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MADRIDAS, kovo 
Mūšiams prie Madrido 
dalajara fronte 
kiek apsistojus, civilis karas 
dabar persimetė
frontą, kur su kiekviena diena 
pradeda siausti vis smarkesni 
mūšiai.
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Ragina Hitlerį T 
kintis Su Rusija

Fabrikantai ir militaristai pasiuntę dėlę 
gaciją pas Hitlerį raginti jį susitaikinti 

su sovietų Rusija
BERLYNAS, kovo 30.—At

stovai tūlų stiprių elementų 
Vokietijoje, kurie pritaria na
cių pakeitimui nusistatymo lin
kui Rusijos ir dagi susiartini
mui su Rusija, pabaigoj savai
tės apsilankė pas Hitlerį ir iš
dėstė jam savo nusistatymą. 
Tarp pas Hitlerį apsilankiusios 
grupės narių buvo 
stambiosios pramonės, 
ir armijos viršininkų.

Bet nėra žinių kaip 
tą delegaciją priėmė 
atsakymą jai davė.

Hitlerį aplankiusi delegacija 
mano, kad nacių užsienio po
litikai vakaruose liko 
tas kelias, o didelis 
atsiginklavimas rodo, 
kietija negali tikėtis
neutraliteto ištikus karui da
gi su* kuria rytų valstybe. Jie 
nenumato galimybės susiarti
nimo su Francija ir pesimis
tiškai žiuri ir j Jungt. Valsti
jas.

Tęsti gi dabartinę ekonomi
nę Vokietijos politiką irgi am-

Rusija susirupinusi 
dėl atsilikimo pa

vasario sėjos
MASKVA, kovo 30. — Ru

sijos valdžia yra labai susirū
pinusi tuo, kad kaip industri
jų gamyba, taip ir primosi
mas prie pavasario sėjos yra 
labai atsilikę nuo nustatytos 
kvotos.

Ūkininkai teisinasi 
pavasariu, bet valdžia 
stoką 
dima.

23 Anglijos karei 
viai užmušti mūšyje 

su indusais

NEW DELHI, Indijoj, kovo 
30. — 23 Anglijos ir Indijos 
kareiviai, jų tarpe ir du An
glijos karininkai liko užmušti 
ir 41 sužeistas mūšyje su in- 
d ūsais ties Damdil, palei šiaur
vakarinį Indijos pasienį.

Ispanijos kovose 
žuvo Airijos ku

nigas

žinai negalima, nepakrikdant 
Vokietiją ekonominiai ir nesu
keliant gyventojus 
ei us.

Tad, v pasak jų, 
nieko kito nelieka,
kintis su Rusija. Vokietija ta
da galėtų gauti daug žaliavos 
iš Rusijos ir fabrikų gaminius 
parduoti vakarų marketuose. 
Tada ir Vokietijos rytų siena 
butų apsaugota, jei kartais iš
tiktų kur kitur karas. Vokie
tija dagi galėtų įsigyti stip
rią sąjungininkę, kuri gal pa
dėtų Vokietijai atgauti “pra
žudytąsias provincijas”, kurias 
dabar laiko Lenkija.

Vokietijoje visą laiką buvo 
daug šalininkų susiartinimo su 
Rusija. Jie neišnyko ir naciams 
įsigalėjus ir visą laiką jie prie 
kiekvienos progos bando pa
reikšti savo nuomonę. O da
bar esą didelių galimybių per
kalbėti ir patį Hitlerį, Vokie
tijai vis labiau smunkant eko
nominiai ir nesurandant jokios 
išeities.

Chicago, III., Trečiadienis, Kovo-March 31 d., 1937

PRIEŠ SĖDĖJIMO STREIKUS CHICAGOJE

Sukilėliai be jokio teismo žudė kunigus iki 
net Vatikanas pradėjo piktintis. 150 ku

nigų sukilėlių kalėjimuose.

Užsikirtimas dery
bose su Chrysleriu 

'tebesitęsia
LANSING, Mich., kovo

— Užsikirtimas derybose 
Chrysleriu tebesitęsia klausi
me dėl darbininkų atstovybės, 
Chrysleriui vis nesutinkant 
kad ir laikinai pripažinti uni
ją atstove visų jo darbininkų, 
kaip yra pripažinusi General 
Motors. . -

Ispanijos civilis ka 
ras persimetė į Cor 

doba frontą

Nelaimėj sužeistas 
jaunas Roselando

■ lietuvis
ROSELAND. — Velykų po- 

‘pietį Kazimieras Žilevičius, 23 
m., sūnūs Prano ir Juzefos Ži
levičių, gyvenančių prie 122 E. 
104th PI., su savo draugu sve
timtaučiu išvažiavo pasivažinė
ti motorcikliu. Motorciklį vai
ravo svetiihtalfcte ,
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Netoli Chicago Heights mo- 
torciklis lenkdamas užkabino 
taksikabą, kurį vairavo vien
rankis šoferis. Nelaimėj jau
nas žilevičia liko skaudžiai su
žeistas ir nuvežtas j Chicago 
Heights ligoninę.

Kada tėvai sužinojo apie jų 
sūnų ištikusią nelaimę ir at
važiavo į ligoninę,, tai rado sū
nui ligoninėje nuplautą vieną 
koją. Dėlei to tėvai yra labai 

! nepatenkinti tokiu ligoninės 
elgesiu, nes darė stfnui opera
ciją nieko apie tai nepranešę 
I tėvams.

Nacionalistai nepri
ima Indijos konsti

tucijos

Jubiliejinis spek
taklis

Maištai Ispanijos 
sukilėlių eilėse;

30 sušaudyta

BELFAST, Airijoj, kovo 30. 
— Kun. Robert M. Hilliard, 
atletas ir kumštininkas, kuris 
Airiją atstovavo pasaulinėje 
olympiadoje, liko užmuštas Is
panijos civiliame kare. Jis ka
riavo lojalistų eilėse!

LORHSŽ

Čia sukilėliai pradėjo verž
tis linkui seniausių ir turtin
giausių pasaulyje gyvsidabrio 
kasyklų, nes gyvsidabris yra 
labai reikalingas amunicijos 
gamyboje. *

Tečiaus nors sukilėliams pa
deda ir italai, jie visur liko 
atmušti ir dabar dojalistai ver
žiasi linkui strateginiai svar
baus Alcaracejos miestelio.

Toje apielinkėje yra ir va
rio kasyklų. Bet jos yra 
lėlių rankose.

Oficialis pranešimas 
kad Guadalajara fronte, 
Madrido, lojalistai
'miestelį prie Soria kelio.

suki

ta

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 38°.

Saulė teka 5:36, leidžiasi’šnipai ieškojo svarbių 
6:13. menių.

sako, 
prie 

Milalrio

> BILBAO, kovo 3. (Rašytojo 
Henry Bart korespondencija). 
— Aiškių įrodymų, kad dabar
tiniai įvykiai Ispanijoje neturi 
jokios religinės reikšmės, yra 
pilna Baskų šalis, šiaurinėje 
Ispanijoje.

Viso pasaulio laikraščiai daug 
triukšmo kelia dėl tariamo an- 
ti-klerikalinio veikimo remian
čių Valencijos valdžią asmenų 
ir duodama suprasti, kad Fran
co yra gynėjas katalikų baž
nyčios. Bet tie patys laikraš
čiai veik visai užtyli, kad Bas
kai, kurių 95 nuoš. yra devo- 
ti katalikai, kovoja prieš Fran
co, ir kad sukilėliai šaudo bas
kų kunigus be jokio kaman
tinėjimo ir teismo.

Ištikrųjų gi sukilėlių ir kar- 
žudymas kunigus sukėlė 
pasipiktinimą Vatikane, 

pats Franco buvo priver- 
tfždrausti tolimesnius žu-

? Iš kitos pusės jaunas kuni
gas de Onaindia iš Valladolid, 
kuris rizikavo savo gyvastimi 
išgelbėjimui savo diocezijos ar- 
civyskupo ir kurio brolis liko 
sušaudytas fašistų, pareiškia, 
kad bažnyčios 
žmonėmis,, kitaip 
vybė. “Fašizmas
bažnyčios priešas, 
nizmas”, pareiškė 
da mudu pasimatėm Francijoj, 
fcrieš pat jam išvažiuojant į 
Rymą.
' Teologas kun. Gallegos iš 
Cordoba katedros, pilnai jam 
pritaria. “Nuoširdus apostola- 
tas”, sako jis, “turėtų daugiau 
progų prie liaudies fronto, ne
gu prie diktatūros. Didelė tie
sa yra ta, kad tarp tų, kurie 
save vadina marksistais, yra 
kilnus dvasinis gyvenimas, 
nuolatos pasireiškiantis jų pa
siaukojime savo idealams, jų 
kilniame solidarume, jų nebo
jime asmeninės nauros ir jų 
parodytame dideliame jų hero
izme.

“■Leonas XIII aiškiai tą pri
pažino, kada jis kategoriškai 
katalikams*’ ypač kunigam?, 
įsakė eiti į žmones. Tai kaip 
gali katalikas remti Franco, 
kurio eilėse yra didieji dvari
ninkai, didieji fabrikantai ir 
militaristai, — žodžiu, visi 
žmonių prispaudėjai? Ar mes 
galime patraukti žmones vie
nuolynus paversdami į tvirto
ves prieš lojalistų miliciją ir 
bažnytinius 
uniformoms 
voja liaudį?

“Fašizmas 
katalikams”, 
Gallegos.
imti jo brutalio neigimo asme
ninių teisių, negi negalime pa
siduoti nepaprastai išaugštiu- 
tos valstybės pavergimui baž
nyčios.

“Ispanijoje senosios valdan
čios klasės smurto ir ginklo 
pagelba bando neprileisti prie 
krašto valdymo darbininkų 
klasę... Padėkite, jei dabarti
niai įvykiai Ispanijoje dėtųsi 
tais laikais, kada Kristus gy
veno žemėje, tai ar Jis butų 
turtingųjų, visko pertekusių 
pusėje, ar pusėje beturčių ir 
pažemintųjų? Kiekvienas 
atsakymą”, 
gos.

Kai kurių 
ypač baskų
mas liaudžiai, laimėjo ne tik 
komunistų ir socialistų, bet ir 
anarchistų palankumo.

listų 
tokį 
kad 
stas

Yra dokumentalių įrodymų 
apie sukilėlių sušaudymą be jo
kio teismo 30 baskų kunigų. 
Bet daug kitų kunigų yra su
šaudyta dar daugėjo.. pasi
gendama. Yra sudarytas ir 
juodasis sąrašas, į kurį įtrauk
ta apie 1,000 baskų kunigų 
kaipo “nepageidaujamų”.

Bet apie šiuos žudymus bas
kų kunigų nieko neskelbiama. 
Dagi tyli ir “L’Osservatore Ro
mano”, tyli ir kiti bažnyčios 
viršininkai.

GIBRALTARAS, kovo
— Tangierą, internacionalinėj 
Morokos zonoje, pasiekiančios 
^žinios praneša, apie neramu
mus, sąmokslus ir maištus tarp 
Ispanijos sukilėlių.

ZGauta taipjau žinių apie su- 
šaudymą 30. maištininkų kari- 

jai šaulių teatre suvaidino du'ninku Tetuan, Ispanijos Moro- 
tuo laiku vaidintus veikalus: (ko, kur per ilgą laiką buvo su- 
scenos vaizdelį '“Išgyvendina” |kilėlių vado gen. Franco štabo 
ir operetę “Kaminkrėtys ir iria- buveinė. Iš ten ir prasidėjo 
lunininkas”.
t šį jubiliejinį vakarą atidarė 
.'mokyt, pensininkas Matas Gri
gonis trumpa kalba apibudin- 
idamas prieš 25 m. scenos dar
bo sunkumus, vaidintojų sto
ką ir griežtą rusų cenzūrą. Bu- 
'davę taip, kad cenzūra išbrauk
davusi ištisai scenai jau pa
ruoštus veikalus. Tokiais atve
jais pagerėdavusi “čerka”, 
kurią taip mėgdavę rusų poli
cijos atstovai. Tais laikais 
spektakliams lankytojų nesti
go. Į vaidinimus suvažiuodavo 
daug jaunimo iš tolimiausių 
apylinkių.

- Spektaklių nauda buvo dide
le ne tik lietuvybės gaivini
mui, bet daugeliui scenos mė
gėjų davė progos likti šio dar
bo profeisonalais, — dalis iš 
buvusių mėgėjų dabar valst. 
'teatre užima svarbias vietas.

Atgavus nepriklausomybę 
išioji trupe savo scenos darbo 
henutraukė, jos veiklą panevė
žiečiai gerai žino iš nesenai 
užsidariusios “Aido” draugi
jos.

Per jubiliejinį vaidinimą 
scenoje tikrai gražiai suvaidi
no p. V. Kličmanas, dr. Didžiu
lis, Varevičius, Puzinas, Kubi
lius ir kt., kurie savo puikia 
vaidyba nepalyginamai pralen
kė šių dienų scenos mėgėjus.

1 Senai užskleistą, užšalusią 
ir pamirštą Panevėžio teatro 
sceną atidarė žilagalviai žmo- 
>nės, kurie darbą pradėjo rusų 
ujami, ir jį pakartojo, kai jų 
sūnus laisvėje nieko neveikia...

PANEVĖŽYS. — šiemet su
kanka 25 m., kai grupė pane
vėžiečių (dabar Panevėžyje 
gyvenančių) sunkiaisiais rusų 
priespaudos laikais dirbo sce
nos darbą, šia proga vasario 
28 dieną senieji scenos mėgę-

LONDONAS, kovo 30. — At- 
einantį ketvirtadienį turėtų 
pradėti veikti naujoji Indijos 
konstitucija, bet nacionalistai 
(kongreso partija) atsisako ją 
priimti. Nesutarimas su Angli
ja yra tokis didelis, kad sun
ku bus pasiekti kompromisą.

Įvykusiose sulig nauja kon
stitucija provincijų legislaturų 
rinkimuose šešiose provincijose 
absoliučią daugumą vietų lai
mėjo nacionalistai. Bet jie ten 
atsisako sudaryti provincijų 
ministerijas. Tiek patiems An
glijos skirtiems gubernato
riams sulopyti ministerijas, ku- 
Yios betgi neturės legislaturų 
pritarimo ir pasitikėjimo, tad 
beveik nieko negalės veikti.

CANNES, Francijoj, kovo 
30. — Velykų rytą liko apiplė
štas Lenkijos užsienio reikalų 
ftiinisterio Juozo Beck’ butas 
šiame kurorte. Manoma, kad 

i dokii-

Prašo prailginti pre
kių taksus iki 

. 1939 m.
SPRINGFIELD, Ilk, kovo 30 OKLAHOMA CITY, Okla. 

— Atstovas Adamowski iš ;kovo 30. — Dr. J. W. Eisimin 
Chicago pasiūlė legislaturai ad- ger, 55 m., osteopatas, liko nu 
ministracijos bilių, kuris prąĮ- teistas kalėjiman iki

* ‘ 3 nuoš. galvos už padarymą aborto
1 U.,'Vienai studentei, nuo Itprio ji •’ ?♦ . i

Iš ten ir prasidėjo 
sukilimas. Sušaudytieji kari
ninkai priklausė prie Tetuan 
aviacijos bazės.

Malagos žinia sako, kad 20 
Italijos karabinierių ir daug 
puskarininkų ir kareivių iš 
Pavlia pulko, kuris dabar yra 
Algeciras, liko sušaudyti, nes 
juos nužiūrėtą darant sąmok
slą prieš sukilėlius.

Užsikirto derybos su 
anglių kasyklomis;

gręsia streikas
NEW YORK, kovo 30.—Jau 

kurį laiką besitęsiančios dery
bos tarp angliakasių ir mink
štųjų anglių kasyklų savinin
kų, užsikirto ir neįstengiama 
prieiti prie susitarimo.

Angliakasiai reikalauja su
trumpinti darbo valandas ir 
jakelti algas, kuomet kasyklų 
bavininkai norėtų darbo valan
das prailginti ir algas nuka
poti.

Kadangi balandžio 1 d. bai
giasi dabartinė sutartis su ka
syklomis, tai tą dieną prasidės 
visuotinas angliakasių streikas 
minkštųjų anglių kasyklose, 
jei iki to laiko nebus pasirašy
ta nauja sutartis.

( Daugiau kaip 150 baskų ku
nigų randasi sukilėlių kalėji
muose ir du syk tiek kunigų 
liko išvaryti iš savo parapijų 
ir išsiųsti į kitas Ispanijos da
lis, kur jie 
'ventojų.

Tas pats 
Katalonijos

Fašistai daro kunigų kilno
jimą be jokio atsižvengimo į 
bažnytinę tvarką, nes fašistai 
pilnai pavergė 
naudai ir patys 
kauja. Fašistai 
ėjo, kad vieną
radio San Sebastian paskelbė: 
“šiandie dieviškoji valia yra 
atstovaujama Mussolini, Hitle
rio ir Franco”. Tokia herezi- 
ja negali būti priimtina kata
likams.

Kaikurie fašistų generolai 
yra griežtai nusistatę prieš 
katalikus, ypač Molą ir de Lla- 
no. Pastarasis savo kasdieni
niuose radio pranešimuose nuo
latos kunigus vadina “purvino
mis kiaulėmis”.

Prieš metus laiko žymiau
sias monarchistų laikraštis 
ABC, kuris, žinoma, dabar yra 
Franco rėmėjas, rašė: “Išga
nytojas . neorganizavo laukų 
darbininkų unijų Galilėjuje ir 
iabelnai nesirūpino socialiais 
klausimais”.

Reakcionierius atstovas de 
Clairac, kuris dabar irgi remia 
Franco, nuėjo dar toliau sa
vo pareiškime: “Jeigu* kunigai 
nepaliaus citavę popiežių enci
klikas, tai nuosavybės gynėjai 
bus priversti atsimesti nuo 
bažnyčios”.

Tūkstančiai potvy
nio aukų tebegy
vena palapinėse

LOŪISVILLE, Ky., ko«6 .30. 
— Nors Ohio ir Mississippi 
upių potvyniai jau4 senai pra
ėjo, bet tūkstančiai žmonių vis 
dar tebegyvena palapinėse, nes 
jų potvynio sugriauti namai 
vis dar tebėra neatstatyti ir 
jie neturi $ur kitur prisiglau
sti

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

gyvos

mirė.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

ilgintų dabartinius 
prekių taksus 
1939 m?
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Balandžio 12 Transliuos Ra
NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, kovo 31, 1937

dio Programą iš Lietuvos
National Broadcasting System perduos 

Amerikai lietuviškų dainų ir 
muzikos valandą

National Broadcasting Com- 
pany praneša' *‘Naūi jenoms”, 
kad balandžio 12 d. transliuos 
iš Lietuvos Amerikai muzikos 
radio programą.

