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Lojalistai Stumia Sukilėlius Trijuose Frontuose
Artinasi Prie Sukilę
lių Sostinės Burgos

Sukilėliai bėga Cordoba ir Burgos fron
tuose. Bet bando užkariauti baskus. Lo
jalistai bombarduoja sukilėlius Morokoj.

Mussolini meiliški ■*
prietikiai Franci- 

jos teisme
PARYŽIUS, bal. į. — 

solini meiliški prietikiai 
dūrė Franci jos teism

Mu*s- 
atsi- 

e. O tai

Susirinko mažosios 
entente taryba 

; '
RELGRAD, Jugoslavijoj, bal. 

1. —■ šiandie čia susirinko ma
žosios entente tatyba, suside
danti iŠ čjechošlovakijos, Ru
munijos ir' Jugoslavijos užsie
nio reikalų i ministerių.

Susirinko; ji gana\ tvankioj 
ir nedraugiškoj’ atmosferoj dė
lei Jugoslavijos padarymo su
tarties su Italija.

Pačius Jugoslavijos valdžios 
opozicijos vadAi sako, kad Ju
goslavijos susiartinimas su Ita
lija nėra populiarus Jugoslavi
joj ir todėl premieras ir re
gentas pasiskubino sutartį ra
tifikuoti ;pirm susirinksiant 
mažą j ai entente.

ŠI A M» IE GALI 
KILTI ANGLIAKA

SIŲ STREIKAS

Vokietija importuo
ja pašarą ir grūdus 

gyvuliams
Nauji Streikai Auto
mobilių Pramonėje

BERLYNAS, bal. 1. — Vo
kietijai taip trūksta pašaro ir 
grudų gyvuliams, kad ji buvo 
priversta grudus importuotos 
iš užsienio ir tam tikslui pa
naudoti nuo $55,000,000 iki 
$65,000,000 rūpestingai saugo
mos užsienio valiutos, kurios 
Vokietija nedaug ir teturi.

Bet nežiūrint šio importo, 
Vokietija bus priversta vėliau 
dar importuoti grudų gyvu
liams už kokius $25,000,000.

Vokietija pirkosi grudus 
daugiausia tose šalyse, su ku
riomis turi apsimainymo sutar
tis, tad pinigų nereikėjo mo
kėti. Bet vistiek ant tiek 
mažėjo jos perkamoji joga 
sieny.

Nauji sėdėjimo streikai ištiko trijose 
General Motors dirbtuvėse 

Pontiac, Mich.
dėlei žurnalistės Magda De 
Fontages peršovimo grafo de 
Chambrun, buvusio Franci jos 
ambasadoriaus Rymė.

Mussolini ir buvusio Fran
ci jos premiero Pąul-Boncour 
vardai liko įvelti | gražią j ai 
Magdai aiškinant teismui kodėl 
ji peršovė grafą.

i

Magda yra buvusi aktore, 
paskui tapusi žurnaliste. Bū
dama žurnalistė ji prieidavo 
prie žymių asmenų ir juos pri-

■y-“!'*’. C

ji juos prisivyliodavo, taip 
greitai jiei nuo jos atsitrauk
davo. Ji prarasdavo juos ne dėl 
savo negražumo, nes ji buvo 
tikrai graži, bet dėl savo pa
laido liežuvio, nes tuoj visiems 
pradėdavo girtis savo naujau
siu meilužiu. Be to ji bandy
davo diktuoti ką jie turi da
ryti.’

■ i- • I ’ •

' Ji pirmiausia užkariavo pre
mjerą Paul-Boncour. i Bet kada 
ji visiems pradėjo , girtis savo 
meilužiu, t^i, išyengįmųį skan-

li pradėti ofensyvą, kurio su
kilėliai negali atlaikyti ir yra 
priversti bėgti. Dagi lojalistų 
laivynas, apie kuri pastaruo
ju laiku nieko nebuvo girdi
ma, staiga vėl pasirodė ir nu
plaukęs į Bolearų salas ten ap
šaudė sukilėlių bazes.

Prieš kelias dienas sukilėliai
Cordoba fronte bandė pulti di- ; sivyliodavo. Bet kąip greitai 
dėlės gyvsidabrio kasyklas, bet 
tapo atmušti ir dabar ten jie 
traukiasi visu paskubumu, pa
likdami ant keli# ginklus ir 
amuniciją. Jie traukiasi gele
žinkelio bėgiais į Belmez ir ke
liu į Espiel. Jie taip skubiai 
traukiasi, kad EI Soldado sto
ty paliko pilnai paruoštą va
žiavimui traukinį. Traukiny 
lojalistai rado ir ginklų.

Manoma, kad sukilėliai ban
dys laikytis Sierra Mariante 
kalnuose, kur yra svarbios an
glies ir vario kasyklos. Beį- 
tuo tarpu .lojalifitdTnvejasi su
kilėlius ir į vieną dieną gele
žinkelio bėgiais paėjo priekyn 
penkias mylias, 
j Kita lojalistų koiumna iš Po- 
zoblanco irgi eina priekyn, ne
sutikdama jokio pasipriešini
mo, tik visur rasdama išmėty
tus ant kelio sukilėlių ginklus 
ir amuniciją, taipgi agitaci
nius italų ir vokiečių lape
lius.

Pranešimas iš šiaurinio fron
to yra trumpas. Jis sako, kad 
ir čia lėktuvai daug padėjo lo
jalistams išblaškyti sukilėlius 
ir lojalistai ten paėjo 12 my
lių, užimdami Sargentes ir ki
tus miestelius. Sukilėliai gi bė
ga linkui savo sostinės Bur
gos.

Madrido fronte didelių mū
šių nėra, bet ir čia kur tik iš
tinka susirėmimai, visur laimi 
lojalistai. čia lojalistai atsi
ėmė Ledanca, palei Aragon ke
lią. Atsitraukiantys sukilėliai 
paliko ten daug ginklų ir amu
nicijos.
Sukilėliai bando pulti baskus.

Visuose frontuose pralaimė-

GIBRALTĄRAS, bal. 1. — 
Ispanijos valdžios lėktuvai pra
dėjo smarkų bombardavimą 
sukilėlių laikomo Ceuta, Ispa
nijos Morokoj. Sproginėjimas 
bombų buvo aiškiai girdimas 
visame Gibraltare, skersai 
siaurumą.

Lojalistai ima viršų ant 
sukilėlių.

MADRIDAS, bal. 1. —- Val
džios jėgos visu smarkumu, 
stumia sukilėlius trijuose fron
tuose.'*" Sukilėliai dabar greitai 
traukiasi Cordoba fronte, o da
bar liko užgulti ir Burgos fron
te. Traukiasi atgal ir prie Ma
drido.

Cordoba fronte lojalistai už
ėmė dar kelis miestelius, o 
Burgos fronte užklupti sukilė
liai neatsilaiko ir visu greitu
mu traukiasi linkui savo sos
tinės Burgos. *rerfMojaliŠtai pa
ėjo į prięljį jjef 1'2 mylių. Pa
ti sostinė yra dideliame pavo
juje. <

Ikišiol lojalistai tik gynėsi. 
Bet bo didžiosios pergalės Gua- 
dalajara fronte padėtis visai 
pakitėjo ir'dabar visuose fron
tuose lojalistai pradėjo ofen- 
syvą ir sukilėliams ir jų tal
kininkams ėmė visai nebesisek
ti. Lojalistų aviacija nuolatos 
stiprėjo, taip kad dabar ji vy
rauja Ispanijos padangėje ir 
sukilėlių lėktuvai tik naktimis 
dar išdrysta bombarduoti mie
stus, šiaip gi niekur nesiro
do.
Sukilėlių lakūnai pasiduoda.

Šiuose lojalistų ofensyvuose 
labai daug padeda lėktuvai, už
puldami sukilėlius ir juos ap
mėtydami bombomis ir apšau
dydami iš kulkosvaidžių.

Vokiečių Hankel ir italų 
Fiat lėktuvai pasirodė daug 
prastesni už lojalistų lėktuvus. 
Lojalistų lakumai pasakoja, 
kad vieną dieną lojalistų aero
drome nusileido trys sukilėlių 
lakūnai ir pareiškė lojalistams: 
“Jus padarysite mums didžiau
sią malonę, jei atimsite išimus ję sukilėliai bando atsigriebti 
šiuo kevalus”.

Per pirmus sukilimo septy- kur jie netikėtai puolė lojales
nius mėnesius lojalistai įsten- tus Bilbao apielinkėj. Netikė- 
gė tik gintis. Bet per tą laiką (tai užklupti sukilėliai buvo pri- 
jie stropiai lavino armiją ir 'versti atsitraukti. Bet frontas 
pamaži ją ginklavo. Dabar tu- ten susitvarkė ir dabar siau- 
rėdami gerai išlavintą ir ap- 'čia smarkus mušiau * 
ginkluotą armiją, lojalistai ga-

ORĄte

Baskų autonominiame krašte,

meilužiu, tai, išyeng 
dalo, buvo iš 0e|aeĮYos^įšyjaryt 

’ta. • ■ A
ir' .

Vėliaus ji nuvyko Ryman ir 
ten prisi vylioj o Mussolini. Bet 
kad ir vėl ji pradėjo visiems 
plepėti apie savo meiliškus ry
šius su Italijos diktatorium, 
*tai ir tasis nuo jos atsitraukė. 
Ji, tada bandė nuodytos Rymo 
hotely, bet Mussolini nebeat
gavo, tik gavo 25,()00 lirų ir 
bilietą į Paryžių. • ;

Ji įtaria, kad tai Paul-Bon- 
cour jai keršijęs ir per amba
sadorių grafą, de Chambrun 
įspėjęs Mussolini ir suardęs 
jos ryšius su* diktatorių. Todėl 
tai ji nusipirkusi revolverį, pa
simokinusi šaudyti ir prie pir
mos progos šovusi tą grafą.

Ji paliko dienynui, kuriame 
smulkmeniškai aprašyti jos 

Mussolini.

1 orėtų, kad 
;mo viešai 

Bet kitų dedama 
pastangos užgniaužti šią by
lą, nes į ją yra įvelti perdaug 
augšti asmenys. Ypač batų ne
malonu Mussolini, kuris deda
si dideliu šeimynos ir dorovės 
globėju, o čia pasirodo 
kęs meiliškus ryšius su 
liste ir daugeliu kitų 
rų. • I

smulkmeniškai 
pasimatymai su 
Sensacijų mėgėjai 
dienynas butų 1 
paskelbtas.

Ryman ir

palai- 
žurna- 
mote-

bal. 1

su- 
už-

Bet tikimąsi, kad streiko bus 
išvengta, pakeliant angliaka
siams algas.

Galima bus keliauti 
oru apie visą 

pasaulį

Motors pri-

•streikų automobilių 
Michigano valstijo- 
apie 100,000 darbi-

DETROIT, Mich., bal. 1. — 
Nauji sėdėjimo streikai ištiko 
trijose General 
klausančiose dirbtuvėse, kurie
palietė 17,000 darbininkų, taip 
kad dabar 
pramonėje 
se nedirba 
ninku.

■ . Nauji streikai ištiko Yellow 
Truck and Coach Mfg. Co. 
dirbtuvėje Pontiac, Mich., ku
rioj dirba 6,500 darbininkų; 
Fisher s Body dirbtuvėj 
tiac, Mich., kur dirba 

• darbininkų, ir Chevrolet 
tor Go. galutino baigimo
tuvėj Flint, Mich., kurioj dir
ba 1,000 darbininkų.

Ketvirtas streikas Fisher 
Body dirbtuvėj Clevelande, kur

Pon- 
6,000 

Mo- 
dirb-

Pralaimėję sukilėliai kelia 
maištus. .

Iš visur ateinančios žinios, 
i;kad sukilėlių eilėse padėtis yra 
įlabai bloga. Visur tarp sukilė
lių \ prasideda maištai, kurių

Chicagai ir apielinkei fede- beįstengia sulaikyti ir begai- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- įlestingi šaudymui nužiūrėtų ka- 
našauja: r -reivių ir karininkų. Neramu

Giedra; maža permaina tem- esą net ir pačioj Salamancoj, 
peraturoje. j .kur randasi gen. Franco

Vakar 2 vai. po piet tempe- Įbas.
’ratura Chicagoje buvo 40°. | Tie maištai rodo, kad 

Saulė zteka 5:32, leidžiasi laimėjusių sukilėlių eilės 
6:15. pradeda ‘krikti. J

šta-

pra- 
jau

NEW YORK, bal. T. — šian
die turėjo prasidėti visuotinas 
'angliakasių streikas minkštųjų 
anglių, kasyklose, bet šiandie 
kasyklos ; vistiek nedirba, / nes 
pirmoji balandžio yra anglia
kasių šventė; s švenčiama nuo 
1898 m.,, paminėjimui anglia
kasių' laimėjimo 8 vai. darb) 
dienos. • • . T '

Į Angliakasių unijos preziden
tas John Li Lewis tečiaus šian
die įspėjo, kad streikas tikrai 
prasidės rytoj, jei iki ,to lai
ko nebųsįšpildyti angliakasių 

 

reikalaVimąį pakelti algas ir 

 

'sutrumpinti darbo valandas.

1 Vėlesnės žinios betgi spėja, 
kad prie streiko gal ir nebus 
prieita, nes kasyklų savininkai 
paskutinę minutę pasiūlys ne
didelį algų pakėlimą ir tUo bus 
pasitenkinta. 'Pakėlimas siek
siąs 50c į dieną. Bet darbo 
diena nebus trumpinama. (An
gliakasiai dirba 35 vai. j sa
vaitę, bet reikalavo 
darbo savaitės).

šiandie vakare yra 
pilna 300 operatorių 
atstovų konferencija,
kiama, kad 16 žmonių komite
tas paruoš naują sutartį ir 
pilna konferencija tik ją rati
fikuos. Manoma, kad angliaka
siai pasitenkins mažu laimėj i- 
mU, nes dabar, kada kasyklos 
menkai dirba, streiką vesti ir 
jį laimėti butų labai sunku.

‘ LOS ANGELES, Gal
— Mūviu aktorė Bfeniiėtt pa
braukė teisman , lĘaramount 
Pictures korp., reikalaudama 
$500,000 atlyginimo, nes dėl 
netinkamos medikalės priežas
ties ji sunkiai susirgo ir ant 
Visados sunaikino savo karje- 
fy. Ji jau kelintas mėnuo 
kiai serga džiova.

3 VAIKAI PRIGĖRĖ

sun-

bal

30 vai

Kelione truks 29 dienas 
kainuos $2,255.66

ir

dirba 7,200 darbininkų, liko 
tuoj aus sutaikintas, taip kad 
apie jį dagi ne visi darbinin
kai spėjo sužinoti.

