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Maištai Sukilėlių 
Eilėse

Lojalistai pietinėj Ispanijoj atsiėmė du 
miestus ir siekiasi sukilėlius apsupti. Rim 

ti maištai Ispanijos Morokoj.

laimėjimai seka vienas 
kitą. Nesenai aplaikę 
pergalių Guadalajara 

prie Madrido, kur, lo- 
nugalėjo italų divizi- 
privertė jas betvarkėj

* MADRIDAS, kovo 31.—Lo
jalistai 
paskui 
svarbių 
fronte, 
jalistai 
jas ir
bėgti, dabar tokiu pat pasise
kimu muša sukilėliu^ ir pieti
nėje Ispanijoje, sunkiame Cor- 
doba fronte. ,

Sukilėliai ten buvo pradėję 
veržtis linkui turtingų gyvsi
dabrio kasyklų, bet liko sumuš
ti ir dabar skubiai traukiasi 
atgal. Vakar vakare lojalistai 
tame fronte paėmė Alcarace- 
jos ir Villanueva dėl Duųue 
miestus. Sukilėliai padarė vi
są eilę kontr-atakų, bet tapo 
atmušti ir dabar traukiasi Es- 
piel keliu, palikę ant kelio daug 
ginklų ir amunicijos.

Bet lojalistai steigiasi be
leisti sukilėliams htšitraukti 
iki Espiel fortifikacijų ir ki
tos kolumnos eina iš Pozo- 
blanco atkirsti sukilėlių pasi
traukimą ir jutos apsupti. Toji 
kolumna jau užėmė svarbų Mi- 
rabueno kalną ir atkirto su
kilėlius nuo jų bazės Cordo- 
boj.

Paimta daug nelaisvių, dau
giausia maurų.

.Lojalistai vyrauja ore.
Kaip Guadalajara fronte, 

taip ir čia lojalistams labai 
daug padeda jų lėktuvai, ku
rie nuolatos sukilėlius bombar
duoja ir apšaudo iš kulkosvaid
žių ne tik pačiame fronte, bet 
ir toli užpakaly jo, nuolatos 
trukdydami pristatymą suki
lėliams ginklų ir amunicijos, 
taipjau ir prisiuntimą pagel- 
bos.

Dabar ne sukilėliai, bet lo
jalistai vyrauja ore ir tas ga
li nulemti patį karą.

Pirmiau lojalistų jėgos ore 
buvo labai menkos ir sukilė
liai galėjo nuolatos puldinėti 
lojalistus iš oro. Bet dabar ro
lė pasikeitė. Dabar vyrauja 
lojalistai ir nors sukilėliai tu
ri geras priešlėktuvines ka- 
.nuoles, negali prieš 
atsilaikyti.
• Lojalistai turi ir 
iresnius lakūnus, nes 
čiuose ore mūšiuose

x nugali lojalistai ir vidutiniškai 
ant dviejų lojalistų lėktuvų

sukilėliai praranda 11 lėktu
vų.
Franco gali padaryti dar vie

ną efensyvą.
PARYŽIUS, kovo \ 31. — Ma

noma, kad Ispanijo 
vadas gen. Franco yra pozici
joj padaryti dar vieną didelį 
ofensyvą, jei jo nesutrukdys 
maištai ir sukilimai • pačiose 
sukilėlių eilėse. Bet tas ofen- 
syvas bus jo paskutinis. Po to 
jis galės tik gintis iki bus lo
jalistų galutinai nugalėtas.
' ITALAI SIUNČIAMI MAL

ŠINTI SUKILĖLIŲ 
MAIŠTUS.

CASABLANCA, Franci jos 
Morokoj, kovo 31. — Iš pati
kimų šaltinių sužinota, kad 
gen. Franco labai susirūpinęs 
nepasiliaujančiais maištais ir 
sąmokslais Ispanijos Morokoj, 
iš kur prasidėjo sukilimAš ir 
pasiuntė į ten tūkstančius Ita
lijos kolonijalių kareivių mal
šinti sukilėlius.

(Tanžiro žinia sako, kad į 
Ceuta, Ispanijos Morokoj, 
skrido pats gen. Franco su 
tūriais savo štabo augštais 
rininkais).

sukilėlių

ŽIAURI 
ŽMOGŽUDYSTĖ

.?•. ė j y. .t v _ Ln.'Lž i '

Mari] n Thomas Smilh
YORK, KURIS PRISIPAŽI- 
mažu kišeniniu peiliu. Mer-

Ir Peilis
THOMAS SMITH, 18 METŲ AMŽIAUS, BUFFALO, NEW 

no vasario 9 d., nužudęs jauną merginą M^ary Eilėn Babcock su 
giną nužudęs, jaunuolis pametė jos kūną griovyje, miesto pakraštyje. Naujienų-Aeme Photo

Įtaria tėvą nužud 
žius dukterį, žmo 

ną ir Įnamį

Bomba merui

is- 
ke- 
ka-

italai liko 
visą Moroko ir 
maištus

sklaidyti po 
jie malšina 
mais ir areštais.

Jau 50 žmonių liko 
dyla ir 1,100 žmonių 
ta.

1S

šaudy-

susau- 
įkalin-

Italai siunčią dar 
40,000 kareivių Į

Ispaniją ‘
RYMAS, kovo 31. — Iš au

toritetingų šaltinių patirta, 
kad dvi Italijos savanorių di
vizijos, susidedančios iš apie 
40,000 kareivių, išplaukusios į 
Ispaniją laike pastarųjų kelių 
dienų.

Italija turi 
dar 100,000 
yra paruošti 
paniją.

Italija esą
rius visai nesijaučianti laužan
ti tarptautinį nesikišimo susi 
tarimą, kurį 
ir

sumobilizavusi 
savanorių, kurie 
išgabenimui į Is-

siųsdama savano-

' yra pasirašiusi 
pati Italija.

Užsimokėjo $100 
pabaudą

Prezidentas nori iš- 
naujo Įvesti mini- 

mum algas
WASHINGTON, kovo 31.— 

Prezidentas Rooseveltas vakar 
konferencijoje su laikraštinin
kais išsitarė, kad jis pritaria 
Įvedimui minimum algų ne tik 
moterims, bet ir vyrams.

Įvedimas minimum algų jau 
yra svarstomas administraci
jos, tik dar nepasiekė tokį laip
snį, kad tą klausimą jau butų 
galima iškelti kongrese.

Meksika protestuo
ja prieš Ispanijos 
nesikišima sutarti

: NEW YORK, kovo 31. < — 
Velykų dieną savo bute rasti 
nužudyti artistų modelis Ve- 
ronica Gedeon, jos motina 
'Mary ir įnamis. Pastarasis bu
vo subadytas, o motina ir duk
tė pasmaugtos. Motinos kūnas 
buvo pakištas po fovh,8 o riuo- 

’ga duktė gulėjo lovoj.
Juos užtiko motinos vyras 

Joseph- Gedeon, kuris su kita 
duktere ir žentu atvejo aplama 

’kyti savo buvusią žmoną . ir 
dukterį Velykų švenčių pro-

KIRKSVILLE, Mo., kovo 31. 
-— Vietos piliečiai renka dide
lį fondą atlyginimui už suse
kimą tų žmonių, kurie padė
jo bombą mero Gail Jacobs 
automobily. v

Bomba . buvo sujungta 
startavimo mechanizmu 
sprogo kaipjik meras savo 
Tažitljė  ̂^b^^/užstetūdtt4''
tomobilį.' Eksplozi j a suardė 
automobilį ir garažą ir patį 
merą labai sunkiai sužeidė.

su 
ir 

ga-

KANIBALIZMAS 
CHINIJOS BA
DO SRYTYSE

Mušeika prie dirbtu 
ves peršovė strei- 

kierį
CHICAGO.

!Stewart
prie 

Corp. 
Avė.,

Vakar 
Die Casting 

dirbtuvės 4535 Fullerton 
kuriose vienasiškilo riaušės, 

■streikieris liko peršautas ir^jo 
šovikas kompanijos mušei

CHICAGO. — Peter Stepha- 
nites, 34 m., 2914 E. 87 St., 
liko suimtas už važiavimą au
tomobiliu girtu esanti Teisė
jas jam davė pasirinkti arba 
'$100 pabaudą, ar 5 dienas ka
lėjimo. Bet Stephaniteš mielai 
sumokėjo $100 pabaudos, nes, 
kaip jis aiškino, priimdamas 
.kalėjimą jis butų netekęs dar
bo kaipo foremanas geležieš 

‘liejikloje^

MEXICO. CITY, kovo 31. — 
Meksika tautų sąjungai užpro
testavo prieš 27 valstybių pri
imtą nesikišimo į Ispanijos 
reikalus sutarti, kaipo pasto- 
jančią kelią Ispanijos valdžiai 
gauti pagelbą, kurios ji gali 
ir privalo tikėtis iš tų valsty
bių, kurios palaiko su ja nor
malius diplomatinius ryšius.

Geležies gamyba 
didėja

Maištai Morckoj numalšinti; 
110 sušaudyta.

TANžIRAS, kovo 31. — Pla
ktus sukilimo sąmokslas Ispani
jos Morokoj, iš kur pirmiau
sia ir prasidėjo fašistų sukili
mas, likęs užsmaugtas.

Sukilėliai labai greitai puo- 
Eė maištininkus ir 50 jų sušau
dė, o 1,100 įkalino. Sąmokslą 
padarė . aviacijos, karininkai, 
bet nespėjo jį įkūnyti, nes at
viras sukilimas turėjęs prasi
dėti tik balandžio 3 d.

Nustatyta, kad pirmiausia 
buvo nužudytas miegantis įna
mis, o paskui motina. Duktė 

;gi vėlai parėjo iš pokilio ir 
galbūt jau užtiko žmogžudį ir 
pati liko nužudyta. Suimta kef- 
i įtariami žmonės, bet juoĮs 
greitai paliuosuota, dėlei sto
kos įrodymų. '

Šiandie policija paskelbė už
tikusi tikrus pėdsakus ir iš
naujo paėmė tėvą Joseph Ge
deon kamantinėjimui. Dabar 
prokuroras paskelbė, kad iki 
ryto jis tikisi tėvą apkaltinti 
už žmogžudystę. Tėvo parodi
niuose jau pasireiškė didelių 
neaiškumų. Be to jis prisipa
žino prieš porą dienų aštriai 
susibaręs su savo buvusia žmo
na dėl palaidaus dukters Vero- 
nica gyvenimo.

PEIPING, kovo 31. —J Kani
balizmas pasireiškė bado sry- 
tyse Chinghua distrikte.

Milicijos komanduotojas pra
neša užtikęs puode virinamą 
sriubai mergaitės galvą ir su-’ 
rado, kad išbadėję valstiečiai 
nužudė dvi mergaites, jų kū
nus supjaustė į dalis ir mėsą 
pasidalino tarp savęs maistui. 
Komanduotojas surinkęs įro
dymui suvalgytų mergaičių 
kaulus.

Pranešimai iš Changtu sa
ko, kad kasdie badu miršta po 
.100 žmonių Hun ir Wushęn 
distriktuose Szechuan provin
cijoj.

riai’gi liko areštuoti.
Pasak policijos seržanto 

John Laurentis, streikierių su
sirėmimą* su streiklaužiais iš
tiko už' kelių blokų nuo dirb
tuvės. Streikieriai sustabdė 
automobilį, kuriuo dirbtuvės 
foremanas Frank , Kaisling, 49 
m^fr vežė du streiklaužius. Kai
sling išsitraukė revolverį ir 
'vi^ną streikierių, Ralph Mc 
Erai, 23 m., peršovė. Tada ki
ti streikieriai taip sumušė mu
šeiką, kad jis be sąmonės li
ko. išgabentas ligoninėn.

' ' ...._______________________________

Nori salų už skolą

T* 1

WASHINGTON, kovo 31.— 
Senatorius J. Hamilton Lewis 
pasiūlė senate, kad Franci ja 
ir Anglija atmokėtų dalį savo 
skolų, atiduodamos Jungt. Val
stijoms salas ir žemę St. Law- 
rence upės apielinkėje.

Jf.ORK.—kovo —
Plieno ir geležies gamyba 
Jungt. Valstijos^ pastaruoju 
laiku nepaprastai didėja ir bai
gia pasiekti 1929 m. laipsni, 
kada gamyba buvo pasiekusi 
savo čiukuro.

Neilgai tesidžiau
gė laisve

lojalistus
(Kita žinia sako, kad Ceu 

toj liko sušaudyta dviem at 
vėjais 110 žmonių).

daug ge- 
ištinkan- 
visuomet

Prašo paskirti $2,- 
200,000,000 bedarbių 

šelpimui

Ispanijos sukilėliai 
apšaudė Francijos 

laivą

Bando oro kelią į 
Naują Zelandiją

AUCKLAND, N. Z., kovo 31. 
—< Didelis Pan-American Clip
per lėktuvas atskrido iš San 
Francisco į Naująją Zelandiją 
bandydamas oro kelią paštui 
ir pasažieriams nešioti tarp 
jųngt. Valstijų, Naujosios Ze
landijos ir toliau į vakarus — 
Australiją, Indiją ir t.t.

Nedarbo apdrauda 
III. legislaturoje

ORHS.
te

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra-

< našauja:
Galbūt mažas lietus; nedi

delė permaina temperatūroje.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 40°.
Saulė teka 5:34, leidžiasi

6:14.

SPRINGFIELD, IU., kovo 
— šiandie valstijos senate 
ko įneštas administracijos 
tvirtintas nedarbo apdraudos 
bllius, einant kuriuo ir darbi
ninkai turės mokėti po 1 nuoš. 
savo algos Į nedarbo apdrau
dos fondą.

Soderstrom, liiinois Darbo 
Federacijos prezidentas sako, 
kad darbininkai kovos tokias 
biliaus sąlygas, nes einant fe- 
deraliniais įstatymais nedarbo 
apdraudą moka vien samdyto
jai. ?

31 
li

pa-

I WASHINGTON, kovo 31. — 
Miestų merų konferencija per 
New Yorko mėrą La Guardia 
'atsikreipė prie prezidento Roo- 
sevelto prašydama paskirti dar 
$2,200,000,000 bedarbių šelpi
mui Šiais fiskaliniais metais.

BAYONNE, Fraiicijoj, kovo 
31. — Ispanijos sukilėlių" ka
ro laivai apšaudę Franci jos 
laivą Cap Falcon, tikslu pri
versti jį pasiduoti kratai.

' Franci j a dėlei to pasiuntė 
sukilėliams protestą ir įspėji
mą.

Londono žinia sako, kad ir 
Anglijos valdžia pareikalavo iš 
sukilėlių pasiaiškinimo dėlei 
jų apšaudymo trijų Anglijos 
laivų.

Italija ginasi nebe- 
siunčianti kareivių 

į Ispaniją

RYMAS, kovo 31. — Pre- 
sos ir propagandos ministeris 
Dino Alfieri pareiškė užsienio 
laikraštininkams, kad Italija 
nesiunčia ir nesiruošia siųsti 
daugiau kareivių į Ispaniją. 
Girdi, Italija pildysianti nesi
kišimo susitarimą iki jį pildys 

‘.ir kitos valstybės.

kovo 31. — 
užtikusi tikrų 
su nužudymu 
Veronica Ge-

; NEW YORK, 
Policija sakosi 
pėdsakų sąryšy 
artistų modelio
deon, jos motinos ir jų Įna
mio. Dabar išnaujo yra ka- 
knantinejamas nužudytosios 
Mary Gedeon vyras, kuris ir 
užtiko žmogžudystę, Velykose 
atėjęs su savo duktere ir žen
tu aplankyti savo buvusią žmo
ną ir dukterį.

i TROY, N. Y., kovo 31. — 
Tyrinėjant nužudymą seno 
žmogaus ir bandant areštuoti 
užmušėją, liko peršauti valsti
jos policistai. Bet užmušėjas 
John Ireland vistiek liko areš
tuotas. Jis užmušė savo tėvą, 
o motiną numetė laiptais.

McALISTER, Okla., kovo 
31. — Trys moterys, jų tarpe 
viena' žmogžudė, perlipo 14 pė
dų tvorą ir pabėgo iš valsti
jos moterų kalėjimo.

1 Bet jos visai neilgai tesi
džiaugė laisve, nes greitai pa
darė fatališką klaidą ir išnait- 
jo atsidūrė kalėjime.

Jos išėjusios ant kelio susi
stabdė automobilį ir paprašė 
jas pavėžinti. Tai ir buvo jų 
klaida, nes automobiliu važia
vo kalėjimo viršininko padėjė
jas ir kalėjimo sargas.

WPA darbininkai 
streikuoja

NAUJAUSIA UNIVERSITETE

CLEVELAND, O., kovo 
— Mrs. Julia Bender, 36 
po 20 valandų kamantinėjimo 
prisipažino nužudžiusi kuju 
savo vyrą Steve, 42 m. Jis pa
reikalavęs perskirų ir ji bijo
josi prarasti 9 metų sūnų, - tad 
ėmusi ir užmušusi 
gantį vyrą.

savo

31. 
m.,

mi’e-

BERLYNAS, kovo 81. — 
Gen. Erie Ludendorff, pasižy
mėjęs pasauliniame kare kar- 
vedis, kuris pirmiau ėjo su na
ciais, bet 1931 m. su Hitleriu 
susipyko, dabar vėl suj juo su
sitaikė ir išnaujo patapo išti
kimu naciu *

NEW YORK, kovo. NEW YORK, kovo 31. — 
Iš jautimų George A. Bali iš 
Mūncie, Ind., šaltinių sužinota, 
kad Bąli, turtingas fabrikan
tas stiklinių “džiarų”, ruošia
si parduoti savo akcijas Swein- 
gen geležinkelių imperijoj ir 
įgautus $10,000,000 išdalinti 
labdarybėms,

KAUNAS. — Pereitą savai
tę Vytauto D. universiteto tei
sių fakultetas baigimo diplo
mus pripažino Petronėlei Alek- 
siunaiijei, Juozui Danilavičiui, 
Konstantinui Noreikai, Liubai 
Rozentalytei, Bronislavui Vai
čaičiui ir Jonui Varanavičiui. 
Paskutinieji du — ekonomis
tai, kiti — teisininkai.
/ Profesūros tarpe savo ver
tingumu ypatingą dėmesį at
kreipė Jono Varanavičiaus di
plominis darbas — “Lietuvos 
kiaulių ūkio ir jo produktų ga
mybos bei eksporto tvarky
mas”. šiek tiek pataisius, dar
bą norima spausdinti.

