerką Antaniną Kai
rienę ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė,

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, kovo 31 d,, 2t00 vai, po 
piet iš J. F. Eudeikio koply
čios bus nulydėtus į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi * Pelikso Waseieu- 
sk es, draugai ir pažįs-* 
ta sat nuoširdžiai kviečia
mi t. KyVauti laidotuvėse it pa
teikti jam paskutinį patarnavi- 
mąi* ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame:
Sūnūs, sesers sunai dukterys 

ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. EU- 
deikis, tel. Yards 1741.

m

/ PETRONĖLĖ ŠHALVIENę, 
7 po piritui vyru Pdciėnė, pO 

tėvais Pettaite.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 28 d., 12:20 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių ąpskr., Girbiš- 
kių parap., ir miestely.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame illiliudime 

vyrą Joną ir sūnų Juozapą, 
matčią Marijoną—2 posūniu: 
joną ir Benediktą ir podukrą 
katriną ir brolį Juozapą Petrai
tį ir brolienę Rožaliją ir daug 
kitu gitnihių.

Kun&s pašarvotas 10654 So. 
State Street, Roselandė, Tėl. 
Pullirtah 4043. Laidotuves įvyks 
ketvirtadienį, baL 1 d., 8:00 
vai. ryto iŠ namų į Visų šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos Už 
vėliOnės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines 

Visi A. A. Petronėlės ShaL 
vienės glmihėš, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiam! dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu-- 
dėikis, Tel. Yards 1741.

' t' >r«. ■ •»- i -.i', • . M .. •

JUOZAS VALEIKA
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 5:30 v. 
PQ pietų, kovo 28 d,, 1937 m-, su
laukęs puses amžiaus,

Lietuvoje draugas Valeika paė
jo iš Pasvalio, Biržų Pasvalio aps
krities.

Ahicrikoje A& A/*JtiozaS Valeika 
gyveno Canibritigei Mass. z

Buvo socialistas ir labai taikaus 
budo ir sumaningas žmogus.

Paliko nuliiidiisius

Moterį ir Simų.

. Laidotuves jvyks 
balandžio 1 dieną.

JOS. F. BUDR.K, Ine
3417-21 So. Halsted Street

i Tel. Houlevafd 7010
/ u.'i'.N . ....... , .M 1,1-, ■|-lri rr.r ...... . .

Paklausykite gražaus Radio programo Nedėlios vakarė iš 
WCFL stoties, 970 kllocycles nuo 7 iki 8 vai. vakare. 

Ketvergais WHFC, 1420 kilocycles nuo 7 iki 8 vaL vakarė.

siuaiH.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

........................   $5.75
EGG ............................... $6.00
NUT .................   $6.00
SCREENlNGS ............. $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZ1E 3882

, i -4 ' • »0, .<• »■ it* ■ ‘.ii į

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

Furiūture & Fixtureš 
Rc'iandai-Itaiaal

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

Setai .... ............................... $80-i~$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

MURO BUNGALOW, 6 kambariai, 
garažas, Marąuette Parke. Mainy
siu į biznio namą: Marųuette Phr- 
ke, Clearing ar Brighton Parke. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
Street, Box 594.

Furnisbed Rboms

CIASSIFIED ADS
4

bituation VVauted 
Darbo ieško

IEŠKAU DARBO prie harnų 
pavienis. Suprantu visą darbą — 
prašau kam reikalingas, greitai at
sišaukti. Turiu gėrus paliUdymis.

3361 So. Lowe Avenue.

rielp Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS MATRACŲ GA
MINTOJAS, kuris yra patyręs ir 
pirhlos klesos vyras. Atsišaukite 
7339 So. Halsted St. Totman Fur- 
ititure Co.

REIKALINGAS VIRĖJAS paty
rus — 3738 So. Halsted St.

REIKALINGAS PORTERIS — 
darbas ant visados. Smith Palm 
Garden, 4177 Archer Avenue.