Dėlei streikų taipjau nedir
ba 1,800 darbininkų Pontiac 
Motor Go. baigimo dirbtuvėj, 
Pontiac, Mich. ir 1,100 darbi
ninkų Fisher Body dirbtuvėj, 
Flint, Mich.
. Jau eina derybos apie bai
gimą visų šių streikų. Streikai 
pasak unijos viršininkų, kilo 
protestui prieš dirbtuvių ma- 
tyažerių bandymą išsisukinėti 
nuo pildymo unijos sutarties 
su General Motors ir jų atsi
sakymą tartis su dirbtuvių ko
mitetais, kaip yra numanyta 
sutartyje.

' NEWARK, N. J., bal. 1. — 
United Air Lines padarys pir
mą bandpiftąją pasažierių ke
lionę apiė '* visą pasaulį regu- 
liarėmis oro linijomis.

Kelione prasidės balandžio 
27 d. iš Newark, N. J. Išz ten 
tos linijos lėktuvai nuneš ke
liaujančius apie visą .pasaulį 
pasažierius į San ' Francisco, 
kur jie bus perkelti į didįjį 
Clipper lėktuvą, kuris juos nu
neš į Chiniją. Iš ten Imperial 
Airways lėktuvai juos nuneš į 
Graikiją, paskui italų linijomis 
į Milaną, tada holandų linijo
mis į Frankfort, Vokietijoj. Iš 
Vokietijos gi teks skristi diri- 
žabeliu Hindenbų‘rg į Lake1- 
hurst, N. J., kur kelionė baig
sis gegužės 25 d. Už šią 29 
dienų kelionę oru apie visą pa
saulį teks mokėti $2,255.66.

Nužudęs draugą pa 
sikorė kalėjime

šaukiama 
ir unijos 
nes lau-

bal. 1

Lietuvos. Naujienos
Pernai iš Lietuvos Del ko kartais ir in

emigravo 1,701 
žmogus

teligentai bylinėjasi

girdavosi

Lake Vilią. Jiedu

Žuvo du Lenkijos 
lakūnai

.ii

POZNAN, Lenkijoj, bal.
—- Du Lenkijps kariuomenės 
lakūnai užsimušė susidūrus ore 
dviems vienviečiams lėktu
vams laike bandomojo skridi
mo. -

1

SCHENECTADY, N. Y
1. — Trys vaikai dvi sese
rys ir broliukas — prigėrė 
įlužus ledui kapinių tvenkinys 
Vaikas ir mergaitė prigėrė gel
bėdami jaunesniąją seserį.

£2
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Nusižudė milžinas
. ----------------------------------

STURGEON, Mich., bal. 1. 
•— Charles M. Robinson, 75 m. 
ūkininkas, kurio augštis ,buvo

■ • ■ ■ ' y

7 pėdos ir 6 coliai ir kuris se
niau dirbdavo cirkutoSe kaipo 
/milžinas, vakar nusišovė šau
tuvu.

WAUKEGAN, III 
Jefry Lyons, 45 m. iš Cedar 
Lake, kuris visiems 
nušovęs laike karo 45 vokie
čius, pereitą naktį pasikorė 
kalėjime.

Jis sėdėjo kalėjime laukda
mas teismo už nušovimą savo 
artimiausio draugo Jack Mur- 
rie, 45 m.
abu pernai susiginčijo dėl ge
rumo armijų, o nuo to priėjo 
ir prie asmeninio narsumo ka
re. Lyons pasigyrė nušovęs 45 
vokiečius, bet Murrie dar to
liau nuėjo — pasigyrė nušo
vus 48 vokiečius. To karingam 
Lyons buvo perdaug ir jis sa
ve draugą mirtinai peršovė. 
Antradieny Lyons turėjo stoti 
teisman už žmogžudystę, bet 
šįryt kalėjimo sargai rado jį 
pasikorusį savo kameroj. Pasi
korė jis. susukęs virvę iš rauk
si uoščių.
/ ’ RYMAS, bal. 1. 
lakūnas
nustatęs naują lėktuvo greitu
mo rekordą, skrisdamas virš 
323 mylias į valandą greitu
mu. Pirmesnis rekordas buvo 
virš 297 mylias į valandą.

Italijos
Furio Niclot sakosi

KAUNAS. — 1936 m. iš Lie
tuvos imigravo į Palestinų '504, 
Braziliją 366, Argentiną 270, 
P. Afriką 259, Š. Ameriką 138, 
Kanadą 70, Urugvajų 55, Mek
siką 18, Kubą 9, Australiją 5, 
'Paragvajų 3, Peru 2, Kostari- 
ką 2, viso 1,701 žmogus.

1935 m. iš Lietuvos imigra
vo 1911 žmonių.

Lenkai apie badą 
Vilniaus krašte

VILNIUS. — “Kurjer Pol- 
ski” skelbia Vilniaus katalikų 
labdarybės draugijos “Caritas” 
atsišaukimą, kuriame ragina 
aukoti badaujantiems Vilniaus 
krašto gyventojams. Tarp kita 
ko atsišaukime sakoma, kad 
Breslaujos, Disnos, Pastavų ir 
kituose Vilniaus krašto ap
skrityse ūkininkai visiškai ne
turį duonos. Badauja daugiau 
kaip 100,000 gyventojų, jų 
tarpe- daug moterų ir vaikų. 
Gyventojai tinsta iš bado. Jie 
maitinasi įvairiais surogatais' 
ir žole. Gyvuliai dėl pašaro 
stokos krinta. Ūkininkai nusi
minę galvoja apie pavasario 
pasėlius, nes neturi rugių ir 
kitų reikalingų sėklų ir nėra 
pinigų jų nusipirkti. Pinigų 
stinga net druskai nusipirk
ti.

ROKIŠKIS. — Kovo 1 d. apy
linkės teisme buvo tokia.byla. 
Kamajų miestelyje buvo vaka
rėlis, per kurį pil. V., be blogos 
valios, atmainė Kamajų para
pijos vargonininkui kepurę. V. 
aptikęs, kad kepurė ne jo, nu
nešė į policiją. Vargonininkas 
pil. V. iškėlė bylą, ir pareiškė 
ieškąs 15 lt. Liudininkai paro
dė, kad kepurė buvo pusantro 
lito vertės. Teismas V. išteisi
no, o bylos kė’.ėjas turės liudi
ninkams sumokėto 30 lt. ir, be 
to, dar pats vargonininkas dėl 
pusantro lito turėjo padaryti 
40 km. kelionės. Taigi, ne vien 
tik ūkininkai bylinėjasi dėl 
smulkmenų.

MIRĖ 105 METŲ SENUKAS

ALYTUS. — šiomis dieno
mis Alytaus vaisė. Likiškėlių 
kaime mirė 105 metų senukas 
Jonas Ardauskas. Nors ir su
silaukė tokio ilgo amžiaus, ta
čiau buvo gana stiprus — vos 
tik prieš metus t. y. eidamas 
104 metus dirbo visus ūkio 
darbus. Pažymėtina, kad jam 
buvo iškritę visi dantys ir ne
senai antrą kartą vėl išdygo 
dar vienas dantis. Senukas ge
rai atsinienė baudžiavos’ ir 
lenkmečio (1863—64) laikus.

■ZZ2SSZ

Vasario 24 d. Vilniaus lietu
vių visos draugijos nusiuntė 
Lenkijos valstybės prezidentui 
Varšuvoje bendrą platų memo
rialą, kuriame yra nušviečia
mas Vilniaus krašto lietuvių 
visas gyvenimas.

Tą memorialą pasirašė visų 
Vilniaus lietuvių draugijų įga
lioti atstovai.

Į

per

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
DM informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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reikalauti ųtlyginimo. Tokių at

Red.)

minefirmos

Milda Auto Sales
Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

0:00

East 108th Street

Reikalaukite DEGTINES

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
Tel. Pullman 5703

(Miestas ir valstija)

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

p. Be
kartos

$1.85
970
950 

$1.39

nes
su-/

NARIAI: 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių^ 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

BVICK & 
PONTIAC

Namu savininkai 
apsisaugokite

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURB()N 
DEGTINE.

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801 

vienintelis distributorius

NATHAN KANTER

WEST SIDE 
nomis 
Hudson
Ižų parduotuve, kuri 
adresu

gydytojai ik deintistai 
Ajnerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Tęlephone: Boulevard 28Q0 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rovkwell SL
Telephone: Republic 9723

Iš New 
o iš 

pamatysite

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

vę1 keletas, kur namo savinin* 
kai turėjo atsakyti po $10,000.

Kad apsisaugoti nuo šitokios 
nelaimės kiekvienas namu savi
ninkas turėtų paimti apsaugų 
apraudos kompanijoje, kur ap- 
draudą iki $10,000.00 kainuoja 
$85.00 .'metams.

Jeigu apdraudžiate - namus 
automobilius nuo

JUOZAPAS
U D EI KI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

PARDAVINĖJA HŲDSON 
TERRAPLANE AUTOMO

BILIUS

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brųnswick 0597

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

čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pa/yzdj No..... .........
Mieros ---------------- per krutinę

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

kalba, pasakyta piliečio Barci- 
ko temoj e “Kų( Veikia wardų 
komitimanai.”

No. 4299. NAMIE DĖVĖTI suk
nelė. Joje išrodysit plonutė ir gra
žutė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinįgūs arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

į J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califį>rnia Avenųe Pilone Lafayette 3572

■ f'• A. MASALSKIS
3307 Liluanica Avenue Phone Boulevard 4139

. p .. S. M. SKUDAS
718 Węst 18111 Street Phone Mooroe 3377

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tėl.’ — Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
* Namų Tel.: Ptospecf 1930

Tel, Office Wentwortb 6330 
Re z. Hyde Park 3395 

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

Valandos 1--4 po pietų, 7—8 v. Vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield Avenųe

Tel. LAIAYETTE 0727 '

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA Z

4300 So. Fąirfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 Z

'I. J, ZOLP
1646 West 46lh Street Phones Boulevard 5203

DR, VAITUSH, OPT. 
LIET d ris 

Optometrically Akių Specialistas 
palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimz', nervuotu- 
mo, skaudama akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai 'akinius. Visuose atsiti
kimuose^ egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo- 
kykl'M vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj n no 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Sonth Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Bė to viso buvo pakeltas 
klausimas dabartinio naujo su
manymo, tai yra miesto mene
džerio klausimas. Klausimų pa
kėlė J. Misevičia. Diskusijos 
pasirodė gan karštos ir įdomios, 
nes kiekvienam piliečiui jos at
rodė svarbios. Diskusijose pa
aiškėjo, kad lietuviai piliečiai 
nori patys išrinkti savo majorų 
(merų), nes iš 200 susirinku
sių ti}c vienas suprato, kad gali 
būti 
kaip, pavyzdžiui, kokios korpo
racijos viršininkas.

Daugelis įrodinėjo, kad me
nedžeris nebus samdomas pilie
čių, bet bus skiriamas; o jeigu 
bus skiriamas ir pasirodys ne
geras, tai piliečiai negalės nie
ku budu jį prašalinti. Todėl bu
tų didžiausia nesąmonė pasiduo
ti tokiems sumanymams, panai- 
Ųpti rinkimus, susiaurinti de
mokratiją, už kurių daugelis 
Žmonių praliejo kraujų šioj- ša
ly. Ir ot dabar, girdi, mes imsi
me ir pasiduosime šiam suma
nymui be jokio pasipriešinimo. 
Tai esą negalimas daiktas. Tuo-

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

Pereitą antradienį, kovo 30 
dienų, įvyko lietuvių {X)li t i kie
čių mėnesinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo daugiau kaip 
200 narių. Klausimai svarstyta 
gan ramiai, raportai išduota 
gan geri. Ekzekutyvio komite
to raportuose blivo pranešta

Lietuvių politikierių susi 
rinkimas

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marqūe*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakarę ir nagai sutartį.

4 (koplyčios visose k 
-L —' 1N csL 1 j Chicagos dalyse V

Klausykite musų Lietuvškų radip programų Pirmadienio vakarais, 
vaL vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Jau “Naujienose” buvo 
ta, kad Illinois valstijoj yra iš
leistas įstatymas, kuris užde
da didelę' atsakomybę netik ant 
tavernų savininkų, bet įr ant 
savininko namų, kuriuose ta
vernos randasi. Įstatymas sako: 
jeigu žmogus, įsigėręs tavernoj 
ir po įtekme alkoholio susižeis
tų ar pitiktų mirtį, tai gjminės 
turi teisę iš tavernos savinin-

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464

Dr. C. J. Svenciskas 
deNtistas

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

susitarimą, ,
4300 S. FĄIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Tadas Bartkus, 1907 So. Ci
cero avenue, amatu rubsiuvis, 
senas vietos gyventojas įr lin- 
ksmaus budo žmogus, neseniai 
susilaukė žento, Dr-o J. G. Sto
ne. Ir sakytum, kad tikrai 
ku susilaukė žentų daktarų, 
šiomis dienomis p. Bartkus 
sirgo, o Dr. Stone gydo jį.

Linkėtina' p. Bartkui greitai 
pasveikti. Jis yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos narys.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH Al 

Ofiso ve
Nuo 10 iki 12 dieni

7 iki 8 vai. Nedė ________ _
Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
. Tel. Virginia 1116 
Valandos: 1—3; 7—8:36 p.p.

Office & Residence 2519 W. 43rd Si 
Tel. Lafayette 3051

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus

NAUJIENOS, Chicago, III

Šiomis die- 
Chasas Motor Sales, 
- Terraplane automobi- 

rahdasi 
2037?41 W. Cermak 

Rd., paėmė darbui jaunų, gabų 
vyrukų W. S. Banikaitį. Jis jau 
sėkmingai pardavinėja gražine, 
vėliausio modelio Hudson - Jer- 
raplarie automobilius.

Nors tik pradėjus, betgi dar
bo vaisiai jau žymus, nes p. 
Banikaitis jau yra kelis naujus 
automobilius minėtos 
pardavęs.

Reikia pažymėti, kad 
nikaitis yra jaunosios 
lietuvis ir gerai vartoja lietuvių 
ir anglų kalbas. Tik dabar, anot 
paties p. Chaso pareiškimo, iš 
priežasties .' streikų negalima 
gauti naujų automobilių.

Tek Canal 2469.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

9 vakare.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 4

111 W. Wa shingt on St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4*90

4SHLANP ĄVE 
Ofiso valandos:

2

nuo 10 iki 1

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti

Laivakortes,jš
na pusę $107.50—rį abu puses $192.00. z * :

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro, 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų, i

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

į? P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 408!)

: GERA MAEVA - GERESNIS'DARBAS 
perą maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina1 ir sutaupo pi 

nigųz Tokios yra populiarės Helrnan malevos. Ir kainos 
■Z Nebrangios, o ątakas visada pilnas.

Moore’s maleva) 30 spalvų, gal. ..........................
Specialu maleva, 16 spalvų, gal. ....... .................
Varnish rąinover, gal........ ....................................
Grynas baitas enamel, gal. —,.......... ............. .....