NEW . YORK, kovo 31. — 
Apie 2,000 WPA technikų su
streikavo prie Įvairių projek
tų. Pasak Architektų, Inžinie
rių, Chemikų ir Technikų Fe
deracijos, apie pusė jų paskel
bė sėdėjimo streikus. Ta Fe
deracija grūmoja paskelbti 
streikus ir prie daugelio kitų 
WPA projektų.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IK KITUR.

Ra tos prieinanJbs — 
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mingiausia Chieagai konvencija kai kurios vidurmiesčio gatves Čempionų turnamentaS

praeities
James Ctirtiss buvo išrinktas 

Chicagos meru dešimtais mies
to, kaip korporacijos, gyvavimo 
metais.

Jis buvo 
Weatherford, 
džio mėnesį

gimęs miestely 
Virginijoj, balan- 
1803 metais. Tu

rėjo akademišką mokslą ir pra
ktikavo advokatūrą pirm negu 
atvyko jį Chicagą

Curtiss buvo pirmas tikras 
politikierius meras C dcagoje. 
Jis, pirm negu tapo išrinktas 
meru, ėjo valstybės gynėjo, 
miesto, klerko ir ąltyermano par
eigas; be to, mėru tarnavo du 
terminus, Reiškia, politiniai 
džiabai jam pasidarė profesija.

Kovo 2 dieną, 1847 m. Cur- 
tis gavo 1,281 balsą ir tapot iš
rinktas Chicagos mėru. Gi du 
jo oponentai tuose rinkimuose 
balsus. Palyginus su šimtais 
tūkstančių balsų, kuriuos šian
dien gauna kandidatai į Chica
gos merus, anų laikų balsų 
gavo vienas 1,220, o antras 238 
skaičius atrodo buvęs nedidelis.

P-nas Curtiss buvo narys pir
mos Chicagos sveikatos tary
bos. Tas pareigas jis ėjo pirm, 
negu tapo išrinktas meru. Ir 
štai ta taryba 1835 metais ko- 
vai su cholera (apie kurią Chi- 
cagoj Aįgndien visai nebegirdi- 
me) nutalrė paskirti $2,000. Ta
čiau šitokia suma- išlaidų taip 
išgąsdino miesto tėtušius ir vi
suomenę, kad kovai su cholera 
skirtų pinigų visai nevartota.

Didžiausia ir gal but reikš-

įvyko 1847 m., liepos 5-7 dieno- keleto blokų plote tapo apšvies- 
mis. Ji yra žinoma, kaip River tos vakarais gazinėmis lempo- 
and Harbor Convention. Ap
skaičiuojama, kad šia proga 
Chicagon suvažiavo 20,000 žmo
nių, jų tarpe apie 10,000 delega
tų. Pirmą kartą savo gyvenime 
Chicagon atvyko kalbama pro
ga ir Abraomas Linkoinas.

Kaip galima iš konvencijos 
vardo spręsti, svarstyta Chicą* 
gos padėtis kaipo centro visai 
vidur-vakarių valstijų sričių. 
Svarstyta taipgi reikalas Jai j- 
repgti prieplaukas ir išvystyti 
susisiekimą su ja šalies upėmis. 
Svarstyta, be to, Chicagos at
eitis kaipo busimo didelio pra
mones- ir prekybos centro. Kon
vencija nužiūrėjo Chicagą kaip 
centrą didžiuho’ šalies ploto.

Na, o tais pačiais metais Il
linois legisiatura įgaliavo Chica
gą pravesti srutoms nutekėti 
dūdas ir, reikalui esant, jas tai
syti.' »

Policininkų skaičius taipgi 
■ padidinta nuo 7 iki 9 konštebe- 
lių, reiškia, kiekviename warde 
po vieną konštebelj.

CurtissAri antrą terminą ei
nant mėro pareigas, būtent, 
rugsėjo mėnesį^ 1850 metais,

mis. Sulig tų laikų laikraščių 
palyginimų, Chicagoj įvesta mo proga rengiama basketbo

Chicagos šimtmečio minėj n

Draiigas Perdaug 
Knarkė; Jį Pa

šovė

4343

No. 4343. IŠĖJIMUI sukenelė. 
elegantiška ir graži. Joje išrodysit 
plonesnė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20. 16-to didžio suknelei 
reikia 3Vi yardų 39 colių platumo 
materiolo, o su bolero švarku 1-1/8 
yąędo daugiau.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
tutę ^arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardąy 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 s 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted St.x ChiCRgo, 111,

NAUJIENOS Pattern Ųept.
1739 S. Halsted St, Chicago, IU.

čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pjuyzdį No-----------

Mieros__________ ? per krutinę

(Vardas fr pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

naktimis pamėgdžiojimas die-( l0 turnamentas balandžio 3, 4,1 
' 5, 6 ir 7 dienomis ir vakarais.’

St. Philip gymnastikos saięj, 
prie Jackson ir Kedzie gat- 
W

# Lošiai eis už laimėjimą gra-> 
žiu trdfėjų. Tųrnamente daly
vaus tik jauktai, kurie iš 

to savastis vertinta $236,842, o miau yra pąsižymėję kaip čern^ 
1847 metais ši savastis vertin- pionąi susikirtimuose su kitąjs 
ta jau $4,995,466.

Asmeninės savasties vertė 
buvo pirmą kaYtą apskaičiuota 
1841 metais. Ji tuomet siekė 
$39,726^ Q 1847 metais asmeni
nė Chicagos ^yveutejų savastis 
įvertinta suma $835,704.

Viso skolos Chicaga turėjo 
1838 metais $9;^96,54i» 1847
metais jos skala pasiekė $13,- dieną. Dėl įstojimo į turuamen- 

r 17D.89. \
Meras CurtisK pasitraukęs iš 

politikos, apsigyveno farmoj. 
Jis mirė rugsėjo mėnesį, 1859 
metų.

nos! 
1*1 .

Kuomet inkorporavimo me
tais, būtent 1837-tais, Chicaga 
priskaitė gyventojų 4,170, tai 
1847 metais jos gyventojų kie
kis siekė 16,859.

1837 metais miesto real esta- i

jauktais.

Turnamentas prasidės šeš
tadienį, balandžio 3 dieną, 1 
valandą PO pietų. Publiką kvie
čiama atsilankyti pažiūrėti lo
siu. >

Įstojimas jąuktų turnamen- 
tan užsidaro šiandie, kovo 31

tą reikia kreiptis adresu 17 N. 
Wabash avė. arba telefanuoti 
Dcąrboim 6914. 

■■i,,, r...W     ! , ■    b Į. -- „

metų 
2533 
mie-

Harvey Thomas, 59 
i^roomeris” namuose ties 
’Monroe Street, negalėjo 
/goti, nes kitas “roomeris” Carl 
Anderson perdaug knarkė. Pa
leidęs šūvį per duris, Thomas 
sunkiai Andersoną sužeidė.

R. and R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY 
įsteigta 15)20

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

1 3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

KUMPIAI įiETms
ir kiti Skanumėliai. 

Irgi parduodam Wholęsalę.
MLTICIMPORT CO.

$05 W. 19th Street
Tel. Haymąrket 3555

I,. ui Į.II„M»||>'U-: ............N  

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

«NAUJW08E” \BUICK 
/PONTIAC

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ

WFį«>ii

EKSKURSIJA
LIETUVON 

Gegužės 12 cL 1937 
CUNARD WHITE STAR LAIVU 

“AQUITANIA”
Skubinkitės su dokumentais ■ ir tuojaus užsi- 

sisąkykite vietą ant laivo.
Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 

o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą, 
Pamatysite Paryžių,, Berliną ir kitus miestus be jokių

x EXTRA IŠLAIDŲ!
220 svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas Vį|ša^^-K 

reikės primokėti po 4c užls-varą;
Laivakortės iš New Yorko į Klaipė d ą* Treči a’: kMS^Fvie-. 

na pusę $107.50^—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
. 1739 South Halsted Street

Milda Auto Sales
PIRMA ,IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

, GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
h > BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696 

DOMININKAS KURAITIS
.■n'-u-,.: ; SAVĮNINKĄS

F. BULAW ir K. SABONĮ $, Bendradarbiai

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

[1AUSIA IK DIDŽIAUSIA |< j 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

« F Eudeikis
LA IDOTU VIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairt'ield Avenue

Tel. I.AI AYKTTE 0727

T Yz 1 i | koplyčios visose
*—* 1*^ 11 Chicagos dalyse

Klausykite įuurų Lietuvškų radia progrąmų Pirmadienio vakarais^ 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties. (1420 K.)—Pranešėjas P. šąltiiųierus.

—    įįm^w— n i y... i  ——Ui    i i

Reikalaukite DEGTINES

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

90°
GALIMĄ GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Taylor
18 įnėnesių 

senumo

NATHAN KANTER

Mrs. Artelia K. Jarusz 
“ Physical Therapy 

- - and Midvri'fe
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 

M tie blaflkets ii* tt. 
g Moterims ir mer- 
J girtoms patari- 

• mai dovanai.
.......... įimiU ................... ..

ADVOKATAI

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. ĖAIRFFELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of'sas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Cęntyral 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarute nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RodrtfelI 2L 
Telephone: Republic 9723

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Weutworth 6330 
Ręz. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

x 6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus serędomia ir Subatomis.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe A^e. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Rąpm 737

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

Gyv. vieta t 5733 Crandon Avenue 
Namų Tel.' — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

MarųueHe Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vak vakarę j’r nagai sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

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

ilk. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 •

Namų Tel.: Prospect 1930

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-o-10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarty

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEI/IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ąrti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Riti Lietuviai Daktarai

GERA MALEVA - GEREN1S DARBAS
Gera maleva,vtinkamai užmalevota, mažiau išsipustjna ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiarės Helman malevDs, Ir kainos 
nebrangioj, o stakas visada pilnas.

VĮoore’s mąleva; 30 šipalvų, gal. ........................... $l»Sb
Specialė malevą, 16 spalvų, gąl.  .................................. 97^
Var^ish gab... .......     950
Grynas baltas^enaiuel, gal. ...............      $1.39

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

ir brangiau.

HELMAN I’AINT STORE
. 1411 So. Hafeted Street. Tel. Canal 5063

ų.—tl mi.1.1 n.ii.i.'   ...... I , ■ I .1...... ............... ! I. ...I. .   — *

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, t
Cicero ,

Lietuvių I
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambųlance 
K Patarnavi- 
A mas Dienų 

■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

į, mį, . ................ ..,.i t i iii,, fi,.,!., y,... . į...,.,.... ■)-" I... ."J—

LACUAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place PŲone Canal 2515
SKYRIUS! 42-U Kast 108th Streęl. Tel. Pullman 1270
—................ .. ' ...................... ......... .................................................w ....... .

S. P. MAŽEIKA
3319 įituanicą Ąvenue 1 > Phope Yards 1138

Į .M...*....... .m I .1... I !■*■> III     '■»■ ................ m,.! ,1,.     I . ■!, M.; ■■yi.bii Iii I«I ||» ■'■iwi~

J. LIULEVICIUS
4348 So. Californią Ąvenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS '
3307 Lituanicą Avenue , Phone Boulevard 4139

" ' ■ ■■ ........................... ! ........................I i ■ ■ .................... ! . I.  ..................... ..

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

Boulevard 4089

111 .............,ą. . ........ -t—..— » ■" T-r..............

A • ■

3354 So. Halsted Street

I, J. ZOLP
1646 Węst 46th. Street Phonęs Boulevard 5203 z
l f -T'! "■   '"*         * ................ II <1 ■ III i,  I   ..I I » . I . .

; S. M. SKUDAS
718 West 1811t Street__ _ Phone Monroe 3377 ,

EZERSKIS IR SŪNŪS
1073,1 S. Mielligan Avė. Tel. Pullman 5703

Z*.
LIETUVIS

Optonietrically Akių Speęialista*
Palengvina akių įtempimą, kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteminm, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Irmuose egzaminavimas daromas su 
etektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyįa atkreipiamą į mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

i Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARlŲf GYDYTOJAS

. Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivai Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuvėAfišas ir
756 West 35th Street 
kampas Halstęd S t. 

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

LIETUVIAI
gydytojai ik DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos my» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. / 
y Tek Boulevard 1401 l

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 

Nedaliomis p°gal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107 - 
.. .. .-r—  . w. ■,'   i i ,m į. w     ■ ■ ■

^arsinkitės “N-nose”

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija, .

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and surgeon 

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

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

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

DR. A. J. MANIKAS
' PHYS1CIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virgiuią 1116

. Valandos: 1—3; 7—8:80 p.p.
Office & Residence 2519 W, 43rd Si

Tel. Lafayette 3051
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trcčiadieityąis i» 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė..
Tel. Lafayette 8016

» , I..I I 11 u > I ...^į. II... .................

KITATAUČIAI /
DR. HERZMAN

* IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žlųomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

‘ ’ Gydo staigiąą ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ruy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijoą telefonai: 

Superlor 9454 ar Cęntrąl 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880
........... .......... " ........................... ..... ..... ...............

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

O,fi$o valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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CLEVELANDO i ŽINIOS
KENTĖJO 40 METU 
NUO UŽKIETĖJIMO

MIRĖ JUOZAS JUŠKA. — BANKO TARNAU
TOJAMS SUTRUMPINO DARBO VALAN
DAS. — PASAKAITĖMIS BOVIJA. — LIE
TUVOS SPORTININKAI. — KITI LAIKAI, 
KITOS DAINOS.

Mirė Juška
Šiomis dienomis mirė Juozas 

Juška, 7600 Melrose Avė. Jis 
buvo 49 metų amžiaus. Palai
dotas liko su bažnytinėmis ap- 
eigomif;. Kūnas buvo išlydėtas 
iš šv. Jurgio bažnyčios. t

Sutrumpino darbo 
valandas -

Clevelando bankai savo tar-

Susimaišė
Čalis iš Dirvos, matyti, men

kai tenusimano apie politiškas 
'partijas. štai savo gazietoje 
jis praneša, kad į majoro vie
tą kandidatuosiąs teisėjas 
Frank J. Merrick, kuris esąs 
republikonas. Tuo tarpu kiek
vienas clevelantis, kuris nors 
šiek tiek domisi politika, ge
rai žilio, kad teisėjas Merrickvuc vviaiiuu uc*iiiuu oavu 

nautojams sutrumpino/ darbo'^ra demokratas, o ne repub- 
valandas. Per dieną jiems teks ikonas.
dirbti vieną valandą mažiau. Į? Qa| baliui ir bus pravartu 
Dabar bankai atsidaro 9:30 į Washingtoną nuvažiuoti: gal 
vai1, ryto, o užsidaro 2:30 vai. nuvažiavęs ten jis išmoks at~ 
popiet.

Vėl ieško medžiagos 
pasakaitėms

Gedimino kavalierius čalis 
nebežino nė ką savo laikraš
tyje rašyti. Skaitytojus jis 
bando visokiomis pasakaitė
mis, kaip mažus vaikus, nubo- 
vyti. Kai grįžo aplankęs Lie
tuvą, tai per ištisus metus dė
jo savo vaikiškus aprašymus.

Dabar jis pasibaudė važiuo
ti į Amerikos sostinę, Wash- 
ingtoną. Apie tai jis visą lai
ką skambina savo laikraštyje: 
kaip jis ten važiuos, ką ,ma- 
:ys ir ką aprašys. Tačiau ga
lina. iš anksto sakyti, jog jis 
lesugebės tiksliai aprašyti to, 
<ą ten matys. • Ir štai kodėl: 
iis neįstengė aprašyti to, ką 
Lietuvoje matė. Ten jis mate 
žargstančius ir skriaudžiamus 
larbininkus, bet apie tai ne 
pi-gu. Nėra mažiausios abejo
jęs, kad girdėjo iš žmonių nu
siskundimų, jog valdžia juos 
paudžia ir persekioja. 'Bet 
lieko ir apie tai nerašė. Rašė 
ik, su kokiais aukštais ponais 
crbatą ir kitką gėrė.

Apie Washingtoną, žinoma, 
is dar mažiau sugebės para- 
yti. Gal tiksliau bus pasakius, 
og jis parašys labai daug, ta- 
iau jo raštuose nieko vertiu- 
'o nėbus. O jo naivus paste- 
lėjimai ir nusistebėjimai tik
ai nebus įdomus.

skirti demokratus nuo reptib- 
likonų.

Lietuvos sportininkų 
belaukiant

Kiek teko nugirsti, tai Lie
tuvos sportininkai Clevelandą 
aplankys liepos 25 d. Taigi ta 
proga gal butų ne pro 
daryti mažą pastabą 
tui.

šalĮ pa- 
komite-

turėtu v 
poneliai 
Iš pra-

Būtent, komitetas 
žiūrėti, kad kai kurie 
negalėtų savivaliauti, 
eities mes žinome, kad tas sa
vivaliavimas neišeina ant ge
ro, — jis tik visų darbą demo
ralizuoja.

Mirė Jurgis Juškaitis
Kovo 12 d. mirė Jurgis Juš

kaitis. Palaidotas liko su baž
nytinėmis apeigomis. Velionis 
buvo apie 54 metų amžiaus. 
Matyti, buvo neturtingas, nes 
teko parinkti aukų laidojimui.

Velionis Clevelande išgyveno 
25 metus.

Šiomis dienomis mirė Juozas 
Juodišius, , Lietuvių svetainės 
dženitorius. Jis buvo jau seny
vas žmogus, — turėjo 72 me
tus amžiaus. Palaidotas liko 
su bažnytinėmis apeigomis.

Velionis Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų.

Ypatinga taktika
Manau, kad visi, esate gir

dėję pasakojimą apie aną žy-

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

< ap IIIIDIDI/O TAS ORIGINALES15C DRESES
(IR TUKSTANCIUS DAUGIAU!) 

Perkant kitų $1, $2, $3, ar $4 vertės dresę 
už tiktai 99c, $1.49 ar $1.99!

RYTOJ — PENK
TADIENĮ, 9 V. R.

3000 Drabužių!
Originale Vertė Nuo 

$1.00 iki $4.00!
Visi šio sezono išdirbiniai ir spalvos 
—ir styliai visiems jvykiams! > Yra 
daug suteptų ir lengvai gadintų—bet 
visos dresės TAI BAISUS BARGE- 
NAS. ATEIK ANKSTI!