Po Jungtines Valstijas pro
gramą išnešios National Broad- 
casting “Raudonasis Tinklas” 
(Chicagoje stotys — WMĄQ, 
arba WLS-WENR arba WCFL)

kuris

-..I II W ■ ■■J.lĮim. 'J 1. .... ... I' .... ! .. ■

J. štąrka yra Operos chormeis
teris.

Ištraukos iš operų
•J ■ , *.'■

Transliacijos programai! įei
na ir ištraukos iš kitų dviejų 
lietuviškų operų: ' “Dangaus'ris mokomas kitiems, beneįro- 
žvaigždės” iš Jurgio Kamavi- vės norėjo prašalinti kelis smi
čiaus “Gražinos ir “Saldus Me- tus už sulaužymą nuo seniai 
dus” iš Antano Račiūno operos neveikiančių taisyklių. Jie to- 
“Trys Talismanai”. Ištraukas liau tvirtina, kad bendrovės 
išpildys Antanas Sodeika, Vals- turi paleidusios tarp šoferius 
tybinės operos baritonas, kaipo 
solistas, ir mišrus choras.

bendrovė per formanus orga- Chęcker — M. Sokolo atvykti 
, pasiaiškinti.

Šiandien prasidės arbltraci- 
.nės derybos tarp šoferių uni
jos ir Yellow bendrovės; rytoj 
prasidės kitos derybos tarp šo
ferių ir Checker bendrovės.

nizuoja “kompaničnas” unijas, 
nius šoferius. Pirm streįko jie 
dirbdavo dienomis, dabar buvp 
žadėdamos įstojantięms daug 
didesnį atlyginimą už tą, ku-

Transliacija prasidės 3 valan
dą po pietų New Yorko regulia
riu laiku (Eastern Standard 
Time) Chicagos laiku — 2 va
landą po pietų.- ?Tęsis 
landą laiko. Balandžio 
išpuola pirmadienį.

Programą išpildys 
Valstybinės Operbs 
choras, Valstybinės
to rijos mokiniai ir Kauno ra 
diofono (Radio-Kaunas) artis 
tai.

visą va-
12 diena

Lietuvos 
solistai ir 
konservą-

Transliacija rūpinasi Tarp
tautinė Radio Sąjunga Interna
tional Broadcasling Union:

Dainuos Kipras Petrauskąs
Kipras Petrauskas, garsiau

sias ir mėgiamiausias Lietuvos 
dainininkas tenoras, sudainuos 
program.e dvi dainas, “Gegutės 
Daina” — Stasio Šimkaus ir 
“Akys” — Juozo Tallat Ke’p- 
šos. Kompozitorius Ta'lat-Kelp-

ša diriguos orkestrui, 
gros akompanimentą.

Gros Čiurlionio “Jurą”
Programo “pažiba” bus My

kolo Čiurlionio muzikalė poema 
“Jura”, kurią išpildys orkest
ras, vedamas Balio Dvariono. 
Dvarionas yra garsus pianistas- 
kompozitorius-dirigentas ir Lie
tuvos Valstybinės konservatori
jos profesorius. Jis taipgi veda

i orkestrą Lietuvos radiofonui.
Transliacija prasidės su Juo

zo Gruodžio kompozicijos šokiu 
ir vaizdeliu “Armonika”. Prog
rame bus sudainuotos ir dvi 
ištraukos iš J. Gruodžio ope
ros “šarunas”. Dainas atliks 
Valstybinės operos mišrus cho, 
ras, vedamas Juliaus štarkos. pastatyti ant naktinio “šifto’ , Į

Taxi šoferiai skun 
džiasi, kad bendro

vę laužo sutartį
Šiandien prasideda derybos su 

YeRpw, rytoj su Chęckęr

Į aldermonų tarybos posėdį 
ątsilanfcė tąxi šoferių delega
cija, kuri pareiškė, kad taxi 
bendroves laužo sutartį, kurią 
pasirašė su streikavusių šofe
rių unija.

Jie tvirtina, kad bendrovės 
naudoja diskriminaciją prieš 
kai kuriuos streike aktyyes-

M'

PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

No. 4340—MERGAITEI suknelė 
ir kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

JNorint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali 
te pasiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos Pattern Dept., 1,739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį“ No....
Mieros ________ L... per krutinę

(Miestas ir valstija)

burius šnipų.
Aldermonai pareikalavo Yel- 

low Cab viršininko Hogan, ir

R. and R.
RADIATOR & B0DY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radįotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE 
Lafayette 7688-89

H. C. Rejęhert, Jr.—J. F. Ręuther, Jr. 
5

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and MięMf® 
6630 So. Weetem 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo naujuo
se ar ligoninėse, 
duodu ihassšge 
eleetrie t r e a t - 
ment ir naagną- 
tic blankets h tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 786$

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

KUMPIAI Lietuvos
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Hąymarket 3555

st.

K.P. GUGIS
■j - ■i‘i» k k ,4

ADVOKATAS
Miesto ofisas—Į27 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411’2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutąrtj.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po p k tu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINKIUS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Visose 
Vaistinėse

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 280ft 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUF

Res. 6515 So. RovkvveE £L
Telephonę; Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

v >k. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Piospect 1930

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AQUiTANIA”

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

Iš New Yorko į Chcrbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valanda i Klaipėdą.

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

220 -svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
reikės primokėti po 4c už svarą.^': • rr 

Laivakor.es iš Nėw Yorko į Klaįpęclą tręšia .‘pvie-f 
na pusę $107.50—į abu puses $192.00,

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

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

Adremui

Dainai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 
' Vikietejimo

prasyk sampelio dykai 
Trlner’R Bitter Wlne O.
844 6. St., Chlc»ęo, BL 
PrMųok man aampelį dykai
Vardas

BUICK & 
PONTIAC

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 Ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija

3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9^-io A. M. 
Nedalioj pagal sutarti

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
d-tos lubos Tek CLNtral 1846 

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakare <r nagai sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Llętuviaį Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Tol. Boulevard 5914. Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;30 v. Nedėk nuo 10 iki Į2 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
. . CHICAGO, ILL.

Laidotuvių Direktoriai

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

LIETUVIAI

A. Montvid, M. D.
Węst Town State Bapk Bldg. 

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

Tel. Seelęy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAI IK DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugijos Nariai

EZERSKIS IR SŪNŪS
34 S. Micliigan -Ave. „ Tel. PuUman 5703

Cicero

Phone Boulevard 4139

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

T—r

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

Phone Yards 1138

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

< < >■)' .'. r.. ' - SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS. Bendradarbiai.

Mes turime visus įrankius (fel perkraustymo jūsų forniČių, piano arba 
štoro. Pristatom anglis ir vežam daiktus į kitus miestus ir fąrmas.

^> l|l ... ........ ..... ........į ........ 1,1.. u
J - ' . ' ■ ______________________

f"..........  "U.T.IG ,1 > ■ ■ ; . ..................... . ____ __ _ _____'______

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

YARDS 3108 HEMLOCK 5040
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ m NAKTĮ

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

Tel. LAl'AYETTE 0727

T ' ^_. • Įkoplyčios visose
Y Jy 1 esi 1 j Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:Q0 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltiinieras*

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQU0R COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards .0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Aklų Specialistai 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skauo'ania akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus, Kreivo^ akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

10 N. BROADWAY, M ei ros e Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

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

Res. 1400 S. 3rd Ave„ Maywood A v. 
Phone Mayyood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

NARIAI
Chicag’osv

Lietuviu
Ląidotuvių
Direktorių 1
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

. mas Dieną
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

/ VISOSE MIESTO
DALYSE.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivat Akis 
ištaiso

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

Vąlandos; nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartj.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street.

3319 Lituanika Avenue
S. P. MAŽEIKA

4348 So. California Avenue
J. LIULEVIČIUS

Phone Lafayette 3572

3307. Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

A. PETKUS
1410 South 49lh Court

718 Węst 18th Street

Cicero Phone Cicero 2109

S. M. SKUDAS

Boulevard 4089

Phopę Monroe 3377

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Rąlsbed St 
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedėliomis prgal sutartj
Rez. 4‘JIO SO. MIČRlf.AN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107
11^.14,!... .1 ■ i'II !■»"<».. I.... .. ..H i i i i->.

arsinkites “N-nose”

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal $110
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 iW 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

, Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVĘ, 

Ofiso valandos:
Nuo JO Iki 12 dieną, 2 iki 8 PO pietų

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

Laivakor.es
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Trečiadienis, kovo 31, 1^37

Europos Politikos
Aistros Aptilsta

mai stiprinti ir jas gink’.uotf, fa vilnas unijų, kuri yra mi
tai vokiečiams tenka lyg ir beht žiūrima kalbamuose biliuose, 
laikinai aprimti. ’ < giįli lupti teismų rankose įran-

Netektų tiek daug dėl Hit eJ kiu unijoms persekioti. • štai 
rio kalbos kalbėti ir vokiečių kodėl unijistai rodo priėšin- 
politiką liesti, jei mano tėvynė guino šiems biliams.

■ 1 ■

Bet Anglija, pasiryžusi su- visuomet gerai painformuota, 
stiprinti savo armiją, beveik šitai patyrė 
visus plieną išteklius užsakė iš 
švedų. Suprantama, švedams 
daug maloniau turėti prekybi
nius reikalus su visais atvejais 
finansiniai stipria ir pajėgia 
valstybe, negu su vokiečiais, 
kurių valiuta krašte krinta ir 
tik dirbtinomis priemonėmis 
yra palaikoma. Tai yra palaiko
ma tik todėl, kad kitur perka 
tiek, kiek šie pasižada pas vo
kiečius pirkti. Kitaip tarus, ei
na prekių mainyba. Anglija kol 
kas pas save visu šimtu pro
centų šitokios prekybos neprak
tikuoja.

Taigi, vokiečiams dabar ten
ka dairytis į šonus ir šitos rų- 
šies prekes pirkti pas amžinus 
savo priešus prancūzus. Pas 
tuos kaimynus, su kuriais jau 
beveik antras šimtmetis neturi 
tinkamos taikos.

Beje, vokiečiai patylomis mė
gino įsigalėti Ispanijos Moroko- 
je, kuri labai turtinga ir variu, 
ir plienu, ir geležies ruda. Jau 
čia net buvo pafyruošusi siųsti 
savo kariuomenę. Jau tos ka
riuomenės patalpinimui buvo 
ruošiamos patalpos, Vokietijos 
uostuose stovėję garą paleisti 
laivai ir laukė įsakymo tonais 
vykti.

Bet prancūzų landi spauda,

trietiniai jausmai smagiai pa: 
kutenti, kad ir kišenės gerokai 
ištuštintos. Bet užtat vokiečių 
išdidumas patenkintas, nes at
statė savo armiją, Reino slėnį 
remilitarizavo ir upių neitralu- 
mą manaikjno. Tiesa, gerokai nebūtų vokiečių pašonėje. Kai 
kišenes prakiuro. Bet fasono iš- esi nedraugingai nusiteikusių WASHĮNGTQN, D. C. —

tai kiek- Senatoriaus La Follette’o va- 
vien'ą jų žingsnį ir tykiai ste- žiovaujama kolnisija tebetyri- 
bi, iš kur jie kartais tau ga'lij»čja kompanijų elgesį su dar- 
smugį uždrožti. Kartais zšioksai bininka.is. šiomis dienomis ty- 
apdairumas, atsargumas priešą rD)eta Goodyear lire and

pirm negu vokie-i raikymas niekuomet neina ly
čiai tai įvykdo. Ir šitą spauda giagiečiai su kišenių reikalais, 
patyrusi tokį alarmą visame! Bet gi kad tą fasoną išlaikius 
pasaulyje sukėlė, kad vokie
čiams daugiau nieko nepaliko, 
kaip tik pasiaiškinti, kad čia 
butą vieno tik nesusipratimo. 
Vokiečiai niekuomet ir manyte 
'nemanę briautis į Ispanijos Mo- anglų konservatoriai politikai j nesuks, 
roko.

žmonių draugystėje

Taigi ir ši vokiečių su ispanų 
generolu Franko sudaryta avan
tiūra nepavyko. Hitleris galėjo 
smarkauti pas save iki tol, iki 
jis nepalietė Prancūzijos ir 
Anglijos gyvybinių interesų. Ir 
kaip tik jis pradėjo sukti sau 
galvų kaip čia įleidus koją ar
čiau Viduržemio jurų, gavo 
stiprų spra'ktuką į panosę! Juk 
nuo seniai yra sakoma, kad kas 
valdys Viduržemio juros kran
tus ir jos vartus, tas valdys vi
sų Europą. O 
nori valdyti 
Prancūzija ir

Todėl ponui
ko smarkiai susitraukti ir žy
miai sutrumpėti, šiokioje padė
tyje būti ilgai yra labai nema
lonu ir prieš savuosius ir prieš 
kitus. Juk Hitleris tik todėl ir 
laikosi, kad iki šiol jis turėjo 
beveik visur realiai apčiuopia
mų pasisekimų. Bent vokiečių 
ambicijos liko patenkintos, pa-

Europą kol kas 
pirmoje eilėje 

paskui Anglija'.
Hitleriui čia te-

MATYKITE
PROGRESS

KRAUTUVĖJ
Naujus “SUPER DUTY” 1937 Mėty Mados

FRIGIDAIRES
SU “METER MISER”

Nauji Frigidaires turi faktiškus įrodymus, kad jie

ir savųjų tarpe nenugalimo po
litiko vardą nepraradus, Hitle
ris įteikia Anglijai reikalavi
mus dėl kolonijų įsigijimo., 
Anglija, arba tikriau tarus, j man, dėl jos daug kas galvos

> Dėt kartais ir mažas 
kad Hitleris kupstas didelį vežimą verčia.

Istorija nemaža tokių atsiti-

sulaiko nuo smūgių teikimo.
Maž-a' Lietuva, pasakysit jus

taip pat nenori, 
savųjų tarpe pasitikėjimą pra
rastų, nes šitai butų lygu kitam kimų žino, kad ir mažos vals- 
liaudies fronto atsiradimui Eu
ropos viduryję ir Anglijos pa
šonėje. 0 tai butų Anglijos 
konservatoriams ne visai malo
ni kaiminystė. Geriau turėti 
pasiputusi politiką, kurį galima 
blizgučiais veikiant vokiečių 
savigarbą patenkinti, negu tu- į 
rėti moderniškus ir visai realis
tinius politikus, kurie ne užsie
nyje savo tautos priešų ieško, 
bet pas save namie j e. Ir vis 
dėlto, kad Europos tarpvalsty
binė politika atsidūrusi šitokio
je plotmėje, kad ir nepašalina 
ginklavimąsi, bet karo galimu
mus nustumia tolimesniam lai
kui.

Jau vien tik dėl šito galima 
bent kiek linksmiau žiūrėti į 
ateitį. Ypač tai yra svarbu Lie
tuvai. Nes visviena kuriame 
Europos krašte prasidės Euro
pos maštabo kara's, Lietuva vis- 
vien atsidurtų karo arenoje ir 
jos žmonėse eitų stiprus mū
šiai. Tai yra neišvengiama bū
tinybė. Todėl juo karo pavojus 
mažėja^ juo Lietuva iš to gali 
tik džiaugtis.

Tiesa, Hitleris savo sakytoje 
kalboje nėra nė puse lupų, pra
sitaręs dėl rytų sienos pasto
vumo, tuo metu kaip apie va
karus yra' kalbėjęs. Antraip, 
jis kad ir nę ^tiesioginiai vis 
dėlto prasitarė api^ ..mažumų 
tautų reikalo sutvarkymą, čia 
reikia turėti galvoje, kad tai 
kalbėta apie Lenkų koridorių 
ir Klaipėdos kraštą.

Bet tai butą labai atsargiai 
ir dviprasmiai pasakyta. Gali
ma tai buvo supra'sti, kad čia 
kalbėta apie sienų išlyginimą 
ir galima suprasti, kad kalbėta 
apie tų tautų teisių praplėtimą. 
Iš esmės visa' savo kalba nieko 
tikro nėra pasakęs ir neprasi
taręs Europoje taikos įgyven
dinimo reikalu. Bet jau ir 
svarbu, kad jis čia daug ką 
tylėjo.

Kitaip batus, Vokietijoje 
domas karingasai ūpas, kad ir 
neatslugsta, bet bent jis aukš
tyn nekyla, žodžiu, šios ^karin
gos vokiečių nuotaikos kreivoji 
stovi vietoje.

0 kadangi Vokiečių įtakoje 
kitos valstybės savo kariuome
nes taip pat pradėjo atitinka-

tybėlės didelių valstybių tarpe 
yra pirmos eiles vaidmenį su- 
vaidinę ir didžių valstybių liki
mą paveikia. —-Para Bellum.

IŠ DARBO LAUKO
SENATORIUS Wheeler iki 

šiol buvo skaitomas kaip vie
nas tyriausių ir aiškiausių li
beralų Jungtinių Valstijų se
nate. Jis betgi pasirodė griež
tas priešininkas prez. Roose- 
velto pastangoms greitu laiku 
pažaboti vyriausio šalies tei
smo autokratiškumą, 
kitas dalykas pasirodė:
torius Wheeler įnešė suma
nymą senatai! pakeisti 
kurs apsaugo indėnus 
baltveidžių išnaudojimo. Kai
kurie liberalai ima abejoti, ar 
Wheeler nepradeda krypti 
pelnagaudų pusėn.

Tire and 
Rubber kompanijos Gadsden, 
Alabama, dirbtuvės mušeikų 
veikla.

Kompanijos vice-preziden- 
tas Clifton Slusser liudijo ko
misijai, kad Gadsden dirbtu
vės viršininkai yra pasižymė
jęs “puikiu rekordu”. O tuoj 
po šio lilidymo pasirodė, kaip 
kompanija mankštino *keletų 
šimtų savo pataikūnų vartoti 
ginklus, ašarines bombas ir 
kitokias priemones numaty
tam streikui laužyti, kaip jos 
mušeikos sumušė darbininkų 
organizatorius, kurie mėgino 
laikyti prakalbas privačiai nu
samdytoj salėj.

šitokius faktus iškelia aik
štėn La Follette’p vadovauja
ma senato komisija vienų po 
kito taktikoj ilgos eilės kom
panijų.