' į ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .....................................

• ir brangiau.

HELMAN PA1NT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

Z CHICAGO, ILL.
" OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

- ■ „ , and Midwlfe
6630 So* Wcstern 
Avė., 2nd floor

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 

' 1^0^ duodu massage
electrię t r e a t • 

■MKTSiZBmN lncnt ir lua^n^-' t’c blankets ir tt.
- Moterims ir iner-

iSmuk ginoms patari
mai dovanai.

KUMPIAI l!ETum
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymąrket 3555

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

iki 4 ir nuo
Tel. Melrose Park 660

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

Remkite tuos, kuri 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
■ . » j ...................... 1 1 . ...................

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis p”gal sutarti
Rez. 4910 SO. MJCHIGAN BLVD.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto or5sas—127 N. Dearborn S|. 
Kamb. 1481-14 84—Tel. Central 4411-2 
*Namų ofis.as—3323 So. Halsted St.

Valandos i vakarais n uo 6 iki 8:80 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutarti-

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisakykite vietą aut laivo. ' 
Yorko- į Cherbourgų per 6 dienas, 
ten per 27 valandą į Klaipėdą. 
Paryiių, Berliną ir kitus miestus b'e jokių 

EXTRA IŠLAIDŲ! t 
220 svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas kiršaus ■■ b- irfO“

lACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-4

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

met ir tas žmogus nuleidus akis ko, kautu ir iš namo savininko 
tylėjo. . reikalauti ątlyginimo. Tokių at-

Tokie klausimai turėtų/ būti sitikimų Chieagoje jau yra' bų- 
keliami visuose kituose susirin
kimuose, nes jie yra svąrbųs. 
šiuo klausimu turėtų būti šau
kiami masiniai susirinkimai ir 
dalykai gerai išdėstomi, j z 

—Korespondentas.
(Menedžerio paskyrimas ne

reiškia’ demokratinės tyarkos 
panaikinimų. Pagal miesto me- 
nedžeriaus planų pasilieka ir 
aldermąnai ir mėrąs, tik jie nu° ugnies, 
samdo ekspertų specialistų ad- sužeidimo žmogaus, itai ši ap-r 
ministratyvia'ms miesto reika- drauda yra taipgi liutinaį rei- 

samdomas menedžeris, I lams tvarkytųjų gali jį paša- kalinga, nes nelaimę gali įvykti 
nežiūrint, kaip tavernos savi
ninkas butų atsargus.

Dėl platesnių informacijų ga
lite kreiptis į f “Naujienas” 
klausdami A. Rypkeyi^iaus,

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—0—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

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

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

LIETUVIAI-

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY

Z-.'A./.- x$$$$$$ 1 ’.-ų

/
• • »

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
i W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.
........."H..... ........ .

---------- :------- ' f. t J ) T ----- -------- w 1 -T— ....... ............
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KORESPONDENCIJOS
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CHULIGANIŠKAS DARBAS
Kaip piktadariai išardė, ki Tačiau jia patino fak- 

prakalbas apie civilį tus iškrfliPy«- Pavyzdžiui, tas 
Ispanijos karą.

KENOSHA, Wis.
d. Polonia svetainėje buvo su-p1“ 
rengtos prakalbos apie Ispani
jos civilį karą. Kalbėtojas at
vyko iš New Yorko, I 
Robert Minor, kuris komunis
tų tikietu kandidatavo į New 
Yorko majorus.

Su savo švogeriu ir aš nu
sitariau nuvažiuoti prakalbų 
pasiklausyti. Kai nuvažiavome, 
tai radome jau daug žmonių, 
— visos sėdynės jau buvo už
imtos ir daugelis stovėjo. To
kiu budu galima sakyti, jog 
publikos buvo apie 700.

Minor kalbėjo apie Ispaniją. 
Jis pasakojo, kad Vokietijos 
Hitleris ir ' Italijos Mussloiini 
siunčia sukilėliams kareivius 
ir amuniciją. Bendrai buvo 
pradėjęs aiškinti, kaip Ispani
joje yra vedamas civilis karas, 
kas yra sukilėliai ir ko jie no
ri. Kaip tik tuo metu už lan
go pasigirdo savotiškas “tra- 
tra-tra”, — lyg koks šaudy
mas. Aš ir sakau, kad ispanai 
jau pradėjo šaudyti.

Pastebėjau, jog įėjo keli vy
rai ir atsisėdo pačiame gale 
prie lango. Nepraėjo nė pen
kiolikos minučių, kaip pasigir
to tiesiog perkūniškas trenk
smas: lango stiklas išbyrėjo ir 
į vidų įkrito ašarinė bomba.

žmonės išsigando ir tarsi 
kokia banga pasileido durų 
link. Kai kurios moterys pa- 
griuvo ir liko apmindžioto^. 
Krėslai braškėjo — pasidarė 
tikra Sodoma Gomora. 
užmuštų ir nebuvo, bet. suža? 
lotų tai buvo nemažai. Kiek

i pu, 
būtent,!. |vo

laikraštis parašė, kad publi
kos buvę tik apie 200. Tai aiŠ- 
kus melas. Kai susirenka du 
šimtai žmonių, tai svetaine vi- 

apytušti atrodo. Tuo tar- 
kaip jau* minėjau, šį kar- 

pilna svetainė žmonių bu- 
prisigrudusi.

Pamelavo laikraštis ir apie 
tai, kad ašarinė bombą buvo 
įmesta pro atidarą langą. Nie
ko panašaus, — langas buvo 
išmuštas.

Kada tokį įvykį 
gingai aprašo, tai 
ninkus vis labiau 
pasiryžimas savo 
steigti. Kolkas - jiems 
tenkintis savaitraščiu 
Labor.

taip m eta
pas darbi- 
pasireiškia 

laikraštis 
prisieini 
Kenosha

Kovo 22 d. sustreikavo Sim- 
mons Co. raštinės darbininkai. 
Iš viso streikuoja 280 darbi
ninkų. Jie reikalauja didesnio 
atlyginimo. Prie raštinės 
vi pikietininkai.

Sakoma, kad kai kurie 
tinės darbininkai gaudavo 
savaitę tik $16. Aišku,
tie darbininkai turėjo teisės 
streikuoti ir reikalauti dides- 

,‘nio atlyginimo.
— C. K. Braze.

: Tai rodo, jog kai kurie 
jilankųs sklokininkams ,žm----
l’prieš pat suvažiavimą įsigijo 

. “Naujosios Gadynės” šėrų.
Realizuotais iš parduotų Šerų 
pinigais buvo galima atsiskai
tyti su Pruseika ir kitais.

Tad nors suvažiavime atkir
tę į “stalinišką liniją” šėrinin- 
kai triukšmavo, skąndalijį) ir 
lermavo, bet vis dėlto liko, su
pliekti. O supliekti jie Ipuvo 
todėl, kad atsirado naujų žmo
nių, ant kurių šėrų “rašalas 
dar nebuvo nudžiūvęs”... i

Visai kitoks reikalas buvo 
šiemet. Apie bet kurį’ pavojų 
vargu jau bebuvo galima kal
bėti. Visiems galėjo būti aiš
ku, jog šiemet pruseikiniai ne
turi mažiausios progos laimėti. 
Per tuos keletą mėnesių nuo 
pernykščio suvažiavimo pru - 
seikos įtaka visai susituša^o.

štai kodėl pats šėrininkų 
suvažiavimas praėjo visai j ra
miai. Jei ir buvo disonansų, 
'tai jie jokios reikšmės netu
rėjo. Savo senus papratimui 
'vienas kitas sumanė pasisRan- 
dalyti, — tai ir viskas. Dėlei 
to niekam nebuvo nei šilta,!
šalta. Ot, šiaip tik suvažiavi
mui pridavė daugiau gyvuimy

Apie šių metų patį suvažia
vimą tad daugiau ir nekalbė
siu. Bet vis dėlto noriu porą 
žodžių tarti apie vakare su- 
'rengtą pokylį.

Pokylis, kaip pokylis. Ta
čiau šį kartą man jo tvarka 
visai nepatiko. Nežinau, kas 
įčia kaltas. Pavyzdžiui, puvo 
^pakviestas p. Strumskis kalbė
ki. Kas tai per paukštis — visi 
žino. Na, ir kalbėjo jis! Vie
tos socialistams jis nepasigai
lėjo pipirų. Ir pokylio vedėjai 
/tą piliukę visai ramiai nuri
jo.

Žinau, kad svečiams yra su
teikiamos savotiškos privilegi
jos, — negalima jų barti ir

ei

sto-

ras- 
per 
kad

Brooklyn, N. Y
Vieniems metams 

praslinkus
Visi gerai atsimename, kaip 

audringai praėjo “Naujosios 
Gadynės” susirinkimas pernai.! drausti, jei jie pasako tai, kas 
,Tada kai kurie šėrininkai va- nepatinka šeimininkams. Va
žiavo specialiai tam, kad ga-!čiau vis 
lėtų pasiskandajinti.

žinau, nukentėjo p-ia E. Mar-|fkurį laiką sklokai grūmojo'pasijuto taip,, kad lyg tyjčia 
rimtas pavojus. Dalykas tas, f ant jų buvo užsiundytas toks 
kad pats sklokininkų čyfas Strumskis. 
Stilsonas tebesėdėjo kalėjime. 
Tuo tarpu Pruseika, Kuodis ir 
kiti jau buvo atlikę “iš viso 
gyvenimo igpažintį” ir gavę 
griekų atleidimą. Vadinasi, jie 
jau buvo prisiplakę prie ščy- 
rųjų. Stovėdami per kai kurį 
laiką sklokos vadovybėje, jie 
buvo pasiryžę ją supurtyti tiek 
smarkiai, kad ji subyrėtų iš 
pat pagrindų. Kitaip sakant, 
jie buvo pasiryžę visą skloką 
Bimbai padovanoti.

' Kada kilo toks pavojus, tai, 
truks laikys, reikėjo Pruseiką 
pašalinti dar prieš šėrininkų 
suvažiavimą. Bet tuščioms ne1- 
pašalinsi, — reikėjo jį, taip 
sakant, išpirkti, — atseit, jo 
šėrus nupirkti.

Tada buvo nukreiptos akys 
į kai kuriuos socialistus ir iš 
jų labai “pakarniai” prašyta 
“pamačės”. Ir parama buvo 
gauta. Priminsiu, kad ir tokį 
juokingą atsitikimą: griežtai 
buvo reikalaujama, kad F. La- 
vinskas parodytų savo Šerą 
(mat, jo nenorėta įsileisti, ka^ 
dangi manoma buvo, jog jis 
nėra šėrininkas). Paskui juo
kais buvo kalbama, kad La- 
vinsko šėras buvęs visai švie
žias ir šlapias, — net rašalas 
ant jo nespėjęs nudžiūti.

■į; A A ■' '•rrK’ryą - s,
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Eik Letrin 41Wų kebais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APžfIAI

NAUJIENOS, C!
■ ■ .■ I

vedęs, duktė taipgi rengiasi stovį. Pasirodė, kad narių kliu- 
vestuvėms, ir už mėnesio - kį“ has turi 65, kliubo įturtas sie
to laiko bus jau Mrs. Žilvitis 

—-o-----
•į^ą $150. Tik per vienus metus 
kliubaš taip iškilo. Visų narių 

šeštą diena balandžio jau čia geras pasiryžimas galėtų padvi- 
pat. Kai kuriems ta diena yra'gubinti narių skaičių ir turtą 
svarbi, nes Cicero valdininkai šiemet.
bus renkami. Nors nestambus
politikieriai bus renkami ir ne-

’ L ...... x * . »dideliam skaičiui vietų, bet mu
sų kolonijos politiniais sumeti
mais šie rinkimai turi gan di
delės reikšmės.

Demokratai dabar yra' bosai. 
Jie tikisi rinkimus laimėti ir 
neveda jokios kampanijos.^ Sa
ko, kad nesą fondų. O republi- 
konai, kaipo atstumti nuo val
džios ir gan skaudžiai aplam
dyti praėjusiuose rinkimuose, 
irgi nedaug gyvumo terodo. Gi 
laimėti šiuos rinkimus republi? 
konai' turi progų, nes demokra
tai jaučiasi susipainioję su tak
sais ir vandens bilomis.

Namų savininkai renka peti
ciją protestuoti augštas van
dens kainas. Bet ar tas gelbės

Lietuviams vertėtų paremti 
savo tautietį L. W. Kizą į Jus- 
tice of the Pęace. Į parkų ta
rybą kandidatuoja keli lietuviai, 
todėl tur būt ne vienas nelai
mės rinkimų. O labai tinkamas 
butų itai vietai advokatas Nor- 
bert Tumavick. Tegul jis laimi 
rinkimus.

----- o-----
Pirmadienį ir antradienį, ko

vo 29 ir 30 dd., buvo laidotu
vės. C. Uštupio ir J. Joknio 
uošviui palaidoti suVažiavo daug 
žmonių’ į kapines. Cicero visuo
met atjaučia svarbesnius ar 
skaudesnius įvykius. C. Užtupis 
liūdi netekęs uošvio. Jis sako, 
kad velionis buvo jam kaip tik
ras tėvas.

■----------o —
!

Velykų dienai pripuolė Klo- 
kliubo susirinkimas, 
ne daugiausia narių.

Susirinkimas nutarė turėti 
parengimą gegužės mėnesį — 
Motinų Pagerbimo Bankietą. 
Komisija jau galvoja priemones 
padaryti parengimą tinkamą 
šiai dienai atžymėti. Visi juk 
savas motinas gerbia.

----- o-----
šį vakarą, t. y. balandžio 2 

d,, Liuošybės svetainėje svar
bus susirinkimas Raudonos Ro
žės kliubo. Nariai susirinkite 
skaitlingai ir atsineškite nau
dingą kljubui sumanymų. Susi- 
rihkime pasiimsite serijas Du
sinėtam piknikui birželio 13 d.

Kliubo velykinis parengimas 
praėjo geroj nuotaikoj. Susirin
ko apie 400 žmonių gražios pu
blikos ir smagiai šoko prie ge
ros muzikos. Rengėjai pilnai pa
tenkinti savo triūsų. Tiesa, pas 
mumis, kaip ir pas kitus, atsi
randa 
vimų, 
ko?

Sq. Ashland Avė. ’Po gardžios ■ » 
vakarienės ir programo seks šo
kiai ir užkandžiai iki nakties 
vėlumos. Kiekvienas svečias 
gaus vieno dolerio vertės bilie
tą gėrimams. Apart $2.00 įžan
gos jokių kitų išlaidų nebus.

Likęs pelnas iš bankieto eis 
bendriems Chicagos ir apielin- 
kės lietuvių kultūriniams rei
kalams.

Prašome, kad tamstų organi
zacija nutartų šiame bankiete 
dalyvauti ir kad užsisakytų sau 
atskirą stalą, nes su saviškiais 
jaukiau syečiuotis. Kiek itikie- 
tų tamstos norite? Telefonuo- 
kite arba rašykite užsakymus 
urnai.