DRESĖS
Svertas šilkas, acetates, rayons, 

Į novelty medžiagos ir bovelnos, 
įskaitant formales, parių, popie
tinių, išėjimo ir biznio dresės 
ir dėvimus sijonus. Mieros mo
terims, merginoms ir vaikams. 
Daug po vieną iš rūšies. Mieros 

į nuo 14 iki 20 ir storoms 3-se 
i dideliose grupėse. Styliai pa- 
Į veiksle.

♦ PLANAS
1 GRUPĖ
Pirma Dresė šioj grupėj .... 99c 
2-ra dresė ........... ........ .
2 GRUPĖ
Pirma dresė šioj grupėj
2- ra dresė ................. .
3- čIA GRUPĖ
Pirma dresė šioj grupėj
2-ra dresė .....................

150
$1.49
150
$1.99
150

“Per 40 metų, maldavau pa$tove- 
snios pagelbos nuo užkietėjimo ir 
jo piktų pasekmių. Galų gale, aš pa
bandžiau Kellogg’s ALL-BRAN. Nuo 
to laiko (veik prieš 10 metų), aš 
nesu ėmusi jokių vaistų. Buvau svei
ka ir visiškai laisva nuo užkietėji
mo.”—Mrs. L. H. Kendig, R. Ę. D. 
No. 2, Lancasterr Penna.

Neleisk i 
suardyti savo gyvenimo, 
nubaigti saugiai, nevartojant vaistų, 
kurie greitai netenka savo įtakos.

Valgyk Kellogg’s ALL-BRAN tik 
po du kupinu šaukštu kasdien—su 
kiekvienu valgiu rimtuose atvejuo
se. Paduok kaip javinius su . pienu 
ar vaisiais, arba kepk pagal gard
žiuosius receptus. ALL-BRAN 
geria daugiau negu dvigubai 
svorio vandeny, ir 
atmatas, kas yra t galvos gė 
nuovargio ir rimtų ligi) priešas

Vitaminai B, ką turi ALL-BRAN, 
gelbsti sustiprinti žarnas. Pirk ALL- 
BRAN nuo savo groserninko. 
logg in Battle/ Creek garantuo

paprastam užkietėjimui 
— ---- Tą J gali

su- 
savo 

švelniai išvalo 
ima, 
itimi.

Kel
tas.

dalykas buvo toks, 
metu žydui 
mišką, kuriame 
taikydavo plėšimų. Kaip
ma, baimė turi dideles 
Taigi ir žydui tamsoje 
rodė, kad štai netoliese

dą, kuris gąsdino plėšikus. O 
Nakties 

reikėjo eiti per 
dažnai pasi- 

sAko- 
akis. 
pasi
stovi

razbaininkas. žydas iš baimės 
nebegalėjo nė pajudėti. Tačiau? 
vėliau jis susigriebė ir pra 
jo razbaininką gąsdinti. Uis 
movė ant vienos rankos kępu- 
rę ir sako: “Ui, mes esame du 
ir tavęs nesibijome!” Nesu
laukdamas jokio atsakymo, žy
das ant kitos rankos užsimovė 
ermolką, ir vėl pradėjo gąs
dinti. Girdi, mes jau esame 
trys. '

aIč-
ižsi-

ak-Sakoma, kad žydas visą n 
tį gąsdino menamą “razbainin
ką”, kol pradėjo aušti. Kai pra
dėjo aušti, tai jis pamatė, jog 
miške jokio razbaininko nebu
vo: razbaininku jis palaikė 
meduką.

Panašiai darų >ir < mpsų ča
lis. Dirvos Nr. 12 jis irgi, kaip 
anas žydas, giriasi Savo gai
lingumu ir mauna ant rankų 
kepures. Girdi, pereitą vasąrą 
tautininkai turėję savo suva
žiavimą ir nustatę savo veik
lai planą. O tie planai esą tie
siog milžiniški.

Giriasi jis, kad tas tauti
ninkų suvažiavimas prisidėjęs 
prie to, kad SLA likusi iš ai- 
kyta tautiška pozicija. Tautiš
koji spauda dabar esanti bai
siai galinga. Jokios sroves 
spauda su ja negalinti susily
ginti.

Sakoma, kas savo tavoro įne- 
giria, tą iš turgaus veja 
čiau vis dėl 
šiokis tokia nhosaikumas. < 
gu tas mizernas tautininkų 
važiavimas butų įvykęs 
Clevelande, tai čaliukas g; 
tų blofinti. Bet dabar‘ suvažia
vimas įvyko Clevelande, kur į 
kongresą ir SLA seimą buvo 
suvažiavę keli šimtai žmonių. 
Tie žmonės gerai žino, kad tau
tininkų suvažia/vin\e dalyvavo 
tik šiaip sau piliečiai. Jie ne
buvo jokių organizacijų atsto
vai, todėl ir negalėjo' kalbėti 
organizuotų žmonių vardu. Be 
to, mes visi žinome, kad tau
tininkai savo organizacijų ir 
neturi.

Pravartu dar 
prisiminti.

s [ . . j '

nas, o ne kurios 1 nors vienos 
grupės.

Gedimino kavalieriaus santy
kiai su p. Tysliava tikrai įdo- 
nųs. Nelabai seniai jis ugni
mi spiaudė prieš Tysliavą ir 
meldėsi, kad Vienybė pakraty
tų kojas. Tąsyk Tysliava jam 
buvo vaikiškas ir elgėsi taip, 
kaip Lietuvos piemuo.
’ Dabar jau visai kas kita: 
Tysliava pasidarė labai didelis 
žmogus, kuris daug apie tau
tiškumą išmano. O tai atsiti
ko labai paprastai: Tysliava 
pagyrė Gedimino kavalierių, 
tad pastarasis irgi tuo patim 
atsilygino, žodžiu, ranka ran
ką mazgoja, kad abi butų “tau
tiškai” baltos.

čaliui labai nepatinka, kad 
Joną Jarų kažkoks vėjas nu
pūtęs pas “Naujienas” ir “Ke
leivį”. Girdi,, Jarus jau tiek 
vįsidrąsinęs, jog net prieš Lie
tuvos valdžią rašąs.

Į tai galima štai kas pasa- 
,kyti: Jarus visokiais čaliuko 
blofais nenori tikėti. Juo la
biau, kada tie blofai einą jau 
labai toli. Pavyzdžiui, čaliukas 
grįžęs iš Lietuvos prasitarė, 
kad visos teisybės apie Lietu
vą jis negalįs rašyti. Girdi, tie 
“asilai” visvien nesupras. To
dėl savo kelionės aprašymuo
se jis ir pradėjo fabrikuoti vi
sokius blofus, kad galėtų pa
sigerinti Smetonos valdžiai. 
Pagaliau man yra gerai žino
ma, kad “kavalierius” dažnai 
mano vienaip, o rašo visai ki
taip. kiškus daiktas, kad tai 
iis daro tam tikrais sumeti
mais. f

Del visokių “vėjų” patarčiau 
“kavalieriui” nesirūpinti. Jarui 
darbo žmogaus reikalai visada 
buvo artimi prie širdies. Kur 
tie darbo žmonės negyventų, 
jis visada yra pasirengęs kiek 
galėdamas juos paremti.

Lietuvoje darbo, ^žmonės yra 
labai išnaudojami.^ Jų būklė

■ T '?’ 'u1' ” ' ■: ’ > ’ . ' ; ■ ' . ' - ■ į,

' ' ' ;

yra tįkrai sunki. štai kodėl 
Įiek man, tiek daugeliui kitų 
rupi, kad tie žmonės butų tin
kamiau aprūpinti ir mažiau 
vargo turėtų. Juo labiau, kad 
tie “vargo pelės” daugeliu at
vejų /yra musų broliai, musų 
gimines!

t , >
Jeigu valdžia nesirūpina sa

vo piliečiais, tai ji verta yra 
jnerkimo. Tačiau smerkti val
džią dar nereiškia smerkti 
kraštą. Lietuva juk nėra Sme
tona!

Tie dalykai yra tokie papra
sti, kad tiesiog nebūtų reika- 
o apie juos ir kalbėti. Taip, 
nereikėtų ’ apie tai kalbėti, jei
gu “kavalierius” 15 ir jo vien
minčiai butų tiek sąžiningi ir 
nemaišytų tų dviejų dalykų. 
Bet ką tu jiems padarysi, ka
la jie su padorumu visai ne
nori skaitytis.

Piknikų sezonas
Netrukus prasidės vasaros 

parengimai, atseit, bus rengia
mi piknikai. Organizacijos ver
tėtų jau dabar pasigarsinti ir 
tuo būdu išvengti konfliktų ir 
nemalonumų. .Kada vieną ir tą 
pačią dieną įvyksta dviejų or
ganizacijų parengimai, tai nuo 
to nukenčia abi organizacijos. 
'0 ypač jei tos organizacijos 
yra artimos ir remiamos maž
daug tos pat publikos.

. — Jonas Jarus.

Budriko Programas
• s . . !

Velykų dienoje teko gėrėtis 
labai įdomiu programų iš sto
ties WCFL, nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro, kurį patiekė Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, Chiea'goje, 3417 S. Hal
sted Street.

Programas, kaip tinka šven
tėm, pradėta su sveikinimais ir 
sutartine giesme “Linksmi die
na mums nušvito.” Toliau sekė

v,La- 
reikalingas ir 

ei-
su- 
ne 

ilė-

Lietuvių 
kiek man žinoma, jie dar 
iki šiol nepasirūpino su 
taine atsiteisti...

ir štai kas 
Vadinamieji tauti

ninkai laikė savo susirinkimą 
svetainėje. Račiau, 

ir
sVe- 

Aš manau, 
jog visi su manimi sutiks, l^ad 
toks jų elgesys garbės jiems 
nedaro.

O dabar 'apie jų “galingąją 
spaudą”.

Apie tą jų “galingąją spau
dą” tiesiog juokai ir kalbėti. 
Reikia atvirai pasakyti, kad 
tos spaudos įtaka yra visai 
/menka. Pirmiausia jų laikraš
čiai turi visai mažai skaityto
jų. Išimtį, žinoma, daro Tėvy
nė Tačiau kokia teise tie nn-

puikus duetai p-lės Jadvygos 
Gricaįtės su Louis Tenzi ir taip 
pat p. Tenzi su 
Didžiulė Budriko 6

ra', irgi šauniai
gražių numerių.

Apie Makalus galima tiek pa
sakyti, kad jie visados būna gė
rį ir įdomus, tad ir ši sykį jie 
paliko gilų įspūdį.

Beje, kitas puikus Budriko 
programas būna ketvęrgais, nuo 
7 iki 8 vai., iš Cicero stoties 
WHFC. Klausysimės.

—Adomas.

S. Rimkum, 
radio orkest- 
išpildė keletą

Mt. Greenwood
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 178 kuopos susirinkimas 
įvyksta balandžio 4 dipną, 1 vai. 
popiet, F. Zilinkso svetainėje, 
3244 West 111 Street.

Kviečiami visi nariai atsilan
kyti į susirinkimą. Yra svarbių 
reikalų svarstyti. Tarp kitko 
bus iškeltas klausimas įrengimo 
mokyklos jaunuomenei su išdės
tymu lietuvių kalbos, mokinimo 
dainų, vaidinimo, suorganizavi
mo bolei svaidyti jaukto, e te.

Praėjusiame kuopos susirin
kime prisirašė keturi nauji na
riai. Ateinantį susirinkimą bus 
įrašyti du nauji nariai. Taigi 
gausime šešis naujus narius. 
Reiškia, kuopa turi kuo pasigir
ti šių metų narių sąrašuose.

Gerbiami nariai ir narės, at
eidami atsiveskite naujų naYių 
ir turėkite naujų sumanymų 
kuopos ir viso Susivienijimo ge
rovei.

—Kolonijos Korespondentas

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS.

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 
~ Kelionę j Kauną.

7 DIENŪS Į LIETUVĄ
ANT

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD I®1
130 W, KANDOLPH ST., CHICAGO

GERKIT TIK GERA alų'

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

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

2415 West 64th Street

.....................—M.........■■■■■—■..... ......................  M

Eik Lewis Madų keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo. 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

CMl '39-60
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $ <
Sąlygos I SAVAITĘ ■

DR.O’CONNELL
232 SOUTH STATE ST.

f . ■ . .."'i. -2 " ■ ‘ i 

760 Madison St.
3234 Madi.on St.
4002 Madlson St.
2567 Milwauke« Ar.
4002 IfvIm Parlc

EVES/TILL L

6320 Cottaga Grava 
6240 S. Halsted 
4619 Broadvay 
3138 Lincoln Av. 
6350 N. Clark St. 

9—CLOSED SUNDAY

Tel. BOUlevard 4552

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

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

ŠEIMININKE,

SUSTOK
SAVO 

SVEIKATA 
ARDŽIUS!

NORGE
Jūsų Skalbimo Diena Bus Malonumas, 

O Jūsų Baltiniai bus Dešimtį Kartų 
BALTESNI ir ŠVARESNI

NORGE Skalbykę Galite Imti Lengvais Išmokėjimais

2-jų Dalių
PARLOR SETAS

Pirkite Lengvais Išmokėjimais

ROOSEVELT
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Hitleris ir Stalinas
j. > f!

Stambieji Vokietijos pramonininkai ir “reichsweh- 
ro” (reguliarės armijos) vadai pereitos savaitės pabai
goje atsilankė pas Hitlerį ir įrodinėjo jam, kad Vokie
tija turinti pakeisti savo užsienių politikų.. Jie sakė, kad 
laukti nusileidimo iš Francuzijos pusės negalima, ang
lai taip pat yra pasiryžę užkirsti kelią “nacių” ambici
joms. Tai vienintelė išeitis “trečiamjam reichui” — tai-, 
kytis su SSRS! i

Susitaikę suz sovietais, vokiečiai, viena, galėtų gau
ti Rusijoje maisto produktų ir žaliavų savo pramonei; 
antra, rusai padėtų Vokietijai atgauti savo prarastas, 
teritorijas. O jeigu nebus susitaikymo, ir Vokietija pa
siliks izoliuota, tai jos ekonominė padėtis tolyn eis vis 
blogyn ir žmonės, nepakęsdami didėjančio skurdo, galų 
gale, sukils prieš nacius.

Ar, yra galimumo, kad Hitleris šitą pramonininkų 
ir generolų patarimą priims?

Antra vertus, ar sutiks su Hitleriu taikytis Stali
nas? ;

Bus .ne pro^ šalį ^a; šįtųos\ik|aųsiiųhs ^ągyildpn.^i.

Vokietijos fiureriui, iš tiesų, darosi riesta, žmonės, 
kurie akyliai seka tarptautinę politiką, jau pastebėjo, 
kad pastaruoju laiku jisai ne taip karingai skerečiojaši, 
kaip kad būdavo pirmiau. Sakysime, Ispanijos kare, 
apie vokiečius jau nedaug tegirdėt. O dart tik kelios sa-j 
vaitės laiko atgal Berlynas labai begėdiškai kišo savo 
nosį į tą karą.

Naciai norėjo įsigalėti ispanų Morokoje, kuri yra 
labai turtinga variii ir geležies ruda. Jie rengėsi tenai 
išsodinti didelę armiją. Bet apie tuos Berlyno planus 
patyrė Francuzija. Ji pakėlė triukšmą, o valdžia tiesiog 
pagrasino vokiečiams ginkluota jėga — ir pasiuntė į 
Viduržemio jurą karo laivyną.

Hitleris buvo priverstas tų savo užmačių atsižadėt, 
ir Ispanijos karas nuo to laiko jam, matyt, pasidarė 
“neįdomus dalykas”.

Kitą smūgį naciams uždrožė Anglija. Apie tai \savo 
labai turiningame straipsnyje rašė musų, specialis ko
respondentas Para Bellum (“Europos Politikos Aistroj 
Aptilsią”, Naujienose^ kovo m. 30 ir 31 d. d.).

Tas “Naujienų” korespondentas sako:
“Vokiečiai kelis metus iš eilės savo pramonės 

reikalams, o ypač ginklų gamybai, plieną, geležies 
fu^ą pirko pas švedus ir dalinai Franctižijoje iš 
Elzas-Lotaringijos.

Bet Anglija, pasiryžusi sustiprinti savo arrtii- 
“N.” Red.),

te

ja (dar labiau, žindma, karo laivyną.
beveįk visus plieno išteklius užsakė iš švedų. Su
prantama, švedams daug maloniau turėti prekybi
nius reikalus su visais atvejais finansiniai stipria ir 
pajėgia valstybe, negu su vokiečiais, kur valiuta 
krašte krinta ir tik dirbtinomis priemonėmis yra 
palaikoma...”
Taigi, kas dabar lieka Hitleriui daryti? Į Moroką 

įlįsti jam nepasisekė
jos plieną jam paveržė anglai. Be plieno jisai negali pa
laikyti gamybą milžiniškoje ginklavimosi pramonėje,, 
ant kurios šiandie faktinai yra paremtas visas ekono-1 
minis gyvenimas Vokietijoje.

Jeigu ta pramonė sustotų, tai Vokietiją ištiktų bai
si ekonominė katastrofa: milionai darbininkų butų iš
mesti į gatvę, bankai ir prekybą imtų bankrutyti. Vo- 

. kietijos žmonės sukiltų prieš savo ruduosius; diktato
rius!

• r > . ? r

Hitleris yra priverstas ieškoti Francuzijos malonės, 
kad jisai gautų iš Elzaso Lotaringijos plieno savo pra
monei. Bet Francuziią yra sudariusi sąjungą su SSRS, 
todėl vokiečiams tenka noroms ar nenoroms gerintis it 
rusams.

franeuzai užkirto kelią; Švedb

Ar Stalinas tartųsi su Hitleriu?
O kodėl ne? Su fašistiška Italija bolševikai niekuo

met perdaug nesipyko. Stf pusiau-fašistiška Lietuvės 
valdžia bolševikai ir šiandie palaiko labai draugingus 
santykius.

Sovietų raudonosios armijos generalinio štabo vir-

šininkas, maršalas Egorovas, neseniai padarė oficialų 
rizitą ^Lietuvos generalinio štabo viršininkui ir dalyva
vo, kaipo garbės svečias, Vasario šešioliktos iškilmėse 
Kaune. Lietuvos valdžia ir kariuomenė maršalą Egoro- 
vą priėmė su muzika (grajino “Internacionalą”!) ir la
bai meiliai vaišino.

Jeigu Maskva gali šitaip gražiai sutikti su Smeto
nos vyriausybė, tai kodėl ji negalėtų susidraugauti su 
hitleriška Vokietija?