* Tg

MILWAUKEE, Wis. — Wis- 
consiil valstijos Darbo Fede-

Dabar 
-sena-

Akta, 
nuo

tai
mi-

ug-

yra 
geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis principialius 
refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo sušaldo
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą—pilną garantiją
5— Tikrina-teikia didį ekonomiškumą

Naujų Frigidaires kainos yra visiem prieinamos.
Šeimyniškos mieros, nuo ............................. $ 114.50

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiem

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

- | 1 ............ ' ■■■ .. . ■ 1 —
racijos pildantysis komitetas 
praėjusių savaitę pareikala
vo, kad iš jos tarpo rezignuo
tų Emil Costello, kurs paei
na iš Kenosha, Wis. Costello 
yra kaltinamas tuo, kad jis 
priklauso Industrines Organi
zacijos Komitetui (C.I.O.) ir 
šio komiteto veiklų romius. 
Costello atsisakė rezignuoti, 
taigi jis veikiausia bus išmes
tas. Atrodo, kad šis reikala
vimas padaryta Costello su
lig įsakymu Amerikos Darbo 
Federacijos vyriausybės. Ga
lima sakyti, kad net prieš ko
munistus praeity Federacijos 
vyriausybė nesigriebė tokių 
griežtų kovos priemonių, 
kių dabar griebiasi prieš 
O. veikėjus.

8,„i ..

F Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
I LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

tš puikaus Monotone Materiolo. 
su gražiu vilko odos kainiarium

3 šmotų

SIUTAS

$39-50
ko-

READING, Pa. — Tikrai 
paprastas Amerikai 
sprendimus tapo išneštas mie
ste Reading, Pennsylvania. 
Čia policijos magistratas Stan-į 
ley J. Mehosky uždėjo- pini-1 
ginės bausmės viso suma $12,- 
652 keturios dešimtys dviems 
streiklaužiams, kurie buvo at
gabenti į Rcadingų iš Phila- 
delphijos pančiakų mezgėjų 
streikui laužyti.

Pasirodė, kad streiklaužiai

ne- 
teismo;

tų ir mušeikų, tad jie ir tapo 
nubausti sulig įstatymu, kurs 
skiriamas yra čia šitokios rų-

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo* 
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

Wrlliam A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
Sąlygos _ I SAVAITĘ * ■

DR, O’CONNELU
232 SOUTH STATE'ST.

WASHINGTON, D. C. — 
Nuo pereitų metų gegužės mė
nesio streikavo 6,000 Reming- 
ton-Rand korporacijos darbi
ninkų. Dėka pastangų Darbo 
Sekretoriaus p-lės Perkins šio
mis dienomis Washingtone 
įvyko konferencija, kurioj da
lyvavo iš vienos " pusės darbi
ninkų atstovai,'o iš kitos kor
poracijos prezidentas James 
H. Rand, Jr.

Konferencijos dalyviai nu
statė dėsnius sutarčiai streiką 
likviduoti. Sutartis bus pa- 
tiekta darbininkdihs ir korpo
racijos direktoriams užginti. 
Koltai darbininkai ir samdy
tojai nepadarė tarimo deliai. 
kalbamų dėsnių, tai smulk- 
menių viešai nepaskelbta.

AK * X : ■ ' .

WASHINGTON, 
Pastaruoju laiku 
Valstijų kongresai!
ta keletas bilių, kurie, pasak 
įnešėjų, reikalauja iš unijų 
atsakomybės už savo veiklą, 
kitaip sakant, įkorporavimo'.

Darbininkų vadai sako, kad 
jie nėra priešingi unijų atsa
komybei prieš visuomenę. 
Faktinai, unijos veikia visuo
menės interesuose. Tačiau to
kia atsakomybė, kaip įkorpo-

Kad Palengvinti 
Galvos Skausmą 

Greitai
Įsigykit Tikrą Greit Vei

kiantį, Greit Tirpstantį 
—Bayer Aspirin ........

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Ūmai $ 
Tikro BAYER ASPIR-^ 
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra- p 
dedą veikt, {dėjus Bay- U 
er Ąspirin tabletę į Iffl 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja .pasiekti |l 
dugną ji tuoj ištirps- || 
tą. Kas atsitiks stik* 1 
lihėje... atsit i k s ir L 
jūsų skilvyj. ’

LANSING, Mich. — Michi- 
gan valstijos atstovų buto na
rys Joseph C. Murphy įnešė 
legislaturon bilių, kuriuo tai
koma apriboti teismų galia 
ryšy su streikais ir legalizuo
ti pikietavimas.

- Vp.

Jungtinių 
yra įneš-

Tikrumoje Dabar lc. už
? Tabletę * ■

Kada jus kankina galvos skausmai 
jus ieškote skubios pagelbos.

, Tikro Bayer Aspirin tablete duo
da greitą pagelbą dėlto, kad ištirp
sta veik' urnai, vos ’ spėjus ’ sudrėkti. 
(Pažiūrėkite i paveikslą viršuj).

Iš to seka — kada jus paimate 
tikro Bayer Aspirin tabletę ji iš
tirpsta vos spėjus ją nuryti. Tokiu 
būdų ji yra pasiruošusi veikti urnai 
. . . galvos, neuralgijos ir neuritis 
skausmai palengvėja tuojau.

štai delko milijonai niekad nė- 
klausia vien tik aspirin vardu, bet 
visuomet sako “BAYER ASPIRIN” 
ir stengiasi jį gauti.

Pamėginkit. Jus pasakysit, kad 
tai stebėtinas daiktas.

1 C0 Už TU-
■ ZINĄ

2 Pilni OE0 
tuzinai
Tikrumoje 
1c Tablete.

760 Madlson St. 
18234 Madison S t. 
<4002 Madiaon S t.
2567 Milwauk«« Ar.
4002 Irv 

EVES,

6320 Cottaga Greva 
6240 S. HaUted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Ar. 
6350 N. Clark St.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

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

Moore’s maleva, 30 spalvų, gaL .............   $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gaį,.... . ..............  - 97£
Varnish remover, gal. ..............J......95č 
Grynas baltas enamel, gal. .............................................. $1*39 

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris 40

ir brangiau.

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5 Stok Į Eilę Tų Tūkstančių, Kurie i
■ Nešioja Winner’s Įžymiuosius ■

Į “PALIUDYTUS” AKINIUS Į
Kiekviena Pora Besąlyginiai Garantuota

Pasitark su 
muisių 

Valstijos 
Registruotu 
Regėjimo 

Specialistu 
Profesionalis
Patarimas 

DYKAI!

Puikus Lengvaus Svorio Stiklai
Viskas su Puikiausiais Toric Lensais ir 

Moksliška Akių Ekzaminacija.
Raštiškas paliudymas užtikrinama, kad sudaužyti 
lensai bus naujais atstatyti... jūsų su Winner’s 
akinių pirkiniu tiktai! Irtai absoliučiai DYKAI!

Amerikos puikiausi Lensai padaryti musų La 
boratorijose už vis geriausiai kaip galima 

patyrusių amatninkų.

Prieinamos
Kreditų
Sąlygos

ATDARA:
Antradieniais

Ketvirtad. 
šeštadieniais 
iki -9 v. p. p.

Dr. Albert Earl Winner, O. Dm, D. O. S. vedimas.

WINNER OPTICAL CO.
| ' 3206 W. 63rd Street, near Kedzie Avė. J
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

SUSTOK ir J|g7 
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA
SPULKA NEŠA ................... ■
ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

BANK. :
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

ffiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiAiiiiiiHiiiiaiiiiiiiiiiiisiiiniiiiiiisiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiii^

Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS

sss

Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com- 
pany skaitome: x

$1.00
25.00
50.00
75.00

100.00
100.00

užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 
Bank Exchange Yi iš 1%

Mažiaus - 
iki 
iki 
iki 
iki

$ 1.00
26.00
51.00
76.00

Virš
Už visus kitus

skaitysime

5c už kas

5c 
10c 
15c 
20c 
25c 
$20

Mažiaus ■ 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virš

IŠDUODAM MONEY
ORDERIUS

$5.00 ........... ............ .................
10.00 ............ ..............................
50.00 ............. ................!............

iki 
iki 
iki 100.00 
- 100.00

6c 
8c 

10c 
15c 

virS15c plūs prie 
nurodyto dydžio

Gaso ir Elektrikos Bilos 
po 5 Centus 

Parūpiname Smulkpinigių 
Popieriniai arba smulkieji .............. Yt ig 1%

RYKAI! Neskaitysime nieko už money orderius,-smulkius pini- 
UllVHIa gus, gašo ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

H ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p. p. g

| Midland Currency Exchange I
=E TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER AVENUE (in Cutler’s Bakeiy) S@iiiiiiiiiiiraiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiiiBin
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fhe Lithuanian News Pub. Con Ine.

1739 South Halated Street
• 1 1 "" - ■ • - ■ _

Sąbscriftion Re tęs:
$8.00 per yėar in Canada
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 pęr year in Chicago 
3a per ęopy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
S' Chicago, BĮ. uader the act of 

arch 3rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstėd SL* Chicago, 
III. Telefonas Cąnal 8500/

rra1w|A‘a»«.tf!ji1 .yu jj ...»1 j .y.* i it iim 

Ogokym* kalnai
Chicago je—paštu:

Metams $8.00
Pusei metų ______________  4 00.
Trims m^ne^iams —............ 2.00 
Dviem mėnesiams L___ _ 1.50
Vienam mėnesiui __ ......------- .75

Chicagoje per išnešiętoįus:
Viena kopija ___ _—-- 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ..........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ------------    2.75
Trims mėnesiams ................ 1.50
Dviems mėnesiams i.............. 1.00
Vienam mėnesiui ......—.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.Q0
Pusei metų ------- ..........------ ... 4.00
Trims mėnesiams     2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymų.;

■ ' 'V-vi 
i’.' •

čią kareįvįus į Ispaniją (kąriąu- 
‘ti, ir kai tik tėvai arba artimi 
giminės gauną iš armijos pra
nešimą, kąj kareivis numirė, 
“sužeistas nelaimėje” arba nuo 
kokios, nors “ligos”, tai jie spė
ja, kad jų sūnūs ar giminė žu
vo Ispanijos mūšiuose. Visa 
apielinkė apie tai patiria ir vi
si apie tai kalba.

! Nenuostabu, esą, kad jau be
yeik neatsiranda ‘‘savanorių” 
keliauti į Ispaniją. .

NAUJIENOS, Chicago, III

CENZŪRA GROBIA “NAUJIENAS”
(Laiškas iš Lietuvos)

M ■ , 4 ,   ■  

' ' ' >."■ ' 1 5?
P. CHRUŠČIOVAS

Trečiadienis, kovo* 31, 19
' ' " ' ...................II...IR..II.

Išvertė K. AUGURAS

Trys teismo sprendimai
Vyriausiąs teismas Washingtone nustebino, vįsą 

kraštą, padarydamas tris didelės svarbos sprendimus. 
Jisai visais devyniais balsais pripažino konstituciniu 
įstatymą apie geležinkelių darbininkus ir Frazier-Lem- 
ke fannų mortgįeių moratoriumo aktą ir penkiais bąl-. 
sais prieš keturis parėmę Washingtono valstijos įstaty-. 
mą, kuriuo nustatoma algų minimumas darbininkėms 
moterims.

Yru svarbus pirmieji du sprendimai, bet už visus 
svarbiausias yra teismo pripažinimas, kad valstija gali 
leisti įstatymus, reguliuojančius darbo sąlygas įmonėse. 
Šituo sprendimu Vyriausias teismas pakeitė savo pir
mesni, nusistatymą tuo pačiu klausimu. Vienas teisėjas,, 
Owen D. Robertą, persimetė iš konservatorių į liberalų 
pusę ir tokiu budu teisme susidarė vieno balso daugu
ma liberališkos įstatymo interpretacijos naudai.

Paugelis laikraščių, kurie iki šiol labai smarkiai 
atakavo, prezidento Roosęvelto sumanymą ^pripakuoti” 
Vyriausiąjį teismą šešiais naujais teisėjais,, dabar sako, 
kad šitie trys teismo sprendimai išmušė pagrindą prezi
dento planuįj. Bęt tai ^rą visai klaidinga iA^a'dąy,’Jeįgu 

. teięjmaš^remdamiasis''tąjąiSpačia konstitucija, galėjo’ šiąį-- 
die pripažinti geru įstatymą,-kurį jisai pirmiaus laikė 
“nekonstituciniu”, tai iš to išeina, kad ne konstitucija 
yra tikra kliūtis geriems įstatymams leisti, bet teisėjų 
pąžyalgos.

Kartą dabartinis Vyriausiojo teismo pirmininkas 
Hughes pareiškė, kad “konstitucija yra tai, ką sako 
teisėjai”, šitie teismo sprendimai, o ypatingai sprendi
mas apie įstatymą, reguliuojantį moterų darbininkių 
algas dirbtuvėse*- šituos teisėjo Hughes žodžius kaip tįk 
ir patvirtina.

Teisėjai gali interpretuoti J. V. konstituciją libera
liškai, jeigu jie nori. Taigi reikia, kad teismas susidėtų 
iš tinkamų asmenų, kurie supranta šios gadynės dvasią 
ir gyvenimo reikalavimus. Teismui reikia, anot Roose- 
velto, “naujo kraujo”.

Apžvalga
“—T

JUOĮU MARŠKINIAI 
ANGLIJOJE *

Anglijos fašistų vadas, Sir 
Oswald Mosley, neseniai pasi
gyrė prakalbose, kad jisai per, 
šešias savaites dėvėjo juodus 
marškinius, norėdamas patirti, 
ar toks rūbas reiškia “politiš
ką uniformą” sulig įstatymu 
apie netvarką viešumoje. Bet 
policija jo neužkabino.

‘■‘Niekas man nieko, neda
rė”, sako Mosley, “todėl mes 
dabar manome* kad marški
niai, kuriuos aš dėviu, nėra 
nelegališki.”
Bet, gal būt, policija nieko 

nedaro tiktai dėl to, kad tokius 
marškinius dėvi vien tiktai 
“fiureris” Mosley. Jeigu ims 
juoduose marškiniuose demon
struoti visas Mosley “vaiskas”, 
tai valdžia veikiausia lieps poli
cijai pritaikyti jam įstatymą.

“SAVANORIAI” NENORI KA 
RIĄUTI Už GEN. FRANCO

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

turtas — laikraštis, kurisDidelė man skriauda!
Aš esu didelis mėgėjas lietu-? 

viškų laikraščių., Daug jų gau
nu, daug ir perskaitau. Mano 
gerbiamas ir branginamas Ą- 
merikoje išeinančias “Naujie
nas” ąš jau 24 metai skaitau. 
Skaičiau būdamas Vilniuje, 
skaičiau būdamas Rygoje, skai
čiau būdamas Kaune ir dabar 
skaitau budąmas viename di
desniame Lietuvoj provincijos 
mieste jau 10-ti metai. Tiesą, 
ląike didžiojo karo buvo tąs

iš 
Amerikos pašto ženklais apmo
kėtas, taip būt pamestinai lai
komas, kad jis bet kur kaip 
galėtų dingti ir jo saVininkuL 
gavėjui nė žinios neduoti, kad 
štai, ve, buvo laikraštis konfis
kuotas už tą ir tą ir tu jo ne
gausi, nė nelauk ir 1.1.

Atsimenu prieš karą ir rusai 
cenzūruodavo iš užsienio atei
nančius laikraščius, bet nesunai
kindavo: netikusį jiems daly
kėlį iškirpdavo arba užtepdavo, 

skaitymas kiek nutrukęs, nes kad negalėtum perskaityti, bet 
vokiečiams užpludus Lietuvą, 
civiliams žmonėms ne . tik laiš
kų, bet nė laikraščių vokiečiai 
neleisdavo, gąuti.

Beit kokia man didelė skriau- 
Tokio miesto taryba susidę- ,dą% kai aš negaunu visų “Nau

jienų” numerių. Sakysime 1-2 
num. gąunu, o. 5rjQ num. nebe
gauna. Pernai (1936 m.) beveik 
pusės num. negavau. Teiravau
si pašte. Atsakė: “Ką mes iš 
Kauno gauname, tą adresam 
tams atiduodame.”

šįeinęt (1937 m.) “Naujie
nų” negavau Nr. 1, 4, 10, H, 
13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 
26, 27,— ųuo praeitų pietų li
gi vasario 20 d. Viso negauta 
14 num. Gauta Nr* 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 
28, 29. Lietuvos paštas dabar 
jau taip gerai susitvarkęs, jog 
negalima manyti, kada pašte 
galėtų žūti laikraščiai, čia, ma
tyt, yra kokia kita priežastis, 
kuri man nežinoma ir nesupran- 

!iama?*v .< /V ■■
Čia būtinai reikėtų ką nors 

daryti. Gal malonėtų “Naujie-' 
nų” redakcija užklausti Lietu
vos valdžios, kodėl ji sulaiko 
taip branginamus skaitytojų 
“Naujienų^ numerius. Tik ne
galimas daiktas, kad svetimas

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
JAPONIJOJE

šio mėnesių’ 17 d. Jąponijos 
sostinėje Tokio. įvyko miesto 
tarybos riid<imąi. Juose turėjo 

Į didelį pasisekimą Jąponijos so
cialistai, kurių partiją vadinami 
“Socialinė Masė”. Ji pirma tu-? 
irėjo atstovų miesto tarybo
je, o dabar išrinko 22, laimęda- 
imą 20 naujų mandatų.

!

ida iš 160 narių. Iš jų Minseįto 
(liberalų) partija turi 65 ąt-.-

i stovus, Sęiyukai (konservato
riai) 51 atstovą,, Socialine Ma
sė 22, nepriklausomieji 5, kitos 
grupes 17.

Japonijos parlamente socialis
tai turi 18. Pirmiaus turėjo 5.

Hąrt Mich.
Bandė nusižudyti Kostanto 

Kibarto žmona
Kovo 23 d, bandė nusižudyti 

Kostanto Kibarto žmona. Ji nu
ėjo prie upės, kuri teka per jų 
farmą, ir išgėrusi iodinos šęko 
į vandenį. Tačiau, matyti, šal
tame vąndenyj.e apsisvarstė ir 

!nutarė nebėsižųdyti. k’* <
Didelių skausmų kalkinama, 

ji grįžo namo visa šlapia. Jos, 
vyras tuoj pašaukė gydytoją, 
kurią ją nugabeno į Oceaną' li- 
,gonmę Hart, Mich.
j Kodėl Kibartienė buvo pąsi- 
;mojusi nusižudyti* kolkas nėra 
žinoma.

anaip tol ne pagrobdavo; gau
davai, kartais, laikraščio tik 
skyvytos ar dervos priteptus, 
bet visgi gaudavai. Juk ir laik
raščio juostelė su pašto ženk-, 
lais yra daiktas ir turtas.

Dabar, sakysim, pereitų metų 
kalėdinės “Naujienos” buvo ir 
didelės ir gražios, kaip patyriau 
iš vėlesnių numerių, bet aš jų 
negavau. Tas mane labai ir la
bai užgauna'. <

’ Laikraštis, o ypač dienraštis, 
kaip štai “Naujienos,” tik tada 
yra pilnos vertės, kada jo visuą 
numerius gauni. Gaunant dien
raštį su pertraukomis, ne die
vui žvakė, nė velniui gagančius.