>> į.. .i—

Help VVanted—Fetiiale 
Darbininkių reikia

PATYRUSĮ MERGINA namų dar
bui, skalbimas, 2 Vaikai, būti, savas 
kambarys $7,00. Raddirf 2694.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, nuolatinis darbas, 
$8; Beverly 6294.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, virti, kambarys, radio, Goid- 
wyn, 3740 Lake Shore Drive, Bit- 
te!rsweet 7816.

MERGINA 
darbui 
tai; geri namai 
lefonuokite 
6647..

BENDRAM 
būti ar eiti - 

nėra 
rytmečiais Dorchester

NAMŲ 
suaugę tik- 

virimo. Te-

REIKIA MERGINOS BENDRAM 
NAMŲ darbui ir pagelbėti prie vi
rimo, 3 šeimoj, mažas apartmentas, 
vakarais nereikia. Levin, 4211 Gren- 
shaw St., Tel. Van Būreli 7492.

Business Chances
Pardafhnui Bizniai

ge-parsiduoda Taverna r- l 
ras kampas. 89D1 Archer Avfenue 
Geras pardavimo pamatas.
ž.'.-. , „l,-. —-- .. . -* —

PARSIDUODA BUčERNė IR 
GROSERNĖ labai pigiai — dėl ne
sveikatos. Gėras biznis. Kam reika
linga kreipkitės Paul Shauletis, 

653 West 18th Streėt.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR
BTUVĖ. Dirbame naujus vyrų ir 
rhoterų drabužius, taipgi atnauji
name senus. Plačiai varome valymo 
darbą ir perinodeliuojame kailinius.

Kaim reikalinga toks biznis, ver
ta pamatyti. Randasi naujame na
me, 3 moderniški kambariai gyve
nimui. Renda ne brangi. Graži apie- 
linkė. Priežastis pardavimo— ligų. 
Šaukite telefonu: Hemlock 5426.

RENDONti •K’AattURMlt'Į.tr nąu- 
jas bungalęw, 1 blokas. lino $at- 
viakarių, Šviestis. SU Valgiu ar be 
valgio. 4917 Šo. Kominsky Avė.

RENDON ŠVIESUS apšildomas 
kambarys Marųuette Parko apfelin- 
kėj. G437 So. CapipMI Ays.„,.

Real Esiatė
“ PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ frei- 
mas — 6 ir 6 kambariai. Kaina 
$1500.00. Tomas E. Casey, 641 W. 
48th Street.

2 FLATŲ MURO NAMAS PO 
6 kambarius, ftifnišų apšildomas, 
naujai dekoruotas, greitam parda
vimui, pigiai. 2446 Pershing Road.

BIZNIO NUOSAVYBE
Tinka bile kokiam bizhiUi, 3121 

West ė3-Čia gatvė •— Ve. bloko į 
rytus nuo Kėdzie—2 aukštų plyti
nis budinkas; krautuvė it 6 kam
barių Datas viršuj, štyrnu šildomas 
su aliejaus šildytuvu būismente, 2 
karų plytinis garažas. Reikia greitai 
cash, kad patenkinti įpėdinius. Pil
na kaina $15,000—verta daug dau
giau.

Krautuvė ir Datas laikomi tušti, 
kad padaryti pardavimą lengveshiu 
ir duoti greitą nuosavybę pirkėjui. 
Kreiptis paprastomis dienomis ir 
prieš pietus. John E. Halhvax, 1543 
West 51st St. tel. Boulevard 1200.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotąs 30x125 Mar- 

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

Z. S. MlCKEVlCE attd CO.
6816 So. Westerri Avehue.

Hemlock 0800.

PAUL M, SMITH Ahd COMPANY 
Real Estete, Loans and Insurance 

Tek BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam it mainom na
mus, lotua, bižniue it f atmes; ihšiu- 
rinahie namus, rakandus it auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba maiftymui už 
getus batgėnus; greitas ir teisingas 
patarhavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites

4631 SO. ASKx*AND AVĖ.
ODsas 2-tos lubos su J- J. Gtish

v -.'T--.r,ir ■Į-rato- j-, -i,f.■.
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Mirė Lietuvos Konsulas Dr.
Mikas Bagdonas

I

| | ■ —..............