Reikia atsiminti, kad Sovietų Rusija per metų ihe- 
tus buvo geriausiuose santykiuose su Vokietija, ir pa
stebėtina yra tai, kad sovietų valdžia draugaudavo ypa
tingai su Vokietijos armijos vadais. Vokiečių respubli
kai Maskva darydavo visokių kiaulysčių (net sukilimus 
prieš ją organizuodavo!), bet su “reichswehru” ji visuo
met paikiai Sutik'

Sovietų teril 
slaptas ginklų i

nos vyriausybe,

davo.
itbrijoje Vokietijos armija turėdavo 

r amunicijos dirbtuves. Daug kartų Vo
kietijos socialdemokratų spauda yra iškėlusi aikštėn 

abenimą iš Sovietų Rusijos į Vokietiją. 
Mat, Versalės taika draudė Vokietijai ginkluotis, tai 
Vokietijos armija naudodavosi sovietų pagelba.

Vokietijos ginklavimosi atstęigimas faktinai prasi
dėjo sovietų teritorijoje. ;

Su vokiečiais Maskva susipyko tikta} tuomet, kai 
Hitleris, paėmęs valdžią į Savo rarifas, ėmė atvirai 
skelbti* norįs Rusiją užpulti ir atplėšti nuo jos Ukrainą. 
Jeigu Hitleris dabar pareikštų, kad jisai nuo tų savo 
grobuoniškų plįhų atsisako (o jiė vistiek yra nepasie
kiami), tai kod^l Stalinas negalėtų ištiesti jam “drau
gišką ranką”?

Tie Rusijos bolševikai, kurie, dar svajoja apie “pa
saulio” revoliuciją”,- yra areštuojami ir be pasigailėji
mo “likviduojami 
pasiliks nė vieno gyvo žmogaus, kuris drįstų bent pa
šnabždomis pasipriešinti Stalino politikai. Senasis, leni- 
niškas “komunizmas” yra baigiamas naikinti. Taigi, jei 
Stalinas ras, fcid savo diktatūros palaikymui įam yra 
naudinga taikytis su Hitlerio diktatūra, niekas nebega
lės jo sulaikyti

slaptą ginklų g 
Mat, Versalės t 
Vokietijos armį

viena, kokia šalies santvarka.
Su fašistais popiežius drau

gauja. Jisai remia ją politiką 
—- kartais net tokiuose daly
kuose, kur visi paderąs žmonės 
civilizuotame pasaulyje fašis
tais piktinasi. Pavyzdžiui, po
piežius rėmė Mussoliiiio plėši
kišką žygį Etiopijoje.

Popiežius suteikė palaimini
mą išgamai Doilfussui, kuris 
ginkluota jėga padare pervers
mą Austrijoje ir sunaikino tei
sėtą Vienos administraciją, su- 
šaudydamas darbininkų rezi
dencijas. Austrijoje kataliką 
bažnyčia' turėjo pilniausią lais
vę. v

Dabar popiežius atvirai rodo 
simpatijas Ispanijos fašistams 
ir ją vadui generolui Franco, 
kuris šaudo net kataliką kuni
gus.

Tokiu budu pasirodo, kad 
bažnyčiai (t. y. jos valdyto
jams) ekonomiški ir politiški- 
reikalai labai rupi. Kiekvieną 
kartą kai iškyla kova tarpe 
žmonių ir jų išnaudotoją, tai 
popiežius, kardinolai ir vysku
pai stoja išnaudotojų pusėn. Ir 
kartu su jais paprastai eina 
dauguma ir šiaip dvasiškuos. 
Mat, ir jie gyvena ne “dvasia 
šventa”.
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Išvertė K. AUGURASP. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
/

”. Greitai visoje plačioje SSRS-je ne- Iš skalbyklų darbi 
ninku organizaci

nio vajaus

n
Kas 'nesidhdY e jo’ stiš^Udyti, buvusius saVof artimiau

sius draugus ir bėndrad&bihš, ths* gali 'padaryti* viską.

: socialdemokratų
.. KONVENCIJA

Gegužės men. SMO-M d 
įvyks Pittsburghe J., V. social
demokratų nąeionalė konvenci- 
ja. Ją Šaukia organizacijos, ku
rios pernai metais atskilo nuo 
Thomas’o 
būtent:

d.

---------- - ’
dera! Tęądės Ąssembly nutarė 
išmesti ;C,BI. ;Q. unijas.

Bet daugelyje 'vietą darbinin
ką laikraščiai ragina Federaci
jos ir C. I. O. vadus susitaiky
ti. -•

Socialistų partijos, 
Cofinectieut valstijos 

Socialistų partija’, Pennsylvani- 
jos Socialistų partija, New; 
Yorko Liaudies partija, Massa-. 
chusetts’o Sociaį-Demokratinė 
federacija, Nė.w Jersey’š Social- 
Demokratų Federa’cija ir Oo- 
lumbijos distrikto 
mokratų Federaci.

Konvencijoje veikiausia da-; 
lyvaus taip pat atstovai nuo1 
Suomių Socialistų 
nuo Žydų Sbcialistų sąjungos. * 

Vieta konvenc'
Weber hbtelyje.

BAŽNYČIA IR EKONOMIJA

Social-De- 
a.

sąjungos ir

jai paskirta;

KOVOS TARPE A. D
RACIJOS IR C. ]

FEDE- 
O.

Darbo1brikos 
ją, kurioms.
Hiiės orgahiF 
.' (C. L O.), 
snė. Kai i kur' 
i mėta* lauk 
ias industri*’

Kova tarpe Am 
Federacijos ir uni 
vadovauja indust 
zacijos komitetas 
tolyn darosi aštre 
Federacijos skyrič 
unijas, pritariant 
niam komitetui; kitose vietose 
Federaėija ir C. L 
sidure teismuose.

Philadelphijoje 
Rines pranešė C. IĮ. 
kurios priklauso

O. ginčas at-

LeXVlS C.
. O. unijoms, 

centralinei
darbo unijų sąjungai, kad jos, 
yra pašalintos. «

Pittsburgho diutrikte A. D. 
Federacija išėmė 
prieš New Kėhsinįjton aldmint- 
jaus darbininkų ijmijos lokalą, 
kuriuo draudžiamą tain lokalui 
atiduoti šąvb iže 
industriniam komi

St. Paul (Min: 
“Union Advocate” 
bininkus, kad jie 
kių ryšių su C. I. O., 

esaįiti 
įkiš”.

Mįnn.) A Fe

organizacija
kompaniją įrankis

Mieste Duluth,

indžonkšeną

ą W $27,000 
setui.
i.) laikraštis;

įspėja dar- 
neturėtų jo- 

nes ta
“plienb

j “Darbirųrikas” aną dieną pa
sigyrė, khd ir krikščionybė ki
tąsyk skelbė ir praktikavo ko
munizmą, — kas yra tikra tie
sa. Bet kuomet jam !buvo nuro
dyta, kad šiandie katalikų baž
nyčia dažnai remia kapitalizmą, 
tai jisai dabar aiškina, kad 
ekonominiai klausimai bažny
čiai nesvarbus dalykas, hfes jai 
rupi tik “dvasiniai Reikalai”. 
Šv. Juozapo sąjungos Organas 
sako: '

“Katalikų bažnyčia tai 
, grynai dvasinė organizacija.

Jos tikslas— aprūpinti žmo
nių dvasios reikalas. Me
džiaginė sritis jos atžvilgiu 
tai tik aplinkumos dalykas. 
Bendruomenis sugyvenimas 
(ar, kaip, musų oponėntai sa
ko, komunistine tvarka) vy-! 
ravo pas pirmuosius krikš
čionis, išsilaiko jis ir dabar 
vienuolynuose. Jei bet kokia 
komunistinė valstybė duotų 
tikėjimo laisvę, tai Katalikų 
Bažnyčia galėtų ir teh gy-. 
vuoti. Taip pat ir kapitalis
tinėj, socialistinėj ir fašisti
nėj ar demokratinėj santvar
koj — visur, kur tik yra ka
talikų, Bažnyčia yra įparei- 
S o ta . aprūpinti jų dvasios 

kalus. Jps esima's neąprėž* 
tas jokiomis politiškotfiis ar 
ėkonorniškomis sąlygomis.” 
Bet jeigu taip, tai kodėl Ro

mos papa paskelbė “kryžiaus 
karą” prieš komunizmą?

Jeigu katalikų bažnyčiai nė
ra skirtumo, kokia politinė ar 
ekonominė tvarka kurioje, šaly
je gyvuoja, tai jos vadai ir vir
šininkai turėtų nesmerkti jokio 
“ižmb”. O kuomet jie vieną 
“izmą” smerkia, o kitų ne, tai 
jie parodo, kad jiems nė vis-

(Tęsinys)
Trofiinovas atsigręžė į 

ne:
~ Tuoj pamatysite.
Į vamzdelį jis pasakė 

vieną žodi:
— Bėkite!

padavėJis 
dui:

Atidaryk 
žiūrėkite 
jis.

ma-

Irk

raktą. Reingar-

vartus.
į laikrodį! —

aš paklau-

mane tą nak-

jau

rankinė- 
kambari 

uždusę

žingsniai

nugaros, 
didžiau- 
stovėjo

apstulbimas, atgailavima 
verkianti Širdis, atgimę ats 
minimai, kraujo ugnis, ged 
ir pasibaisėjimas susiliejo, si 
sipainiojo, susisuko, atidai 
prarają ilgesio, meiles, bevi 
tingumo ir atleidimo.

Tą rytą aš ėjau Penki 
Kampų link. Aš apie nieli 
negalvojau. Mašinališkai nei 
mane kojos, ir nuotaika bm 
indiferentiška^ įtarsi jkiekvi 
ną minutę ar~zeifgiau iš vi 
nos tuštumos į kitą.

Nuleidęs galvą, užmet 
rankas už nugaros, aš ėjt 
pilkais šaligatvio akmenim: 
Keista! Aš nejaučiau jok 
pavojaus, nejaučiau joki 
baimės, nelaukiau nieko na 
jo, nenumačiau jokių netik 
tų dalykų ir atsitikimų.

Viskas atrodė lygu ir išn 
rę-

Vienatinė mintis, susiko 
centravusi ir neatiaidi, įsig 
Įėjo manyje, ir ji sukosi aj: 
vieną dalyką: apie musų r< 
kalo likimą, organizaciją supa 
čius pavojus, apie 
Rusijos ateitį.

Bet asmeniškas 
atrodė jau baigtas,
lės, nei moterų, nei šeimyn 
ko jaukumo aš per ilgą lai 
nežinojau — jų nebebus! M 
no vienatvė buvo šaltą, kie 
ir asketiška.

— Kągi, — aš pats sau k 
Abejau, — tas vienuoliavim 
turi pasaulyje ir savo gro 
kaip ryžtingumas, atsisakym 
nuo gyvenimo ir jo pagundi

Ar galvojau aš tada, drįs 
prileisti ir įsivaizduoti, k 
mar/o ramybė, mano indiferc 
tiškumas bus nublokštas į 5 
lį ir staiga, lyg ''žaibo žybl 
Įėjimu, bus išnešiotas, ks 
durnai vėjo blaškomi.

Aš krustelėjau. Moters ra 
kos maloniai palietė mano ra 
ką. Pažįstamas balsas ^kub 
pradėjo kalbėti':

— Nevykite manęs! Aš ta 
norėjau su jumis pasimaty 
Aš ieškojau ji/sų. Jus man r< 
kalingi, kaip paskutinis iš: 
gelbėjimas... Mano širdyje j 
sų atžvilgiu nėra jokio pykči 
Aš viską supratau, viską <1 
vanojau ir užmiršau.

Aš 
kiau 
man!

Ji
dar juodais drabužiais apsir 
džiusi, o du deimantai žibė 
jos auskaruose. Truputį pali 
sėju’si, truputį išblyškęs j< 
veidas atrodė po senovės gr 
žus — tik dabar to veido bru 
žai atrodė smulkesni.

(Bus daugiau^

riziką

gyvenim
Nei m

Wash Laundry, 
Laundry, Lewis 
Champion Laun-, 

Laundry and Li- 
Snow White

Midway
Supply Co
Wash Laundry, American

Aristo

gar-

tuos

Dar dešimt skalbyklą pasira
šė sutartis su International 
Laundry Workers Unijos loka
lu Nr. 46. Šios skalbyklos da
bar turi sutartis su unija: 
Great Westėrn Laundry Co., 
Vietory Wet 
Atlas Wet 
Laundry Co., 
dry, 
nen 
Weit
Wet \Vash Laundry, 
Wet \yash Laundry ir Garden 
City Laundry. Be to, sutartį y- 
ra padariusi Hanson’s Wet: 
Wash Laundry, apie kurią jau 
buvo rašyta “Naujienose.”

Sulig šiomis sutartimis, ku
rios liečia keletą šimtą darbi
ninką ir darbininkių dirbančią 
skalbyklą viduj, unija tapo pri
pažinta ir kooperavimas sam
dytoją prižadėtas. Visoms kom
panijoms bus leista vartoti u- 
nijos leibelis. Numatoma, kad 
panašus kontraktai bus pasira
šyti su kitomis skalbyklomis 
neužilgo.

Pastaruosiuose lokalo 46-to 
mitinguose skalbyklą dar
bininkai tiesiog pripakavo 
salę; pačiame paskutiniame mi
tinge dalyvavo daugiau, kaip 
tūkstantis. Kalbėtojai šiame mi
tinge buvo Charles F. Wills, 
Chicagos Federacijos pildančio
sios tarybos narys; I. Schuster, 
spaustuvių presmaną lokalo 4, 
iš Franklin, vice-prezidentas, ir 
Alexander Mara, Amerikos Dar
bo Federacijos generalis orga
nizatorius. Visi jie pareiškė, 
kad viduj dirbą skalbyklą dar
bininkai ir darbininkės gali pa
gerinti savo padėti pagelba tvir
to tarptautinės unijos, turinčios 
moralę paramą Chicagos, Illi-i 
nois ir Amerikos Darbo Fede
racijos. Įrodinėta, kad organi
zuoti darbininkai kitose valsti
jose pagerino savo padėtį veik
dami kolektyviai ir pagelba ši
tokios unijos.

BUFFALO, N. Y., kovo 30, 
~~ Thomas Smith, 18 m., pasi- 
žyjmėjęs mokslingumu hįgh: 
šchool mokinys, .prisipažino du 
'mėnesiai at^al nužudęs lau
kuose Savo kaimynę Miss Bab- 
cock, 18 in. ir prieš kelias die
nas subadęs kitą 14 metų mer
gaitę. Pasak tėvų, žudytojas 
buvęs “geras vaikas, kuris ne
gėrė, nerūkė ir net į pares nei
davo”.
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Garsinkitės “N-nose”

tarė
Juokaudamas 

siau:
— Kodėl jus 

tį, kada puolėme vagoną, va
dinote “tu”, o dabar 
“jus”?

Trofiinovas atsakė:
— Ten buvo tarnyba... O 

pagaliau, tegul tarp musų vi
sada būna ištikimas, drau
giškas “tu”.

Mes pasibučiavome.
Kaip tik tą minutę su šau

tuvais rankose, su 
mis granatomis į 
įbėgo susijaudinę, 
žmonės.

Bu^ girdėjosi
bildėjimas ir šukavimas-

— Kur? Gulkis! Rankas į 
viršų! Ramiai!

Sudėjęs rankas už 
nuleidęs galvą ir su 
siu pasitenkinimu 
kampe Trofimovas.

Įbėgę vyrai tuoj sustojo.
— Šaunus jųš vyrai! — pa

stebėjo Trofiinovas.
Atsakydami į tą pagyrimą, 

jauni vyrai linksmai ir 
šiai sušuko:

— Pasirengę tarnauti!
Trofimovas apžiurėjo

jaunus, atsidavusius draugus, 
tuos ištikimus organizacijos 
narius. Jis paspaudė kiekvie
nam ranką. Jaunuoliai buvo 
ląimingi ir pasirengę, jei rei
kalas butų, mirti. Jų veiduo
se buvo galima pastebėti di
džiausias ryžtingumas.

Jie Apleido kambarį. Aš ir 
vėl pasijutau jaunas, laimin
gas ir budrus.

— Su tokiais nežūsime, — 
tarė Trofimovas, tiesdamas 
man banką. Ir tą ranką aš 
paspaudžiau kaip draugas, 
kareivis ir brolis.

— Taip, mes nežūsime, — 
karštai ir su užsidegimu pa
kartojau aš.

Trofimovas negreit išleido 
mano ranką.

— Bet kraujas dar liesis, 
— tarė jis. — Dar daug krau-. 
jo bus pralieta!..

XXX.
SUSITIKIMAS

■ f f

Tai buvo keistas susitiki
mas, tai( buvo nepaprasta die
na, tai buvo malonus vaka
ras, tai buvo haisi naktis.

Gyvatiškas , nužiūrėjimas,

mašinališkai pasitra
atbulas... Marija Di

stovėjo prieš mane,

Po Eilute Kasdien
.... >na. n

(Iškirpkit šias eilės -t pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarykit 
gražų eilių ririkinj).

Kaip Tėvynė Musu Kenčia
“Kaip tėvynė musų kenčia, 
Kaip muš priešai ją slogina... 
O 'lietuviai sau tik švenčia 
It jų giiiti rrdketipa. 
šiandie Štai ant apšvietimo 
Reik sudėti po penkinę, 
O paskui ant susiėjimo 
Dar pridėsim po rublinę.” 
Taip kalbėjo sau trjs vyrai 
Karčiamėlfej nž stalelio 
-Ir vis dorus—ne pagyrai, 
Tik... palinkę prie stiklelio. 
Vienas tarė: ^nėgailSčiau 
Tuoj, kaip matot, nei šimtinės, 
Kad tik rublių daug turėčiau... 
šinkarkėle! duok (degtinės! 
Išsigersime, broleliai, 
Už tėvynę musų mielą; 
Lai gyvuoja mus žemelė,— 
Išsigersime po čielą!” 
Antras dar pridėjo: “žmonės 
Jau supranta, patjs sako, 
Iš ko laukt jie tur malonės... 
Sinkoriene! duok konjako!