Euphrosine Mikužis,
Chicagos Skyriaus sekretorė, 

2121 N. Western Avė., Chica- 
go, III. Brunswick 4887.

Bankieto Rengimo Komisija:
J. K. šarkunas
E. Mikužiutė
C. Kairis

netikslumų, pasikarščia- 
bet kur gi jų nepasitai- 

—D.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus ir

M. Mekšrienė
F. Mason
.L KondroŠka
L. Jonik

NAUJI LEWIS Pj5 
A.SA.FtI^NI A.I

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

$39-50

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Ne 
palūkanų.

jus mokysite 
tų kainų vien 

tik už 
kautų.

Am. Liet. Kongreso 
Laiškas Chicagos 

Draugijoms
AMERIKOS LIETUVIŲ 

BANKIETAS

Gerbiamieji:—
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Chicagos Skyrius, kuris turi 
11,000 narių, rengia milžinišką 
bankietą gegužės 2 d., 1937, 
Amalgamatų Centro Salėje, 333

Parkraustom 
visokius rakandus bei storus 

arti ar toli, i

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

r ton. i 
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. WESTERN AVĖ.
Yards 3408 Hemlock 5040

1

PAIN-HPELLER
w Smarkus ištrynimas — 
B malonumas ir palengvlni- 
V mas kuomet muskulai 

geliami.
F PAIN-EXPELLER
| žinomas lietuvių šeimoms 
r _ jau per tris gentkartes. x _ ___ j. ...... -.....Ji
’iys?

Ll N I M E N T

$1

Si

Oc®isf
Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų / MOKĖKIT
Sąlygos l SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL
135 South State St.

3034 Madheu
0320 Cbtt*** Gnrr» 
0240 S. Halrtcd 
4019 Broadvray 
3130 Lincoln Av. 
6300 N. Clark SL

760 Madhon St 
3034 MadUfe St 
4002 Madlaoa SL 
2067 Mllwauk«« Ą' 
4002 Irvino Paifc

EVES/TILL 9-CLOSED SUNDAY

Nors
dėlto galėjo 7 būti jko- rC, •■•..A .

r
Pe? kaip .ia išeitis. > lįaban socialistai Rimkuna raportavKfapie kliubo/

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

— Filantropas
visur dykai. Atdara

MILTAICicero

1/8

LAND O’LAKES

17c
FLAKES

p pakeliai

CALIFORNIJOS3

4 už 27c

littLe bo-peep
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

23c

«w

Pek.

ir vietos geltonlapis, 
News, aprašė tą įvy-

32 UNCIJŲ 
BONKUTĖS

3
3

McLURE
BULVĖS

UNIVERSAL 
CARNATION 
BORDENS 
PET

11c 
20c

TOILET TISSUE 
4 1-000R^pkaų 25c

UNIVERSAL
FOOD STORES

• ■ • ■ - / , _______ *_______į. į , ! L. ? '■•b*-. ■ 1 ; . v ./.i**■

No. 214 <Ęp
KENAI ...................... Ivb

TIRŠTAME SYRUPE

16 UNCIJŲ 
DŽIARAS ....
KELLOGG’S

CORN
Maži
Pak. ■ v 
KELLOGG’S

ALL

20 MULE TEAM BORAX
1 SVARO 
■PAKELIS IvU

Apsaugoja jūsų Rankas
BORAX 8 unc. ken. 150 
BORAX SOAP 
CHIPS

maniau, 
sudna diena” prisi-

99 , 23c22 unc. pak-

2 už 14c

SELKIRK BARTLETT

Grušios
No. 2% Oflp
KENAI ...................... tUU
SHERWOOD

HOUSEWIFE’S PRIDE
Cut Wax BEANS į 

2n°. 2 
kenai ■ v U 

SNIDERS TOMATO

CATSUP
14 . UNCIJŲ IAa
BONKOS ...................... ■**’*
SNIDERS TOMATO

JUICE
46 UNCIJŲ 1Qa
KENAI .  .......... . 1

OLD DUTCH 
Listen to 

“BACHELOft’S CHILDREN”
Evory day except Saturduy and Sunday 
over Slaticn W. G. N.

CALUMET
RAUG. AGURKAI
32 UNCIJŲ -fEp
DŽIARAI ......................
CALUMET
SALD. AGURKAI

12 UNCIJŲ ICa
DŽIARAI ........ .....

UNIVERSAL
PYČES

RIEKUTĖS AR PUSĖS

2 No. 1 
kenai

No. 2% Op
KENAI ............ .........

vainiečių
Susirinko
Visi svarstė reikalus rimtai.

Revizijos komiįętas * per S.
□rtavV api

2 sv. 23c
DEL MONTE

RAZINKOS

tin (jai koja ir ranka liko už
gauta), p. Povilanskas, VI. Po- 
poll ir kiti, šių žodžių rašyto
jas irgi liko, apibruzgintas.

Vaizdas buvo tikrai nemalo
nus. Juo labiau, kad vaikai ir 
moterys pradėjo verkti. Tokio 
dalyko Kenoshoje prakalbų 
metu dar nebuvo buvę.

Kai žmonės atsidūrė lauke, 
tai prasidėjo visokios kalbos 
ir spėjimai. Daugelis vis dėl
to mano, jog tai vietos Hitle
rio ir Mussolini sekėjų dar
bas. Bet kaip sakoma, jei už 
rankos nepagavai, tai’ ir ne va
gis.

Iš prakalbų rengimo komi
teto patyriau, kad balandžio 1 
d. tos prakalbos bus pakar
totos. Bet rengėjai pasirūpins 
reikalus sutvarkyti taip, kad 
fašistiški chuliganai nebegalė
tų tokios išdaigos (šposo) iš
kirsti. Pasipiktinimas yra la
bai didelis. Sako, jei pagausi
me, tai duosime į kailį tiek, 
jog ir mirdami atsimins, kad 
taip biauriai elgtis negalima.

Teko kalbėtis su viena mo
terim, kuri prakalbose buvo. 
Sako, kai prasidėjo tas žmo
ni bėgimas, tai aš 
jog jau 
artino.

Beje, 
Kenosha

Kaip ten bebūtų, 
bet tik ne Strumskiui socialis
tams pamokslai sakyti!

žinoma, kaip kas išmano, 
taip save ir gana. Kiekvienas 
draugų gali ieškotis ten, kur 

i j am patinka. Tačiau pravartu 
atsiminti, jog socialistai nepa
norės eiti ten, kur jie yra įžei
džiami.

Velykos, ligoniai
šičia plačiai žinomas biznio 

žmogus, Frank Zajauskas, stai
giai susirgo prieš pat šventes ir 
Velykoms buvo priverstas ap
leisti namus. Kaip girdėti, jis 
sveiksta, tad reikia tikėtis, kad 
už savaitės - kitos ir vėl bus 
savųjų tarpe.

P-nas Zajauskas yra senas 
Cicero gyventojas, priklauso ke
lioms draugijoms, pašalpos nė- 
raėmęs nė iš vienos. Turi išaiik- 
lėjęs sūnų ir dukterį. Sūnūs jau

Pavasario Specialai
Pilnas stakas Malevų, Sienų Po
pieriaus ir valymo reikmenų.

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HRH Malevų Valy- už 19c 
Utility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną .'...........  $ 1.59
Gražus 1937 m. Sienų Popierius5 c už rolelj ir aukščiau., 

Sienų' Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienį, ketvirtadienį ir šeš

tadieni iki 9 vai. po pietų.
Klausykit musų lietuviškų pro
gramų dėl musų specialių pasiū
lymų per WSBC kas trečiadieni,' 

'9:30 iki 10 vai. po pietą.

SA BERGMAN
1524 W.63rd ST^
TEl.PROSPĖCT 3440W

CORNER 63RD & JUSTINE.

GUDRIEMS SIENINĖS POPIEROS 
VALYTOJO PIRKĖJAMS

V IŠPARDAVIMAS!
Išpardavimas Penktadienį iršeštadienį, Balandžio 2 ir 3
—...............       i........................... ' ■■ , --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. . ...........................................................  .

UNIVERSAL
PORK and BEANS

2JUMBO 1Qn 
KENAI I

BIG HIT ARBA
T0WN CRIER

SVARO .................. g | (j
5 SVARŲ p 4 A 

MAIš. <■ ■ **

MILKAS
3 maži 

kenai

3 aukšti
. kenai

FIRST ROW No. 2 kenai
E. J. ŽIRNIAI

BIG UIT No. 2 kenai
TOMAITfiS

BIG HIT No. 2 kenai
C. G. KORNAI

3 už 27 c___

SUSTOK ir
PAGALVOK
[DĖTI PINIGAI Į ŠIĄ
SPULKA NEŠA ............  H

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

VVISEBUYERS °F *Čme anerR 

FORST R0W SIJOTI
E. J. ŽIRNIAI

2 No. 1 |Qr 
kenai ■

Paul Schulze’s Biscuit Co.
FIG BARS sv 10C

CHEE ZEES

BRAN 
k už 23c

Med. maišymo šaukštas dykai.

CAMAY Veido
MUILAS
VIDUTINIAI
IVORY SOAP
O. K. MUILAS
SELOX ...........

Už 170
už 170 
už. 110
už 230

30/40

r Cleanf 
INTO THE 
FIBRE-fLEAVEf 
NO yTREAKf 
OR 5POTS_ 
MAY COHA 
PENIMY OR TWO 
more (perroom) 

BŪT IS

5 UNCIJŲ 
PAKELIS IMV

MATYKITE
MUSŲ

MĖSOS DE
PARTAMENTĄ

Dėl Šviežios ir
Rūkytos Mėsos

SPECIALU

2 17c

PUIKUS 
DELICIOUS

3 sv. 270
Tuz. 350

OBUOLIAI
ORANŽIAI
GRAPEFRUIT 4 už 150
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NAUJIENOS
The LithaanUn Daily Newa 

Published Daily Ezcept Sunday 
Hie Lithaanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
35.00 pey year outside of Chięago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Eiątęired as Seęond Class Mątter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, JŲ. under thę act of 
March 3rd 1879.
— .■■.y.-.i.į , I >i "P..... i. . ■ ■ g

Naujienos • eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. lialsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canąl 8500.

n«
.75

9c 
18c

UIsakymo kaina:
Chicagoje—paitu:

Metams •••••••
Pusei metų ______ _
Trims mėnesiams _____
Dviem menęfiiąms ------
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena k°Pija .........-------
Savaitei ...............................
Mėnesiui ......     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Mętąiąą $5.00
Pusei metų _____  2.75
Trims mėnesiams ...............  l«5tt
Dvieiąs mėnęsiams -----  LQQ
Vienam mėnesiui ................  .75
Lietuvoje ir kitur* užsieniuose

Metams   $8-00
Pusei metų 4.001
Trims mėnesiams. .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy.

Orderiu kartu su užsakymu.

Diktatūra ir teismas
Jųngtinių Valstijų senato teisminė (judicial) konrij 

sija dabar šaukia įvairius asmenis ir klausia jų nuomo
nės apie Roosevelto sumanymą reorganizuoti Vyriau-, 
siąjį teismą. Tarp kitų buvo pakviesta išreikšti savo 
nuomonę garsiojo Amerikos rašytojo Sinclair o Lewięo 
žmona, Dorothy Thompson, kuri yra pasižymėjusi žur
nalistė.

Ji kalbėjo prieš Rooęevelto planą, įspėdąma senato 
komisiją, kad, davus prezidentui teisę paskirti į Vyriau
siąjį teismą šešis naujus teisėjus, butų suduotas skau
dus smūgis demokratinei krašto, santvarkai.

Dorothy Thompson rėmė savo išvadžiojimus pavyz
džiais iš Vokietijos ir kitų šalių, kuriose įsigalėjo dik
tatūros. Ji sakė:

“Vokietijoje 1928 metais jjųs vąrgiai būtumėte 
galėję užtikti vieną civilizuotą žmogų, kuris ipanė, 
kad respublikai grasina rimtas pavojus. Bet už pen- 
kerių metų jai buvo padarytas galąs.”

, K-

Iš šito fakto, paminėtoji ^ųrnali^tė padarė 'išvadą, - - . .i. • ' I ... iii ’ ’. . J. 4 .■ . -•2|. i • ii. ItS' . rit... i i !

kad šiandie dar niekas netiki, jogeį toks dalykas gale- 
tų čia įvykti.

Ji bijo, kad taip įvyks, jeigu Vyriausias teismas bus 
paverstas klusniu prezidento įrankiu.

Dorothy Thompson yra labai liberališkų, beveik so- 
cialistiškų pažvalgų, moteris; Tačiau jos logika, kaip 
ir daugelio, kitų Amerikos liberalų, pusėtinai šlubuoja. 
Ji elgiasi, anot toOietuvių patarlės, kaip tas žmogus, 
kuris, “karštu nudegęs, įr į šaltų pučia”.

Ji mano, kad jeigu Vokietija butų turėjusi tokį 
konstitucijos sargą, kaip Amerikos Vyriausias teismas, 
kuris gali anuliuoti parlamento leidžiamus įstatymus, 
tai Hitleris nebūtų galėjęs sutremti Weimaro konstitu
ciją įr įsteigti savo diktatūrą. Bet tai yra naivus įsi
vaizdavimas. Juk teismas tiktai daro sprendimus. Jisai 
pats jų nevykina. Jei^u; valdžia atsisako teismo spren
dimus vykinti, tai jie palieka be reikšmės.

Jeigu teismas butų bandęs užkirsti kelią Hitleriui į 
diktatūrą, tai Hitleris butų galėjęs visus, teisėjus pa
keisti kitais arba ir panaikinti patį teismą.

Bet diktatoriui to nereikia. Diktatūroje joks vals
tybės organas negali būt nepriklausomas. Teisėjai dik- 
tatoriaus klauso taip pat, kaip polięiją įr kariuomenė. 
Jeigu jie nenori jo valią pildyti, tai jisai žino, ką su jaįs 
padaryti, i

Diktatūra Vokietijoje susidarę nę dėl teismo silp
numo, bet dėl to, kad tenai buvo-pasidaręs bejėgis par<- 
Ramentas. Dar už dvejų-trejų metų prieš Hitlerin įšiga- 
Įėjimą respublikinės partijos '— socialdemokratai, dę* 
mokratai ir katalikai jau nebeturęjo daugume^
reichstage. Iš vienos pusės prieš respubliką kovojo ną* 
ciai ir nacionalistai (monarchistai), iš antros — komu
nistai, ir ekonominio krfeio dėka, šįtų respublįkoę prięr 
Šų jėgos vis labiau augo, tuo tarpu kai vidurio partijoj 
ęjo silpnyn.