Nuo ko tai pareina, reikėtų 
tą skriaudą pašalinti!

Jeigu Lietuvai Amerikos lie
tuviai, kurie taip daug pasidar
bavo Lietuvos atgaivinimui, yra 
brangus vaikai, tai jų dvasinė 
kūryba — liet, laikraščiai taip 
pat turėtų būti branginami!

Juk ne tam broliai amerikie
čiai lietuviškai rašo, laikraščius 
spausdina ir siųsdami Lietuvon 
pašto ženklus perka ir lipiną, 
kad kažkur kažkas jais krosnis 
kūrentų, bet kad Lietuvos, žmo
nės persiskaitytų! Ar ne taip?

Senas Naujienų Skaitytojas.

—Vietinis.

Jonas Gumuliauskas 
Rado Negyvą Žmo
gų Lincoln Parke

RAMU, RAMIAU IR 
RAMIAUSIA!-

Spėja, kad jį išmeltė ežeras

. ............... .. 1 1 11 *.'*■— ........—- 
(Tęsinys)

: — Galimas daiktas. Bet 
kaip ten bebūtą, aš noriu ti
kėti, o nesiginčyti.

— Žinau.

t' — O savo priedermę aš tik*? 
rąi atliksiu.

— Tik todėl aš su jumis 
ir kalbuosi... Taip ir įsidėki
te į galvą: pup šios dienos 
mes pradedamą savo pasku
tinį lęšį. Mes statome viską 
ant kortos!

— Rąip tai?
— užtraukiame ant vi

sos organizacijos kaukę. Visi 
— kaukėse!..

Mano širdis susitraukė iš 
baimės, linksmumo ir kažko 
netikėto.

Argi aš nežinojau, kąd mes, 
taip sakant, dėvime pasakiš
ką nematomumo kepurę, ku
rią kiekvieną minutę atsitik
tinumas galėjo nutraukti nuo 
pečių drauge su rizikuojančia 
galva! OA kaip pažįstamas, 
baisus, artimas ir svetimas 
.buvo man tasai laisvas ir ne-? 
laisvas maskaradas!

liet teu kaukes dėvėjo tik 
paskiri žmonės. Dabar visa 
organizacija rengėsi kaukę už
sidėti-

— Ar tai nebus perdaug di
delė rizika? Kaip įgyvendin
ti tą planą? Kur surasti tą ne
paprastą sumanumą?

Reingardas kalbėjo toliau:
— Pasaulyje nieko nėra ne

galimo. Viskas pasiekiama! 
Reikia tik mokėti rizikuoti! 
Būrelis bolševikų pažabojo 
iRusiją, o mes... Mes —? ne bū
relis! Mes — armija. Su mu
mis visi krašto karininkai. Ir 
mes dabąr — vienatinė jėga.

nutraukiau jo kalbą:
Bet mums vienybės tru- 

Mes visi išbėginė j o-

ną — nėra jau taip nehnar 
mai sunku. Ne, reikalas p. 
tesnis, svarbesnis ir labiau 
suomeniškas.

■ Ir triumfuojančiu balsu 
baigė:

l — Mums leista kurti sj 
dalius kariškus skyrius. S 
prantate?

— Ne visai.
— Tai štai įsivaizduoki 

Mums suteikiamos visos teis 
kariškos žvalgybos ir kon 
žvalgybos. Ar jus žinote, 
tai reiškia? Tai reiškia, k 
mes galėsime sukurti kariš 
Čeką. Bandyk tada — pa< 
ryk pas mus kratą, areštuc 
Mes patys tada galėsime ki< 
vieną areštuoti...

Iš kaimyninio kamba 
greitai įėjo Trofimovas, mą 
niai paėmė mane už pečių 
supurtė.

— Aš baigsiu už jį, — ti 
jisai.

Aš atsukau i jį galvą.
— Petrogrado ypatingo si 

riąus viršininku skirian 
yra... Kas? Kaip jus mane 
mielas kapitone?

Ir neleisdamas man nė 
džio tarti, Trofimovas 
mat tarė:

—r Jisai!
Reingardas linksmai 

miai atsakė:
— Taip, aš! Ir štai 

planas. Kiekvienoje armiji 
mes sukuriame karišką z\ 
gybą. Priedu dar minų di • • zijas.

Jis žvilgterėjo į Trofinio 
Tąsąi linktelėjo galva. Iš 
mažo judesio aš suprąt 
kaip tasai baisus, žiaurus, 
žinantis pasigailėjimo žmo, 
myli Reingardą.

O Reingardas tęsė:
— Visur įkišiu saviški 

Visose viršininkų vietose 
mes. Visoms atsakingoms 
reigoms — mūsiškiai. O k: 
ras...

iin

ir

m a

Ašskaitant nenoromis susidaro 
toks įspūdis,; kad Lietuvoje taip 
gerai, taip gerai visiems, kąd 
nė danguje geriau negalėtų bū
ti. Bet paprastas žmonių gyve
nimas visai ką kita rodo. Jis 
rodo, kad yra ir vargo vargelio, 
ir skausmo skausmelio, ir silp
nai pavalgiusių ir menkai apsi
rėdžiusių — šaltį kenčiančių. 
Ir bendrai, ne taip jau viskas 
saldu, kaip laikraščiai cukruo-. 
ja. žinoma, gerai yra valdinin
kams, šiaip visokiems turtuo
liams, kurių nedaug yra. Minia 
įkartais nerimauja. Turtuoliai 
stengiasi “ramybę” palaikyti...

—Nuramintoji

ksta
me..

— Subėgsime... Kai ateis 
laikas, tai susivienysime vi
si.

—- Greit!.. Reikia tik pra
dėti...

— Kaip?
-— Reikia...
Reingardas sustojo. Jo ati

džios,, bipnoti^uojąneios akys 
įsiskverbė į mane. Jos lyg da
vė pątvarkymųs, kvotė n>ano, 
lyg abejojo manimi ir sten
gėsi pątirti, kąs dėdąsi mano 
sieloje.

— Reikia eiįti... visiems b,e 
išimties... bolševikams tarnau-

Dabar Lietuvoje taip ramu, 
taip ramu, kad ramiau, rodos, 
ir būti negali. Padange rami, 
oras ramus, gyvūnai ramus ir. 
žmonės ramus. Kas ką mano— 
nesako, tyli. Kas jaučia kokį, 

i nors didžiąusią nemalonumą, 
ramiai sau tyli, kenčia' ir šnyp
ščia. Aš jau virš pusšimčio me
tų šiame pasaulyje pragyvenau, 
bet tokios ramybės dar nebu
vau matęs.

• Priežodis sako: “Po tylos esti 
audra!” Ar bus kada kokia au
dra ir kaip ji bus, šiandien nie
kas pasakyti nebegalėtų. Bet 
visi jaučią ir sako, kad taip, 
kaip dąbar yrą, visuomet būti 
negali’ — turi kas nors keistis, 
kas nors būti.

Susirinkimai,, jei kartais toki 
ir įvyksta, esti labai vienodi, 
.vienpusiški. Laikraščiai beyeik 
visi vieną ramybės himną gie-. 
da'. Jei koks laikraštis pamėgi- 
na šiek tiek “neramybės” skleis
ti, su tuomi greitai apsidirba
ma.

Dabąr Lietuvos laikraščius

rankas giliai į kišenes, ] 
žingsniavo po kambarį, ir ] 
skui griežtai ir aiškiai 
rė: 

i — Dieviškoji imperija!
— Kiniečiai? — dasipro 

jau aš.
— Taip. Tik jie. Nė vic 

ruso! Visame aparate, supn 
tama, tik mes, mes — sme 

?nys ir valia. Vykintojais t 
būti geltonodžiai stabai: 
dyk!” — Žudo;, “pulk!” 
puola. Puikiausia medžiai 
;Bet rusus
kaįui rusų neskirsiu, nes m 

šventos sąjungos iižgrudytiemą. reikią darbas padaryti, o 
mitinguoti ir partijos rcil 
lūs svarstyti.

Jis nerviškai pradėjo va 
ščioti po kambarį. Trofin 
vas sėdėjo, kampe ir su j 

’sitenkrnimu rūkė pypkę.
— O papasakok, kaip 

planuoji rekvizuoti maši: 
kurios mes kolkas neturim 

• Aš paprašiau Reingardą 
■ -r- Papasakokite!..

— Labai paprastai. Pirmi: 
šią, as važiuoju į Smolno i 
rąžą ię perku mašiną. $ 
prąntamas daiktas, geriausi 
Ak, gailą — geriausią ma 
;ną pasiėmė sau tas žąsįi 
,VoJodąrskis. Bet nieko. A 
duodu ją» žinoma, čia. Gi 
nu dokumentą: “nuo rėk 
zicijos laisva”.-. Na, o jei 
mes pamatysime, kad rėk 
zięija vis dėlto grūmoja 
labai paprastas daiktas: 
kaip Petrogrado ypatingo si 
Fiaus viršininkas pats pirn 
ąią ją rekvizuoju./

Jro(impyąs nutraukė jį:
— Ne, brolau, pas m 

niekas išėmus tave, nedi 
tęs mašinos ęė paliesti, 
tikv.

Jis greitoj atsikėlė, prie 
prie karo lauko telefono, p 
‘ ‘3 vamzdelį.

(Bus daugiau)

Bevažiuodamas per Lincoln 
Pąrką automobiliu, Jonas Gu- 
muliauskas rado negyvą žmo
gų.

i Kūnas buvo be jokių drapa
nų, išskyrus apdraskytus apa
tinius marškinius. Gulėjo ant 
ikrųvos akmenų, apie 18 šimtų 
’ šiaurėj e, prie tiltelio, kuris yra 
netoli,

Kūnas buvo ne vidn veik be 
drapanų, bet neturėjo nęi vie
no plaukę ant galvos.

Manomą, k*ąd tai yra sken- 
duoMs,. kuri ežeras išmetė ant 

i krąiito. Jis. atrodė apie 24 me
tų jaunuolio, svorio apie 150 

: svarų ir apie 5 pėdų, 7 coljių 
aukščio.

Pastebėjęs keistą radinį, Gų- 
mulrauskas pašaukė ’ policiją, 
kuri kūną nugabeno miesto la
voninėm

J. Gumulįauskas gyvena ties 
2031 Saint Paul avenue.

padėti sukilėliams, neturi jokio 
entuziazmo kariauti.

“Daugelis italų ‘savanorių’ 
(sako korespondentas) miąnS, 
kad jie yra siunčiami į Afri
ką, ir buvo mųrmęjįmų net 
tarpe karininkų.

“Tarpe vokiečių, padedan
čių sukilėliams, taip pat ne
matyt noro kovoti. Vokięti-. 
jos karo vyriausybė susitin
ka su keblumais, ieškodama 
tikrų savanorių. Sausio ir va
sario mėnesiuose reichswehro 
(Vokietijos armijos) skyriai, 
kurie stovi Weimare, Chem- 
nitze ir Pląųęuę, bandė padi
dinti ‘savanorių’ plaukimą 
grasinimais ir pažadais. Buvo 
ruošiamos agitacinės paskai
tos ir ‘savanorių’ maršavi- 
mai, bet kai pasirodė, kad 
labai mažai vyrų dalyvavo 
tuose maršavimuose, <tai kai 
kurie karininkai taip supyko, 
kad ėmė kolioti kareivius 
‘bailiais’, nevertais dėvėti 
‘garbingą vokiečio kareivio 
uniformą’.”
Daugelis kareivių po šito, in- 

ieidento pareiškė savo pąžįstą- 
^mięms, kad jie nenori “kąsti 
žolę” (“ins Grass beissen”, t. 
:y. mirti) prie Madrido, ir tegu 
geriau juos vadiną “bailiais”.

Tas anglų laikraščio kores
pondentas sako, kad Vokietijos 
žmonės patyrė tiesą apie Ispa
niją, nežiūrint, visų spaudos ir 
jęaįio pąętąn^n ją paslėpti: 
Žmonės žino, kad valdžia siun-

!

I

laikraščio 
Guardian” 

diplpmatinis korespondentai ra
šo, kad svetimų šalių stebėto
jai įgyja toliau vis prastesnę 
nuomonę apie Ispanijos fašistų 
vadą gen. Franco. Daugelis ma
no, kad jisai esąs visai nekom- 
petentišfcas. /

Kitą fašistiškų sukteliu ne
laimė yra ta*, kad svetimtaučiai, 
kurie yra atgabenti į Ispaniją

Anglijos liberalų 
“The Maąchester

V, *
laivų prieplaukos, 
as buvo ne vien

— žudo;.

Kokia šiemet žiema
)

Lietuvoje?
I

1
Mergaičių amatų — Wąshbiirne Trądę — mokykla, kur 

mergaites, norinčios įgyti skrybėlių darbų žinių, gauna sistema- 
tišką mokslą, patyrusių, specializuotų intruktorių pagelba. Mo
kyklos vienų mėtų pilną kursą baigus, išduodama diplomas ir 
parūpinama darbo vieta.

žiemą šiemet Lietuvoje, tik
rai galima pasakyti, nei šiokia, 
nei tokia, žiemos žymės pasiro
dė ganą' unkšti — pereitų metų 
lapkričio mėnesyje. Ęet trupu
tį pašalvęnųs ir sniego Išbirus, 
prasidėjo algas ruduo ir taip 
tęsėsi be šalčio ir sniego ligi 
pat trijų kąralių, (sausio 6 d,le
mos). Nuo trijų karalių, kad 
suspaudė šaltis, tai po 25t-25. 
.laipsnius dieną iš dienos šalo ir 
; toks šąltis tęsėsi ligi vasario 
ij$jęn._ pradžios- Giliai įšalo žemė, 
(UŽšąlo. upės; negilioj vietoj, ba- 
■los ir prūdai taip iššalę kad 
(daug kam vandenio, pritruko. 
<Nuo vasario 2-ros, dienon taip. 
: atšilo, kad per visą vasario me
nesi būdavo po. 2-3 laipsnius ši
lumos. Pasidarė didelė pliuška
ma — purvynas. Iškrisdavo šia-, 
pio sniego, bet jis tuoj į vande
nį pavirsdavo ir pliuškatą dar 
.padidindavo.

Tokiai žiemai esant, keliai, 
žinoma, ne koki. Plentais auto
busai visą žiemą birbia ar kelei
vius vežiodami, turi uždarbio. 
.Ęet ar daug Lietuvoje plentų 
įyra?!

Pirmiau perjideljs šaltis, o 
dabar perdidelis atlydys, silp-

r.

— Visiems?
— Tąip! Visiem musą

n ariama.
— Kur gi?
—. Klausimąs išmmtingas. 

Aš atsakysiu jums tiksliai. 
Bet iš pradžių taip pat už
duosiu jums klausimą: ar 
jums jau įiųoma, kad Pod- 
voiskis jau buvo pas Troc
kį?

— Apie tai prasitarė Kiri
las...

— Aha... Bet tąsyk mes dar 
nežinojome rczultątų. Daba? 
aš jums galiu pa&akytk kad 
Trockis sutiko...

— Kaip, tąi sutikę.? Sutiko, 
kad jo raudonojoje armijoje 
mes eitumėme kąrininkų pa
reigas?

Mano klausimas suskambė
jo ironiškai. Reingardas tuoj, 
tatai pastebėjo.

— Ne, čia visai kitas rei
kalas,. Įsigriauti į armiją, da
gi gauti savo žinion batalijo-

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

niems žmonėms sudarė sunkias 
gyvenimu sąlygas. Tad žiemet 
Lietuvoje žiema daugiau žmor 
nių miršta, negu paprastai mir
davo. Miršta net ir tokių, kurie 
dar galėtų gyventi, nęs iš pa-, 
žiūros ir stiprus ir dar ne se
ni. Bendrai sakant, šiemet žie
ma' Lietuvoje nei šįokįa, nei ton 
kia! —šešupiškis.

Į

Kėlė

ne! Tokiam i
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS Į
Lietuvių 
Kolonijos 
Kanadoj

HAMILTON

Netolimoj ateityje torontie
čiai žada sudėti vizitą Hamilto
no lietuviams. Hamiltono mies
tą jie atras 42 mylias į pietva
karius* ant pat Ontario ežero 
vakarinio galiuko, kuris pa
krikštytas vardu Burlington 
Bay.

Hamilton yra Wentworth
apskričio sodyba ir gyventojų no karaliaus Jurgio VI karūnacijai ir speciales skrybėlės, 
turi apie 155,750. pagamintos iš krakmolyto balto audeklo ir jucdų nėrinių.

KARŪNACIJOS SKRYBĖLĖ. -^-Anglijos, moterys pasigami-
Jos

Palyginamai mažas miestas 
gyventojų skaičium, Hamilton 
yra didelis pramones centras ir 
turį stebėtinai gerą susisieki
mą ne vien su Kanados mies
tais, bet ir su pasauliu.

Prie Hamiltono prieina Cana- 
dian National, Canadian Paci
fic, Grand Trunk, Michigan 
Central, *Ne^ York Central, 
Wab.ashi Terre Hąute and, Buf- 
falo Railway geležinkeliai. Vei-

“Trockininkai” Toronte. - Paklausimas 
montrealiečiams. — Pavasario šventė

Aplink Pasidairius
PAVASARIO ŠVENTĖ
Velykų arba pavasario šven

tės proga žmones, sveikina vie
ni kitus, siunčia geriausius lin-

kia kelios busų ir laivų linijos, dėjimus netik giminėms, bet ir 
Įsisėdęs į laivą Hamiltone, gali ! 
nuvažiuoti į kiekvieną stambes
nį uostą kiėkvienam pasaulio 
kontinente. .

Su priemiesčiais ir artimes
niais Kanados didmiesčiais Ha
miltoną jungia ant plačios ska
les išvystytas susisiekimas bu- 
sais. Taigi, torontiečiams nerei
kia rūpintis apie tai, kaip jie 
pa'sieks savo kaimynus hamilto- 
nįečius.

Miesto valdyba paduoda, kad 
ateiviai sudaro 18.4% Hamilto
no gyventojų, bet ta skaitlinė 

.yra pusėtinai konservatyyiška.
n» A teivių randasi • bent! 30 % ' ir 

tarp jų yra gerokas skaičius 
lietuvių. Jie 
kuopą, kurią 
aplankyti.

Hamiltone 
stambios įmonės, kurios gami
na plieną, gumos produktus, 
•audinius, stiklą ir kitus svar
bius kasdieninius reikmenis. 
Stambiausios tarp tų dirbtuvių 
yra Steel Company of Canada, 
Hamilton Bridge Works, Domi
nion Foundries Steel, Westing- 
house, Limited (2 dirbtuvės), 
American Can Company, Mer- 
eury Mills, Cosmos’ Imperial 
Mills, Chipma'n Nolton, Domi
nion Textiles, Ltd., Canadian 
Cottons, Dominion Glass Co., 
Tuckett Tobacco Co., Firestone 
Tire and Rubber Co., Interna
tional Harvester, Savvyer-Mas- 
sey, Ltd., Ford Smith Machine- 
ry, Burlington Steel ir Stanley 
Steel of Canada.