Susirgo plaučių uždegimu; laidotuves įvyks
ateinantį ketvirtadienį

Dr. Mikas Bagdonas
Sekmadienį, 11:25 valandą 

naktį, mirė laikinasis Lietuvos 
konsulas Chicagoje, Dr. Mikas 
Bagdonas.

i plaučius. Sirgo tik kelias die
nas.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Dr. Bagdonas pagavo šaltį. 

• Antradienj-trečiadienį pasij utęs 
1 geriau jis negulė lovon ir dir
bo raštinėje, įtikėdamas, kad 
šaltis praeis.

Bet penktadienį jo padėtis 
pablogėjo ir reikėjo šauktis 
daktaro. Ligonis buvo tuojau 
išgabentas .į šv. Kryžiaus ligo
ninę. Nežiūrint 'visų pastangų, 
gydytojas Dr. Bagdono gyvy
bės negalėjo išgelbėti. Laikė jį 
po deguonim Bet sekmadienį 
ligonis ėmė eiti blogyn, po pie
tų neteko sąmonės, o vakare 
mirė.

Kūnas bus pašarvotas 
konsulate

Velionio laidotuvės įvyks
Velionis sirgo plaučių uždegi-1 ketvirtadienį rytą. Nuo 

mu, kuris buvo apėmęs abu jaus ryto 10 valandos iki
ryto- 

laido-

z ■

tuvių dienos, kūnas bus. pašar
votas konsu’ato rumuose, tfes 
100 East Bellevue’Plače.

Kūnas bus laikinąi padėtas 
švento Kazimiero kapinių rū
syje. Kunigas Ignatiu$ Albavi- 
čius, kuris rūpinasi laidotuvė
mis, nežino ar giminės sutiks 
kūną čia palaidoti, ar norės jį 
parsigabenti ir palaidoti Lietu

voje. , .y,
Pusbrolis kun. Albavičius

Ketvirtadienį, 9 valandą ry
to, grabas bus atvežtas iš Kon
sulato į Dievo Apveizdos para
pijos. bažnyčią, kur įvyks gedu
lingos pamaldos. < Laidotuvės 
yra priežiūroje laidotuvių di
rektoriaus Simono M. Skudo, 
718 West 18th street.

Dievo Apveizdos parapija 
randasi prie 18-tos ir Union 
gatvių. Klebonas yra kun. L 
Albavičius, velionio pusbrolis.

Dr. Bagdonas mirė sulaukęs 
apie 43 metų amžiaus. Gimė 
Suvalkijoje, Krasnoje. Išėjęs 
mokytojų seminariją Veiveriuo
se, jis atvyko Amerikon. Kun. 
Albavičiaus remiamas, . išėjo 
advokatūros ’ mokslus Chicagos 
Loyolos universitete. / Per du 
metu tęsė' studijas garsiam 
Naujos Anglijos Harvard uni
versitete ir iš ten gavo teisių 
daktaro laipsnį. , .

Išėjęs mokslus, Dr. Bagdonas

NAUJUOS, Chięago, III.
y, j ...—

* *) netrukus paliko Lietuvoš atsto
vybės Washirigtbne ' sekrėfe- 
rium.* Tas pareigas ėjo per! be
veik dešimts metų. Lapkričio 
1 d., pereitais metais jis atvy
ko Chiėagon. ir užėmė laikinai 
Chicagos konsulo Vietą. Pir
mesnis konsulas, Antanas Kal
vaitis, išvyko Lietuvon.