Pagalios, valdžia (Bruehning), neturėdama daugu
mos parlamente, pradėjo valdyti kraštą dekretais (kąę 
buvo numatyta Weimaro konstitucijoje). Bet šis valdy? 
mo būdas tik dar aiškiau pabrėžė respublikos silpnumą. 
Dirva buvo paruošta valstybės perversmui — ir jisąį 
tapo atliktas, kuomet armija sutiko remti Hitlerį.

Taigi diktatūra Vokietijoje kilo iš to, kad Hitleriu 
mas ir komunizmas padarė bejėgiu parlamentą.

O kokiu budu gali išdygti diktatūra Amerikoje?
Jeigu ji čia gims, tai irgi tiktai tuomet, kai žmonės 

pamatys, kad neturi jėgos ir negali krašto reikalus su
tvarkyti jų išrinktieji atstovai, t. y, kongresas.

Fašistų Amerikoje nedaug, komunistų dar mąžiau. 
Čia kolkas nėra pavojaus, kad šitos dvi srovės nustelb
tų konstitucines partijas. Vienintelė jėga, kuri šiandie 
gali paralyžiuoti kongreso veikimą, tai — Vyriausias 
teismas! Taigi tie, kurie reikalauja, kad teismui butų 
palikta galia5 naikinti kongreso priimamus įstatymus, 
kaip tik ir ruošia dirvą diktatūrai.

Dorothy Thompson, pati to nenumanydama, remia 
demokratijos priešus.

&
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“SĖDĖJIMO” STREIKŲ
KLAUSIMAS WISCON-

Wisconsinp Įe^latyrai buvo 
įteiktas sumanymas, kad butų 
uždraust) “sėdėjimo” streikai. 
Bet senatas tą sumanymą at
metė. 1 •

Yra dedamos pastangos, kad 
toką įstatymas hutų priimtas į^ 
kelelbję kitų valstijų.

; ... ' ■' I - l

NACIAI UŽDARE KATALIKŲ 
SPAUSTUVĘ V0KIKTIJOJE

' Vokietijos valdžia uždarė 
spaustuvę, kurioje buvo ąt- 
spausdinta papos į Pijaus XI en- 
cyklika1, kritikuojanti Hitlerio 
“pagonišką” politiką. Encyklį- 
kos (papos aplinkraščio) plati
nimas Vokietijoje yra uždraus
tas.

Prieš šituos valdžios elgesius 
arkivyskupas Bertram, iš Bres- 
lau, įteikė valdžiai protestą, pa
reikšdamas, kad valdžia laužę 
konkordatą sui Vatikanu. Bet 
yaldžia šitą protestą atmetę. Ji 
sako, kad Vokietijoj pilietis 
(arkivyskupas) neturi teises 
kelti protestus p)ieš savo val
džią svętinios valstybės (Vati
kano) vardu.

GANDAI APIE WISCONSINO 
SOCIALISTŲ ATSIMETIMĄ
Kai kurie Milvm'ukee’s laik

raščiai parašė, kąd Wisconsipo 
socialistai Ketiną atsimesti pųo 
Socialistų paftij oį, kąjangi pa
staroji savo specialiame suva
žiavime Chicagoj ę pasisakė už 
C. I. O. unijų rėmimą. Bet Wis-

ęonsind valstijos Sbęiąlistų par- 
tijęspir mūriukas GlęnnP. Tur- 
ner $ako, kad tai esąs “humbu- 
gas.”

■ • ■ ‘ I* > I ; ■ . •

. šmeižiką.”
Tikrai baisu. Iš visų pusių 

Staliną apsupo\ priešai, kurie 
tykoja jį pražudyti! >

Bet vienas keistas dalykas 
yra štai koks: kodėl kitų šalių 
valdžioms (išimant, gal būt, tik
tai Hitlerio ir Mussolinįo) to
kios šmėklos nesivaidina?

Francuzijoje valdžios prieša
kyje stovi socialistas Blum. Ta
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

——

Iš VISŲ PUSIŲ APNIKO valdžia turi daug piktų priešų, 
PRIEŠAI ■■■" r -i—•

“Trocki^mę” šmėkla, 
ne juokais ųugąsdino 
$įąiųis dieųęmis tapę 
ląikrąšČiųęs.e paskelbta 
kąlbą, pasakytą SSRS Komunis
tų pąrtiįos centro komiteto po
sėdyje kovo męnęsįo 5 d. Toje 
kalboje Rusijos diktatorius sa- 
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matyt, 
Staliną, 
sovietų 
Stalino

kę, kąd yąldžios priešą! turį būt 
be pąs.igailėjitpo “išnaikinti” 
(“exitęrpųnąted,” kaip rašo A- 
merikos korespondentai).

Tų priešų, pasirodo, yra la5- 
bai daug —^ir Sovietų Sąjun
gos viduje, ir užsieniuose. So
vietų Sąjungoje jie, girdi, įsi
skverbė į atsakomingiausi'as 
vietas ir dsirė baisiai žalingus 
darbus kraštui. Tai įvykę pęr 
partijos narių apsileidimą. To- 

:liaus, anot .^Laisvės,” Stalinas 
sakė:

“Be troękisįų, veikusių So
vietų Sąjungoje, jie turi savo 
rezervus ir užsieny j. Du treč
daliui Ketvirtojo Internacio
nalo (Trockio sukurto) susi
deda iš šnipų ir diversantų... 
Norvegijoj veikia žulikas 
Sheflo, globoitojąs Trockio; 
Franci jo j Suvarinp grupė, 
Vokietijoj - 
Ma^lova’s, ( Urbaps 
jįeriis panašių.

be . pasigailėjimo “išnaikinti” 
(“exiterĮnįnąted,” kaip rašo A-

Ruth Fišeriutė,
■ ”1 iįiĮ r

.Jungtinėse 
Valstijose trockistai, sukasi 
aplink Max Eastmaną, troc- 
kistą ir Sovietų Sąjungos

bet niekuomet nebuvo girdėti, 
kad Blum butų bijojęs kokių 
nors slaptų sąmokslų ir kąd ji
sai butų grasinęs savo priešus 
“sunaikinti.”

Danijoje, Švedijoje ir Norve
gijoje ministerių kąbinętai su
sideda iš socialdemokratų arba 
Darbo partijos vądų. Bet tenai 
irgi negirdėt apie kokius nors 
“konspiratorius,” pląnuoj ąųčius 
teroro sąmokslus, ginkluotus 
perversmus arba ką nors paną’*, 
šaus. Tos vaĮdžips duoda teisę 
savo pritarėjams ir savo prie
šams viešai skelbti sąvo idėjas 
ir veikti — ir nieko, baisaus ne
įvyksta'.

Tuo tarpu Soyiętų Sąjungoje 
jau dvidešimti metui, kai bol- 
ševikąi turi savo rankose visą 
galią. Visas opozicines partijas 
jie seniai likvidavo — jų spau
dą uždraudė, jų veįkėjųs sukišo 
į kalėjimą ąyba išviję į ųžsięnį. 
Tačiau, nežiūrint to, juo tdyn> 
juo valdžios priešai darosi pa
vojingesni. Pastarpoju laikų jie 
įsiskverbė net į aukščiausias 
valdžios ir partijos vietas, ir 
Stalinas yra priverstas dabar 
vartoti desperatiškas priemones 
ųųo jų''apsiginti.

Ką tąi reiškią? Ar čia nebus 
kalta valdžios sistema, jeigu 
joje tarpsta “banditizmus,” “iš- ' t ■ iŠ
davystė,” “teroro sąmokslai,” 
“sabotažas” ir kitokie bjauru
mai ?

ŽMONIŲ TARPE
■ • • U U -Zf l>> \l . ' •
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Kaip žmogus gyvęni ir dar 
pačiam tenka cįuoną uždirbti, 
tai susitinki sų , Visokiais žmo
nėmis. Vieni jų laibi ir ilgi, ki
ti stori ir trumpi. Bet ką( čią 
kalbėti, — žmonės tiek įyąi* 
rus, kad čia visų jų neišrųšiuo- 
si. Man teko susidurti su yįęr 
nu tokių vyrų, kuris gana ato
las, bęt savotiškai paplokščias, 
Gamta buvo, ją kojoms bent 
kiek medžiagos pasišykštęjųs^ 
nes kojos buvo trumputės ir 
laibos, ’ nors šiaip jam liemuo 
buvo platus ir storas. Nežinąų, 
ar dėlto, kąd šitps vyras buvo 
trumpas, ar dėl to, kad jo pa
vardė buvo Trumpįkąs?

žinoma, -kiękyįęna'ę žmogus 
nešioja tai, ką jąm gamta duo
da, bet Trumpikas dar buvo ir 
kitu kuo įdomus. Jei j Trumpi- 
ką žiuri iš pryšakio, ar iš už- 
pąkąlio, tąį išilga) jo, kūną ma
tai įdubimą, šituo įdubimu dęl 
jo kūno be jokios skriaudos 
galėtum jį padalint) į 4yi lygias 
dalis ir gautum beveik yię- 
nodų yyrų,

Trumpikas taip ir atrodė, kad 
susideda iš dviejų žmonių.

Bet kas nuostabiausia, kad 
ir jo galvoje galėjo sugyventi 
dvi griežtai priešingos nuomo
nės, žinoma, ir tai dar bųtų ne 
taip, jąų labai keista, Juk dyi 
priešingos nuomonės, gali galvo
je laisva) raustis,: riet bręsti ir 
dėl jų žmogus gali ilgai svy
ruoti ir jokių žygių dėl p t ne
daryti. Ęet keisčiausia, kad 
Trumpikas iš karto galėjo da
ryti du priešingu sprendimų, o 
kartais ir net daugiau. Jis ga
lėjo lygia) kelerių žmonių prie- 
šingoms^ nuomopęms ne tik pri
tarti, bet jas net ginti.

Vieną kartą man su Trumpi
ki! teko dalyvauti viename po
sėdyje. Buvo svarstomas ne

gyvęni ir dar

trumputės ir 
p jam liemuo

jf'K'

Vieną kartą man su Trumpi* 
r ;.... ;; ;;
sėdyje. Buvo svarstomas 
taip jau svarbus klausimas, bet 
gyvenime taip dažnai būva, kad 
rimti vyrai dar rimčiau spren
džia ir svarsto iš esmės mažus 
klausimus. Ėjo reikalas apie 
tai, kokius baldus mažutei kon-

- V'. -- ■ : ■ -t.. '
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torai įsigyti. Pagaliau net ne 
kokios medžiagos ir stiliaus 
baldus pirkti, bet tik kokios 
spalvos. Čia tame pasitarime 
pasiręiškė griebtai priešingos 
UUPiponėsvi Vyrai karščiavosi ir 
man, atrodė, kad jie to sųsį- 
rįnkinao išsiskirstys amžinais 
priešais. Buvo penki šito pasi
tarimo dalyviai sų sprendžia
muoju balsu, (h kiti tik ^uęo- 
vąi, arba teisingiau tarus tik 

Į klausoyaį. Tame skaičiuje ir M 
buvau vienas iš klausytojų. O 
Trunpįpik^^ kaipo žymus vei
kėjas, turėjo sprendžiamą bal
są. Taigi šitame ne

jis ginčytis galėjo, bet net 
savo nuomonę pareikšti. O tai 
jau didelės teisęs. Dabar ne vį- 
ąur įr nę visuomet gali 'žmo
nės savo įsitikinimu^ pasakyti, 
jau gerai, jei gali tik išmintin- 
•gų žmonių pasiklausyti; Taigi 
yięųąs iš tų dalyvių labai įta- 
kingai įrodinėjo, kad baldus 
'ręįkią pirkti vi^ąi bąįtuą, |iędą- 
žylus. Savo nuomonę jis grin- 

’dą kigįępo^ grojįo, pęt istori
jos, ir tautos tradicijų sumeti
mais.

Tai puvo 'tikrai moksliška 
kalba pasakyta. Iš tos kalbos 
buvo galima suprasti, kad šitas 
vyras yra istoriją skaitęs, turi 
tikrą supratimą, kad lietuviai 
yra tauta, kad grožis yra tai, 
kas gražu,! ir sveika tai, kas 
skanu. Jis taip tvirtai pareiškė 
savo įsitikinimą, kad išrodė, jei 
jo pasiūlymas nebus priimtas, 
-tai tokiu nutarimu, galimas 
daiktas, bus valstybės pagrin
dai parausti.

Kitas dalyvių, tiesa, ne taip 
karštai, bet pakankamai rimtai 
įrodinėjo gęltonos spalvos gy- 
vepimę visus privalumus. Ir jo 
nuomone, tie baldai galėjo būti 
perkami tik, geltonai nudažyti. 
Geltona spalva, girdi, žmogų 
linksmai nuteikia, o gera gyve
nimo nuotaika — tai $iskas. 
Jeį ąnas kalbėtojas daugiau lei
dosi į istoriją, ieškodomas savo 
nuomonei atramos, tai jau ši-
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galimą atstumti moterį, kur 
prašo J kad ją išgelbėtum?

Aš tuoj įsivaizdavau sau 
kaip jį yrą persekiojama, jžei 
džiąma, kaip ji yra bejėgė i 
silpųa.

Aš tariau:
— Aš noriu su jumis bul 

atviras iki galo... Dagi dabai 
po viso to, kas įvyko, mes ga 
lime kalbėti tiesiai, tiksliai i 
SąŽįpingai. Jus suprantate 
kaip jus nusikąltote...

— Taip, žinoma... Vis dėl 
to ne taip, kaip jus manote. 
Aš ‘
ne išdavikė... Aš jau, žinomi 
ne jiems priklausau... Duod 
jums garbės žodį: aš su j ūmi 
atvira. Aš noriu pabėgti iš t 

Negalė- pragaro... Prisiekiu jums, ti 
— tai nėra šiaip tik sau žoc 
žiai.

— Jus ryžtątis rizikingą! 
darbui... Tai nėra labąi Įens 
va.

W

suvargusi įr sunai

valandėlę aš nežino- 
darytį. Aš jaučiausi,

(Tęsinys)
— Nęsišąlįnkite!., AŠ nieko 

nęprąšąų iš jųsų... Aš nerįų 
tįį, kad išklausytumėte... Dau
giau nieko!.. Aš jaučiuosi nu
kamuotą, 
įiųta.

Vieną 
jąu kąs
kąd nesu? pasirengęs vienaip ar 
įitąip nusistatyti, nes likau 
netikėtai užkluptas.

— Aš nesuprantu, ko jums 
reikią iš manęs. Ęokiais su
metimais jus manęs ieškojo
te? Tarp musų —- didžiausia 
prarają. Tarp musų stovį krau
jo vaidas...

— Jokio vaido!.. Supraski
te mane...

Mes ėjome greta,
jąu gi ąš bėgti nuo moters, 
tarsi vejamas ir bapdąs pa
sprukti... nuo ko?