O geriausia rekomendacija, 
kad Hamiltonas yra miestas su 
didelėmis pretenzijomis, paduo
da faktas, jog jo ribose yra’ net 
penkios “5 
krautuvės.

Pareidami 
miltoniečiai 
jeigu ne “Naujienas” ar kurį 
kitą lietuvišką laikrašti, 
“The Hamilton Spectator.” 
laikraštis yra didžiausias 
miltone ir išeina vakarais.

Hamiltoniečiai taipgi yra di
deli keliavimo mėgėjai. Hamil
tonas yra turbūt vienintelis 
miestas Amerikos kontinente, 
kuris turi daugiau automobilių, 
negu radio aparatų.

Automobilių hamiltoniečiai 
turi 44,235, o radio aparatų -r- 
37,500. Daugelio žmonių kiše
nini vos-vos teištęsia radio pri
imtuvą įsigyti, o apie automo
bilius nei nesvajoja. Bet pas 
hamiitoniečius priešingai.

Butų gerai, kad kas nors iŠ 
hamiltoniečių parašytų į “Nau
jienas” apie vietos lietuvių gy
venimą. Tikime, kad torontie-

tep turi ir 
torontiečiai

SLA 
žada

randasi kelios

and 10” ir “25c.

namo vakare ha- 
lietuviai skaito

tai 
Tas 
Ha-

šventėms paruošto valgio pri
krautomis . ragoželėmis — pa
šventinimui. Klapčiukai aplink 
ruja kiaušiniaudami, o labda
ringi ūkininkai, atsivežę di
džiausius karvoj us prikrautus 
almužnų, dalina ubagams. Par- 

Musų tautininkų tautiška pramoga. —- Sklokirdųkų su
važiavimas praėjo ramiai. Audra dėl mčrokalbos. 
—Sėdėjimo streikai 
si, kaip sakalas.,;, j—

KORESPONDENCIJOS
Iš BROOKLYNO PADANGES

pažįstamiems. Turint tai min
tyje, linkiu visiems Kanados lie
tuviams, “Naujienų” skaityto
jams, linksmų pavasario šven
čių!!

Nors Velykos šiame Ameri
kos kontinente neturi tokios di
deles reikšmės, kaip kad pavyz
džiui, Rusijoj kad būdavo — 
“Hristos voskrės,” kur žmonės 
pradėję cerkvėj bučiuotis, bu
čiuojasi vėliau visur — gatvėj, 
namuose ir kur tik susitinka. 
Toki reginiai savotiškai veikia 
: pašalinį žiūrovą...

; 'Religiniu atžvilgiu Velykos 
yra linksmybės šventė. Milionai 
tikinčių žmonių d~iaugiia'si, kad 
jų išgalvotas “dievas” prisikė
lė!... Laisvamaniai į šį dalyką 
žiuri kitaip, jie prisimena Kris
tų kaipo lygybės, brolybės a- 
paštalą ir teikia jam pagarbą. 
Bendrai paėmus, Visi žmonės 
gerbia Kristaus paskleistas idė
jas, tik vieni jas supranta vie
naip, kiti kitaip.

NAUJAI TVARKOMAS 
KANADOS LIET. ŽIN.

SKYRIUS
Dabattiniai tvarkomas Kana

dos žinių skyrius, man atrodo, 
turėtų patenkinti kiekvieną Ka
nados “Naujienų” skaitytoją.

Gerbiamas skyriaus vedėjas 
A. V. labai smulkmeniškai su
pažindina visus “N.” skaityto
jus su Kanados ‘didmiesčiais ir 
su juose gyvenančiais lietuviais. 
Užtad mes, kanadiečiai, esame
begalo dėkingi A. V.- už tokias i patarnautojai, išbėgę į švento- 
svarbias žinias, kurios mums rių su kleketukais, kietu, kietu, 
nevienam yra labai naudingos!

Prie progos norisi viešai už
klausti : Kodėl montrealiečiai 
jau kuris laikas kaip nieko ne
parašo j. Kanados skyrių ? 
Draugai montrealiečiai turi ga
bių korespondentų, kurių kores
pondencijos labai malonu skai
tyti, bet paskutiniu laiku ma
tyt aptingo? Sukruskit* drau
gai, jūsų Moi^trea'lo lįetuvių ko
lonija yra didžiausia visoj Ka
nadoj, tai ir įvairių įvykių pas 
jumis yra daugiau. Visi laisvę 
mylinti žmonės turi dirbti ta’ 
linkme, kad “Naujienos” butų 
plačiai skaitomas lietuvių laik
raštis Kanadoje!

TORONTO LIĘT. TARPE 
ATSIRADO “TROCKI

NINKŲ”
Tiesiosios linijos draugai pir

miau didžiuodavosi, kad Toron
te trockininkų nebus, o dabar 
jau patys rašo, kad jų yra. Iš 
kur jie atsirado tai nei klaust 
neprisieina. Užtenka tik pakri
tikuoti jų tą tiesiąją liniją ir 
jau trockistas. F. A. Unijoj pa
sipriešino, kad nebūtų nuolatos 
aukos renkamos “Liaudies Bal
sui,” bet daugiau pačios unijos 
reikalais rūpintųsi, ir už tai jau 
tapo apšauktas trockininkų. 
Laimė dar, kad F. A. Kanadoj 
gyvena, o ne Rusijoj, kitaip 
jam butų riestai. Kaip kurie ir 
iš komunistų pradeda suprast, 
jog trockininkų labai lengva 
patapti, o įtrockininkams išga
nymo nėra, jie visi prakeikti.

—J. Jokubynas.

VELYKOS
Nedilstanti atmintis apie Ve

lykas, turbųt, amžinai užsiliko 
mano atmintyje. Velykos to
kios, kokios jos būdavo tevynė-f, 
je Lietuvoje ir išimtinai mano 
gimtinėje. Nuo pat to laiko, kai 
mano dar mažytės atmintis pra
dėjo vest registraciją ateičiai— 
Velykos buvo gražios, saulėtos, 
miške žibutės žydėjo, o visų 
žmonių gera nuotaika, padary
davo tas šventes nepaprastomis.

Rytui brėkštant, visiais ke
liais ir vieškeliai pėsti ir va
žiuoti, žmonės plaukte plaukė į 
miestą, j bažnyčią Velykų pa- 
maldoms.

Varpai tyli, gedulą dėl Kris
taus mirties. Vaikai, bažnyčios

kietu — šaukia visus į bažny
čią. Po kelių minučių, bažnyčia 
grustinai prisigruda' ir švento
rius pilnas, čia pamatydavai 
dievotų žmonių, laisvesnių pa
žiūrų, kuriuos bedieviais vadi
na; tartum kokia manija' visus 
į‘čia sutraukia, štai ir procesi
ja skverbiasi iš bažnyčios per 
minių minias, o choras tartum 
padanges rėždamas, traukia lin
ksmą Alleliuja! Tekanti saulė, 
nušviečia savo spinduliais, ant 

• aukšto kainos, medžiais apsup
tą bažnyčią ir pro varpinės lam 
gus, plieno varpas, kurie dabar 
linksmai gaudžia. O ten, už Ne
muno, ant kito kalno, kita baž
nyčia, apie kurią eina tokia pat 
procesija, gieda tą patį Alleliu
ja'... •

Kalnai sueit negali, bet minių 
balsai girdimi vienoj ir kitoj 
pusėj, vienijasi ir susidaro vie
nas, milžiniškas linksmybių 
chaosas... Po pamaldų, švento-

Čiai, nuvažiavę į svečius, nepa
mirš. išjudinti j darbą gabų ko
respondentą su “nose ėiniomis”.’ riuje, išsirikiuoja abiem pusėm 

—A. V, alėjos ilga virtine, su įvairaus,

7 *• . igryžę namo rasdavom mamytę 
laukiančią visų, su gražiai pa-, 
puoštu stalu: čia želdintuose 
miežiuose guli avinėlis, čia kep
tas paršiukas, čia kvepįanč.o 
šviežio sviesto į rožę sutaisyto, 
čia šviežias suris, čia skanių 
pyragų ir daug margučių... Visi 
sveikinasi ir linki, kad sveiki 
kitų metų sulauktų. Tai graži 
tradicija, su kurią atsisveikinau 
jau prieš- 10 metų ir nuo to 
laiko nei procesijų, nei tų jau
kių linksmų Velykų nemačiau. 
Čia kiti papročiai, čia žmonių 
jausmai Velykoms taip pat šal
ti — kaip šiuosmet pačios Ve
lykos šaltos. Džiaugiuosi tik 
tuo, kad šiandien, Velykų rytą, 
esu sveika ir turiu galimybių 
pasidalint 1 su tavim, brangus 
skaitytojau, tais brangiais, atsi
minimais, kurių ir tu tikiuosi, 
dar neužmiršai.

j ŠALČIAI // 7 j
Šiemet kovo 24 d. po pietų, 

Torontą ir apylinkes užklupo 
didelė pūga su sniegu ir žiemių- 
rytų vėju. Taip tęsėsi apie parą, 
o paskui smarkiai pašalo, taip 
kad ir Velykos gan šaltos 
snieguotos.

Toronto SLA kuopa į 
HAMILTONĄ

Hamiltono SLA kuopa'

ir

už
kvietė Toronto SLA 236 kp. į 
s'veįius. Toronto kuopa pakvie
timų priėmė'! ir balandžio 17 d. 
šeštadienyj e,Ayksta į Hamilto
ną su dviem scenos veikalais. 
Kiek-teko nugirsti, tai yra ruo
šiama suorganizuoti visą auto
busą nuvy kiliui į H am ii toną.

ĄTliĄhyMAS \....
Praeitame K. i, Žinių Skyr, 

buvo padaryta klaida. Aprašy
me apie SLA 236 kp. pareigimą 
buvo pasakyta', kad Teatralės 
Kom. narė'^yčA Petkienė, o tu
rėjo būti Batkienė.

—Frances.

Vos Neužsimušė 
Įvažiavusi Į 

Karstą
ToronTORONTO, ONT. - 

tietė Elma Cheyne vos neužsi
mušė automobiliu trenkusi į 
karstą, kuris važiavo į kapines 
su grabu. Moteriškė nusilaužė 
kojas ir persiskėlė galvą.

Smarkiai' > Aplamdytas karstas 
užbaigė kelionę į kapus.

1 —Rep.

Kanados Generalis 
Gubernatorius 
Washingtone

TORONTO, GNT.. — Lord 
Tweedsmuir, Kanados generalis 
gubernatorius su žmoną Lady 
Tweedsmuii’ išvyko į Wašhing- 
toną, J. V., kur viešės pas pre
zidentą F. D. Roosevelt’ą.

Pereitais metais Rooseveltas 
lankėsi • Kanadoje. Kanadiečiaį 
jį sutiko labai iškilmingai.

i —-Rep.

Tr*4« Hade «*<■ U. S. !>!.

Palengvinimas 
drebinančių <
neuralgijos skausmų -r— 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER 

bonkutč tik 35c. ir 70c. 
visose vaistinėse.

W O R L n FA M O U $

L I N I M E N T

— Duoda gerą dovaną. — Kėle- 
Kodel nepaskelbiama SLA Cen

tro nutarimas 152 kuopos ręikalu.

Aną dieną musų tautiečiai bu
vo surengę vakarienę pas ponus 
šlakus. Vakarienę rengė viena 
jų kontroliuojama kuopa. Į va
karienę atvyko visi tautiškieji 
tūzai.

ĮŽanga buvo 75 centai. Ren
gėjai garsino, kad busią vištų, 
žąsų ir kitdkių gyvūnų, tačiau 
svečiai nei gyvų, nei kitokių 
vištų bei žąsų nematė. Jie turė
jo pasitenkinti “balione,” bul
vėmis ir kopūstais. Dėl mados 
buvo padėtas ir viena's bei kitas 
uzbonas su 
alus greit 
trdškusiems 
barą ir ten 
skystimo.

Kuopos pirmininkas pakvietė 
“vožnas asabas” pakalbėti. Pa
sitaikė taip, kad “vožniausi” 
žmonės buvo redaktoriai,—net 
keturi jų. Kaip ir paprastai, 
pirmuoju bandė smuikuoti p. 
Tysliava', kuris labai nervinosi, 
kada buvo pristatytas p. Sagys. 
Girdi, tas senis kartais nukal
bąs nei šį, nei tą. Tik visą rei
kalą gadinąs.

alum. Bet, žinoma, 
“išdžiuvo,” tad iš
teko susiburti apie 

pirkti gintarinio

lipiai, tai mušis tikrai butų į- 
vykęs..

Dabar eina didžiausi ginčai 
dėlei to, katras butų išėjęs nu
galėtojas. Daugumas “stikina” 
už p.^Ginkų, jis vyras, iš stuo
mens ir liemens, tai kur' jau 
Strumskiui jam šokti i akį. Ta
čiau yra ir tekių, kurie gina ir 
p. Strumskio garbę. Sako jie. 
kad p. Strumskis irgi ne vėjo 
papučiamas: esą, jis nebūtų iš 
mūšio lauko bėgęs taip, kaip 
italai nuo Madrido.

Suprantamas daiktas, tie gin
čai dabar neturį jokios reikš
mės. Apie tai, kas galėjo įvyk
ti, bet neįvyko, neapsimoka ir 
ginčytis.

Nors įto fanatiko vardo jis ir 
neminėjo, tačiau visiems aišku 
buvo, ką jis turi galvoje. Su
prato tatai ir Vokiečių naciai, ir 
pakėlė didžiausią lermą. Kaip 
drįsta žydpalaikįų miesto (New 
Yorke p r iškaitoma apie 2,000,- 
000 žydų) meras* kurio bobu
tės gyslose tekėjo, nemažas nuo
šimtis žydiško kraujo* taip bai
siai įžeisti visos vokiečių tautos 
vadą!

Karščiavosi naciai ir tikrai 
“kultūringai” koliojosi, bet nie
ko iš to neišėjo. Washingtona's 
mandagiai atsiprašė, bet tuo 
pačiu metu pareiškė, jog Ame
rikoje yra žodžio laisvė, todėl 
niekas negalį merui Ką Guardia 
įsakyti., ką ir kaip jis, turi kal
bėti. /

Maža to: tas naciškas triukš
mas atidarė daugeliui amerikie
čių akis. Jie dabar suprato, jog 
vokiečiai yra' priversti pagal 
komandą ir protauti.

O meras La Guardia gavo pa
sveikinimų net iš Europos. Švei
carijoje gyveną vokiečiai pri
siuntė telegramą ir pareiškė sa
vo pasitenkinimą, kad jis drįso 
pasakyti (ie,są apįe rudmarški- 
nių vadą.

----- o-----
Sėdėjimo streikų liga prade

da pasireikšti ir pas mus. Prieš 
kiek laiko įvyko streikas ligo
ninėje. Tos ligoninės darbinin
kai užsibarikadavo ir paskelbė 
sėdėjimo streiką. Tąsyk liko pa-

—-o----- ■
Musų sklokininkai šiemet tu

rėjo labai ramų suvažiavimą. 
Viskas ėjo, kaip sviestu patep
ta, — beveik jokios opozicijos 
nė nepasireiškė. Vienas kitas
bandė drumsti vandenį, bet iš šaukta’ policiją. Negalėdami at- 

!to nieko neišėjo.
Platesnį raportą apie skloki- užsidarė skiepe. Pirmas polici

ninkų pajėgumą išdavė J. Stil- jos puolimas šluotomis ir paga- 
sonas. Jis pasigyrė, kad skloka liais buvo atmušta’s. Tačiau vė- 

' gyvuojanti visai gerai, jos laik-liau atvyko daugiau policijos, 
skaičių kuri pradėjo pro kelerias duris

silaikyti viršuje, darbininkai

Tačiau Sį Kartą nei Sagys, nei ■ raštis turįs nemažą
k*as kitas kiaulystės neiškirto, skaitytojų. šČyrųjų pasimoji-■ laužtis. Streikininkams teko pa- 

sklandžiai ir mas skloką likviduoti niekais; siduoti. Kai kurie j _ 
nuėjęs. -• vi

Iš viso atrodo, 
sklokininkuose daugiau su’si- 
klausymo yra, negu tais laikais^ 
kada jų dvasios vadas buvo 
Pruseika.

—viskas praėjo 
tautiškai.

Beje, vieno asmens klausia
mas, p. Tysliava teikėsi paaiš- 
kinti-, -leaip-bus Vilnius atimtas. 
Girdi, reikia įsteigti fpndą gink
lams pirkti. O paskui to fondo 
pinigais nusipirkti gerų revolve
rių ir kitokių ginklų bei vykti į 
Vilnių ir šaudyti lenkus. Esą, 
kurie išliks gyvi, tai tie ir pa
tys pabėgs!

. Matote, kaip viskas lengva ir 
paprasta.

....... . ,Oc-

Prieš kiek laikę buvo sueiga 
tautiškame atletų klube. Kiek 
girdėjau, ten vos neįvyko di
delė “vaina,” — bemažko nesu
sikibo p. Ginkųs su p. Strums- 
kiu. Jei nebūtų įsimaišę paša-

New Yorko mūras sukėlė tik
rą audrą, kai pasiūlė įrengti 
specialią baisenybių kamerą pa
saulio parodoje. Tarp tos • ka
meros eksponatų, žymų vaidme
nį turėtų vaidinti “rudmarški- 
nių fanatikas,” kurio skėryčioji- 
mai visos Europos taiką stato 
į pavojų.

Apie tokios kameros įrengi
mą meras La Guardia prisimi
nė savo kalboje, kurią jis pasa
kė gausingame mitinge.

Mirė drg. Juozas Valeika

s jų sutiko 
grįžti į darbą ir liko tuoj pa- 

kad dabar leisti. O kurie atsisakė gržti į 
darbą, kol reikalavimai nebus 
/išpilyti, tai tie liko nuvežti į po
licijos daboklę/

Reikia paskyti, jog tas strei
kas įvyko žydų ligoninėj. Aiš
kus daiktąs, kad ir daugumas 
darbininkų yra žydai. Bet, kaip 
matote, išnaudojimas su tauty
be bendro neturi.

Prasidėjo streikas ir keturio
se penkra'cetinėse bei dešimteen- 
tinėse krautuvėse. Krautuvių 
vadovybė yra nusitarusi streiką 
sulaužyti. Tuo tikslu ji pasi
kvietė būrį detektyvų. Kiek te
ko patirti, jau atsirado nemažai 
ir skebų. Mat, bedarbių yra 
daug, o juos vargas priverčia ir 
skebauti.