Malonus ir inteligentiškas
. A - V V- ■■'' ' .■ ■■’

Velionis buvo malonus ir in- 
teligentiškąs žmogus. Kadangi 
jis buvo C.hįcagoj tik trumpą 
laiką, tai didžiuma Chįcagiečių 
jo. nepažino. Vienok jo- artimie
ji bendradarbiai ir asmenys, 
kuriems teko su velioniu sueiti, 
pasakoja, kad buvo jauku su 
juo darbuotis. Konsulato sekre
torė p. Aldona Berhotas-Yovai- 
shiene apibųdiho jį kaipo pa
vyzdingą viršininką.

Dr. Bagdonas buvo garbės 
pirmininkas Chicagoj susidariu
sio Lietuvos universiteto sti
pendijų komiteto ir neseniai su
organizavo Čhicagd Charter Ju- 
bilee Komiteto Lietuvių skyrių.

Velionis buYo; nevedęs. Apart 
kun. Albavičiauš, kitų giminių 
Chicagoje ■ neturėjo. Artimi 
■šeimynos nariai randasi Lietu
voje. , .

Lietuvos ministėris Washing- 
tone, pulk, žadeikiš, buvo pain
formuotas. apie mirtį. Bet ar 
galės atvykti Chicagon t— dar 
nežinia. —-R.

Lietuvos Konsulatas 
Bus Uždarytas Iki 

Penktadienio
\

Laikinai reikalus tvarkys sek
retorė, p. Aldona B. Yovai- 
shienė.

' Lietuvos Konsulato sekreto
rė, p. Aldona Bernotas-Yovai- 
shienė praneša, kad konsulato 
raštinė bus uždaryta iki penk
tadienio, balandžio 2 d.

Raštinė neveiks dėl netikė
tos konsulo, dr. Miko Bagdono 
mirties.

Kol neatvyks vietininkas ve
lionio paliktą vakanciją užpildy
ti, konsulato reikalus tvarkys 
sekretorė, p. Yovaishienė.

Konsulatas randasi ties 100 
East Bellevue Place, 10 šim
tų šiaurėje, tarp ■ State ir Mi- 
'Chigan gatvių. Jo kambariuo
se bus pašarvotas velionio kū
nas. A ,»•

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės narių 

domei
Visi Teisybės Mylėtojų 

Draugystės nariai turite žino
ti, kad draugystės rengiamas

labdaringas vakaras įvyks Su- 
batoj, balandžio 3-čią d., Lie
tuvių Auditorijoj, 7:30 vai. va
kare.

Vakaras yra rengiamas Oak 
Forest seneliams sušelpti. 
Draugystė yra nutarusi su
rengti ekskursiją į kalbamąją 
prieglaudą. Todėl visi skaity
kite sau už pareigą dalyvauti 
tame vakare. Bukime geri tei- 
sybiečiai ir remkime prakil
nius labdaringus visuomeninius 
darbus. .Vakaro darbininkai ne- 
sivėlinkite. Pribukite laiku.
— St. Narkis, Korespondentas.

Žagariečių Margas 
Vakarėlis

šį atvelykio šeštadienį, ba
landžio 3 d. J. Yuškos salėj, 
2417 W. 43 Street, įvyks žaga
riečių draugiško kliubo gyvų 
rožių ir margučių pasilinksmi
nimo sueiga. Grieš jaunuolių 
orkestrą, bus duodamos dovo- 
nos už gražiausius margučius, 
o prie bufeto žagarieciai jums 
suteiks gardaus Pilseno alučio, 
valstybinės ir kitokių gėrimė
lių. Linksminsimos visi iki sek
madienio ryto.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga 
25 centai. Užprašo

žagariečių Komitetas.

Antradienis, kovo 30, 1937

Vakar Užsibaigė So
cialistų Partijos Spe- 

cialė Konvencija
Ėjo smarkus debatai apie dar- 
. bo partiją: priėmė frau ją 

konstituciją.

Vakar, apie 6-tą valandą 
vakare La Šalie viešbutyje 
užsibaigė spccialė socialistų 
partijos konvensija.