Męs, jų broliai, tik privalom 
Juos išgelbėt iš tamsybės 
Ir parodyti prie galo 
Kelių laimės ir teisybės”. 
Trečias sako: “kų tai reiškia! 
Kiek padarėme jau gero 
Mus mielai tėvynei... Peiškė! 
Duok mums gero dar bavaro. 
Šiandien dėsim po penkinę, 
Lai tamsuoliai apsiŠviečia.” 
Kitas sako-: “ir šimtinę 
Duočiau, kad tiktai turėčia!” 
Taip trjs vyrai įsigėrę 
Apie brolius šnekučiavo 
Ir, duris vis prasivėrę, 
Dar konjako reikalavo. 
Rengdamies namon, šnekėjo, 
Dėti reiksią po penkinę, 
Bet jau žydui dubt reikėjo 
Jiems visiems po dešimtinę. 
Piningų kiek tik tu bėjo— 
Tai visais ir užmokėjo, 
Taip, kad jau pas juos neliko 
Nei -pas vienų nei skatiko.

P, Vaičaitis.
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Johanna Baltrušaitienė,

Prie Pilnesnio 
Gyvenimo

Tai buvo graži 
diena, kada devynios skir
tingos moterys susirinko 
vienam gražiam salione pa
sikalbėti prie puoduko ka
vos.

žiūrėdama į tas moteris, 
kurioms puošniai įrengtas 
kambarys sudarė darnų fo
ną, pamaniau, kad jos vi
sos atrodė kaip gražus pa
veikslas. Ir kaip kiekvienam 
geram paveiksle yra centra- 
linis fokusas, kuris nejučio
mis pritraukia žiūrėtoją, 
taip ir šiame kambary atsi
tiko. Centralinė figūra to 
kambario paveiksle buvo 
viena moteriške, kuri išsi
skyrė momentaliai nuo kitų. 
Ji nebuvo gražesnė arba e- 
legantiškiau apsir engus 
kaip kitos, ne, bet jos visa 
išlaukinė išvaizda buvo tie
siog magnetiška. Kaip mag
netas ji traukė j save viųs 
žvilgsnius ir atydą, kaip 
koks šviesiai spalvuotas 
paukštis atsitūpęs žvirblių 
tarpe.

Pajutai, kad čia moteriš
kė turinti daug sau pasiti
kėjimo. Atydžiai išklausius 
jos visus išsireiškimus ge
riau supratai kame jos ma- 
gnetiškumas. JI TURĖJO 
TIKSLĄ GYVENIME. Ji 
žinojo, į kurią pusę ji eina. 
Iš jos visų išsireiškimų bu
vo aišku, kad ji nustatė sa
vo gyvenimui tikslą ir kad 
ji dirbs be sustojimo, kol 
atsieks tą tikslą. Ji norėjo 
būti tapytoja — garsi tapy
toja, viena iš tų, kuri galė
tų be pasididžiavimo paka
binti savo kūrybą kartu su 
senovės ir šių dienų garseny 
bėmis. Tas buvo jos nusta
tytas tikslas ir jos didelis

Jaunoms moterims, išnešio
jus vaiką 9 mėnesius, labai ru
pi, \ kad nėštumas liepa'gadintų 

 

figufąs, o ypač toms, kurios y- 

 

ra mažesnio ūgio, trumpalieme- 
nės. Dažnai po gimdymo pasi
lieka nudribęs arba( kiek dide
lis pilvas. Nors ir sunkiai su-

Iš Ketvirto Moterų Kongrese maistas
Rašo Nora Gugienė Rekomenduoja Šeimi-

’ (Tęsinys)

Pamatinė (Keynote)

čių. Tokiam atsitikime mokslas 
-ir apšviėta žengs pitrtiyn. Rinkėms Veršieną

Ūkių Moterų 
Vedėja

Ponia Abbie G. Sargent, pre
zidentė Asocia'cijos Moterų A-

(Tęsinys)
šių laikų mados — drabužiai 

yra gana tinkami, patogus, nes 
nevaržo moterį per juosmenį. 
Gumai, ■palaikyfriui kojinių ne
turėtų būti nešiojami aklink ke
lius, nes, spaudžiant kūną su
varžoma kratijo apytaka, iš ko
gali prasidėti padidėjimas krau- tiksite su šia nuomone, bet po 
jo indų. Minkštus gorsetus ga- gimdymo, jei ir butų kokia fi- 
lima dėvėti, bet tiktai gydyto- gūroj atmaina, moteris įgauna 

gražesnį kūno sudėtį. Klubai pa
sidaro apskritesni, krūtinė pla
tesnė, moteris atrodo daugiau 
subrendusi. Natūraliai, moteris | 
pribuna svoryje, nežiūrint, ko-; pittsburgh, Pa., gydytoja, pa- 
kių priemonių bus dmtąsi prieš 1 žangi vęikėja ir “Moterų” sky- 
gimdymą, laike gimdymo ar {to'^aus bendradarbė. Už nuošir- 
—^nuo to neapsisaugosi. Svoris darbą Amerikos lietuviams 
dat .padidėja kūdikio maitini- jį gavo ordeną nuo Lietuvos
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parodo, kad sveika ihoteris tuoj 
po gimdymo sveria' 15-20 sva
rų mažiau. Pribuįi daugiau 
kaip 20 švarų nėštumui bai
giantis, negėiština. Ui turi su
mažinti svorį tam tikra dieta, 
gydytojo priežiūroj; .kad butų 
nauda ne tik motinai, bet ir 
kūdikiui. Kaip jau minėjau, da
lis moterų nėštumo pradžioje 
blogai jaučiasi, nedali valgyti, 
per tai nustodamosi savę nor
malaus svorio. Tokioms mote
rims leistina padidinti savo svo
rį iki 30 švarų. Paprastai, lai
ke tolimesnio neš 
jaučiasi, neblogai. Bendrai, nus
toti perdaug svorio yra nesvei
ka, tą galima vykdyti tik prisi
laikant nustatytos i gydytojo 
dietos.

j ui patariant. Moteriai nėščiai 
pirmą kartą, pilvo sienų raume
nys dar nėra’ ištemptos, todėl 
nešiojimas gorseto nereikalin
gas. Nešiojimas gorseto tik sil
pnina raumenis, spaudžia gim
dą bei vaiką žemyn, kenkia 
normaliai kraujo apytakai (cir- 
kiilia'cijal). Moterys girndžiusios 
nepirmą kartą, turi .pilvo sienų 
raumenis jau ištemptas, ne taip 
jau tamprias ir šitokiame atsi
tikime, nešiojimas gorseto yra 
naudingas, tik neturi perdaug 
veržti. Gorsetas turi būti pritai
kintas pakėlimui didėjančios 
gimdos, bet neturi būti perdaug 
suveržtas, priešingam atvejy 
galima susilaukti sužalotų vai
kų. Kur tik galima, geriausia 
apsieiti be goršeto nešiojimo. 
Staniko neešiojimas turėtų būti 
pritaikintas taip, kad jis pakel
tų, o ne spaustų krūtis. Be to, 
reikia nešioti tinkamus batus. 
Nešiojant batus aukštomis kul
nimis sunku palaikyti lygsvarą, 
apsunkina vaikščiojimą, grei
čiau moteris pavargsta’, per tai 
didesnis pavojus parpulti — sa
ve sužeisti. Nėštumo laike ge
riausia nešioti patogius, žemo
mis kulnimis batus.

mo laike. Moksliški' tyrinėjimai i skautų.

io moterys

(Bus daugiau)

r.*
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Prakilni Meilė H
noras atsiekti tų tikslų, kaipgi 
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Vandutė nė. gerti jam nepasiu-

ugnis liepsnojo jos sieloje. 
O ta liepsna darė jų kažko
kia laiminga, skirtinga nuo 
kitų.

Mes, moterys, perdaug 
greit pa vargstam, ypatingai 
jeigu reikia daugiau padir
bėti. Kaip dažnai mėginam 
savo sąžinę nuraminti saky
damos: “Jau aš gana dirbau 
ir nuveikiau.” Arba: *‘Kam 
Čia nuolat kontroliuoji ir 
nurodyti savo mintims kelių 
j geresnę (pusę.” Dirbti sun
ku, žinoma, bet anksčiau ar 
vėliau sužinosim, kad tiktai 
tie žmones laimingi, kut 
gyvenime turi tikslų, kuri 
niekuomet nepatenkinti sa
vo darbais — /kurie nuolat 
siekia aukštyn.

Gal sakysi, kad negali pa
mainyti savo gyvenimo bū
dų? Bet gali! Dėlto, kad 
musų visų gyvenimas yra 
valdomas tų minčių, kurios 
musų prote viešpatauja, tik 
buk savo minčių valdytoja. 
Mųstyk tiktai apie tuos da
lykus, kurie tau atneš ge
resnį ir reikšmingesnį gyve
nimų, neįleisk tas pragaiš
tingas mintis, kurios darys 
tave perdaug patenkinta sa
vo darbais, arba pilna napa- 
sitikėjimų.

Nutark išsirinkti savo to
limesniam gyvenimui tikslų 
ir dirbk be sustojimo, kol 
ji atsieksi.

Tas tikslas nebūtinai di
delė karjera — gali būti tik
tai nutarimas daugiau pasi
darbuoti labdarybės naudai skirtinga nuo kitų----duos
—• daugiau išsitobulinti šei- tau pilnų, reikšmingų ir įdo- 
mininkystėj, literat u r o j , nių gyvenimų, 
muzikoj ar tapyboj. Daug

(Tęsinys)
O bobos aplinkinės ėmė Van- 

dūlę visaip liežuviais plakti... 
Viena šiaip mačiusi bučiuojant, 
myluojant tą gimnazistą, 'kita 
per langą mačiusi ją guldant Jį 
užsigulus malohejant, glamonė
jant. Visos tik stebisi Jdkttbo ‘ 
kantrybei, pakęsti pas save to
kį nenaudėlį.

Alioša prieš savo draugus ė- 
mė girtis mamašos meilė, kaip 
ji už tikrą sūnų jį laiko, o jis 
už tikrą motiną ir niekuomet 
nebepersiskirs...

Tokius pasigyrimus kaimin- 
kos viena kitai išnešioja', visos 
juokiasi Ir spiaudosi. Jokūbas 
viską nurodo Vandutei, pasako
ja ką iš šalies girdėjęs.
—-Bene tų bobų plepalų supai
syti,

Sykį Jokūbas staigiai susirgo, 
uždegė karštis, galva jam skaus 
mu sprogo. Atsigulė.

Vandutė nė arti lovos nepri
ėjus, .pamažu uždarė duris nuo 
Jokūbo, o pati su Alioša dantis 
rodo, šnekasi, klega, juokiasi. 
Visą popieti Jokūbas gulėjo.

Vandutė atšauna.

Ponia Grace Morrison Poole, 
direktorius Stoneleigh Kolegi
jos, Rye,. N .H., buvusi prezi- vmerikos Ūkių Bureau Federaci- 
dentė Generalės Federacijos jos kalbėjo apie permainas, ku- 

. Moterų Klubų ir žinoma kaipo rias mokslas įnešė j kaimo na-

Chicagos mėsos tarybos, Meat 
Coūncil of Chicago, informacijų sky
rius rekomenduoja Seimininkams ry
toj ir Šeštądien j pirktis veršienos 
kepsniui ir nuo peties.

Anot biuro, mėsos krautuvėse šiek 
tiek atpigo kiaulienos, “fresh loin.** f j ■ .• --- - - • --- 7 - ....  — ..

Kad
viena -geriausių kalbėtojų Ame- mus. Moksliškas ūkininkavimas

“keynote” kalbą, kad '“Amerika pusė gyventojų gyvena ant «- LNeilKtų
rikoj padare taip vadinamą aukščiausia pakilęs Danijoj* kur

besimainančianį pasaulyje su- kių. Amerikoje 400,000 suorga- 
jungtų savo jėgas su jėgom ki- nizuotų moterų ūkininkių vL 
tų šalių dėl tarptautinės -W- suomet tvarkos, visuomet dir- 
kos.”

“Amerika šiandien yra pozi- , • s 1 b , - * ------ >----- •.. . , . .. kaip senovės indųonai, nuo ku- ir nailla portikascijoj to kebluinan pastatyto . , .. . v. P^jus. x\ors i taruKas

ba kaipo pionierės Savo učsiė- 
žmime. “Yra blogesni vilkai ne

Aiazas l euuKas parbėgo is 
moKyKios susaięs ir aiiianas. Jis 
luego į virtuvę, atsidarė spmtą, 
nunoje ouvo priaeta įvairių

Tuomet Jokūbas gulėdamas ir 
girdėdamas Vandutės kalbą ir 
juokus, palygino jos pasielgimą 
su sergančiu Alioša : ir dabar. '

—Už' ką gi man tokia skaudi 
bausme ištiko — mano sau vie
nas. — Rodos riiekįm niekuo
met nieko blogo nepadariau... 
Visuomet tik stengiausi kuo 
daugiau visiems geiįo padaryti. 
0 man tokį skausmų likimas 
suteikė!... Notėtų užmigti, no
rėtų atsikratyti nub skaudžių 
minčių, bet neleidžia'juokai gre- 
tymam kambaryje Vandutės su!

Rašo Valeria Bruchas

Spuogai
Dažnai štatomas klausimas, 

ką daryti, kad panaikinus spuo
gus nuo veido. Visų pirmiausia, 
reikia pas^engti, kad -sužino
jus pamatinę priežastį spuogų 
apsireiškimui. Paprastai spren
džiama, ka!d yra koki nors fi
zinė netvarką ir todėl būtinai 
reikalinga ats’ilankyti pas gydy
toją, kad Išvengus atsakomos 
priežasties spuogams. Priežiūrą 
užvilkinti gali turėti liūdnas 
pasekmes. Kartu pavojinga var
toti visokius garsinamus tepa
lus ar moštis. Kad nesiplėstų 
spuogų išbėrimas perdėm, ir 
kartu kitų neužkrėtus, oda rei
kia kuo švariausiai užlaikyti 
.plaunant tris ar keturis kartus 
į dieną su medikališku muilu, 
kad panaikinus diegus ir bakte
rijas. (

iKrema laike gydymo geriau 
visai nevartoti, nors oda atro
dytų ir sausa, z spuogams pra
nykus, bus grąžinamas odos 
hormališkumas.

Pudrai apibarstyti vartokite 
kiekvienam kartui naują vatos, 
šmotelį. Visi dalykai liečianti 
odą laike apspuogaVihiO turi' 
būti švarus ir. sterilizuoti.,

Hamlėt’o — “būti ar nebūti.” 
Esame susidūrę su dviem pro
blemom: ar mes trauksimės iš 
pasaulinių klausimų, ar mes 
žengsime gilyn į juos?”

“Ar butų geriau išgirsti vieną 
solistą bedainuojant *aTią, ar vi
są chorą, iš solistų susidedan
tį, bendrai dainuojant. Gerai 
yra' būti solistu, bet butų 
dideliu komplimentu tokiai tau-1 
tai, kaip musų, su jos praeitim 
ii* išsilavinimu, įpinti tą solistą 
į pasaulio tautų chorą/ ir tuom 
mėginti įvykdint tarptautinę 
taiką, gerą valią ir laimingesnį 
gyvenimą 'visiems žmonėms.”

įvedė žmo- 
su pašauki- 
likimą ant 
skalės.”

yra kelių prie piktesnio gy
venimo, tik teikia pasišven
timo.

Atsimink, kad kuo aukš
čiau sieksi prie ^realizavimo 
savo tikslų, tuo daugiau 
augsi protiškai, o tas augi
mas sukurs ir tavo sieloj tą 
liepsną, kuri darys tave

Alioša. J
Vakare tik Vandutė šaltai 

paklausė:
—Ar tu, Kubai, ųemiegi?
Jokūbas "kremtasi, sveikatos 

jaučiasi nustojęs, sulinko, su
blogo, rodos kokį dešimti metų 
liko senesnis, bet vis dar ken-

Vandutės^ir jos meilės

M A D Ų 
Patarimai

. ■ -r

i

—Vanda B.

čia, vis 
gailisi. Aiškiai, ant kiekvieno 
žingsnio mato, kad ji nebepaiso 
jo, hebepaišo nė apkalbų, stato 
save ant juoko... Bet Jokūbas 
negali jos nemylėti, vis dar ti
kisi, kad sugrįš senbvės meilė...

Alioša pasidarė toks drąsus 
nachalas namuose, lygus tikram 
šeimininkui. Nepaisydamas, kad 
Jokūbas skaito ar rašo, atsisė- 
dęs netolymais ima niekus ple
pėti, girtis: kaip tą gimnazistė 
sakiusi, kad jo alįys gražios; 
kita, nfet žiburiais j jo akis pa
vadinusi, net laiškelį' eilėmis 
j'a’m parašiusi... Kąip moterys, 
mergaitės į jį stebimi ir kita ki
tai rodo... Gatvėje! pasitikusios 
net sustojusios į' jį stebisi...

et Jokūbas

Veda Paryžietė
Išėjus j svečius popiety dažnai, 

pasitaiko išbūti iki vakaro arba kur 
iiors kitur nuėjus nėra laiko parva
žiuoti namo persirengti. Dėl tokių 
išėjimų gerai yra turėti prie savo 
kostiumo elegantiškus priedus, ku
rie netik popįetų, bet ir vakarui 

tinka pasipuošimui.: Pavyzdžiui 
baltoš odinės pirštinės su auksi
ngais kraščiukais -^juoda šilkinė ar
ba “petit point” išsiuvinėtą ridikiu- 
lį, arba gražų čhiffon 'šaliką mėly
nais ir auksiniais siūlais.

—o— .. j
Paprastai padaryta skrybėlę gali

ma* labai papuošti pridėjus . mažą- 
arba dideli tulinį (veil). šiemet vė- 
liuinai dabai madingi ir jų yra did
žiausias pasirinkimas visose skry
bėlių krautuvėse.

A — °~
Moderniausias kostiumas einant 

į sporto rungtynes arba šiaip dieną 
nešioti yra sportiškai pasiutas siu
tas vyriško styliauš, prie kurio dė
visi spalvos nertinė vietoj bliuzės— 
sportiška veltinė skrybėlė ir žeina- 
kulniai batai.

j rių' reikia apsaugoti namus šio- '.
I se dienose, ir mes moterys tu- 
rime sutikti visus šiuos apsi
reiškimus. Likimas pasaulio 
priklauso nuo teisingumo ir aiš
kaus supratimo savo piliečių. 
Reikia kovoti dėl taikos ne su 
šautuvais, bet sutverti suprati
mą tarp viso pasaulio žmonių. 
,Reikalingas bendras suprati- 
i mas ir rami ko-operacija. Musų 
socialis ir proto progresas ne 
spėjo augti su musų medžiagiš
ka pažanga. Tautos ateitis pri
klauso nuo musų namų. Todėl 
reikia kovoti dėl ekonomiškos 
nepriklausomybės ir pastovumo. 
Pamatas atsiekime gludi koo
peracijoj.