Sekmadieny, kovo 28 dieną, 5:30 valandą ryto mirė 
drg. Juozas Valeika, Cambridge, Mass. Laidotuvės 
įvyks, ketvirtadieny, balandžio 1 dieną. /

Velionis paliko moterį ir sūnų. Iš giminių paliko 
Amerikoj jo brolis Antanas su šeimyna, gyvenąs taip- 
pat Cambridge, Mas. Chicago j iš giminių paliko pp. 
Ųraškų šeimyną, nes p-nia Uraškienė yra dr-gės Valei
kienės sesuo. Velionio giminaitis yra taipgi V. Poška, 
dirbąs “Naujienoms.”

Iš velionio draugų Chįęagoj tenka paminėti P. Gri
gaitį, “Naujienų” redaktorių, V. B. Ambrose ir p- Juo
zą Rūtą, savininką tavernos Halsted gatvėj prie 33 gat
vės kampo ir lietuvių draugijų veikėją.

P-nas Rūta jaunose dienose yra tarnavęs kartu su 
dr-gu Valeika kariuomenėj, kaip šnekėdavo žmonės, 
kur ten už Am tiro. Jie kariuomenėj buvo artimiausi 
draugai ir draugavimą atnaujino dai
rą, kai pp. Valeikos lankėsi Chicagoj.

P. Grigaitis, V- Ambrose ir V. Poška 
jos draugai. Nes Juozas Valeika buvo
ir rimtas socialistas, nepaprastai taktiškas kaipo žmo
gus, nuosaikus kalboj ir visuomenės darbuotėj. Jis 
buvo pilnoj prasmėj darbininkas inteligentas.

Paėjo drg. Valeika iš Pasvalio, Biržų-Pasvalio .aps
kričio. Amerikoj išgyveno ilgoką laiką, tikrai virš dvi
dešimties metų.

Šioj liūdnoj valandoj chicagiečįąi draugai reiškia gi
lios užuojautos velionio šeimynai ir artimiausioms gi
minėms.

---------O------- -

Vienas vietos anglų laikraštis 
(New York Post> pradėjo smar 
kiai rūpintis cirkuliacija1. Kad 
galėtų daugiai! skaitytojų gau
ti, tai jis skiria dovanoms gana 
vertingas knygas (žodyną ir 
šiaip žymesnių rašytojų veika
lus). Nuo to laiko, kai pradėjo 
dovanas duoti, laikraščio cirku
liacija smarkiai pašoko.

Gal ir lietuvių laikraščiams 
vertėtų tas pat daryti. Vadina
si, prenumeratoriams skirti do
vanas knygomis, kurios, šiaip 
ar taip, dainai guli sukrautos 
ant lentynų be jokios naudos.

praėjusią vasa

tai velionio idė- 
scnas, pastovus

—V., B. Anibrose.

Aną dieną turėjau progos 
“paspacieravęti” po Grand stry- 
tį. Užsukau pas vįeną tautietį 
ir stiklo alaus išsigerti. Pradė
jau su juo kalbėtis. Sakau, gir
dėjau, jog kai kurie nepasiten
kinę tautininkai rengiasi naują 
laikraštį leisti. Atsako, kad tai 
esanti tiesa. Esą, grupė tauti
ninkų, kurie yra Tysliava nepa
tenkinti, rengiasi savo laikraštį 
leisti. Bet kada tas laikraštis 
pasirodys, tai nėra tikros ži
nios.

Savo laiku Tysliava sakė, jog 
busią lengva visi tautiško nusi
statymo žmonės į daiktą su
braukti, jei tik Vienybė pradė-
sįanti kas dieną eiti. Gh’dį, Jei 

(Tąsa ant (Ho pusi.) 1
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Gėlių paroda

Diena Iš Dienos

Džiaugsmas
Dr. Naikelio šeimynoj

Velykų dieną, sekmadienį, 
kovo 28 dieną, 12 valandą die^- 
ną, Mrs. Anielė Naikeliene siu- 
silaukČ sunaite. Dr. Naikelis 
pats prižiūrėjo ligonę. Ji da
bar randasi Lake Side ligoni
nėj. Jaučiasi gerai. Sūnūs sve
ria 8 svarus 9 uncijas. Ligo
ninėj išbus apie 10 dienų, po 
to, su sunum, grįš namo.

Dr. Naikelio duktė, Saulute, 
2 metų 11 mėnesių, kai nuva
žiavo su tėvu atlankyti mamoš, 
pareiškė; \

— Mama, tau zuikutis įkan
do į koją, bet užtai paliko man 
broliuką.

Dr. Naikelio ofisas randasi 
3335 S. Halsted St.

— Kaip jautiesi, daktare, už
klausiau, kai susilaukei įpėdi
nio?

— Kuosmagiausiai, — atsa
kė./

Dabartiniu laiku yra laiko
mos gėlių parodos Lincoln ir 
Garfield parkuose, Chicagos 
parkų distrikto priežiūroj. Pa
rodas lanko šimtai žmonių 
kasdien. Jos yra atdaros nuo 
8 valandos ryto iki 10 valan
dos vakaro ir įžanga į jas ne
mokama. šiame paveiksle ma
tome p-lę Harriet Bęrenson, 
1401 Hyde Park boulevard, ap- 
žiurėjančią parodoje tulpes.

Linkėtina Dr. Naikelio šei
mynai išauklėti sveikus ir lai
mingus kūdikius.

A. Z.

Atvyko Iš 
Pittsburgho

P-a A. Miščikaitienė prane
ša, kad p. Naikelienės mamy
tė p. Akelaitienė atvyko iš 
Pittsburgho savo naujo anūko 
pamatyti. P-a Miščikaitienė, 
kartu? su “A. Z.” siunčia mo
tinai, p. Naikelienei geriausius 
linkėjimus. i

. . ®
Velykos pas
Demeikius

Per Velykas teko būti sve
čiuose pas pp. Demeikius, ku
rie užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę prie 5130 S. Kostner 
avenue. Susirinko pas juos ar
timi giminės ir pažįstami pra
leisti keletą valandų laiko.

Laike pietų senesnieji kal
bėjosi, o jaunimas, p-lės Bu- 
chinskaitės, A. Demeikiutė, E. 
Demeikutis, E. Miščikaitė, J. 
Stalioraitukas palinksmino mus 
gražiomis lietuviškomis ir an
gliškomis dainelėmis.

P-lės A. Demeikiutė ir J. Bu- 
chinskaitė yra geros pianistės.

Sūnūs Edvardas ir duktė 
Agotėlė Demeikiai yra gabus 
biznieriai.

A. Miščikaitienė.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms ,

Axel Ellison, 34, su Anna 
Kalabus, 24.

Joseph Dziedzis, 23, su Lil- 
lian Speck, 20.

John Jirkovsky, 23, su Mild- 
red Skudina, 23.

Frank Stulginskas, 19, su 
Vera Cox, 21.

Boleslaus Pokuta^ 23, su Ste- 
phanie Sobota, 20.

Anton žvirblis, 21, su Anna 
Boltrunas, 18.

Bruno Alaksevič, 25, su Ma- 
rie Gabrysiak, 19.

Joseph Petreikis, 26, su Es- 
telle Mikusinec, 21.

Gavo
Divorsą

Mickalina Rimšelis nuo Ni
kodemo Rimšelio.

10,200 Kandidatų Į 
Policistus Laiko

Kvotimus
10,200 kandidatų į Chicagos 

policistus dabar laiko kvoti
mus. Išviso norinčių palikti po- 
licistais buvo 28,000, bet dide
lis nuošimtis neperėjo sveika
tos egzaminacijos.

Bėtenienė neturėjo v 
išeities — abiems 

vyrams buvo 
reikalinga

Dieną buvo vieno vyro žmona, 
vakare—kito.

Policija laiko po areštu jau
ną 23 metų Eleną Bėtenienę, 
kuri vienu ir tuo pačiu4 sykiu 
norėjo būti gera žmona dviems

ir Bėteną į jų namus prie 
Maryland avenue.

Jis tuojau pašaukė policiją. 
Bėtenas aiškino, bažinosi nie
ko nežinąs. Policija jį paleido. 
Bėtenas prisipažino uždirbda
vęs $20 į savaitę. $17 iš tos 
sumos duodavo žmonai.

Moteriškė aiškina, kad at
vykusi iš Georgia valstijos apie 
tris metus atgal, ji ištekėjo už 
Bėteno. Prieš du mėnesiu, jie 
persiskyrę. Po to ji nuėjo į šo
kių salę ir ten susitiko su dai
lininku G(rant Russell. Nema
nydama susitaikinti su Bėtenu, 
ji išvyko su Russell į Wauke- 
ganą ir ten vas. 26 d. apsive
dė.

Netrukus po to Bėtenas vėl 
pasirodė ir paprašė žmonos su
grįžti. “Kas-gi man paliko da
ryti?”, pečiais truktelėjo mo
teriškė. j

Policija sulaikė Russell’į to
limesniam tardymui.

Bažnyčios Reikalau
ja Uždarinėti “Gem- 
bleriavimo” Įstaigas
Bet pačios operuoja ratus, ru

letes, bingo, etc.

Chicagos Bažnyčių Federa
cija — Chicago Church Fede- 
ration priėmė rezoliuciją, ku
rioj reikalauja miesto valdy
bos uždarinėti gembleriavimo 
įstaigas miesto yibose.

Tuo pačiu laiku tos bažny
čios savo salėse ir savo paren
gimuose* operuoja įvairias lote-

vyrams.
Bet ji aiškina, kad jai ne

buvo kitokios išeities. Ji buvo 
reikalinga ir vienam ir kitam.

Dieną ji gyvendavo su ko
merciniu dailininku, Grant C. 
Russell, 38 metų, nuo 6516 
Kimbark avenue. Naktį ji bu
vo Mrs. Bėtenienė, žmona My
kolo Bėteno, 53, virėjo nuo 
6348 Maryland avenue.

Ji buvo įtikinusi dailininką- 
vyrą, kad naktimis dirba ir 
kas savaitę parnešdavo “algą”. 
Kvočiama apie tą “algą”, Bė
tenienė prisipažino, kad pini
gus laimėdavo arklių lenktynių 
lažybose. Ji turėjo slaptą “si
stemą” nepralaimėti.

Gal Bėtenienei ir butų pasi
sekę pasekmingai tarnauji 
dviems ponams, jeigu ne dai
lininko draugai. Jie pakuždė
jo Russęll’iui, kad jo “žmona” 
nedirba restaurante, bet eina 
tenai susitikti su kitu vyru- 
virėju.

Russell nuėjo prie valgyklos 
tykoti. Nusekė savo “žmoną”

Moline, 111. mieste 
'-mirė Juozas Moc- 

kus-Maskiis
Buvo ♦‘Naujienų” llnotipisto 

Juozo Mockaus pusbrolis

‘‘Naujienų” spaustuvės dar- 
bininkas-linoti,pistas Juozas
Mockus, 9510 West Shore 
Drive, Oak Lawn, III.j gavo te
legramą, kad mirė jo pusbro
lis Juozas Mockus-Maskus.

Velionis gyveno Moline, III., 
mieste. Ten gyvena jo brolis 
Jonas Maskus, kuris rūpinsis 
laidotuvėmis. Chicago j e gyve*- 
na kitas brolis, Antanas.

Laidotuvės įvyks ketvirta- 
Mienį, 2 vai. po pietų.

Juozas Mockus,* vakar rytą 
išvyko į Moline.

“Princesė” Bandė 
Nusižudyti

Paimdama nuodų bandė nu
sižudyti Mrs. ]\Iarie! Lorraine 
McKinnon, 659 Wrightwood 
avenue. Ji yra 49 metų mote
riškė ir įsivaizduoja esanti 
Princesė Marija Habsburgie- 
tė.

rijas, ruletes, laimėjimo ratus, 
bingo ir kitus lošimus, kuriuo
se parapi jonai rizikuoja savo 
pinigus.

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kvięčiami rašy

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
PENKIOS
ATGAL IR DABAR

įvairiais

DEŠIMTS

klausimais.

METŲ

laikraščiai, yraSpauda, knygos ir 
musų kasdieninio sugyvenimo mo
kykla. Kas neskaito knygų ir laik
raščių, tas nejaučiamai yra stumia
mas užpakalin ir už metų kitų toli, 
toli, atsilieka nuo viršutinių sluoks
nių gyvenimo.

Pažanga nestovi vietoj, ji bėga ir 
bėgdama pirmyn tuom pačiu sykiu 
rytuliuojasi, tobulėja.

Kada mintis mane nuneša j pra
eitį, j 50 metų tam atgal, tai matau, 
kad pas Amerikos lietuvius nebuvo 
socialio gyvenimo; nebuvo sąvokos, 
kad mes lietuviai turime bendrus 
reikalus, kad bendrai susikaupę ga
lim nugalėti didžiausias gyvenimo 
sunkenybes. Dirbom prakaitavom, 
atviriaus išsireiškiant, liuojsnoriai 
už duonos kąsnelį parsiduodavom 
save vergoyėn. Bet štai atsiranda 
tarp musų viėnas-kitas galvočius ir 
pradeda mus gundyti, kad tokį gy
venimą gyvendami nieko neatsiek
sime. Po vieną mus visus vergovės 
našta nuslėgs.

Čia gilesnių, aiškesnių paaiškini
mų nereikėjo, nes vergo našta kiek
vieną iš musų slogino ir spaudė ir 
mes matėm visi baisaus vargo pa
dėtį. ' Ieškota išeities, kelių iš

išeitį nepasiūlė—griebtasi kaipo iš
gelbėjimo priemonės—.ir tas sken
duolis griebiasi už šiaudo. Tos siū
lytos priemonės vienas buvo prak
tiškas ir nešančios matomą apčiuo
piamą naudą; kitos priemonės buvo 
siekiančios tolimesnę ateitį; trečios 
tuščios, nepraktiškos, benaudės prie
monės. Benaudės priemonės dabar
čiai, tikslu tankiausia išnaudojimo- 
savanaudiškas—kad tik man butų 
gerai, o jus pasikarkite. Tokių vy- 
liugingų apgavingų įstaigų buvo 
pridygę nesuskaitomai daug, bet jos 
pagyvavūsios pustuzinį metų žlugo 
negarbingai. Ir šiandien, kada pro
gai pasitaikius tiems “didvyriams” 
priminti jų praeitį netolimą praeitį, 
tai jie gatavi tave prigirdyti šauk
šte vandens. Daugumoje šiandien 
tie didvyriai pozuoja kaipo idea
listai—Lietuvybės gaivintojai I Ka
dangi jie geras akis turi ir yra 
landus, tai Lietuva juos pirmiausia 
apdovanojo ordinais ir medaliais, o 
vėliaus ir pensijas iki gyvos galvos 
paskyrė mokėti iš Lietuvos valsty
bės iždo.

Sjeviškumą nudrožia. Ir šiandien, 
bąnkiete ar taip iškilmingoj vaka
rienėj, sėdi prie vieno stalo skir
tingų įsitikinimų asmenys ir ra
miai valgo, o pavalgę išsiskirsto į 
čiuprynas nejsikybę, bet rankų pa
davimu atsisveikina.

Nūdien retai kur kokiame Ameri
kos kampely apsireiškia vylinginga 
—apgavinga įstaiga. Tos rųšies įs
taigų suvis neįmanoma išnaikinti, 
kol socialė sugyvenimo santvarka ne
bus pakeista ir nebus garantuota 
kiekvienam piliečiui .nors pakenčia
mos pragyvenimo sąlygos.

Ačiū musų pažangiai spaudai 
amerikietis lietuvis yra stumiamas 
pirmyn. Jis apčiuopiamai sukultu-

baisaus skurdo ir vargo. Kas kokią rėjo, sušvelnėjo, pats nuo savęs stor-

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.

Dalyvavau ir buvau liudininkas, 
kada du mirtini idealistai iš įsiti
kinimo referavo, argumentavo apie 
“trockizmą”: tyku, tylu, niekas ne
baubė, nei supuvusiais kiaušiniais 
nesvaidė j kalbėtojų krutinės.

Dalyvavau ir buvau liudininkas 
kada chicagieČiai pagerbimo vaka
rienes buvo iškėlę D-rui Jonui šliu
pui ir Stilsonui (sklokininkui). Ra
miai ir širdingai kalbėtasi. O ar se
ni tie laikai—dar netolima praeitis 
—kada p. Perkūnas už savo įsitiki
nimus, kuriuos drįso viešai iš estra
dos skelbti, buvo visam amžiui su
žalotas ir mirė daugelį metų išgu
lėjęs Lozoriaus lovoje, 
ties amerikiečių lietuvių istorija’, ir 
tik ačiū pažangiai spaudai ir drą
suoliams idealistams Amerikos lie
tuvis žengia pirmyn pažangos keliu, 
nors močiutė Lietuva tų idealistų 
einančių pažangos keliais nei me
daliais, nei ordenais, nei pensijoms 
iki gyvos galvos neapdovanojo.

—Dr. A. L. Graičunas.

Tai praei-

66 E. Van Buren

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

Paskutinės 2 dienos: Tęsis nuo 
pietų iki Vidurnakčio.

“Spain in Flames”
7 NĄGREHTER 
taillOBlDJHrl

PRADEDANT 
PENKTADIENIU

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 & Liquo r Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

Iš Brooklyno 
Padangės

(Tąsa nuo 5-to pusi.) s 
Bismarck’as galėjęs vokiečius 
suvienyti, tai kodėl negalima 
taktiškos minties lietuvių suvie
nyti?

? Priedu jis dar smarkavo, kad 
tada socialistams, komunistams 
ir kotikiems istams busią ka
put.

Vienybė jau dienraštis. Bet, 
kaip matote, tarp tautininkų 
vienybės nėra’. Ir kai kurie tau
tininkai, matyti, negali Tyslia- 
vos arogantiškumo suvirškinti 
ir rengiasi su, juo ryšius nu
traukti.

Kažkodėl p. Vitaitis nieko ne
rašo apie SLA 152 kuopos rei
kalus. Kiek žinau, vasario 28 d. 

i Centre turėjo įvykti trečiųjų 
teismas. Ten turėjo susirinkti 

j apie 20 žmonių. Turėjo būti iš
neštas šioks ar kitoks nuo
sprendis.

Bet kodėl tas nuosprendis nė
ra skelbiamas? Nejaugi drovu? 
Pagaliau, nejaugi norima, kad 
apie tai pradėtų rašyti* “pašali
nė spauda”? Juk pašalinės 
spaudos “intervencija” papras
tai p. Vitaičiui labai nervus ga
dina*...

—Frank Lavinskas.