Ji tęsėsi tris dienas, šešta
dienį, sekmadienį ir vakar.

Daugiausiai laiko buvo pa
švęsta debatams apie darbo 
partiją-“farmerių—darbininkų 
partiją’*, kurią norima suor
ganizuoti ateinantiems Tinkl

iniams.
Konvencija priėmė visai 

naują konstituciją, po ilgų 
diskusijų ir debatų.

Norman Thomas buvo iš
rinktas nacionalio komiteto 
pirmininku.

Balandžio 25 Reikės 
Pavaryti Laik

rodžius
Balandžio 25 d., įeis galion 

“dienos šviesos taupymo lai
kas”. Tą dieną reikės pavary
ti laikrodžius vieną valandą 

. pirmyn. /

Išgelbėjo Nuo Mirties--Velykų Atgarsiai

IŠSIGELBĖJO NUO MIR
TIES — Chicagiečiai Delo- 
res, Ghristine ir Anthony 
Indovina, 927 So. Hoyne 
Avenue, kurie su

broliu James Indovina ir 
motina Mary

buvo išgelbėti nuo • mirties 
nuo nuodingų dujų. Ugnia
gesys juos atgaivino deguo-

nio aparatu. . Dujos sunkėsi, 
per juodojo ženklo nurody

tą plyšį kamine.

SVEIKINA VELYKOMIS —-Prezidentas Roosevcl- 
tas su žmona ir marčia Mrs. James' Roosęvelt (vįdųry-

• ■'' ■’ ■ . ■■ 't ■■. ■ ■. A-. ■
je) sveikino Wąšhingtonįečius Pavasario švęjitėmis.;
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ILSISI SU ZUIKIU — Mažutė Robertą Českis ne
praleidžia progos nusnūsti nei Velykų dieną. Įsikibusi 
į zuikį, ji ramiai miega, veikiausiai sapnuodama apie 
gražius margučius.

LAIMĖJO STREIKĄ JAPONIJOJ — Sustreikavu
sios, Japonijos “geišos” šokėjos-dainininkės nuėjo į 
maldyklą melstis už streiko pasisekimą. Jos laimėjo.

■v PRĘįSjpŠNtAS PAS JAUNUS LIGON IS — Atostogaudamas Georgia valstijoje, 
prčzUeh'fe^pianke vaikų : paraližu sergančius kūdikius Warm Springs kurorte.

; A / Naujienų-Acme Photo

*

VELYKOS IR KINIEČIAMS — Kartu su baltveid- 
žiais draugais, Velykas sekmadienį šventė ir Chicagos 
geltonveidžiai kiniečiai. Nebodami šalto vėjo, jauni 
Youngai išėjo “spacierui.”

SI

ANGLIJOS ORO MILŽINAI — Didžiuliai Anglijos 
keleiviniai' lėktuvai, kurie atlieka 2,300 mylių kelionę 
į 13^ valandų.

MYLĖJO MUSSOLINI — 
Prancūzė Madeleinc la Fer- 
riere, kuri pašovė grafą de 
Šambruną, kuris suardęs 
jos meilę- Italijos diktato 
riui Mussolini. Ji tariasi su 
advokatu.

IR NEGRAMS — Sek
madienį buvo Velykos ir 
Chicagos dideliai negrų 
kolonijai. Jie mėgsta da
bintis ryškiaspalviais rū
bais.

DIDELĖ ŠEIMYNA — 
“Moozie” vieno New Yor- 
kiečio ožka atvedė ketu- 
rius ožiukus. Turi daug 
vargo su savo didele šei
myna.

TRYS GENTKARTĖS — 
Chicagietė Mary Adelman, 
kuri Velykų dieną sulaukė 
108 metų amžiaus. 11 metų 
anukui pasakoja apie savo 
patyrimus.

TAI MARGUČIŲ! —Pri
sirinkusi krūvą margučių, 
ši mergytė dabar galvoja 
ką su jais dąryti.’ Proble
ma atrodo gana sunki.
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