Marija Diaman tęsė:
— Aš noriu, kad, jus tik vie

ną valandą pąskirtumėte pąsi- 
pieko...
apie ką

jūsų
nai.

pa

visai — ne žvėris, aš

Aš žinau.
Tąi gali baigtis labai liu<

ju- 
mąn

nos,

rei-

apie
Bet

tas pasuko tiesią) į psichologi
jos mokslą. Pasirodo, kad ir ši
tas kalbėtojas turėjo sveiką 
nuomonę, kad žmogaus dvasios 
mokslas tai ir yra psichologija, 
o jau žmogaus nuotaikos reiš
kiniai priklauso tam mokslui, 
todėl jo įrodymais jis savo nuo
monę pagrindo.

Tai buvo išmintinga kalba, ir 
tiek rimtai argumentuota, kad, 
rodos> negalėjo būti dviejų nuo
monių, kad baldus privalu pirk
ti tik geltępos spalvos. Ir iš vi
so keistai atrodė, kaip iki šiol 
žmonės šitokios' paprastos tie
sos nežinojo!

Trečiąją kalbėtojų gerokai 
karščiuodamasis įrodinėjo ru
dos spalvos gerąsias puses, ši
tas vyras toli nužygiavo į poli
tiką. pirdį, (įąbar ruda spalva 
darę politiką, darp 'vįąųpmpm- 
mamę gyvenime ^iliąusįą per
versmą. Čia net' prisiminti vo
kiškų rudmarškiųįų viąi jų 
Žmoniją) padaryti nuopelnai. Ir 
jįs savo kalbą, kąd įr neilgą, 
užbaigė labai kietais argumen
tą^, kurią sugriauti, rodos, vi
sai nebuvo galima.

Jis taip įtikinančiai pasakė, 
kad kas prieš rudą spalvą, tas 
priež vięos tautos interesus, o 
kas prieš tautos interesus, tas 
prįęš valstybę, reiškia tautos 
įšdavįkąs. Tai tikrai ląbąi bu
vo rimti argųmęųtai.

Bet dar kalbėjo ir ketvirtas. 
žĮiSi gynė tąmsįės spąįvęs bal
dys, Jįs įrędįnėjo kpųsęrvatiš- ( 
kūmo gyvenime bųtįnumą- Jis 
visame daugiau rėmėsi Jogįka ir 
matematiką, šito vyro nuomo
nę tiek buvo rimtai moksliškai 
pagrįsta net astronomijos pa
galba', taip tyirtąi viskas buvo 
įrodyta, kącį dėl jps tęisčtumo 
ir rimtupip negalėjo kilti jokių 
abejonių. Jis kalbėjo rįmtai, 
šaltąii ir visai įtikinančiai. Liko 
dąbar pasisakyti tik Trųmpikui. 
Jis kalbėjo paskutinis, vadina
si, yisų jau nuomonių išklau
sęs. Tai visi laukė, ką jis pa
sakys. Ir žinote, jis labąi iš-

ma

vie-
pa-

pikr

Viskas 
ir din-

liūdnai

kalbėjimui... Daugiau
— Męs neturime 

kalbėt).
— Man reikalingi 

tarimai.
— Mano? Patarimai?
— Taip, taip... Būtent, 

sų! Niekas kitas negali 
pagęlbėti,..

— Bet pagelbėti kokiu 
kalu?

— Ak, kaip nęparapku 
visa tai kalbėti gatvėje...
tegul... Aš noriu pasišalinti...

— Kur?
— Pasišąlinti visai... Perei

tu sieną... Aš visai sunaikin
ta...

— Ko jus norite iš 
nęs?

— Nurodymų... Tik jus 
nas galite (patarti, kaip 
sprukti...

— Kur?
— Į Suomiją!..
Vieną minutę dingtelėjo 

ta nuožiūra:
— Spąstai!., Ji nori patirti 

musų agentų tinklą.
Mintis dingtelėjo ir prany

ko.
Ar tai perą juokingą? Ko 

aš išsįgąpdąu? įlok? tinklas? 
Kur mu.sy ageųtąi? 
jau sęniai sugriauta 
go.

Jos bąlęas skambėjo,
ir nuoširdžiai. Aš pažvelgiau į 
Mariją Diaman. Priešais ma
ne stovėjo užguita, išsiblaškiu
si, malcįaująųti moteris.

— Jus vargų galite ęau įsi
vaizduoti, kaip maų viskas įky
rėjo... Tas purvąs... Tąs stor
žieviškumas... Tie šlykštus 
Žmonės... Tas nuolatinis ma
nęs meęlzipjimąs... Tie biąurųs 
pąsiu‘|ym^į- O. o — o! jeigu 
tik jus žinotųtę!.. Pajėkite!..

Aš pąjųįąu, kad pradedu pa
siduoti. Kaį taip maldaujama, 
tai negalimą atsisakyti. Ar
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mintingai kalbęjįę. Sakysiu tie
siog sų įkvėpimų ir poeziją. Jis 
tįkrai nuoąird?iąi išgyrė visų 
nuomones ir visoms pritarė.

(Bus daugiau)

Tegul!..
Jus gali pagauti prie si< 
ir tąsyk...

— Visvien.
— Jus gali nužudyti.
— Aš nieko nebijaus... Ma 

viskas įkyrėjo... Geriau įpirti 
negu toks gyvenimas. Aš 
taip sunaikinta.

— Bet ką aš galiu jums p 
tarti ?

— • Ąš nežinau... Pasakyk 
te, kur pereiti, kaip prisiga 
ti... Jums tai geriau žinom 
negi! kam kitaip... Jums 
per sieną eiti...

— Taip... žinoma... bet 
tąi buvo...

— Dėl Dievo meilės...

tei

vi;

buvome Troicke. Ti< 
kilo į viršų grafų To 
namas. Rodosi, tai -

va 
dan viso to, kas jums švept 
'pamokykite!.

Aš sustojau. Sustojo ir j 
nai.

Mes 
mumis 
stojaus 
Nr. 15.

— Na, tai bus gerai... B< 
kur aš gąlėčiąu jums visa t. 

i paaiškinti? Juk gatvėje tai p< 
paranku.

— Kur 
'site, taip

Aš sų galvojau:
Negalimi 

kokios, t;
Trofimov

sutiks nu

norite... Kaip jus ta 
ir bus gerai. ( 

atsidėjimu
— Pąs Kirilą ?

Tasai išmes, o kad 
ir užmuš... Ne pas 
tik... To ir truko!

— Pas Žęnią?
Pas Žemą? Bet ji

ne, kaip priešą, kuris nužųd 
jos mylimą žmogų. Taip, 
limą, dėlei to pas mane 
nebebuvo jokių abejonių.

— Bet kur gi?
Tarsi 

tis, tą 
Marija 
Siūlė:

— Gal bpt, pas mane?
— Pas j-us? Jus juokauja 

:te.

mj 
ja

mirįspėdama mano 
išsiblaškymo priežąst 
Diaman nedrąsiai pu

(Bus daugiau)

Pq Eilutę Kasdien
1 u 'M!'..... 1'1! IV ' ................ - . ' ' . :' -

(Hkįtpkit «8S eilęe -r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi!' 1 " gražu eilių rinkini).

Didvyris.
Turim vyrą didj,

Didi vyrą, 
■i r

Tautos tikrą vadą,
Nepagyrą.

Rašė jis ir braižė,
Daug prirašė,

Uždarbio negandams
Anei grašio.

Vilko mokslo dėžę,
Mokslą bėrė

Drąug’s krjtik’s kailj
Jam išpėrė,

Na, pikta didvyriui 
Pasidarė;

Taktai pasiskųsdAms
Viešai tarė:

Aš dėl jūsų dirbau, 
Rodžiau kelią.

Kurgi dėkingumas?
Nei biŠkelio!

Spiauju tat ant jūsų, 
Mulkių gauja!

Tai ne jūsų nosei
Dirva nauja!...

Ą. Jakštas*.

♦

. . L
C jOv’ ■' 'i 1 
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PO DETROITĄ PASIDAIRIUS
Smarkiai baus girtus automobilistus. — 

kės darbininkams apię $2,000,000. - 
mingai pasirodė New Yorko teisme, 
kus. — Streikininkų dainos.

Langinį?, Mich. — Senatas 25 
balsais prieš 5 priėmė bilių, ku
ris numato/didelę bausmę gir
tiems automobilistams. Ir iki 
šiol girti automobilistai galęjo 
būti pasiųsti trims mėnesiams į 
kalėjimą. Senato priimtas bilius 
numato daug griežtesnę baus
mę, būtent, girtas automobilis
tas už neatodaįrų važiavimą ga
lės būti nubaustas penkiais šim
tais dolerių arba vienais metais 
kalėjimo. Kai kuriais atsitiki
mais net abi baudos bus pritai- 

j kytos.
Toks griežtas įstatymas lįko 

pasiūlytas vyriausia dėl to, kad 
dėl girtų automobilistų pasitai
ko labai daug nelaimių.

Nuo pereito antradienio, ko
vo 30 d. Chrysler kompanija 
pradėjo išmokėti čekiais užvilk
tas algas savo darbininkams. 
Numatoma, kad viso bus išmo
kėta du milionai dolerių. Išmo
kėjimas pasibaigs šeštadienį.

Pirmiau algų darbininkams 
nebuvo galima išmokėti dėl sė
dėjimo streiko. Mat, negalima 
buvo prie knygų prieiti.

—-o-----
Fritz Kuhn, kuris yra laiko

mas nacių vadu Amerikoje, pa
galiau pasiekė New Yorką ir 
nutarė pasiaiškinti teisėjui, ko
dėl jo organizacija veikia neįsi
registravusi. Į teismą jis atvy
ko triukšmingai, 150 savo rų- 
šies smogikų lydijnas. Susirin
kusieji į teismą žmonėm dėlei to 
pasipiktino ir sukėlė demonst
raciją. žinoma, kilo didelis 
triukšmas ir teisėjas buvo pri
verstas visą reikalą atidėti ba- 

U^ndžio 5 dienai.
Fritz Kuhn turi savo ofisą 

Detroite. Pirmiau jis dirbo For
do kompanijai kaip chemikas.

----- o----- -
. Dundee, Mich. — šiomis die

Chrysler išmo-
- Ęuhh triuM-
— Skiepys vaĮ-

LSS 116 kuopos susirinkimą 
atidarė organizatorė M. Vive-, 
rięnė AIS svetainėje 2 yąl. po
piet- Susirinkimo tvarkai. vesti 
Ųuvę išrinkta M. Kemešienė. ,

Valdyba rąportuoja, ką jį yra 
nuveikusi šios organizacijos ge
rovei. Pramogų komisija (M. 
Voverienė Įr Mąsmis) jau yra

ii,'. jj.i-.xM1-'.>1 i 1 > u-» t

CHICAGOS ŽINIOS
. t "I"-' I ...

KAIP MES LAUKĖME VELYKŲ
nomis šįaipę miestelyje^ pradėjo 
siausti raupų liga, Susirgo net 
keturiolika vaikų. Tuoj buvo 
griebtasi atitinkamų priemonįų, 
kad buty gailina liippamą ligą 
sulaikyti. Sveikatingumo kopii- 
sionierius, Dr. Stanley Penžot- 
ti, išleido griežtą patvarkymu, 
kad butų įvesta karantina.

Tų priemonių dėka pasisekė 
sergančias šeimas izoliuoti nuo 
sveikųjų. Kadangi ir susirgę 
vaikai yra strępįaį gydomi įr 
prižiūrimi, tai ir jie jau sveika
ta, — pavojus jau kaip i? pra
ėjo.

Per kelias dięna'S Dundee 
miestuke, kuris priskaito vos 
apie pusantro tūkstančio gyven
tojų, įsiskiepijo 500 žmonių.

Kaip žinia, Detroite per pas
kutinius k.elis menesius įvyko 
labai daug įvairių streikų. Įvy
ko ir kelios milžiniškos demon
stracijos, kurios sutraukę tūks
tančius ir tūkstančius streiki
ninkų. Demonstrantai dainavo 
ir specialias dainas, kurios ne
žinia kieno yra sukomponuo
tos. Kai kurios tų dainų yra la
bai įdomios. Pavyzdžiui, štai iš
trauka iš vienos dainos:

I spent twenty years in the 
fact’ry, 

I did everything I was told, 
They said I was loyal and 

faithfpl;
Now, even before I get old— 

Chorus
Soo-up,' soo-up
They give me a bowl of

v soo-up,
Soo-up, soo-up
They give me a bowl of

soup!
Tai tik ištrauka' iš vienos dai

nos. Kitos dainos irgį labai ori
ginališkos ir šiam specialiam 
streikų periodui pritaikytos.

• -—M. Kemešienė.

ipHui PUOM PeeęŲnut 
Grpve. Trečias ^mnUijoa pąrys 
yra išya^ayęą j Grąpd Rapids,rąnd Rapids, 
Mich., o į jo vietą išrinkta Jęan

vąąąęįp & pąrengtmo 
(vakarienės) pelno liko $83.50. 
Kadapgį yąkąriepęs rengimo 
komi^iįus Uąrię sųsirin- 
kime nebuvo, tai raportas ati
dėtas kitam susirinkimui.

Buvę skaitytas ląiškas iš 
ęŲięagęs Centr^inio Pildomojo 
Komiteto sekretores, M. Jyrge- 
lionięnės. Yįsi aąyiai kalbėjo 
dėl pasiūlymo, kad reikią atsi
mesti nuo Amerikos socialistų 
partijos. Tačiau tas klausimas 
paliktas toHme^ni’a'ęi laikui, kol 
galutinai susitvarkys lietuviai 
ąęęialistai. Vadinaši, kol jie 
gaus čarterį ir pradės savisto
viai veikti.

Susirinkime dalyvavo 10 na
rių.

—Susirinkime dalyvavęs.

Čia kalba eis apie Chicagos 
Bridjžporto šv. Jurgio parapiją, 
kur klebonaują pralotas M. L. 
Krušas.

Musų ši seniausioji Chicagos 
lietuvių parapija gauna skelbi
mų daugiau, negu kita kuri pa
rapija. Čia, mat, dedasi tokių 
dalykų, apie kuriuos parapijo
nams prisieina daug kalbėti, 
paskui ir į laikraščius rašyti. 
Ypatingai pažymėtina tai, kad 
Velykų k laiku pas mus kuone 
kas metas susidaro slopinanti 
atmosfera. Bridžporte, šv. Jur
gio parapijoje, kovo mėnuo veik 
visada yra kovų menuo.