Baigdama kalbėtoja sakė — 
“linksmybė ateina iš darbo ge
rai atlikto” ir visą šios balta
plaukes moters kalb’’ lydėjo 
triukšmingi aplodismentaT.

(Tęsinys sekančią savaitę)

Mokslas ir
Draugija

■ * j X l i.i A ■ ‘

Ar mokslas gali parodyti ke
lią geresniam socialiam gyveni
mui, buvo įdomi tema kalbos, 
kurių teikė Dr. Arthur H. Com- 
pton, fizikos profesorius Chica- 
gos Universiteto.

, “Kuomet svarstome žmogiš
kas vertybes mokslo,” pasakė 
jis, “mes ešam papratę mąstyti 
apie dideles permainas žmogaus 
.gyvenimo budo, kurios yra re
zultatas jo panaudojimo. Bet 
gal būt daug reikšmingesnė yra 
atmaina, kurią plėtojimas mo
ksliško mąstymo padarė žmo
gaus atsinešime prie gyvenimo. 
Padidintas mokslas 
gų į naują pasaulį, 
mu tvarkyti savo 
daugiau herojiškos

. 'Per septynis šimtmečius mo
kslas ir apšviėta maršavo pir-! 
myn, jų progresas sustabdytas 
tiktai laikinai.

“Dabar ateina' pragaištingiau
sias grąsytojas visų — valdy
mas liuosybės mąstymo' per po
litišką diktatorystę. Bėgyje pa-; 
baigos praeito ir pradžioje šio 
šimtmečio mes, rodos, .pasiekėm 
tą auksinį amžių, kuriame žmo
gus j ieškojo tiesos kaip tik jis 
norėjo, be baimės atgiėžos arba 
Ištrėmimo.”'

Demokratijos dvasia, kuri 
pddarė visą tą galimu, — tęsė 
profesorius, — dabar , rodos į- 
ėina į kapą — gal buiMekadui 
arba tttkstatičiui. “Jeigu nebus 
atsikėlimas tos demokratijos, 
mirtis tyrinėjimo ir mąstymo ‘ 
laisvei yra tikra.”

j Išgelbėjimas demokratijos y- 
ra būtinai reikalingas, fed su- 
tautpyti- musų per 700 metų su
rinktą paveldėjimą.

Bet tas negali būti atlikta' 
tiktai gerais norais. Turi gim
ti mumyse tas nepaliaujamas 

j reikalavimas žinoti teisybę — 
nežiūrint kuom ji butų, arba 
koki sunkumai jieškant jos. Ne
gali būti paskirstymai rasės, ti- 
kėjmo arba tautybės, — turi 
būti drąsos pritaikyme teisybes 
prie visų gyvenimo viešpatys-

Kambario
Išvėdinimas

Atidaryk pirmiausia viršutinę 
lango pusę ir duok blogam orui 
išeiti, nes blogas oras laikosi 
aukštai, o paskui tik atidaryk 
apatinę lango pusę. Kaip ati
darysi viršau, tuo pačiu laiku 
praverk duris ir kitame kam
bary atidaryk apatinę lango pu-; 
sę. Tuo budu pasidarys trauki
mas ir kambarys gerai prasivė
dins. Miegamojo kambario lan
gą .geriausia atidaryti iš vir
šaus, o tik truputį apaęią pra
verk.

gerai -zinoju, Kad parbėgęs iš 
piioKykios jis turi užkąsti uuo- 
■iios su sviesiu ir gerti pieno, 
jjet uanar tas pajus... taip ao 
iouo skanus... O mamyte is dar
bu uar .tik už dviejų vaiandų 
sugris; taip ilgai laukti...

imsiu ir atsipilusiu gabalė
lį — pamanė i eerukas, ir taip 
pradėjo jis piaun 
gabarėno, koi visą 
fce.

retrukas jautėsi
bei kaip tai neiamiai. Jis iš
bėgo į gatvę su vaikais pažais
ti, bet ką tik jis nedare, jam 
vis minty, tas pajus stovėjo, 
i pabėgo'" ilgokas lamas ir Pet- 
rukui atrodė, kad ir mamytė iš 
darbo bus parėjusi, o Petrukas 
mamytes pasiilgsta.

Bet kaip apie tą pajų?... Kaip 
bus, tai bus, o jis nutarė vis
ką papasakoti, kaip kad buvo. 
Mamytė visuomet juk sako, kad 
reikia prisipažinti..

—Heilo mamyte! — pravėręs 
duris šuktelėjo Petrukas.—Kaip 
sekasi dirbti, mamyte?

—Gerai, ačiū sūneli. O kaip 
tau sekasi mokintis, ar buvai 
geras šiandien?

Ir čia Petrukui liežuvis su
stingo. Jis atsisėdo ant trepu, 
alkūnes atrėmė j kelius, o surū
pintų veidelį į rankas, ir galvo
jo: kaip dabar čia pradėti?

Mamyte matė Petruko rūpes
tį, bet nutarė laukti kol Petru
kas pats suras kelią išėjimui iš 
keblios padėties ir neva visai 
nepaisydama triusesi apie va
karienę.

Galop Petrukui atėjo gera' 
mintis į galvą, kuri jam atrodė 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

gaoaiėlĮ po 
pajų su vai-

labai sočiai,

Jos

Kuri moteris prisius vie
ną naują metinį “Naujie
nų” skaitytoją, .gaus šiuos 
gražius ir naudingus šepe
čius dykai.

Prikalbinki t savo pažįs
tamas ir kaiminkas.
galės išmokti ‘daug nau 
dingų dalykų iš musų Mo 
terų Skyriaus.

PAVASARIS TAI PASKUTINIS SEZONAS 
|A 1,11' ............ .. NAUJAM PEKMANENTUI

VAL RIA
2940 West 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS.
GĖRIAUSI PERMANENTS $3.50 ir $5.00
Del paskirimo laiko, pašauk Ilemlock 4949, -ar 

atsilankyk, kada busi apylinkėj.
——  —į, ,1 ■■>1 - —|T —-ur‘- -  Į    -    < ■   — ■
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Diena Iš Dienos
Barrick’s Malevų 

Krautuvė
Frank Bulaw
V ėdasi

Frank Bulaw, jaunas “Nau
jienų” agentas, Chicagos Lietu
vių Draugijos konkursantas ir 
Milda Auto Sales bendradatbis, 
žengia į moterystės stoną.

Užvakar jį buvo galima pa
stebėti ant anttro aukšto mies
to rotušėj, vedybų leidimų sky
riuje. Jis buvo ten ne vienas, 
bet su gražia jauna pahele, ku
ri netrukus bus jo žmona.

Toji panelė yra Mary Rut
kauskas - Kotėosky, 26 metų 
amžiaus, sesutė p. D. Kuraitie- 
nei, Milda Auto Sales savinin
ko, Dominiko Kuraičio žmonai.

Vestuvių puota įvyks netoli
moj ateityje. Joj dalyvaus arti
mi jaunavedžių draugai. Linki
me jiems pasisekimo gyvenime!

Barrick’s Paint Store, kurios 
antrašas yra 5905-07, pirmiau 
buvęs 6050 So. Kedzie Avenue, 
reiškia’ norą palaikyti ryšius ir 
su savo senais kostumeriais. 
Tuo tikslu ji įsigijo naują ir 
greitą troką, ir yra pasirengu
si visus pirkėjų reikalavimus 
išpildyti, — prekes greitai pri
statyti.

Prekių pasirinkimas įvairiau
sias ir geriausias, o kainos pa
tenkinančios. Tad, prie progos 
nepamirškit ją aplankyti.

Skelb.

Roseland
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 139 kp. narių dėmesiui

Serga Fanny 
Kanter’ienė

Michael Rees ligoninėj guli p. 
Fanny Kanter’ienė. Užvakar 
ten jai buvo padaryta goiterio 
operacija.

P-nia Kanter yra žmona Na- 
than Kanter, “Lietuviško žydu
ko,” kuris yra prezidentas deg
tinės, cigarų ir saldainių san
delio, Mutual Liquor Comptany, 
4707 South Halsted Street.

P-ai Kanterai turi dvi dukte
ris. Abi jau ištekėjusios. Vieną 
iš jų, Ruth Wager, gyvena 
Rockforde, bet atvyksta moti
ną aplankyti. Antroji, Anna 
Kayney gyvena Chicago j e.

Atitaisome
Klaidą

Vakar šiame skyriuje tilpo 
žinutė apie Velykinius pietus 
pas pp. “Demeikius,” 5130 So. 
Kostner avenue. Pavardė turė
jo būti “Demikiai,” o ne “De- 
meikiai.”

šiuomi klaidą pataisome ir 
atsiprašome.

Kuopos rengiamas vakaras į- 
vyks gegužės (May) 2 dieną J. 
Stancik’s Hali, 205 E. 115th St. 
Bus suvaidinta graži komedija 
“Likimo Bausmė” ir bus kon
certinė programo dalis, kurią 
išpildys Kazys Pažarskis su pa- 
gelba keleto kitų solistų.

Tokiam dideliam parengimui 
turime visi kuopos nariai būti 
prisirengę ir stoti į darbą kas 
kaip įmanydamas.

Musų kuopos susirinkimas į- 
vyksta ketvirtadienio vakare, 
bal. 1 d., Palmer Park svetai
nėje, 7:30 vakare.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
daug dalykų svarstoma apie pa
rengimą ir reikės darbininkai 
išrinkti tam vakarui.

Dar sykį primename nariams, 
ka’d dalyvautumėte visi susirin
kime už ką mes, valdyba, busi
me labai dėkingi.

—Valdyba.

vietos laikraščiuose tilpusiame 
sąraše net keturi lietuviai kan
didatai.

Keista atrodo, kad lietuviai 
vis dar duodasi politikieriams 
suklaidinti ir neapgalvoją savo 
reikalų ir daro nuolatinį klai
dą.

Paimkime ir dabartinius rin
kimus. Į mokyklų tarybą turi 
būti išrinkti tik trys kąndida- 
tai, o vien lietuviai turės ketu- 
rius kandidatus. Ar yra Ivilties 
jiems laimėti?

Aš sakau, kad nėra, Štai lie
tuvių balsuotojų Ciceroje yra 
apie 12 nuošimčių. Mokyklų ta
rybos rinkimuose viso balsuoja 
15,000. Lietuviams balsuoto
jams išeina’ apie 1,500 balsų. 
Kad išrinkti saVo kandidatą, 
reikia gauti jam apie 6,000 
balsų. Tai kaip gali liėtuviai 
laimėti rinkimus su l,5do bal
sų — ypač kai keturi turi peš
tis tarp savęs ? , j

Keturiems kandidatams iš 
kitų tautų paramos tikėtis irgi 
sunku. Kitataučiai sakys, kad 
lietuviai nori užvaldyti mokyk
las ir nebalsuos už lietuvius.

Iš sąrašo matyti, kad visi 
lietuviai kandidatai yra tįnkami 
toms vietoms. Visi čiagimiai 
vyrai, mokyti, net universite
tus išėję. Apgailėtina tačiau, 
kad jie negali apsižiūrėti, joge# 
klaidas daro.

Aš patarčiau jauniems tau
tiečiams nesusipratimus išly
ginti ramiu budu koliai dar yra 
keletas dienų laiko: sueiti vi
siems, rimtai apsvarstyti j padė
tį ir vietoj keturių palikti tik 
vieną kandidatą pagal nuožiūrą, 
kurs gali šiuose rinkimuose bū
ti tvirtesnis, ir visiems remti 
jį, nesiskirstant į partija^. Rei
kėtų šiemet remti visiems vien- 
ną, o kitą metą kitą. Tuo budu 
galėsime kai ką laimėti.

Politikierius.

Cicero
Kaip lietuviai veikia politikoj

Kiek anksčiau buvo tilpusi 
“Naujienose” žinutė apie Cice-

Sulaukęs 70 metų amžiaus ir 
sirgęs ilgą laiką, mirė Frank 
Š. Mandel, vice-prezi[dentas 
stambios miesto krautuves, 
Mandel Brothers. Laidojamas 
šiandien. ■ • ' į

Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos paren

gimas
Balandžio 10 dieną įvyks Ku

piškėnų Draugijos \ balius, ku
riam draugija jau seniai ren
giasi. Parengimas bus, kaip lie
tuviai sako, vakaruškos: šokiai 
lietuviški ir amerikoniški, gera' 
muzika ir daug ( pamarginimų 
linksmins svečius ir viešnias.

Balius . rengiama Shameto 
svetainėje, 1500 So. 49 avenue, 
Cicero, 111.

Nepamirškite balandžio 10 
dienos, atsilankykite į balių, pa- 
remsite musų apšvietos ir kul
tūros draugiją ir kartu turėsite 
gerą laiką.

Ateinantį šeštadienį, balan- 
’dižo 3 dieną, 8 valandą vaka
re K. Matekonies bute, 3435 W. 
Jackson boulevard, įvyks Ku
piškėnų Kultūros Draugijos su
sirinkimas. Nariai prašomi at
silankyti. Bus renkami darbi
ninkai busimam baliui, yra ir 
daugiau draugijos reikalų ap
svarstyti. —P. B.

Dar apie Lietuvos 
Išeivių Ratelį ,

Kaip žinome, dar neseniai su
sitvėrė Lietuvos Išeivių Jauni
mo Ratelis, bet daug ką reiškiąs 
mums, Lietuvos jaunimo išeivi
jai.

Praėjusiame susirinkime liko 
išbrauktas buvusis pirmininkas 
J. Kaunas. Dėka jam, nes jis 
sutvėrė Ratelį; tačiau ratelie- 
čiai turėjo persiskirti su juo.

Dabartiniu pirmininku išrin
kome drg. Povilonį, o Gedimi
nui rezignavus iš raštininko, jo 
vieton paskyrėm Butkų.

Manau, Ratelis' gyvuos geriau 
ateity. Sekantis Ratelio mitin
gas įvyks ateinantį sėkmadienį, 
balandžio 4 dieną 15 vai. po pie
tų, Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted Street. Malonėkite vi
si nariai dalyvauti., —-S. B.

MUSŲ SKAITYTOJAI
SKBK

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gąli- 
ma).
GERAS TIKSLAS . 
PRASTAI VYKINAMAS

GERB. REDAKCIJA: -J ’ ■ y » ■ •
Iš “Naujienų” “Musų Skaitytojų” 

skyriaus “už kovo 30. d. š. m., paty
riau, kad Lietuvos Valdžia yra nu
tarusi duoti progą mokintis Kaune 
penkiems Amerikos lietuvių stu
dentams. Kelionė jiems j ten ir at
gal busianti apmokėta, kiekvienas 
jų gausiąs pragyvenimui po 200 li
tų mėnesiui ir jie galėsią pasilikti 
Lietuvoje apie 4 metus.

Tai ištikro graži idėja ir išmin
tingas darbas, atsižvegiant j jj mu
sų tautos labo žvilgsniu. Gi tie mu
sų jaunuoliai, kurie išėjo mokslus 
Amerikos mokyklose ir gerai apsi- 
pažino su Amerikos žmonių reika
lais, jų gyvenimu, papročiais, idėjo
mis ir idealais, galės būti nepakei
čiamais musų tautos darbuotojais,
pažinę musų tautos reikalus ir per
siėmę lietuvybės dvasia. Taip. Bet 
čia tenka pastatyti sąlyga jei . . . 
jei jie bus to auklėjimo verti. Gi 
galima išauklėti ir savo priešus. To
dėl reikia pasirinkti tokius, kurie 
bus musų tautos ir musų pačių 
draugais. Parinkti tokius jaunuolius 
gali tik komisija susidedanti iš to
kių žmonių, kuriems tikrai rupi 
lietuvių tautos labas, kurie turi su
pratimą ir norą tąji labą palaikyti 
ir ugdyti, kurie pažįsta ir moka at
skirti gabumą ir širdies palinkimą 
musų tautos labui- už besišypsančių 
lupų ir spindinčių akių.

Bet pas tuos žmones, kurie toje

Išsiėmė
Leidimus Vedyboms

Frank Bu’aw, 33, su Mary 
Kutcosky, 26,

George Kowalski, 23, su Jo- 
sephine Smolen, 19.

Otto Jockem, 27, su Adina 
Kireast, 26.

Walter Paskewich, 26, su 
Florence Lecland, 24.

ro lietuvių veikimą politikoj. 
Ten paminėta, kad lietuviai po
litikoj šiais metais veikia su
tartinai ir stato savo kandida
tus į įvairius ofisus po vieną. 
Atrodė labai gražiai.

•Tačiau rinkimams besiarti
nant pasidarė rezultatai nekokį. 
Į parkų tarybą lietuvių kandi
datų nebeliko nei vieno, o į 
mokyklų tarybą tenka matyti

Štai Laiškas iš Jūsų Senos Patikiamos

MALEVŲ ir SIENŲ POPIERIAUS
VYRIAUSIOS KVOTIEROS

Spulkos ir Jų Problemos
Rašo adv. K. Gugis

Barrick’s Paint
--------Store —------

6050 SOUTH HALSTED STREET
(Pirma 5905—07 South Kedzie Avenue)

Spulkos Ofiso 
Atmosfera

Tam tikrose mokyklose mo
kinama ir nurodoma, jogei biz
nio ofisas turi būti taip su- 

- tvarkytas, kad įėjęs kostume- 
ris jame maloniai ir jaukiai 
jaustųsi. Didelių ofisų įrengi
mui samdomi tam tikri žino
vai ir sekant jų nurodymus 
perkami atatinkami ofiso bal
dai, sienų paveikslai, bei kiti 
pagrąžinimai, taip kad ofisas 
visu kuo atatinka ne tik to 
biznio reikalams, bet ir daro 
malonų įspūdį į kostumerį.

Lietuvių spulkos turėtų pa
gal savo išgalią sutvarkyti ofi
sus taip, kad nariai šėrininkai 
ir jų svečiai jaustųsi įėję į 
rimtą vietą, kur žmonių pini
gai yra priimami ir išmoka
mi, kad neišrodytų jiems ofi
sas lyg vakar atsikraustęs, o 
rytoj išsikraustysią s, bet pa
stovi vieta ir rimta įstaiga— 
pasitikėjimo verta spulka, ir 
atrodytų įtikinamai, kad ten 
padėjus pinigus galima bus 
juos gauti atgal.