Tikrai jums nieko nekainuos įsigyti šią ABC Pilną 
Namų Skalbyklą... sutaupysit skalbdamos namie moderniš
ku ABC budu. Tais sutaupytais pinigais užmokėsite už 
skalbimui mašiną ir prosą... Jus net galėsite sutaupinti 
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 PILNAP AUTOMATIŠKA. Jus skalbdamos su ABC 
Skalbykla netik kad nenuvargstate*, bet dar PASILSĖSI
TE. ✓

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

! ‘ muose.

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

Tel. Boulevard 7010
. ' ■ A'. ■ ' Į • ■
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai

Pocahontas Mine "Run Scree^ed 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980 

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avę.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

• ’ . f 1 ■ I

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• SVETAINES

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

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

6819 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiškl gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilųs. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

'"A* 
Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne*- 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA , . . ŠOKIAI

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

Chicairo. III.

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilempn’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Sears and

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

• RĖŠTAITRANTAT

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkai 

Tel. Victory 9670.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

/l—------—-------- „ %
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo-' 
kinimų. 1



Trečiadienis, kovo 31, 1937 NAUJIENOS, Chicago, ID.

P, Daudžvardis Paskirtas 
Konsulu Chicagoje

Iš Washingtono Dr, M. Bagdono laidotu-- 
vėms atvažiuos pulk. P. P. Žadeikis

cero ir kun. Baltučio iš Mar* 
ųuette Parko parapijos.

Apeigas tvarkys kun. Stanley 
Valuekis, vikaras iš Cicero pa
rapijos, o pamokslą pasakys 
kun. Boleslovas Urba, Šv. Ka
zimiero vienuolių kapelionas.

Po mišių paląįminimą veūo-

Manoma, kad šiandien Chica- 
gon atvažiuos P. Daudžvardis, 
New Yorko generalio konsulato 
vice-konsulas. Jis eis laikino 
Chicagos konsulo pareigas. Jį 
Chicagon paskyrė atstovybe.

Ketvirtadienį rytą iš Wa- 
shingtono pribus Lietuvos at
stovas Jungtinėms Valstijoms, niui dups ^ViUiąm Į). O’Brien, 
pulk. Povilas P. žadeikis. D. D., jaunesnis Chicagos (Mo

jis atvyksta dalyvauti laidą- cezijps vyskupo asistentas. Jis 
tuvėse Dr. Miko Bagdono, bu- dalyvaus apeigose su palydo- 
—»------ i.—vaįg |r ęękreĮįrium kun. Tho-

mas Reed.
Garbės grabnešiais apeigose 

dalyvaus svetimšaliai konsulai 
Chicagoje. /

Faktinais grabnešiais bus Dr. 
S. Biežis, J. Brenza, Charles 
Chesnulis, Leonardas šiiputis, 
Antanas Vanagaitis ir Antanas 
Lapinskas. z

Velionio kūnas bus išvežtas 
' ■ I. •

iš konsulato rūmų apie 10 vai. 
ryto. Konsulatas randasi ties 
100 East Bellevue Place. Lai
dotuves tvarką ląid. direktorius 
Simonas M. Skudas. —R.

vusio konsulo, kuris netikėtai 
mirė sekmadienį naktį, trumpai 
sirgęs plaučių uždegimu.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį rytą. šv. Kazimiero Kapinė
se įvyks trumpas civilis prog
ramas, kuriame dalyvaus pulk. 
Žadeikis ir DaYiausGirėno Le
giono Postas. Iškihningos tiky
binės apeigos gi įvyks Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčioje, 
kuri randasi prie 18-tos ir 
Union gatvių.

Mišias atlaikys velionio pus
brolis ir bažnyčios klebonas 
kun. Ignatius Albavičius, asis
tuojamas kun. Vaičiūno iš Ci-

Surado didžiulius 
turtus 4

Cook kauntės asesorius John 
S. Clark surado naujus šalti
nius taksams. Tikisi suma

žinti real estato taksus.

D. D., jaunesnis Chicagos dio-

kiai. Kalbėjo taipgi K. Ketura- 
kienė apie moterų darbą dirb
tuvėse ir kaip sunku sugyven
ti su vyrais girtuokliais. A. 
Miščikaitienė kąlbej0 tema 
‘‘vaikų darbas ir jaunimo orga
nizavimas”. A. Joųįkięne kal
bėjo abelnai apie moterų ko
vas ųž lygias teises.

programą išpilė neseniai 
stverta L D.S. 53 kųąpos jau
nime draugijėlė vadovaujama 

A-- ^abąkiepės.
M. Sehultz buvo tvarkos ve- 

dėja. Publikos susirinko šimtas 
su viršum įmonių. Moterų pra
kalbos publikai patiko. Butų 
gęrai, ką4 nęųžilgo jos ir vėl 
surengtų prakalbas.

— Zabelė.
* 4., I. v .

— ............ .. W'>yi

Lietuvos paveikslai 
Chicagoj

Dėtuvių Laidotuvių 
Direktorių Sąjungos 

Balius ir Šokiai

pas bile Direktorių Sąjungos 
narį, K

P. J, Ridikas f kares#.

Atsišaukimas

’ BERWYN. — Suvalgęs ve
lykinius pietus pasr draugus, 
namo sugrįžęs numirė 18 me
tų Frank Kolaw Jr., 2711 High- 

’land avenue. Jis užsinuodijo 
nuo maisto.

CLASSIFIEDADS
%

Ldidotuv^ių direktoriai links
minsis šeštadienį.

Star 
kad

sąrius pinpiau negalėjo pri
eiti.

šitokios savasties Chįcagoj 
ir Cook kauntej prįskaitoiną 
milionai dolerių. New Yorke 
ir kituose didžiuosiuose Ame
rikos miestuose už šią savastį 
jau seniai mokėta taksai. Iš- 

I imtis pasiliko Chioaga ir Cook

Iki šiol mokėjome Cook 
kačiutėje taksus už namus ir 
lotus. Šie taksai yra žįnpini 
kaip real estate taksai.' Visi 
sutinka, kad real
sai buvo ir tebėra persunkus. 

■.,9ar mokė,įpme

kaunte.

estato tak

Cook kaunte vadinamoji In- 
tagible savastis busianti tak- 
sliojama. Bent taip praneša 
kauntės kolektorius John S. 
Clark. Kaip didelės sumos, 
taksų jis tikisi; iš Intangible 
savasties taksavHho liudija ? jc# 
nareiškhpas, kad uždėjus ant 
šios savasties taksus galima 
busią sumažįpti kitokius tak
sus, pavyzdžiui peąi estato, bi
znių, e te.

Pasak asesoriau^, šių taksų 
uždėjimo negulėsią sustabdy
ti nė teismai.

Dabartinių laiku 
štabas patikrina 
savasties sąrašus. Imsią 7 sa
vaites sąrašai ir
paskirstyti kalbamų savastį.

asmeninius 
■^iaksus^pa^yzdžiui^ uuL rakan

dus ir kitokį asmeninį turtą. 
Šių taksų faktinai chicagie- 
čiai nemokėjo.

Mokėjome taipgi pardavimo 
taksus — sales taxes-

Real estato ir pardavimo 
taksai spaudė visus, taip tur
tingesnius žmones, kaip bied- 
puosius — ypač jie sunkiai 
spaudė biednuomenę.

Tačiau milionų turto, la
biausia tokio turto, kurį valdo 
piniguočiai, Cook kauntės tak
sai iki šiol nepasiekė.

Tik dabar, pastarosiomis 
dienomis leista Cook kauntės 
kolektoriui John S. Clark’ui 
peržiūrėti ir patikrinti vadi
namą “intangible” savastį, 
būtent tokią, kuri yra įguldy
ta į šėrųs, bonus, morgičius ir 
kitokius satigmenes, prie ku- 
pių sąrašų Coek kauntės ase- tąiką> Ji kąlbgjo gąp pąosai-

Lietuvos bažnyčių paveikslai 
kai kuriems Chicagos lietu
viams labai širdį sugriaudino.

Kantu su šiais paveikslais bu
vo rojdomi ir kitokie ątvąizdai, 
pavyzdžiui, Lietuvos ūkių gyr 
yuliąi. Teko matyti dįcįelė* gra- 
žį kiaulė &A krūva paršiukų. 
Tačiau, jeigu tektų spręsti apie 
Lietuvą iš šių paveikslų, tai pri
sieitų manyti, kad ten vien baž
nyčios žmonėms terūpi.

Tųr būt paveikslų rodytojai 
mano, kad ir Amerikos lietu
viai niekuo kitą nesidpmin kaip 
tik bažnyčiomis.

Palygintos su kaimiečių tro* 
bpmis, bažnyčios atarto taip di
delės ir augštos, kad, sakytum, 
patį dangų siekia, žiūrint į jas 
mintis ateiną, kad jos slėgte , 
slegia prie žemės Lietuvos gy-!' 
ventojus, ypač prasčiokus.

Bendrai reikia pasakyti bro
liams Motuzams, kad jie nenu- ■ 
stebino Amerikos lietuvių ro-! 
dydami naujai pastatytas Lie
tuvoj bažnyčias surinktais iš 
vargdienių žmonių ^entais. Js- 
pųdis -iš.^^^ą ’'1-šm^-pa^ | 
veikslus pasilieka toks, kad 
Lietuvoj jau perdaug pristatytą 
bažnyčių.

Ispanijos sukilėlis.

šęštadięnio vakare, Baland
žio 3 dieną Southmoor vieš
butyje įvyks pirmus mętinįs 
balius ir šokiai, kuriuos ren
gia Lietuvių ^ąįdotuyjų Dire
ktorių Sąjunga.

Viešbutis randasi prie 67 ir 
Stony Island gatvių. Bankie- 
tąs įvyks puošniame Venetian 
Room salone. Kiek tekę pa
tirti iš rengimo komisijos na
rių, kurie išanksto išplatino į- 
žangos bilietus, atrodo, kad 
šis pirmas metiųis bankietas 
bus labai pasekmingas.

Bankiol^ repgimo komisi
jos nariai yrą segami: L Mu
levičius, Ą. Petkus, B. Lacha- 
vičia ir S. P. Mažeika Pasi
rėdymas yra nustatyta nefor
malus, svečiai gali rėdytis 
kaip patys norės. Įžangos bi
lietus galima iš anksto gauti

Lithuaniąn Morning 
Club praneša visuomenei, 
rengiamas balius balandžio 3 
dieną yra atšauktas, nes įvyko 
nesusipratimas su svetainės pri
žiūrėtojais.

*

Kurie turite bilietus, prašo
mi pasilaikyti, nes jie bus geri 
laitam kartui, 
Winnema'k avė

Raila, 4839

Peopleg Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Tek Victory 4965 
STOGDENGYtfTfi

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

BRIDGEPORT KOOFING CO. 
3216 So. Halsted Stręet

Financial
Finansai-Paskolos

sių taksų

asesoriaus
Jptangiblc

Moterų prakalbos
BRIDGEPORTAS. —Prakal

bos, kurias surengę bendrai 
Lietuvių Moterų Draugiją Ap- 
švieta ir L.D.L.D. Moterų ko
mitetas kovo 24 dieną Mildos 
svetainėje, gerai pavyko.

Kalbėjo p-lč E. Mikužiujė už

PARENGIMAI
Liet. Moterų Draugija Apšvieti rengia 30 męių sukaktuvių 

vakarą, kuris įvyks subatoj, balandžio (Ąpril) 3 dieną 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St. Bus gražus programas, 
vakarienė ir šokiai. Įžangos bilietai 50c. Kviečia' publiką 
skaitlingai atsilankyti Rengimo Komitetas.

'A,.. ■

Kol gyvį, sveiki, p* 
silinksminkime!

Vis dažųiaų t$j$a nugirsti, 
kad iJąągąHs nekantriai jąnW 
zagariečių yą^arėbo, kurs įvyks 
ateinantį šęštądfenį p. Yuškos 
svetainėje. z

Sofija Ąmbraąitė nusipirko 
vakarėliui madnią suknelę, tą 
patį žada padaryti Aldona Nįr- 
pikąitč, Ona Ųžkųraitė ty ki- 
to^ žagarietės. Kostiumus pro- 
sija Ą&oiph Ramašaiiskas, Alex 
Niprikas, Albertas Ambrozas, 
Bruno įp Vytautas Povilaičiai 
ir kiti žągariečįąi jąųnųol|ąį.

Nors jau metų eilė praslinko, 
kai žagąrietė užkariavo Myko
lo Karčausko širdį, tačiau jis 
sako, kad šiame parengime su 
sayo Josephide rožių valsą šok
siąs. Julius Adomaitis, Buyy- 
dią, Rudauskas, K. Dąnta, M. 
Mąkaveckįenė, p. Pąųląųskįenč 
ir ąiĮė kfty Wpr
gi. P-Įos MU?
bepskienė vįsiieina šokėjams 
įteiks po gyvą rožę.
' Kaip žagariečiai, taip kaimy
nai tikpąi'.'iąnsiit.^ kad špkate 
Žagarėj, p. Kvedąrą sąlėj.

Ža-čių Plūgas.

SUSIRINKIMAI
■

Pamokos anglu kolbos
' QAT. —
įlomėli Hoųsę patalpose, 1831

Rąęine avenue, šiųjų laikų 
duodąmu pamokoj ąnglų kąL 
bos tokiems asmeųiips, kurie

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

Melrose Darko Kultūros Draugijos susirinkimas {vyks kovp 31 
dieną. Pradžią 7:80 vai. vąk., Ą. ProbasčUųs svpt, 2201 
Lake St., Melrose Park, III. Visi nariai malonėkite susi
rinkti ir atsivesti naujų nairių į Kultūros Draugiją {rašyti.rką tik atvykp į Ameriką ir.

reiškią, vos pradeda mokintisValdybą. . ’ ....
Liet.'Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks Sandaros svet., šios Icalboą..

ant antry lubų. 8U W. 3Srd St.. tredadienĮ. kovo 31 d. į;kvlečiami atsi,ankyti ir užsire. 
7:30 vai. vak. Visos narės malonėkite atsilankyti, nes yra j gistyueti pamokoms, kurios 
daug svarbių dalykų aptarti. Atsiveskite ir nauju narių, j yra duodamos trečiadienio va- 

Kvįečia Valdybą* (karais, pradedant 7 valandą.

ir norinčios Įstoti i šias klases

4 - ..i.

Iš Chicagos - Wash- 
ingtonan — Be Su

stojimo

American Airlines 
liniją paskelbė, kad 
dienį jos keleiviniai

lėktuvų 
ketvirta- 
lėktuvai 

skraidžios tarp Chicagos ir
Washingtono be sustojimo ke
lyje. Kelionė Užtruks 3 vai., 50 
minučių. •

inifril/ICt Siunčiam GėlesLUVtIKIo
■■■■ ....... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pa grabams
3316 Soi Halsted Street

Tek BOULEVARD 7314 .

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintieihs—V estuvėms— 

Bukietams—Laidotuvėms— , 
.Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5890

PETRONĖLĖ SHALVIENŠ, 
po pirmu vyru Pociene, po 

tėvais PetraitS.
Persiskyrė s,u šiuo pasauliu 

kovo 28 d., 12:20 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus puses ąmž., 
gimus Raseinių apskr.j "Girdiš
kių parap., ir miestely.

Amerikop^išgyveijo 35 metus.
Paliko ^ėhame nuliūdime 

vyrą Joną , ir sūnų Juozapą, 
marčią Marijoną—2 posūniu: 
Joną ir Benediktą ir podukrą 
Katriną ir brolį Juozapą Petrai
tį įr Rozaliją ir daug 
kitu giminių*. •

Kuilys paįąrvotąs 10654 So. 
State Street, Roselande,' Tel. 
Pullman 4043. laidotuves įvyks 
ketvįrtądianį, baL 1 d, 8:00 
vak ryto įšknamų į Visų šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėliopės sięlą, o iŠ ten bus nu
lydėta i $v4MazimierQ kapines

Visi Ą, j.Petronėlės Shal- 
vierišs g|Bwes, draugai ir pa
žįstami esat? nuo tošiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 'ir 
suteikti jai paskutini pątarria- 
vimą ir atsisveikinimą. •

Nulipdę liekame,
« X * tonjs-
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
c^ilpš, Tėl Yards 1741.

1,1..........*..... ............. .. ...........

FELIKSAS WASELAUSKI8 
.> Persiskyrė su šiuo pasauliu 

28 d. kovo, 1937 m., sulaukęs 
.pusės amžiaus, ąįmęs Rasei
nių apskr., Toliškių parap., 
Laukiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus;
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Petrą, 2 sesers, sunūs: 
Juozapą ir Antaną Roubas, ir 
dukterį Oną Numzes ir 2 
marčias Oną ir Josephiną Rou- 
ba ir švogerką Antaniną Kai- 

4riepę ir ąąug "kitų giminių.
Kūnas* pašarvotas., randasi 

4605 So. Hermitage Avė.
Ųaidotuvės įvyks Trečiadie

ni, kovo 31 d., 2:00 vai. po 
piėt iš J. F. -Eudeikio koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
Kapines.

Vįsi A .A. Felikso Waseleu- 
sko gimines, draugai ir pažįs
tami esąt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląįdotuvese ir su
teikti jam paskutihf patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Supus, sesers sunai dukterys 

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

Zenith 1937 Radis
stočių

Greitas ir lengvas pa 
' • gavimas visų

• Gražumas tono ir iš
vaizdos.^ Kaina

JOS. F. BUDFLK, Ine 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 7010
.   I HF—>**»■ .............  ....— —— I        

Paklausykite grąžaus Rądio programo Nedėlios vakare iš 
WCFL stoties, 970 kilocycles nuo 7 iki 8 vai. Dakare. 

s Ketvferęaįs WHfC, 1420 kilocycles nuo 7 iki 8 vai. vakarę.

a.

•U*

nuo

*29.50
'175

Didelę nuoląįdą duoda
me ant Jūsų ąepo Ęadip. 
Pamatykite tuos naujus 
Zenith Ra$io Bųdriko 
krautuvėje.

•i'J W <-> utį
'■''i.

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................. -...........  $5.75
EGG ..................... .......... $6.00
NUT ............................. $6.00
SCREENINGS $4.75

PRISTATYMAS MJESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

CLASSIFIEDADS

TON.

TON- 
TON". 
TON. 
TON.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1600.00 iki $5,900.00.

Praneškite Lithuapian Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, UI.

‘ AntoinobiUai
1934 FORD SEDAN — Radip 

ir šildytuvas $325.00.
NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street

Furaiture ^ixtures 
RjMgndai-Itamai

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

momis išlygomis. •/ ' /
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITŲRE 
5746 So. Ashland Avė.

Exchang e—Mainai

bituation VVanled
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO prie namų — 
pavienis. Suprantu visą darbą •— 
prašau kam reikalingas, greitai at
sišaukti. Turiu gerus pąliudymis.