Visiems čiuopia, kad šį mė
nesį pripuola šv. Kazimiero die
na- Q tą mėnesį yrą rengiami 
vajai kązimįęrięčių vienuolyno 
naudai. Toks darbas katali
kams yra šventas įr jis turėtų

džiaį, Ęemęjojj nesitikėjo 1$

jęi jos neįšsįskirstys. Tai pasa
kę girdint kplektorUws Įr se
serims kazimierietėms. Lengya 
įsivaizduoti koks baisumas ap
ėmė kazimierietes kolektoikaą 
ir visus žmones po tokių pralo
to žodžių. Po mišių žmonės už
puolė kolektorkas ir reikalavo 
grąžinti pinigus. Kolektorkos 
žvalgėsi, ar iš kur neatvažiuoja

m r...U ll=S^

prierašas: Kitų kolonijų lie
tuvei gąli pamanyti, kąd aš Čia 
šmęižių savo dvasiškius i? iš* 
misjus rašau. Tąip manančių 
kviečiu ątsilankyti j Bridžįportą 
ir pasikalbėti su gerais įatąli* 
kaįs. Iš jų išgirsite patvirtini 
mą to, kąs mano parašyta, if 
dar daug daugiau. —S. P.

avo 10 Da

Verbų dienoj po 
East Side pasi

dairius
“Naujienų” reporterka 

mąnė ir aplankė Eąstsidės 
nierius. Užėjo į J. Gudinu alaus 
datželį, 9259 Cordopia avė.

Besikalbant su p. Gudinu, jis 
nusiskundė, kad daug turi ne
laimių. Kiek laiko atgal buvo 
duktė Izabela nelaimėj sulau
žius ranką, dabar pats Gudinąs 
nesijaučia gerai, o ir ponia Gu- 
dinienė taipgi sirgo, 
sa šeimyna nesveik

Atradau pas pp.

su- 
biz-

IŠ DETROITO PADANGĖS
/

Detroito lietuvių kongreso komiteto susirinkimas.—Rem
kime streikininkus. — LSS 116 kuopos susirinkimas.

jjKovo 27 d. Detroito lietuvių 
kongreso komitetas laikė savo, 
susirinkimą. Nors tai buvo šęš- 
tadienis prieš Velykas, vienok 
delegatų susirinko 22, kurie at
stovavo- įvairioms organizaci
joms.

Reikia pasakyti, kad komite
tas laiko susirinkimus kiekvie
no mėnesio ketvirtą Šeštadienį. 
Todėl ir šiuo atveju susirinki
mas įvyko reguliarišku laikų. 
Pirmininkavo, kaip ir paprastai 
P. Jočionis. Iš valdybos rapor
tų paaiškėjo, jog vasario 14 d. 
veikiančiam komitetui, kuris 
rūpinasi Lietuvos kaliniais, pa
siųsta $11.11.

Kilo kiek ginčų dėl aukų, ku
rios buvo renkamos parengimo 
metu. Kai kurie reikalavo, kad 
tos aukos butų pasiųstos Ispa
nijos demokratijos gynėjams. 
Pagaliau, tinkamai visą reikalą 
išenskusavus, buvo nutarta ir 
Ispanijos demokratijos gynė
jams pasiųsti vįęnuplįką cįole- 
rių.4

Sutrinkimas nutarę netolimo
je ateityje surengti diskusijas. 
Tuo reikalu rūpintis apsiėmė A. 
Levulis, komiteto vice-pirminių- 
kas. Jis darbuosis drauge su 
pramogų komisija'. Vasaros me
tų bus surengtas ir piknikas.

Knygų peržiūrėjimo komisija 
pateikė raportą iš visų metų.

Ji pasižadėjo apyskąitą. paskelb
ti laikraščiuose.

Komisija, susidedanti i$ J, 
Naujoko ir M. Prakevičiatis, 
pasižadėjo padirbęti, kad butų 
galima daugiau draugijų įtrauk
ti į komitetą.

Buvo ir daugiau sumanymų, 
bet kadangi laikas jau buvo vė
lus, tai jie lįko atidėti kitam 
kartui.

----- o-----
Kaip visiems žinoma, Detroi

te dabar dąųg žmpnių streikuo
ją. Kai kurių būklė yra gana 
sunki ir jie reikalingi pagalbos. 
JVĮes jų tyrime neų^mįrsti įr Vi
sais budais šelpti: maistu, blan- 
kętais ir kįtokiąi^ dalykais. 
Viską priduokite šiuo adresu: 
Ę. SeidĮer, 503 Hoffman P>ldg. 

-----------------------!

Balandžio 5 d, įvyks balsavi- 
rnai. Būtinai dalyvaukime bal
savimuose ir savo bąlsus ati
duokime ųž socialistų ir šiaip 
progresyvių kandidatus.'

Reiškia, vį- 
uoja.
Gudinus ir 

daugiau savo pažįstamų. Kaip 
į- didoką 

stalą. Nemažai juoko padarė 
vienas inteligentiškas jaunikai
tis, kuris iš Ęąnados parsivežė 

ir Gudinai 
teisindamie-

ratai, įr apsėdom

kanądišką Penkinę 
nenorėjo ją priimti 
si, kad sunku išmainyti.

’ Kalba visą laiką ėjo apie 
streikų, nes dabar ęia yra Dod- 
gę Motors karų sedanų išdirbė
ję streikas. Taipgi prisiminėm 
ąpįe • trans-ątląntinį skridimą 
Dariaus - Girėno įr leitenanto 
Vaitkaus, peš ta$ jųupas vyras, 
kurio pavardės neatsimenu, rin
ko' aukas, ir jautėsi kalboje la
bai patenkintas, k&d prisidėjo 
ir savo darbu prie gkridirpo.

—Mariutę.

——o-----
Draugė Cesonienė labai skau

džiai susižeidė: ji nukrito į 
skiepą ir pusėtinai išmušė ran
ką iš peties. Sergą jau antras 
mėnuo.

Cesonienė priklauso SLA 352 
kuopai, kurios lankytojai ją 
nuolat aplanko.

Linkime draugei Cęsonienėi 
ko greičiąusiai pasveikti.

praloto ypatingos praplos, irr Jį ’ ■»

s l S*..j “j
daug nesistebėjo. Bet po piętų, •,. °? . a uzslclegc lr p^rels 

. ___________ ke stovėsiančios ir kolektuo-tretmmkų susirinkime, jau aiš-1; . . . .
Kini papūtė nepalankus vėjas, Jei ^tysian&os
Tame tretininku snsirjnkime' Patr0‘^ įvažiuojant, tai klyk- 
buvo įneštas sumanymas, kąd 
vąjąus pyoga' reikėtų iš kasos 
skįrti kązįmięi’ięrių vienuolynui 
$1Q. Prąlotas M, L. Krušas pa
reiškė, kąd aukas skirti nęyęi-' 
kla. Visi tyetįninkąį baisiai pa
sipiktino. Ažųot paraginęs ir 
pritaręs, pralotas M. L. Krušas J 
tretininkams draudžia aukoti 
vienuolynui! Kas čia v, ■ 
n e pasipiktinti!

Ateina vakarienės metas. JVĮusų katalikus įspėja ir bau- 
žmonių lyg tyčia prisirenka gina bedieviais, laisvamaniais, 
daug. Štai jau laikas pradėti biblistais ir visokiais kreivati-

damos bėgsiančios į bažnyčią įr 
prie altoriaus. Tegu, sako, nuo 

. a.|orių imą ir veža kur nori.
1 Tai va ko yra buvę netolimo
je praeityje sename Bridžporte.
Visoko, žinoma, nesurašysi, šia 
proga atsiminkime musų pralo-i 

i to airiškus pamokslus, kurių nei;
■ seni, nei jauni nesupranta iy I 

tuo ""gali; nePa^S0’ ir pripažinsime, kad
Bridžportas tai tikras bąbilopas: 
—tikras lietuvių sumaišymas.

R. and R.
RAPIATOR * BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas. 

3572-74 ARCHER AVĘNUE
Lafayette 7688-89

H. C, Ręjchėrt, Jr,—J. Įj\ Reųther, Jr.

6S ĘAgT VAN BURŲN

25c iki 2 v. p. p.
Tęsis nuo pietų iki vidurnakčio

Šiandien Pradedant
MIDWESrEHN PREMIERE

ęiti švelniai, broliškoje sa'ntai-1 vakarienę, o kunigų nėra nei 
koje, krikščioniškoje dvasioje. vieno« Bėga rengėjos į kleboni- 

• Tačiau pas mus, šv. Jurgio pa- Gauna atsakymą kad nėra 
rapijoje, tie metiniai baliai ne
praeina be mažesnių ar dides
nių : skandalų ir papiktinimų. 
Tokie dalykai niekuomet nėra 
pageidaujami, o kai jie įvyksta 
Velykų metu, tai tą vieną bran
giausių katalikams švenčių pa
verčia į niekus.

štai kaip šiemet čia viskas 
dėjosi. Kazimieriečių vienuolyno 
rėmėjų vajus įvyko verbų sek
madieny. Rėmėjos rengėsi kuo- 
geriausią viską atlikti. Tą die
ną per visąS mišias prie bažny
čios darė ■ kplektą, vakare pri
rengė didelę/ vakarienę; Sykiu 
rengė pasilinksminimą. Vargo
ninkas A. PcJtius buvo papra
šytas surengti programą. 
“Drauge” buvo paskelbta, kad 
Pocius tąi -vakarienei rengia ko
kį tai siurprizą. Rėmėjos, žino-
damos praloto būdą, bandė ge- jonai.

• 1 • • 1 • 'i • 1 1rintis.: surinko jam penkius do
leriu^ mišioms ir prirengė “dva
sišką bukietą,” tai yra, maldin
gos moterys jo intencija pri
iminėjo komuniją, klausė mi
šių, pasnikavo ir kitus gerus 
darbus atlikinėjo. Tie visi geri 
darbai buvo seserų gražiai su
rašyti ir buvo ketinama per va
karienę tą viską iškilmingai 
pralotai įteikti.

Po kelis sykius kunigai buvo 
prašomi Atsilankyti į vakarie
nę. Kun, Valančius buvo papra
šytas programą vesti ir buvo 
apsiėmęs tai atlikti. Visį prisi
rengimai sekėsi gęrąi ir atrodę, 
kad šiemet vajus praeis sklan-

nei praloto Krušo nei kun. Pet
rausko nei kun. Valančiaus, 
kurs buvo apsiėmęs vakarą ves
ti. Ar reikią keistesnio šposo? 
Pačios rengėjos pradedą vaka
rieniauti ir be kunigų palaimi
nimo. Pocius, pamatęs, kad sa
lėje namiškių kunigų nėra, pra
žuvo, kaip burbulas vandenyje. 
Tai toks buvo jo siurprizas, a- 
pię kuri “Drauge” rašyta.

Paprąspi žmonės dažnai ne
pastebį keistų atsitikimų dide
liuose parengimuose. Bet šioje 
didžioje minioje nebuvo tokio 
prasęioskėlip’, kurs to nebūtų 
pastebėjęs ir kurs nebūtų giliai 
ą t jautęs tokio nesuprantamo 
musų dvasiškių pasielgimo, 
žmonės pasijuto įžeisti, panie
kinti. Suprantama, labiausia tai 
rengėjos ir rimtesnieji parapi- 

Paniekintos ir įžeistos 
pasijuto tos moterys, kurios 
pralotai M. L. Krušni pynė 
“dvasišką vainiką” ir kurio jis 
neatėjo pasiimti.

Žinia apie tokį skandalą ap
lėkė visą parapiją žaibo greitu
mu.

Tąip tai mes bridžportįečiai 
katalikai pradėjome didžiąją sa
vaitę. Velykoms artinantis tie 
nemalonus įspūdžiai netik neiš
siblaškė, bet\dar priminė praei
ties panašius atsitikimus. Atsi
mename, kaip aną metą per se
serų kazimieriečių vaj^ kolek- 
tbrkoms prie bažnyčios pralo
tas M. L. Krušas nuo altoriaus 
pagrąsino pašaukti patrolką,

, laisvamaniais, 
biblistais ir visokiais kreivati- 
kiais. Liepia mums saugotis jų. 
Bet tie bedieviai, laisvamaniai, 
biblistai ir visokie kreivatikiąi 
niekuomet negali katalikų taip 
papiktinti, įžeisti ir paniekinti, 
kaip tai padaro musų dvasiškiai 
tokiais savo pasielgimais, kaip 
viršuje aprašyta. > j

*
—Senas paiapijonas. 

t

“A GREATER
PROMISE”
BĮROBIDJAN

Didi Drama iš Imigrantų Gyve
nimo autonomiškam 

Birobidžane

ATSISAKĖ PRIIMTI 
CIGARĄ

Atsitikimas buvo toks vieno
je lietuviškoje užeigoje East- 
sa'ideję; F. TamošįĮįnaą atsilakė 
priimti cigarą todėl, kad buvo 
skebų padarytas, ir pasakė alir 
nes savininkui, kad ir alinę 
kvitisiąs, jei ir toliau biznierius 
laikys ne unijos dirbtus ciga
rus.

Biznieriai gerai padarytų, jei
gu pirkdami tąvorą reikalautų, 
kąd butų unijos leibelis. Dėka 
to, bus lengviau ir darbinin
kams iš bosų išreikalauti pri
pažinimo unijos.

—M. Kemešienė.

BALSAI, KURIE PASILIEKA 
ATMINTYJE

\\ TIRED 
REDDEnED

EYES

Į/R1/VE.
. c,-.R Your

RECOMMENDED
EOR 40 YEARS

DIDELES operos, suderindamos 
pačią geriausią poęzij ą ir muziką, 

jei perstatomos tikrų artistų, visada 
žavi muzikos mylėtojus. Tokio per
statymo atsiminimas, nors tik ir vic- 

' nos arijos, sudainuotos dainininko tu
rinčio puikų balsą, pasilieka ilęatn, 
ilgam laikui. Tokie balsai kartą išgir
sti—niekuomet nepamirštama.

Kiekviename laikotąrpyje palygina
mai tik mažas tokių balsų slcaičiųš yra 
randama. Tokius balsus iškelti reika
linga ir didelių natūralių talentų, ir 
ilgo studjjąvirno ir lavinimosi. Tokie 
tai balsai taipgi ir turi būti labai

rūpestingai saugojama. - •.
Neseniai operos, scenos, filmų ir 

radio artistai, kurių balsai yra jų 
yieninteliu turtu pareiškė, jqg iš ei- 
garėtų jie labiausiai mėgsta lengvą 
Užsirūkymą, kuris yra švelnus jų 
gerklėms. Todėl, pasiremdami tuo, 
jie ir rūko Luck^ Strike cigaretus. 
Luckįes, lengvas uzsirūkymas, laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemai
šų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso, suteikia jutus lygiai tokią pat 
gerklės apsaugą, kokia yra teikiama 
garsienis artistams, kurie visais rrali- 
jjiais būdais turi saugoti savo balsus.

SPECIALIS I

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčįoj ir Subatoj, Balandžio 2 ir 3
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“SHURFINE” EVAPORUOTAS

M1LKAS 3 už 19c
“CAMPBELL’S”

TOMAIČIŲ SRIUBA 3 ken. 19c
i l I i ■! i ■ ........ . .............. 1 ■ " .................. ............