Netik patarnautojai, bet ir 
direktoriai turėtų būti spul
kos ofise be kepurių, “vėžly- 
bai apsirėdę”, taip kad viskas 
gražiai harmonizuotųsi. Spul

kos viršininkai neturėtų vesti 
perdaug ilgų su kostumeriais 
diskusijų, privalėtų vengti pa
rodymo, kad jie perdaug žino 
apie kostumerių privatų—šei
mynišką gyvenimą, ypač turė
tų saugotis kalbėti apie kai
mynų—pažystamų reikalus,
kad tuomi nepadaryti bereika
lingų priešų, kas labai kenkia 
spulkų gerovei.

Kada spulkų viršininkai ir 
direktoriai supras spulkų biz- 

snio svarbą ir savo vietos at
sakomybę (gal ims daug laiko 
įtikinti žmones, kad apielinkės 
spulkos žmonėm gerą daro ir 
jiems tarnauja), tada spulkos 
mtrauks prie savęs taip se

nesnius, kaip ir jaunus, ir taps 
i apielinkės svarbiausiu pinigi
nio biznio centru*.

KAD PELĖMS NELIKTŲ...
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

tikra išgelbėtoja šiame taip ne
maloniame atsitikime. Jis atsi
minė kaip kartą pelės suėdė be
veik visą pajų.

—Mamyte, — prabilo Petru
kas, — ar pelės mėgsta pajų?

—Taip, sūneli, mėgsta. O ko
dėl tu klausi?

—Tai, tai aš visą suvalgiau, 
kad pelėms neliktų...

—Ji Manė.

Dėka išsiplėtimui savo naujoj vietoj mes esame gėrės- 
niose sąlygose, negu bet kada pirmiau, jums patar
nauti su dideliu aukštos rųšies kokybes Malevos, Var- 
nišų, gražaus, atsargiai parinkto plaunamo Sienų Po
pieriaus pasirinkimu^ čia tai puiki proga pinigams nuo 
pavasarinių pasipuošimų sutaupyti.
Kadangi mes jūsų j apylinkėje savo krautuves nebetu7 
rime, tai kviečiame Vėsavo senus draugus ir kostumerius 
pasinaudoti musų n^)iju, gero pristatymo patarnavimu. 
Mes kai tik pirkome prekių pristatymo troką greitam 
pristatymui. 1 .

Tik Patelefonuok: ENGLEWOOD

RENDUOJAM SIENŲ POPIERIAUS 
PAŠALINIMO MAŠINAS IR GRINDŲ 
SANDING MAŠINAS. INSTRUKCIJOS

SUSTOK ir
PAGALVOK j
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■
SPULKA NEŠAi .................
ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

i,--

3M

komisijoje yra, tųjų ypatybių ne
daug besimato. Išskyrus neseniai 
pasimirus} Lietuvos Konsulą p. M. 
Bagdoną ir d-rą Biežj, visi kiti jos 
nariai labai mažai tinka toms pa
reigoms atlikti. Adv. J. Borden- 
Bagdžiunas visuomet ėjo ten, kur 
vėjas putė: buvo tai laisvamanis, tai 
geras parapijos narys, žiūrint toj 
kur buvo jam šilčiau. Popas V. Jo-1 
kubynas ir kun. Urbanayičius nie-į 
kuomet ir- niekur neparodė, kad jie 
galėtų spręsti apie didesnius ir gi-1 
lesnius dalykus. Ponas A. Vanagai-' 
tis yra geras muzikas ir artistas ir 
puikus juokdarys, bet su juo yra ta 
bėda, kad jam viskas atrodo juo- į 
kinga ir jam rimtai kalbėti yra sun- , 
ku. Ponas L. šimutis yra uolus ka
talikybės gynėjas, bet jo pažiūros 
yra labai siauros ir vargiai jos gali 
vesti jį prie musų tautos labo, o p. 
M. Vaidyla yra toks didelis ginčas, 
kad jis kartais ir pats su savimi 
ginčijas.

Tokia kpmisija vargiai begali
rimtą ir gerą darbą atlikti.

Ką kiti mano šituo reikalu?
— Bešalis.

Chicago, III.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliąus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki .$500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rū
šių apdraudas.

MASTER WIND0W SHADE 00.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

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.

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine& Liquor Cb
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, ' Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TA VERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Sihulkesni $7.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINES

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

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.__________ _________________

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1183.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA ... ŠOKIAI

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

Chicągo. III.

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilemsn’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Sears and

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

• RĖSTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

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)

r" “ "

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingų I 
žinių ir gerų pamo- j 
kinimų.V------  j



Ketvirtadienis, bal. 1, 1937 NAUJIENOS, Chieago, UI,

rius” Už Ūkininkų 
Apgaudinėjimą
Išviliojo iŠ lengvatikių 

apie $100,000

Prokuratūra suėmė tris Chi
eagos “brokerius”, kurie į 
trumpų laiką prigavo keliasde- 
Šimts ūkininkų Illinois, Wis- 
consin ir Missouri valstijose, 
išviliodami iŠ jų apie $100,- 
000.

Apgąvikai “pardavinėjo” ir 
“supirkinėjo” bonus.

Suimtieji yra Robert J. Hol- 
man, 6258 N. Claremont avė., 
Harry Kassmir, 1207 Leland 
avenue ir Adrain M. Knox, 
4250 Magnolia avenue. Jie už
laikė ofisą prie* North LaSalle 
Street.

Kova Legislaturoje 
Dėl Chieagos Parkų 

Biudžeto
Kelly-Nash mašina stovi už 9 

miHonus, Horner nori nu. 
mušti iki 7^2 mil.

Illinois legislaturoje dabar 
eina ginčai dėl Chieagos Par
kų distriktų biudžeto.

Biudžeto projektas numato 
ap& 9 milionus dolerių išlai
dų. Bet gubernatorius su4 šali
ninkais pasiryžęs tą sumą nu
kirsti iki 7‘A milionų. Atsto
vų butas jau balsavo ir pasi
sakė už 'gubernatorių.

Kelly-Nash spėkos, kurios 
stipriai laikosi legisiaturos se
nate pasiryžusios nenusileisti 
ir kovoti už devynis milionus. 
Jeigu tąs nepasiseks pravesti, 
tai mėgins padaryti kompro
misą ant 8 milionų.

Cicero viešose moky
klose

, - >ląi—A *4 » Mį .♦

Cicero viešųjų mokyklų ?hy- 
sical Education departamentas 
p-lės Helen Hoch priežiūroj 

rengia parodą mokyklas lan
kančių vaikų tėvams baland-

žio 7 ir 8 dd. Morton Highl 
School1 auditorijoj.

Trečio skyriaus Cicero mo
kyklos mokiniai ir mokinės at
lankė Rosenvvaldo muzejų ko
vo 19 dieną. Jiems čia buvo 
parodyta kaip anglis iš kasy
klų išimama.
veikslai, be to, parodė kaip an
glis susiformavo tūkstančius 
metų atgal.

Krutamieji pa-

“Plokščias Pasaulis”
Pelningas Pranašui

Volivai
dvi rezidencijas Miami, 

Floridoje

• Pranašas Glen Wilbur Vo- 
liva iš Ziono, Illinois, randa, 
kad jo dažnos, neįvykstančios 
pranašystės apie pasaulio pa
baigą, ir tvirtinimai 
mė yra plokščia, neša 
'delius pelnus.

Nežinodamas ką su
daryti, nuvažiavo į Miąmi, Flo
rida ir ten nusipirko dvi re
zidencijas.

Įsigijo

kad že- 
jam di-

pinigais

Velykų bankietas
Pas draugus Chinstonus, 2706 

West 43rd Street, susirinko gra
žus būrys suprašytų artimiau
sių draugų praleisti linksmai1 
šventes ir kartu įkurtuves ne
seniai įsigyto gražaus namo.

Dalyvavo šie asmenys: Lule- 
vičiai, Spitliai, Parker, šlapi
kai, Survilai, Lapenas, Kizas, 
Noveriai, Geruliai, Bruzguliai, 
Daniunai, Vinskunai, Michiu- 
li'a'i, Kuzmai, Sabastijonai, p. 
Budris, Kinderiai, Grigoniai, 
Zabukai, Joe Kazikaitis ir daug 
kitų draugų, su kuriais neteko 
man susipažinti.

Prie skanių valgių 
ir linksmos muzikos 
dom labai linksmai 
mės, 
dr-gaL Ghins^onai-t^iri. ^ie pa
lys yra draugiški žmonės.

Veliju jiems ir jų dukrelei 
Silvijai ilgiausių metų sulauk
ti, o ateity kad ir vėl galėtu- 
tnėm kartu sueiti ir taip links-

ir gėrimų 
laiką lei- 
ir gerėjo- 

kad gražų . buri svečių

PARENGIMAI

Dariaus-Girėno Legiono Postas Dr. M. Bagdono Laidotuvėse

DARIAUS-GIRĖNO AMERICAN EEGION POSTAS ŠIANDIEN DALYVAUS 
Lietuvos konsulo, DrD. Miko Bagdono' laidotuvėse šv. Kazimiero kapinėse Le
gionieriai atliks trumpas ceremonijas ir šautuvų salva atiduos pagarbą velioniui. 
Legionierių priešakyje stovės komandai! tas DrD. Naryauckas.

Paveikslas viršuj parodo Dariaus-Girėno Posto narius kap. Stepono Dariaus 
motinos laidotuvėse, kurios Įvyko prieš keletą metų.

NAUJIENŲ PHOTO

mai laikų praleisti, kurį aš nie
kuomet neužmiršiu. |

■Anele.

Ką ir kur verta pama 
tyti Chieagoj

fondų. Apdraudę nuo nedarbo 
Indiana valstija pradės mokė
ti nuo 1 dienos balandžio mė
nesio 1938 metų, taip praneša 
Socialio Saugumo Tarybos ap
skrities direktorius H. L. Mc ♦
Carthy.

kowski nito 8342 Burley avė., 
žvilgterėjo į moteriškę ir su
šuko:

“Ji, princesė? Nonsensas, 
niekus kalba. Ji mano duktė.”

Į CLASSIFIED APS
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

prašau kam reikalingas, greitai at-j BRIDGEPORT ROŲEING CO. 
sišaukti. Turiu gerus paliudymis. I 3216 So. Halsted Street

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO prie namų 
pavienis. Suprantu' visą darbą

3861 So. Lowe Avenue.
Vartoti Automobiliai

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs daryti sandvičius ir 
ehile. Galiu būti roadhousės mana- 
gerius, teisingas ir turiu geras re
komendacijas. Šaukite Tel. Pullman 
3010. Klauskite Charle.

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

rtelp VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Jb uriuture & Eixturės
Raita ndai-Itaisai

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

REIKALINGAS BATŲ TAISY
TOJAS. 2107 So. Halsted St.

REIKALINGAS BUSHELMANAS 
ir prosytojas j Cleaning Store. Mo
kestis gera, darbas ant visados.

4414 So. California Avė.

PORTERIS dirbti tavernoj toks, 
kuris gali dirbti už baro.

6101 So. State Street.

REIKALINGAS ŽMOGUS nuo 20 
iki 60 metų amžiaus, dirbti ant 
troko, tufą mokėti draivyti. Atsišau
kite laišku\pranešdami amžių ir ar 
vedęs. 1739 So. Halsted St., Box

REIKALINGAS Patyręs bučerys, 
padienis, kuris gyventų ant vietos 
—pragyvenimas ir mokestis.

5257 So. Princeton Avė.

$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 luxe ......     $175
Atdara vak. iki 9—Nedalioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Keai Estate For JSaie

Chieago Recreatiorį Commis- 
sion išleido mažytę; knygelę 
užvardytą “Leisure j Time Di- 
reetory”. Knygelėj { surašyta 
vardai Chieagos parktj, žaisma- 
vieeių, viešųjų trobesių, bažny
čių, žymesniųjų 
monės įstaigų, 
gynų, paveikslų 
kyklų ir tt. ir 
įstaigų adresai.

Galima sakyti, kad. tai yra 
smulkiausias.,Jips . lūšies sąra- 

•darytas) vertėtų pamatyti ir 
apžiūrėti vietų Chicągoj. /

Knygelę galima gauti iš Chi
eago Recreation Cųmmissioii, 
F634 Burnham Building, tele
fonas 8000, extentioiį 353.

“Princesė? Non 
sensas!”

Ji mano duktė!

CLASSIFIEDAOS
l ■  I. - - r - |

Help W anted—Lemai?
Darbininkių reikia

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

Exchange—Mainai

biznio ir pra- 
muzejų, kny- 
galerej ų, mo- 

paduodama tų

Mrs. Marię McKinnon, 
metų moterįčy kuri bandė
nusižudyti išgverdama nuodin
gų vaistų, pergyveno vakar 
skaudų smugįį

Gulėjo, ji apskričio ligoninė
je (kur dabaf^tebeguli) įsivaiz
duodama, kad ji yra Austrijos 
kronprįneo v Jlų^plfo duktė, 
princese Bet pasirodė
ligoninėje vięjxąis Andrius Ziol-
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MURO BUNGAL0W, 6 kambariai, 
garažas, Marųuette Parke. Mainy
siu į biznio namą: Marųuette Par
ke, Clearing ar Brighton Parke. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
Street, Box 594.

------ ------------------------------ .......................................................■

PATYRUSI MERGINA, namųdar
bui geri namai, nėra virimo, nė 
skalbimo, 2 vaikai. $5.00; Sheldrake 
4731.

BARGENAS 
MARŲUETTE PARKE

10 flatų kainavo $65,000 už $28,000.
2-jų flatų po 6 kambarius, dviem 

boileriais šildomas, kainavo $16,500 
— už $8,500.

6 kambarių bungalovv karštu van
deniu apšildomas, garažas, kaina
vo $5,300.

Storas ir 2 fiatai, naujas mūrinis 
namas, kainavo $2400—parsiduoda 
už $9300.

4 kambarių katedže. kaina $1,800
Netoli kazimierinių kapinių 5' 

akeriai žemės, storas ir du fiatai, 
kainavo $25,000—už $7800.

6 kambarių namas, 1 akeris že
mės, kaina $4300.

Turim visokių kitokių bargenų, 
namų ir farmų. Galima pirkti pi
giai arba

C. P, t , , ,
6551 So. Kedzie Avenue 

Tel. Grovehill 0306.

jas turit., 
hd COA

Furnished Rooms
■ RĘNDON KAMĘARYS' RĘNDOjN KAMBARYS — nau
jas bungalow, 1 blokas nuo gat- 

■ viakarių,'nšMiešus. Su valgiu ’ar be 
valgio. 4917 So. Kominsky Avė.

NORĮ ĮŠRENDUOTI Marųuette 
2 kambarius1 sū gasu, elektra, ir ši
luma už $15.00, 2 jauni suaugę.

. šaukit Prospect 2559.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, savas kambarys, vana 
$8; nuolatinis darbas; Briargate 
8263.

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ freu 
mas — 6 ir 6 kambariai. Kaina 
$1500.00. Tomas E. Casey, 641 W. 
48th Street.

PATYRUSI MERGINA, bendram 
namų darbui ir virti, savas kamba
rys, vana, $8 pradžiai; South Shore 
1091.

. MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra skalbimo, vaikas, $7 
pradžiai; Katz, 744 Bittersvveet PI., 
Buckingham 5801.

NUOSTABI PROGA dėl gabaus 
mechaniko ir žmonos; 20 kambarių 
muro namas pilnai įrengtas, 20 ka
rų muro garažas užpakaly renduo- 
ąrnas,-gera ./vieta, atsakąs, asmuo 
jiadaro $150—$200 mėnesy net. Kai
na $10,000, morgičius $6,000, 5 me
tams 5%, tiktai $4000 cash tereikia.

JOHN F. WALLACE, 
32 West Randolph St.

Paliuosuoti nuo mokė- 
i jimo j apdraudos nuo
* I

nedarbo fondą
Northwes«t Lietuvių Moterų Kliubas rengia smagų vakarėlį su- 

batos vakare, balandžio 3 d. 7:30 vai. vak. J. Grigaičio sve
tainėj, 3804 W. Armitage avė. Parengimas busęs nepapras
tas, nes kliubietės žada patiekti kokį tai surprizą, gerą 
muziką ir skaniausius gėrimus. Kviečia visus atsilankyti, 
o smagus laikas visiems užtikrintas. —Kliubietė.

Liet. Moterų Draugija Apšvieta rengia 30 metų sukaktuvių 
vakarą, kuris įvyks subatoj, balandžio (April) 3 dieną 
Mildos svet„ 3.142 S. Halsted St. Bus gražus programas, 
vakarienė ir šokiai. Įžangos bilietai 50c. Kviečia’ publiką 
skaitlingai aitsilankyti Rengimo Komitetas.

Indiana valstijos įstatymo 
;apdraudai nuo nedarbo pataisa | 
įėjo galion 1 dieną 1 balandžio 
1937 metų. Ji liečia daug maž 
553,000 darbininkų. ’| Kadangi 
ši pataisa išpildo vi$us Socia
lio Saugumo Akto reikalavi
mus, tai darbininkai kalbama 
pataika yra paliuosuojami nuo 
^mokėjimo duoklių į apdrąudos 
' i" -- i - i \ » < r, i -, — -,-.- -1 -

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

... ......    $5.75 TON. 
EGG ........................ ....... $6.00 TON.
NUT .............................. $6.00 TON.
SCREENINGS ............. $4 75 TON.

? ' r

PRISTATYMAS MIESTE IR 
x PRIEMIESČIUOSE 

PAŠAUKITE DIENĄ AIR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

■

MATERIOLAŠ NAMŲ 
ž STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

namų, taisymui Gorčių, stogams^ po- 
piera, tynos, sietai, langai, durys 
ir kiti reikmenys.

ŠTAI BARGENAI:
Selected plajn oak flooring $93.00 
už 1000 pėdų. ^Langai 28x28 W.
$3.00,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
M. ZOLP,

3562 So. Halsted Street
Savininkė

Telefonas YARDS 2576.
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
MOVING—-EXPRESSING COAI 
UNIVERSAL VAN SERVICE 

. 3406 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3408 

6921 South Western Avė. 
Tel. Hemlock 5040

P.