3361 So. lo.we ; Ąyehųey<ji;V^

Help VVanted—Malė r
Darbininkų Reikia

MURO BUNGALOW, 6 kambariai, 
garažas, Marųuette Parke. Mainy
siu j biznio namą; Marųuette P.ar- 
ke, Clearlng ar Brighton Parke- 
Atsišaukite laišku, 1789 So. Halsted 
Street, Box 594.

Furnisbed Roomg
RENDON; . nau

jas bungalow, 1 blokas nuo gSt- 
viakarių, šviesus. Su valgiu .ar "be 
valgio. 4917 So. Kominsky AVė.

REIKALINGAS MATRACŲ GA
MINTOJAS, kuris yra patyręs ir 
pirmos klesos vyras. Atsišaukite 
7839 So. Halsted St. Torman Fur- 
niture Co.

REIKALINGAS VIRĖJAS paty
ręs — 3738 So. Halsted St.

REIKALINGAS PORTERIS — 
darbas ant visados. Smįth Palm 
Gardėn, '4177 Ąrcber Avepue. '

REIKALINGAS ANTRARĄNKIS 
duonos kepėjas. Patyręs duonos svė
rėjas. 3800 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS BATŲ TAISY
TOJAS. 2107 So. Halsted St.

PAIEŠKAU ŽMOGAUS kaipo ja- 
riitoriaus, kuris nusimano kūrenti 
boileri ir apie namų darbą, $5 j sa
vaitę, kambarys ir valgis.

Telefonas Normai 6902.
Help Wanted—FeniakT 

Darbininkių reikia

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

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, patyrimas, liudymas,. būti, 
savas kambarys, $7.00 pradžiai.

Kenwood 4662.

MERGINA NĄMŲ DARBUI be 
virimo, lengvas skalbimas, savas 
kambarys ir vana, $7.QQ.

Gracęland 7826.

PATYRUSI ŠVARI MERGINA 
bendram namą darbui — eiti na
mon — $8.00. Victory 1072. 

Business Chances 
PArd&diauį Bizniai

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

• - - t • • '■ - • ■

PARSIDUODA
GROSERNĖ labai pigiai 
sveikatos. Geras biznis. Kam reika
linga kreipkitės Paul

653 West 18th Street.

BUČERNĖ IR 
dėl ne-

Shauletis,

GERA BUČERNĖ ir GROSERNfi 
parsiduoda arba mainysiu ant vien 
grosernės arba taverno. Priežastis 
vyro mirtis. 1967 Canalport Avė.

SPECIALIS BARGENAS
PARSIDUODA MEAT MĄRKET 

Gera vieta—kas pirmas tas laimės. 
Pašaukite Telefonu Virginia 0671.

.  l,il^^B|bwiw4tįwliiiiįi.» II i    II.. ..I ■ ■■. n —.   

2649 West 43rd Street krautuvė 
ir flatas—$5,000, kreipkitės 4257 
rprtnnk Rnnd.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

SPECIAL BARGENAS
80 akrų fąrma W.isęonsin vaisti

nį su road house, gas station ir 
Tourists cabin ant State kelio “cor-. 
nėr”. Yra elektra, moderniški kam
bariai tinkami dėl dviejų šeimynų 
—bizųlųi ir ūkininkavimui. Biznis 
dabar išręilduotaš. Ant lengvo iš
mokėjimo. Priimsiu propertv mai
nais. 6040 Union Avė., Tel. Nor
mai 6513.

RENDON ŠVIESUS apšildomas 
kambarys Marųuette Parko apielin- 
kėj. 6437_ So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
_______  J .

6 ir 6 kambariai. Kaina
PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ frei- 

mas _ - _ ------------- -----
$1500.00. Tomas E. Casey, 641 W. 
Aąth.^tępet. .. - .

' PLATŲ * MURO NAMAS PO 
6 kainbąrius, furoišų apšildomas, 
naujai dekoruotas, greitam parda
vimui, pigiai. 2440 Pershing Road.

1 III  ................ I 'in III — UI ■ ... ’’*■ ' I '•■-•■■i- —

BIZNIO NUOSAVYBĖ
Tinka bile kokiam bizniui, 3121 

West 63-Čia gatvė — H bloko į 
^ius nuo Kedzie—2 aukštų plyti
nis Kudfnkas; krautuvė ir 6 kam
barių flata\ viršuj, Štymu ršildomas 
su aliejaus Šildytuvu beismente, 2 
karų plytinis garažas. Reikia greitai 
eash, kad patenkinti įpėdinius. Pil
na kaina $15,000—verta daug dau
giau. - !

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

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 80x125 Mar- 

quette Parko apylinkėj, kaina $875 
\Villow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S; MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avenue.

Hemlock 0800. i

MPANYPAUL M. SMITH and 
Real Estate, Loans and losurapc* 

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

4631 SO. ASK^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos SU J- Grish
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Socialistų Partija Pasisakė 
Už Farmer-Labor Partiją

NAUJIENOS, Chicago, III.
■................... - —-—................  , ............ I ............

iš jos New Yorko “senąją gvar
diją”), jisai šioje konvencijoje 
pasisakė kategoriškai už Far
mer-Labor partijos organizavi
mą. Su wisęonsiniečių parama 
jo rezoliucija buvo priimta'.

Nauja konstitucija ir
viršininkai

Už Velykini Siutą 
Šis Jaunuolis Už

mokėjo Gyvybe

r—*

Iš Žydų Respublikos

Savo specia’ėje konvencijoje, 
kuri pasibaigė šį pirmadieni, 
Chicagoje, J. V. Socialistų par
tija priėmė Normano Thomaso 
pasiūlytą rezoliuciją (su viena 
pataisa), kad Socialistų partija 
stoja už nepriklausomą darbi
ninkų klases politinį veikimą ir 
todėl pasižada remti “tikrą far- 
merių-darbininkų partiją.”

Rezoliucija, toliaus, liepia So
cialistų partijos nariams koo- 
peruoti (su kuo?) farmerių- 
darbininkų partijos organizavi
me tenai, kur yra palankios 
tam sąlygos. Organizuojant to
kią partiją, socialistai privalo 
kovoti už 'tai, kad ji leistų pri
sidėti prie jos Socialistų parti
jai, kaipo vienetui, arba bent 
kad paskirti Socialistų partijos 
nariai galėtų i ją stoti, kaipo 
asmens, su teise ginti savo prin
cipus.

Farmer-Labor partijos klau
simas iššaukė daugiausia ginčų 
konvencijoje. Thomaso rezoliu
cija buvo priimta tiktai po ga
na smarkių debatų, kuriuose 
pasireiškė žymus nuomonių 
skirtumai tarpe trijų srovių.

“Reformistai”, centras ir 
“revoliucionieriai”

Vieną srovę sudarė skaitlin
ga Milwaukee’s socialistų dele
gacija. Jos atstovai buvo, taip 
sakant, “dešinysis sparnas” su
važiavime. Wisconsino socialis
tai jau seniai išsprendė teigia- suskaldyti partiją, pašalinant miteto pirmininku' Skyrium iš-

nu prasme farmerių-darbininkų 
partijos klausimą: jie ne įtik 
pritaria tokios partijos organi
zavimui, bet jie jau yra prie 
jos prisidėję. Kartu su La Fo- 
llette’o progresistais, valstijos 
Darbo Federacija ir įvairiomis 
farmerių organizacijomis, so
cialistai yra įsteigę Wisconsine 
“Progressive Farmer-Labor Fe- 
deration”. Socialistų partija ši
toje federacijoje faktinai jau 
nebėra politiška partija, bet 
yra greičiaus lik švietimo ir 
propagandos organizacija.

Griežtai priešingi šitam wis- 
consiniečių nusistatymui pasi
rodė šioje konvencijoje vadina
mi “revoliuciniai socialistai”, 
vadovaujami čikagiečio Gold- 
mano. Jie pasisakė principialiai 
prieš bet kokią masinę darbi
ninkų partiją, atskirą nuo So
cialistų partijos. Jų vado lupo
mis, steigimas kokios nors Dar
bo partijos arba farmerių-dar
bininkų partijos buvoi pasmerk
tas, kaip “kriminalis” nusidėji
mas prieš “revoliucinio socializ
mo” principus, arba “beprotys
tė” (insanity).

Norman Thomas užėmė vidu
rinę poziciją. Jisai prisipažino, 
kad iki šiol, Darbo partijos 
klausime, jisai sakydavo “taip”, 
bet jo teigimas būdavo daugiau 
panašus į neigimą. Tačiau, 
spaudžiamas wisconsiniečių (ku
rie taip uoliai padėjo Thomasui

Negalėdamas ištrukti nuo po
licijoj nusižudė 

---------iįM-*: ■
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Maywoodo berniukas Clif- 

ford Hanthorn buvo 18 metų.
Tačiau “revoliuciniai socialis

tai” šitą Thomaso pergalę pu
sėtinai sugadino. Jie privertu Neturėjo tėvo. Neturtinga mo- 
konvenciją įdėti į Thomaso re- tina uždarbiavo pragyvenimui 
zoliuciją vieną paragrafą, kurio 
prasmė niekų budu nesutinka 
su Milwaukee’s socialistų nuo
monėmis.

šitoje “kairiųjų” pataisoje sa
koma, kad busimoje farmerių- 
darbininkų partijoje socialistai 
turės ne tik pasilikti atskira' 
politiška partija, bet kad ji. tu-

valydama kaimynų namus. 
Jaunuolis gerai žinojo, kad 
naujo siuto Velykoms jis ne
gaus: O to siuto norėjo. Kiti 
turėjo gražius drabužius. Jo-gi 
siutas buvo apiplyšęs, nudėvė
tas.

Neturėdamas - pinigų, ’ 
m.'olis bandė siutą gauti kitu

Universitetas Baud
žia 5 Studentus Už 

Literatūros Plati
nimą

Bandę sutrukdyti' General 
tors radio programų

Mo-

V. L. ZUSKIN

žymus SSSR dramos artis
tas. Jo meno gabumus bus ga
lima pamatyti pradedant penk- 

•i^u" tadieniu . Sonotone Teatre, 66

pa- 
stu-

Treciądienis, kovo ŠI, 1937
■ y-.—.. i n     .. 

Nori Pratęsti 3% 
Sales Taksų Rin
kimą Iki 1939 m.

Nuo gegužės šių metų mokes
čiai turėtų sumažėti iki 2%

pasiūlymų 
taksų rin-

įstatymą,

rėš farmerių-darbininkų parti- budu. Jis nuėjo į Charles Gol- 
jos viduje žvejoti narius savo lay rūbų krautuvę, 111 S. 5th 
partijai ir stengtis savo parti
ją padaryti “masine revoliucine 
Socialistų Partija, kad ji pa
ruoštų darbininkus social-revo- 
liuciniems veiksmams”.

Trumpai sakant, sulig šita 
Goldmano ir jos vienminčių pa
taisa, įsprausta į Thomaso re
zoliuciją, socialistai eis į FaT- 
mer-Labor partiją su tikslu su
sprogdinti ją iš vidaus!

Renkant naują nacionalį vyk
domąjį komitetą, kuris pagal 
naują konstituciją dabar susi
deda iš 12 narių ir 7 pavaduo
tojų, beveik visas vietas laimė
jo “kairieji”. Išrinkta šie as
mens: Devere Allen, Maynard 
C. Ęrueger, Max . Delson, Frau 
N. Trager, John Fisher, Ward 
Rogers, David H. H. Felix, 
Murray Baron, Albert Spragile 
Coolidge, Howard Kester. Ko-

avenue ir užsisakė Siutą. Da
vė $1.00 “ant fankos”, kitus 
prižadėjo atnešti vėliau. Bet 
sugrįžęs, atėjo ne su pinigais, 
bet su revolveriu.

Pasigriebęs siutą, 
pasileido bėgti. Bet 
ninkas jį pasivijo ir 
ėmė. Pasirodė ir policija. Ne
galėdamas ištrukti, berniukas 
atsuko revolverį’ į savo galvą 
r nusišovė.

, Jis gyveno su motina ties 
209 S. 4th avenuė.

East Van Buren St. Drama l . r * ‘
perstata žydų imigrantų gyve
nimą Bįrobidžano Respublikoj.

Iš federalio teatro 
vaidinimų

berniukas 
krautuvi- 
siutą at-

rinkta Thomas, vice-pįrmininku 
Hapgood. A

Svetimų kalbų federacijos 
naujoje konstitucijoje vadinsis 
“sekcijomis”. Partijos nariai 
mokės kas mėnesis i centrą po 
40 centų ir gaus už tai centrą-

1 '■* 1linį organą. —Rr. Ym■Rr.

; šeštadienį, balandžio 3 die
ną, pasibaigia perstatymas 
'muzikalus komedijos pavadin
tos “O, Say Gan You Sing?”. 

■Šis vaidinimas dabar eina 
Great Northern teatre.,

Chicagos universitetas 
skyrė “ppobacijai” penkis 
dentus, kurie sausio 29 bandė 
sutrukdyti General Motors ra
dio programą. Tas programas 
buvo transliuojamas iš- Univer
siteto Mandel salės.

Tuo laiku ėjo streikas G. 
M. dirbtuvėse. Penki baudžia
mieji studentai prie tos salės1 
durų platino socialistų ir ko
munistų partijos atspausdintą 
literatutą, nukreiptą prieš Ge
neral Motors. Jie -ragino klau
sytojus programo laiku sukel
ti triukšmu. •

Aiškindamas universiteto po
ziciją, viršininkas L. P. Smith 
pareiškė, kad tos dvi organi
zacijos nėra užregistruotos 
kaipo studentų organizacijos. 
Platindama tą literatūrą ir ar
dydami programą, studentai 
nusižengė prieš universiteto 
organizacijų taisykles.

“Good Old SiAnmertime” 
veikalo vaidinimas Blackstone 
teatre pasibaigia ateinantį šeš
tadienį. Kitas veikalas šiame 
teatre bus vaidinamas vardu 
'“The Lonely Man”.

Dar kurį laiką eis vaidini
mas komedijos “Mississippi 
Rainbow” Princess teatre, ku
rio visi vaidintojai ir Vaidin
tojos yra. juodveidžiai.

Beždžionė Brook- 
field Žvėryne Sun
kiai Sužeidė Sargą

Demokratų didžiumos lyde
ris Illinois legislaturoje Ben 
Adamowski įteikė 
prailginti 3% sales 
kimą iki 1939 metų.

Pagal dabartinį
nuo gegužės mėnesio šiais me

stais. mokesčiai turėtų sumažė
ti iki 2%. Bet Adamovvski tvir
kina, kad reikia dar 1% kolek- 
tuoti bedarbių šelpimo reika
lams.

Didelė, 300 svarų beždžionė 
Brookfield žvėryne per grotus 
pagriebė ir skaudžiai sumušė 
ir apdraskė sargą, Arthur 
Aitken. Jis ėjo pro grotus, neš- 

j damas beždžionėms maisto.

Profesionalai, ap- 
drauskite save ir 

savo vertybes
Yra labai daug atsitikimų, 

kad real estato, daktarų^ir ki
tų profesionalų raštines užpuo
la piktadariai, atima pinigus, 
sudrasko saugiąją šėpą ir pada
ro daug nuostolių.

Už $25.00 metinės mokesties 
tamstos galite apsidrausti nuo 
sekančių atsitikimų: apiplėšimo 
būnant viduj,., apiplėšimo gat
vėj, kidnaping, apvogimo sau
giosios šėpos (safe), apvogimo 
vertingų popierų ir sugadinimo 
rakandų. Kiekvienas iš čia su
minėtų atsitikimų bus apdraus
tas ant $250.00 tiktai už $25 ■ 
metams.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į “Naujienas,“ 1793 
So. Halsted St. Klauskite A. 
RypkeVičiaūs. /

Naujos Dalybos Laimėjimas Aukščiausiam Teisme -- Zintako Skandalas
‘ ...... . ----------------------------------------------
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UŽ NAUJĄ DALYBĄ —
Liberališkas Aukščiausio 
teismo teisėjas Louis Bran- 
deis, kuris parašė opiniją, 
paskelbdamas konstituciniu 
Frazier-Lemke farmų mor- 
gičių moratoriumo aktą.

SMARKI BEŽDŽIONĖ — Chicagos Brookfield žvė
ryno beždžione Mike, kuris skaudžiai sumušė ir sukan
džiojo sargą Arthur Aitken.

Naujienų-Acme Photo

] ZINTAKQ SKANDALO SVARBIEJI ASMENYS 
------------ ---------------- ------------------ ---------- -—-- ------------------------------------------------------------

bylos ■ džiurininkas, kuris 
liudijo tyrinėjimo komisi
jai apie vizitus jį alines ir 
kabaretus.'

Adu. Scott M. Hogan, ku
rio rankose, prieš bylai 
prasidedant, buvo F. V. 
Zintako bylos džiurininku 
sąrašas.

PRIEŠ — Konservatyviš- 
kas teisėjas Sutherland.

NUŽUDYTA — Veronica Gedeon, 20 metų amžiaus ar
tistų modelis, kuri buvo rasta pasmaugta New Yorke. 
Buvo nužudyta ir merginos motina ir Įnamis, Frank Byr- 
nės. Kas tris žmogžudystes papildė ir motyvai nėra ži
nomi. " , y

Naujienų-Acme Photo

IRGI ATŽAGAREIVIAI— 
Atžagareiviškas teisėjas Ro- 
berts (kairėj), kuris mini- 

mum algų akto klausime 
persimetė į liberalų pusę.
Dešinėj, kitas atžagareivis 
McReynolds.

MIRTIES SKLEIDĖJOS — Dvi revolverio kulkos, 
kelias dienas atgal Chicagoj nužudyto piktadario revol
verio. Kairėj, kaip kulka atrodo įsrigus į kūną. Dešinėj, 
dar neiššauta kulka. . Naujienų-Acme Photo

DĖL VELYKINIO SIUTO — Photodiagrama parodo 
ikaip jaunas Maywoodietis Flifford Hanthorn nusižudė 
negalėdamas ištrukti iš policijos. Jis bandė pasivogti 
siutą Velykoms.

1 : ’ ?• ■ . -

Nathan Hoff, aludininkas, 
kurio alinėse džiurininkai 
lankėsi traukdami alaus 
ir degtinės kiek širdis gei
dė.

. ........ .......................Į |-'<.........  .................... .. ■ .1 ■» 
Leo Fahey, Zintako bylos 
džiurininkas, kuris patvir
tino kitų liudymus apie 
“gerus laikus”, kuriuos 
džiurininkai turėjo.

Adu. Theodore J. Reinert, 
kuris yra įveltas į Zintako 
bylos džiurininku papirki
mo skandalą. Jis bus tar
domas.

William Kapustka, Jo ali
nėse džiurininkai linksmi
nosi kartu su F. V. Zin- 
taku, kuri jie išteisino už 
pinigų išeikvojimą.