> COAL

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui ii' virti, būti, nėra 
skalbimo, $10; Cedarcrest 2523.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui ir virti, geri namai, 
$10; 4434 Manor Avė., Juniper 6184

MERGINA NAMŲ DARBUI, nė
ra skalbimo, mažas apartmentas, 
vaikas 9 metų, $7; Briargate 3422.

«Į— ■... i. M. I . !■>.! Į Į WWU‘I|| IIIĮIII

SUSIRINKIMAI
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Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, balandžio 2 d., 8 vai. vakare, J. 
Petrausko svetainėj* 1750 S. Union avė. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. —B. J. žolinas, sekr.

Morning S'tar Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą šįvakar 8 
, vak, 3804 Armitage avė. Nesivėluokite laiku būti, nes yra’ 

svarbių reikalų. —M. Chepul, rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 

penktadienį, balandžio 2 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vak vak. Visi kliubiečiai kviečiami daly
vauti. -—A. Kautakis, rašt.

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 1 d. 7:30 vai. vak. pas Zabukus, 2605 W. 43 
Sf. Malonėkit skaitlingai susirinkti, nes yra svarbių reika
lų aptarti, kurios norit prisirašyti, neužmirškit atsilankyti.

Valdyba.
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys beftaininį 

susirinkimą penktadienį, balandžio 2 d. 7:30 vai. vak. Chi
eagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite skaitlingai atsilankyti ir pasilikę su mo
kesčiais malonėkite apsimokėti. Kunevičia, rast.

■ ......................... — r H « i - ■. ■

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų Ipertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fehder darbai

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 

metų patyrimą
2555 W. 43rd St.

Tel. LAFAYETTE 1310

24

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”. - r

S O N O T O N E
66 E. Van Buren

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

PPASKUTINĖ diena: Tęsis nuo 
Pietų iki Vidurnakčio

“Spain in Fiames”

Pradedant 
rytojumi

T

Peoples Liquor Store !
2646 West 63rd Street i

Tel. Republic 8841 I
Didelis pasirinkimas visokios

rųšies gėrimų. I
Kąs ateis su šiuo apgarsinimu,!! 
nusipirks wholesalę kainomis. I

M. BERT A S H 
Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsa®. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ, 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

LOVEIKISL.V ■ Lillllv Visas Pasaulio
........ . ...........   Dalis.

it KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tek BOULEVARD 7314

REIKIA MERGINOS bendram na
mų darbui, kas ieškote gerų namų 
kreipkitės tuojaus. Mrs. Gregaites 
2352 We»t 68th St. Hemlock 5933.

- - ^|.-. -■ ■ Į- —— ■ ■ .. ........................... -

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, $7.00—$9.00, patyrusi, 2 vai
kai, savas kambarys. Appelbaum, 
5133 So. Greenvvood Avė., Dor- 
chester 8643.

BIZNIO NUOSAVYBĖ
Tinka bile kokiam bizniui, 3121 

West 63-čia gatvė — % bloko j 
rytus nuo Kedzie—2 aukštų plyti
nis budinkas; krautuvė ir 6 kam
barių flatas viršuj, štymu šildomas 
su aliejaus šildytuvu beismente, 2 
karų plytinis garažas. Reikia greitai 
cash, 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 51 st St. tel. Boulevard 1200.

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

TIKRI BARGENAI
PARŲIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. MICKEV1CE and CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

JONAS CHASAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną balandžio mėn., 1935 

,, sulaukęs 42 metus amž.,
1 
m., 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Elsie, Sūnų 
Joną, brolį Kazimierą ir gi
mines.

Jau du metai kaip nemiela- 
širdinga mirtis išplėšė Tave 
iš musų tarpo. Liūdnai tie du 
metai praėjo. Kasdien, kas 
minutę mes Tavęs pasigenda
me. Jonukas išsiilgęs Tavęs, 
laukia iš darbo pareinant. Bet 
Jonukas savo tėvelio nebema
tys. Nebeglamones jis savo 

, dunelio. Ncbegirdėsim Tavo 
'meilių žodelių. Tu guli šal
tuose kapuose ir mes Tavęs 
brangusis vyre ir tėveli nie
kuomet neužmiršime.

Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiau® 
pas Tave ateisime, 
ateinant!

Nubudę lieka:
Moteris ir

ar vėliaus 
Lauk mus

Sūnūs.

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

PARDAVIMUI DELICATES'SEN 
ir groseris. Seniai išdirbtas, geras 
kampinis Storas geri fikčeriai, dide
lis stakąs, rendos $40 su flatu už
pakalį—parduosime už $850.00 — 
vertas daug daugiau. Kreipkitės 
2256 Roscoe St., kampas Oakley Av.

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

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

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

4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ labui pigiai — dėl ne
sveikatos. Geras biznis. Kam reika
linga kreipkitės Pąul Shąuletis, 

653 West 18th Street.

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

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

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

Kaim reikalinga toks biznis, ver
ta pamatyti. Randasi naujame na
me, 8 moderniški kambariai gyve
nimui. Renda ne brangi. Graži apie- 
inkė. Priežastis pardavimo— liga.

Šaukite telefonu: Hemlock 5426.
2543 West 71st Street

PRIVERSTAS DĖL LIGOS GREIT 
PARDUOTI pirmos rųšies moderni

šką bųeernę Ir grosernę. Kreipki
tės j Naujienas, Bbx 595.

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus duodama gerų nuo
laida.



ŠIANDIEN LIETUVOS KONSULO DR. MIKO 
BAGDONO LAIDOTUVĖS

Kaip vakar turėjęs atvykti vietininkas 
P. Daudžvardis

. ; i.

Šiandien šv. Kazimiero kapi
nių rūsyje bus laikinai palaido
tas Dr. Mikas Bagdonas, Lietu
vos konsulas Chicagoje, kuris 
netikėtai mirė pereito sekma
dienio naktį.

Kūnas dedamas rūsyje, nes 
dar nėra žinomi velionio šeimy
nos pageidavimai, šeimyna gy
vena Lietuvoje. Velionio pus
brolis kun. Ignatius Albavičius 
itelegrafavo jiems prašydamas 
instrukcijų. Manoma’, kad gal 
kūną teks siųsti Lietuvon.

Laidotuvės prasidės apie 10 
vai. ryto, iš Konsulato rūmų, 
kur velionio kūnas yra pašai*-, 
votas. Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčioje įvyks gedulingos 
apeigos, kuriose dalyvaus Chi
cagos diocezijos diduomenė ir 

i 

keli Chicagos lietuvių klebonai.
Apeigose dalyvaus ir svetim

šaliai konsulai Chicagoje. Grab- 
nešiais parinkti L. šimutis, J. J. 
Bordenas (o ne Dr. S. Biežis, 
kaip vakar buvo pranešta) A. 
Vanagaitis, A. Lapinskas, J. 
Brenza ir Chas. Chesnul.

Atvyksta pu k. žadeikis
Iš Washingtono šįryt j laido

tuves atvyks pulk. Povilas P. 
žadeikis, Lietuvos atstovas 
Jungtinėms Valstijoms.

Konsulato raštinė, ties 100 
Kast Bellevue Place, paliks už
daryta interesantams iki ryto
jaus ryto. Dabar konsulato rei
kalus prižiūri p. A. B. Yovai- 
shienė, konsulato sekretorė.

Kaip vakar iš Nutley, N. J., me knygyne miesto salėje.

Chicagon turėjo atvykti New 
Yorko generalio konsulato vice
konsulas p. P. Daudžva’rdis, bet 
šią žinią, rašant dar jo nebuvo. 
Jis eis laikino Chicagos konsu
lo pareigas.

‘Bučeriai’ Nutarė Su 
trumpinti Darbo Va 

landų Skaičių
Paprastomis dienomis dirbs

6, šeštadieniais iki 7
iki

Chicagos “bučeriai” nutarė 
sutrumpinti darbo valandų 
skaičių.
' Amalgamated Cutters and 

/Butchers Workmen of North 
’ America susirinkime, “bufe
riai” nutarė, kad paprastomis 
dienomis dirbs nuo 9-tos ryto 
iki 6-tos vakare, o šeštadie
niais nuo 9 iki 7 vakare.

Krautuvininkai bučerių rai- 
kalavimus jau priėmę.

Biznierių dėmesiui
Chicagos municipalis knygy

nas atspausdino mimeografo 
formoj brošiu*raitę, kurioj iš
dėstoma miesto patvarkymai 
nusakantys bizniavų ir kitokių 
trobesių ventiliaciją arba oro 
nustatymą (air conditioning). 
Įdomaujantys gali gauti kal
bamą brošiuraitę municipalia-

_________________________ NAUJIENQS, Chieago, III,

Atidarė Naują Poli
cijos Stotį Home- 

woode

Apskričio viršininkai vakar 
atidarė naują apskričio polici
jos < stotį Homewoodį priemies
tyje, prie 1154 Bidge J Road. 
Stotis kainavo $26,000.

Ten už policistąj tarnauja 
lietuvis Antanas Paulus.

Žagariečių Margas 
Vakarėlis

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

v Pradžia 7 vai. vakaro. Įžan
ga 25 centai. Užprašo

žagariečių Komitetas.

Apiplėšė Braiigeny 
bių Krautuvę

Vakar18 APIELINKĖ 
anksti rytą nežinomi piktada
riai išdaužė langą Frank Neu- 
mano brangenybių krautuvėje 
ir išvogė iš jo visus “alarm” 
laikrodžius. Krautuves randasi 
M. Liubartienės name, prie 2042 
S. Halsted street.
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Siunčia Perspėjimus 
su Mokesčiais Užsili- 
kusiemSavininkams

< . A>r.-r-

Apskričio valdyba grąsina 
perimti nuosavybės

Cook apskričio iždas! vakar 
pradėjo siuntinėti perspėjimus 
namų savininkams, kurie yra 
toli užsilikę su mokesčiais.

Iždininkas Horace Lindhei- 
mer pareiškė,’ kad', tokių savi
ninkų yra apie 20,000. Jeigu jie 
nesumokės mokesčių į dešimts 
dienų, tai apskritis perims jų 
nuosavybes ii‘ pats išsikolek- 
tuos mokesčius iŠ įplaukų.

't*'-V : >?- •

M a i s t oj> Krautuvių „į 
‘Grandinės^ Sutrum- 
pino DarbmValandas
Nuo 8:30 ryto iki 6 paprasto

mis' dienomis

maistoKeturios stambios 
krautuvių “grandinės” vakar 
paskelbė darbo valandų su
trumpinimą. > •

Darbininkai^ pradedant pir
madieniu, dirbs nuo 8:30 ryto 
iki 6-tos valandos' vakare — 
paprastomis dienomis 
8:30 iki 8 vakare 
niais. -

., o nuo
8 vakare šeštadie-

Firmos, 
valandas 
Stores,

kurios sutrumpino 
yra ' Jewel Food 

Atlantic and Pacific, 
Kroger-Consumets ir National
Tėa Company.
* Pirmiau krautuvės atsidary

davo 8 vai. ryto ir būdavo at
daros iki 6:30‘i,vakarė, (o šeš
tadieniais iki. $:3Q vhk.)

H.O.L.C. Perimą Nuo
savybės Nuo Def aul- 

tavusių Savininkų
< . ■■■■''■—r. ' ?.

Chicago Lawn-ietis pats išsi
kraustė nelaukdamas evikcijos

Home Ovvners Loan Corpo
ration, federales valdžios įstai
ga, skolino pinigus namų savi
ninkams, gelbėdama juos iš fi
nansinių sunkumų. Dabar ta 
įstaiga perima namus tų savi
ninkų, kurie negali arba atsisa
ko atmokėti jiems duotas sko
las.

Chicago-Lawnietis Michael 
Brock, 6507 S. JCcdvale avenue, 
žinodamas kad jam gręsia evik- 
cija, pats išsikraustė iš savo 
namo aukščiau paduotu adresu. 
Kai atėjo HOLC tarnautojai 
Brock’o daiktus išgabenti iš 
namo, jie rado tuščius kamba
rius. . ;.■■■'
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. Brockų namas buvo vertas 
apie $3,000. Valdžia jiems da
vė $1,500 morgičių ir $1,000 
asesmentų apmokėjimui. Bet 
neturėdamas darbo, Brock ne
išgalėjo atmokėti $26.00 mėne
sinių mokesčių ant paskolos.

Baigėsi Didieji Chi 
cagos Streikai

Tai majoras Kelly sugrįžo
> “atostogų”

• v
1S

Chicagoje dabar palyginamai 
ramu: didieji streikai pasibai
gė. Nevą susitaikė taxi bendro
vės su šoferiais; prokuroras 
Courtney ir policija išmėtė “sė
dinčiuosius” streikierius iš 
dirbtuvių ir darė ką galėjo, 

kad darbininkų judėjimą už
mušti.

Taigi, kadangi dabar viskas 
kaip ir tvarkoj, tai majoras 
Kelly suprato, kad jam jau 
saugu grįžti Chicagon iš šiltų 
ir malonių pietinių valstijų pa
dangių. Vakar Kelly pasirodė 
rotušėje, kur jo nebuvo'matyti 

kelias savaites.per

PRANEŠIMAS
BRIGHTON P ARK. — Jau

nuolių Draugijėlės pamokų die
na dėl Vietos stokos pakeista’. 
Pradedant ateinančiu trečiadie
niu pamokos visuomet įvyks 
trečiadieniais 4 vai; po pietų. 
Prašoma visų narių laiku daly
vauti, nes turime, rengties pro
gramai, kuris Apšvietos Drau
gijos pastangomis įvyksta šeš
tadienį, Mildos svetainėje. Tė
vų, norinčių savo vaikučius la
vinti, prašome atsivesti ir pri-< 
rašyti prie kliubo.

A. Zabukiene.

18 Suknelių Dirbtu
vių Pasirašė Sutartį 

su Unija
Užtikrina darbininkėms 

minimom algą
$14

International Ladics Garment 
Workers skelbia, kad 18 Chi
cagos medvilninių sunknelių 
siuvyklų pasirašė sutartis, pri
pažindamos uniją ir garantuo
damos darbininkėms $14.00 mi
nimum algos į savaitę.

Kai kuriose dirbtuvėse tebe
vyksta streikai.

International Ladies Garment 
Workers yra, C. L O. unija.

Ketvirtadieni 3,bal. 1, 1937

Chicagos Taxi Bend
rovės Organizuoja 
(l Savo Unija

šoferiai sako, kad darbininkus 
prievarta verčia įstoti

Yellow ir Checker Cab ben
droves Chicagoje pradėjo or
ganizuoti savo “kompaničną 
uniją”. •

Tos unijos “organizatorius” 
advokatas George W.
manu, nuo 1 North 
street, skelbia buk 
“1,000 narių”.

Midwest Taxicab 
union, kuri paskelbė 
laimėjo pripažinimą, 
kad bendrovės prievarta verčia 
šoferius stoti į naująją uniją. 
Jos grąsina mesti iš darbo tuos 
šoferius, « kurie atsisakys prie 
tos “kompaničhos” unijos prisi
dėti. Ji vadinasi “Taxicab Dri
vers Fraternity”.

Už penkioliką centų 
suknelė

Dam- 
La Šalie 

ji turinti

Drivers 
streiką ir 

skelbia,

Chicago Mail Order penktadieni

Penktadienį 9 v. ryto Chica
go Mail Order, prie 511 South 
Paulina' St., arti Harrison mo
terys galės nusipirkti gerą 
suknelę už 15 centų. Tai nuo
stabus bargenas.

Dalykas štai koks. Bendrovė 
skelbia didelį bargenų išparda
vimą toms suknelėms, kurios 
dėl šio ar to susitepė, ar šiaip 
kaip tapo kiek pagadintos. Suk
nelės yra nuo $1.00 iki 
verčios, bet dabar 
pigiau negu grybai, 
kia pirkti vieną už 
arba $1.99 ir kitą 

•Nepraleiskite progos. —Skelb.

$4.00 
parsiduoda 
būtent rei- 
99c, $1.49 
— už 15c.

Diena Vieno Žmona, Naktį Kito ± Nužudytoji Gražuolė Lietuvaitė?

TE — 23 Mrs. Helen Bato
nas, suimta ir apkaltinta 
daugvyriste. Dieną buvo 
žmona.

LIETUVAITĖ — Trys pozos New Y orke pasmaugtos gražuolės—artistų mo
delio Veronica (Ronny) Gedeon, 20 metų amžiaus. Nors mums nebuvo fgalima to 

patikrinti, bet keli vietos lietuviai sako si gražuolę pažinę. Ji buvusi lietuvaitė. 
Kartu su ja žuvo ir motina ir įnamis. Naujienų-Acme Photo

VIENINTĖLIS LIUDININKAS — Vienintelis Vero- 
niča. Gedeon’aites, jos motinas; ir įnamio nužudymo liu
dininkas buvo šis Pekino veislės šuo “Tonchi”. Policija 
kelintą dieną veltui ieško kaltiriinko.

IŠNEŠĖ APKALTINIMĄ 
— H. C. Stanger, Zintako 
bylos džiurininkų viršinin
kas. Dėl jo ir kitų džiuri
ninkų liudijimų apie pa
pirkimą, prieš Zintako 
draugą, Robert McKinlay 
buvo išneštas apkaltinimas 
už teisingumo trukdymą.

Grant C. Russell, (kai
rėj) southsidės dailininkui, 
naktį Mikui Butėnui, valgy
klos virėjui. Ji aiškino, kad 
abu be jos negalėjo gyventi.

Naujienų-Acme Photo

OŠ

PREMIJUOTAS ŠUO — 
“Fox Terjeras”, veislinis 
šuo, kuris yra laimėjęs daug 
premijų šunų parodose- 
šuo dalyvaus parodoje, ku
ri atsidaro Chicagoje ba
landžio 3-4 dd.

“DŽENITORIAI” DAILININKŲ ROLĖSE — Šiandien Chicagos Dailės Insti- t 
tute atsidarys paroda paveikslų, kuriuos paišė tos įstaigos “dženitoriai”. Išviso jų 
yra 25-ki. Naujienų-Acme Photo

STUDIJUOS KOMUNIZMĄ —(Iš kairės) Kenneth 
de Courcy, A. R. Wise ir S. Hansfield, anglai, kurie lan
kėsi Chicagoje ir važiuoja per kitus miestus studijuo
dami komunizmą Amerikoj.

Naujienų-Acme Photo
AIŠKINO APIE “PA- 

RES” — Zintako džiuri- 
ninkas G. F. Buhis, kuris 
lįudijo apie pares tarp 
teismo sesijų.