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI ’89C
“LIPTON’S” YELLOW LABEL
JUODA ARBATA_______ lz4 sv. pak. 23c
“LIPTON’S” GREEN JAPAN TEA ...... i « sv. pak. 150
“I<NOX” JELL^VisiĮ skonių ...........................3 pak? 160
“MidYyest” ĮIARTLETT GRUŠIOS ....... 2^ kenai 21£ I
“EAGLĘ RRAND” KONDENSUOTAS MILKAS IR 
“BAKER’S” CHOCOLĄTE % sv. šmot. abu už 37c I 
Padaro Skaniausius šokolado Pajus ...............................  ’

Išpardavimas “COLLEGE INN” Produktų 
SRIUBOS 15 skirtingų rųšių.......3 ken. 29c

, RICE DINNER............................ 3 ken. 29c
ŠPAGETAI su mėsa ................... 3 ken. 29c
CHILI CON CARNE.................... 3 ken. 29c
TOMĄTO JUICE.......... ........  3 ken. 19c
MUSTARDA 1014 uncijų Stiklinė ........ 9c
PUIKUS BANANAI .....................  3 sv. 17c |
VIRIMUI OBUOLIAI......  3 sv. 17c
TENAS GRAPEFRUIT dideli 80 didžio.........  5 už 190
FLORIDĄ SALERIĄI ..... . ................ ....  g yund. 110
CĄLIF. MORKOS ......  ..................... -'2 puiid790
“Paul Schulze” JELLY COOKIES ..........   sv, 210
“Midwęst” TOĮLET TĮSSUE ...... ..........  3 rolės 17c
SUPER SUDS Reguliariai pakeliai 2 už 170
SŲPER SUDS ..................................... dideli pak. 170
OCTAGON MUILAS .............. dideli šmotai 3 už 140
OCTAGON SOAP POYVDĘR .................. 3 pak. 140
OCTAGON GRANULATED SOAP ................ pak.' 180
“PUR0X” Reguliariai 10c pakeliai 2 už 10c

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI!
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B NAUJIENOS, Chicago, III

TINKAMU GYVENTI NAMU PROBLEMA
Namų problema šiandien yra 

viena opiausių Amerikai. Apie 
ją, tur būt, nemažai girdėsime 
iš 75-to Kongreso rūmų. Su 
namų problema verta susipa
žinti ir lietuviams, ir štai ko
dėl čia norima paduoti kai ku
rie faktai ir mintys liečią ją. 
Tačiau problema yra taip pla
ti, kad keliuose straipsneliuose 
tiesiog neįmanoma kiek nuo
dugniau ją išnagrinėti ir todėl 
reikia pasitenkinti vien pastan
gomis nurodyti jos opumą.

Tinkami gyventi namai
1912 metais Clevelande įvy

ko suvažiavimas pavadintas 
“The Conference of Charities 
ąnd Correction.” Suvažiavimas 
išnešė tokį pareiškimą:

“Visuomenės gerovė reika
lauja kiekvienai šeimynai sau
gaus ir sanitaraus namo, svei
kos aplinkumos, pakankamai ty
ro tekančio vandens name, mo
derniškų ir sanitarių toiletų 
kiekvienai šeimynai atskirai, 
užtektinai saulės šviesos ir ven
tiliacijos, apsaugos nuo gaisro 
pavojaus, butuose pakankamai 
vietos privatiškumui, kambarių 
užtektino dydžio, apsaugojimo 
nuo drėgnos, greito pašalinimo 
visokių rųšių išmatų, šiuos pa
grindinius reikalavimus turėtų 
turėti kiekviena šeimyna ne to
liausia nuo darbavietės ir ne 
brangesne kaina, kaip 20 nuo
šimčių šeimynos pajamų.”

Dvidešimt penki metai atgal 
išreikšta’ šie pageidavimai Ame
rikos namams. Reikalavimai toi
letų kiekvienai šeimynai atski
rai ir išplaujamų tekančiu van
deniu ; reikalavimai pakanka
mo kiekio saulės Šviesos kam- 
barižįns ir sausų kambarių. Dar 
reikalauta tekančio iš krano
vandens viduje, pripažinta rei-Įlakovo, vieno 
kalas turėti butuose ir namuo
se pakankamą skaičių kamba
rių reikalingų privatišgumui — 
ar persirėdyti, ar atskirai mie
goti, ar pasilsėti ramioj nuo ki
tų gyventojų triukšmavimo vie
toj. O kadangi jau anuomet pu
sė Amerikos šeimynų buvo ren- 
dauninkų, tai matyta reikalas 
tiek pigių rendų, kad jos ne- 
kaštuotų daugiau, kaip 20 nuo
šimčių šeimos pajamų. Ne^ juk 
reikia šeimynai ne tik pastogė 
turėti, bet ir pavalgyti, ir apsi
rėdyti, ir vaikus į mokyklą leis
ti, ir apdrauda mokėti, ir dau
gybė kitokių kasdieninio gyve
nimo išlaidų padengti.

šį pareiškimą ir šiandien ten
ka priimti kaip minimumą, 
kaip mažiausius reikalavimus 
tinkamam gyventi namui. Iš 
tikrųjų, pareiškime reikalauja
ma tik sąlygų, kuriose galima 
butų lengviau palaikyti sveika
ta, šeimynos dorovė ir saugu
mas.

Prie šių keturių milionų' ir 
dviejų šimtų tūkstančių neten
kamų gyventi renduojamų na
mų reikia dar pridėti 1,896,048 
namai, kuriuose gyveno patys 
jų savininkai ir kurie taipgi 
buvo nepakenčiami žmoniškam 
gyvenimui.

Susidaro 6 milionai netinka
mų gyventi namų miestuose. 
Toj pačioj brošiūroj taipgi nu
rodoma, kad nuo 75 iki 80 nuo
šimčių visų farmų namų netu
ri moderninių įrengimų. JToįdų 
farmų namų šaly užtiksime 
bent penkis milionus. Ot ir su
ma 11,000,000 namų, kurie ne
pasiekia reikalingų sveikatai, 
dorovei ir saugumui normų. A- 
merikonai tokius namus vadina 
“substandard homes,” o ši 
skaitlinė sudaro 36 nuošimčius 
visų šalies namų.

Cenzas buvo padaryta 1930 
metais, tik “gerbūvio gadynei” 
praėjus ir depresijai pilnai ne
pradėjus siausti. Depresijos me
tais Amerikos namų padėtis ne 
tik nepagerėjo, bet dar pablogė
jo, ir nesunku suprasti, kad 
šiandien pasenėjusių, apleistų, 
nebetinkamų žmoniškam gyve
nimui namų yra kur kas dau
giau, negu 11 milionų buvusių 
1930 metais.

S. Daukanto pa 
minklas '

Lietuvos istoriko Simano 
Daukanto' paminkslas vaiz
džiai puošia Papilės miestelį. 
Paminklas apie dešimt metrų 
aukščio su Daukanto varine 
statula. Simanas Daukantas 
stovi ant aukšto granito 
destalo nusitvėręs knygą 
Lietuvos Istoriją ir rodo 
mėn tartum sakydamas: 
žemė yra Lietuva!

Tai skulptoriaus V. Grybo 
pirmutinis didelis darbas kaip 
pargrįžo į Lietuvą iš I. Pary
žiaus, 1929 metais. Užtai tas 
karštas jaunystei užsidegimas 
linkui meno, ir pagalinus tie 
ilgi studijų metai Europos 
meno-dailos centruose |—šian
dieną skulptoriui gėdos ne
daro-

pc-

ze- 
šita

Chicagiętis.

P-lė Teada Nainis 
sunkiai sužeista

Kovo 28 dieną, tai yra', Ve-

Kiek Lietuvos visuo
menė aukojo žiemos 

pagalbai
pagal-KAUNAS. — žiemos 

bai aukos buvo renkamos viso
je Lietuvoje ir sunaudojamos 
vietose esančių varguomenės 
šelpimui. Aukos buvo renka
mos pinigais ir daiktais. Pir
mosios prieškalėdinės rinklia
vos rezultatus apskričių ir pir
maeilių miestų žiemos pagalbos 
komitetai jau pranešė. Iš jų pa
aiškėjo, kad pinigais buvo su
rinkta aukų: Alytaus mieste —
l, 255.59 lt., apskrity — 1,- 
080.65 lt.; Biržų m. — 1,114.95 
lt., aps. — 1,866.48 lt.; Kauno 
ap. — 5,090.43 lt.; Kėdainių m. 
— 1,410.10 lt. ; ap. 
lt., Kretingos -ap. 
lt., Marijampolės m 
lt., ap. 
ap. —
m. — 
648.67 lt

050 lt. sumai. Pernai vidutinė 
bauda siekė 35 1., tuo tarpu 
1935 m. tik 23 lt. Nors truk- f
dytojų skaičius mažėja, bet jų 
vis dar yra. Sekimui ir baudoms 
paaštrėjus, radio trukdytojus 
manoma visai išnaikinti.
—!--------------!------------------------------------------- — .. ................................. ...............—------

Uždraudė Pareiti Namo

Penktadienis, balan. 2, 1937
.  . „ m.— .. . -..n ... .. ...........„ 

MUSŲ SKAITYTOJAS

Panevėžio 
ap. — 4,-

3,-
745.56

Šakių ap. — 2,217.78 lt.,

2,430.36 
2,395.28 
3,561.35 

— 2,858.45 lt., Mažeikių
2,480.00 lt., 

6,003.73 lt.,
Raseinių ap. — 2 

892.15 lt., Rokiškio ap. r
031.03 lt., Seinų ap.

-
Šiaulių m. — 6,719.23 lt., ap. — 
5,451.32 lt., Tauragės m. —
l, 272.16 lt., -ap — 3,240.20 lt., 
Telšių m. — 1,295.70 lt., ap.—- 
4,040.00 lt., Trakų ap. —- 1,370. 
50 lt., Ukmergės m. — 1,812.01 
lt., ap. — 1,459.26 lt., Utenos 
ap. — 3,582.41 lt., Vilkaviškio
m. — 1,091.95 lt., ap.—1,992.17 
lt., Zarasų ap. — 1,211.90 lt. 
Tuo budu pirmaeiliuose mies
tuose žiemos pagalbai sudėta 
aukų — 25,536.77 lt., o apskri- 
čiuose — 54,084.50 lt. — viso 
neskaitant Kauno miesto, — 
79,621.37 l't. pinigų ir beveik 
antra tiek natūra, ir daiktais.

Kauno mieste aukų rinkimą 
vykdė Vyr. žiemds pagalbos ko
miteto aukų rinkimo sekcija. 
Iki kovo 5 d. buvo gauta aukų

■M—nrnrr '.a.*’.1.1 .■ aar'Įgrayray:"1
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę 
Rašykite 
ma).

JOHN BOCHNIACZ, 
KIETIS, kuriam vietos 
teisėjas Henry Sandusky už
draudė pareiti namo. Boch- 
niacz’o žmona ^skundėsi, kad 
vyras ją mušęs. Viršui, ji pa
bodo kajp jis tą padarydavo.

NAUJIENŲ ACME PHOTO

įvairiais klausimais, 
trumpai kaip gali-

KLAIDOS.
darome klaidų. Ir dažMes visi 

nai nepaisome, kad tos klaidos įvyk
sta. Sakome, kad praeis kiek laiko 
ir viskas bus užmiršta. Tačiau pa
sitaiko, jog ir užmirštas dalykas 
neskaniai atsirūgsta.

Prieš kiek laiko viena finansinė ■ 
įstaiga sutiko pasigarsinti vienos. 
organizacijos programoje. Kitaip sa-' 
kant, davė mokamą garsinimą. Per? 
klaidą skelbimas nebuvo padarytas 
taip, kaip buvo instruktavusi toji įs-; 
taiga. Tačiau organizacijos nariai 
liko nepatenkinti tos finansinės js- 
taigps vedėjų nusistatymu.

Tenka pasakyti, jog čia nėra vien 
tik skelbimo reikalas, bet ir ateities 
pasitikėjimo klausimas. Dalykas pa-' 
sidaro toks, jog jei dėl menkniekio 
negalima pasitikėti, tai juo labiau 
tas nepasitikėjimas atsiranda, kai 
tenka didesnes finansines transakci
jas daryti.

Nors ir nemalonu, tačiau vis dėlto

Malioriai gavo algų 
pakėlimą

CICE- 
taikos

ryšium su tuo pravartu priminti 
štai ką: svetimtaučių įstaigų vedėjai , 
yra gana atsargus. Jei jie ką pri
žada padaryti, tai visada stengiasi 
savo pasižadėjimą ištesėti. Tokiu' 
budu jie įgauna žmonių pasitikėji
mą ir išvysto sėkmingą biznį.

Tie keli mano žodžiai yra tik įs
pėjimas lietuviškų įstaigų vedėjams, 
kurie dažnai negali suprasti, kodėl 
jie neturi žmonėse pasitikėjimo.

— J. J. P.

16,000 Chicagos maliorių! 
vakar gavo algų pakėlimą, i 
Jiems dabar bus mokama $10 
už šešių valandų darbo dieną, 
arba $1 daugiau negu pir
miau.

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo 

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

Kaip yra su Amerikos na
mais šiandien

1935 metalu Jungtinių Vals
tijų federalė valdžia’ išleido bro
šiūrą antrašte “Slums and 
Blighted Are&s in the United1 
States.”

Brošiūroj nurodoma, kad pa
gal 1030 metų cenzo, tų metų 
balandžio mėnesį šaly buvo 29,- 
904,663 Šeimynos gyvenusios to
kiame pat skaičiuje namų. IŠ 
to skaičiaus buvo 6,668,681 
farmų arba ūkių, o 23,236,982 
miestų ir miestelių namai 
(skaitlinės nėra šimtą nuošim
čių pilnos —X.).

Iš miestų namų 53 nuošim
čiai, arba viso 12,351,549 na
mai, renduota. Keturiems milio- 
nams ir dviem šim>.m tūkstan
čių šių namų mokėta nuo 10 iki 
20 dolerių mėnesiui rendos. Vi
sus juos, sakoma knygelėj, rei
kia skaityti buvus žemesnės 
rųšies, negu tinkamas gyveni
mas reikalavo. Reiškia, jie ne
išlaikė minimumo sveikatos, do- ną Lukoševičienę 23 m. amž 
rovės ir saugumo reikalavimų, nr, paėjęs nuo 
Jie neišlaikė net pagrindinių parką apie 100 m., nusišovė 
reikalavimų nužiūrėtų Clevelan- pats. Priežastis 
de l912 metais.

Ir štai kas dar tenka turėti 
omenėj: šiuos faktus paduoda 
ne kokie socialistai, radikalai, 
bet Jungtinių Valstijų federa- 
lės valdžios išleista knyga. ♦

Galima butų suminėti visa' ei
lė autoritetų namų klausimais, 
kaip liudininkų, kad virš treč
dalio Jungtinių Valstijų namų 
yra prastesni, negu sveikatos, 
dorovės ir saugumo normos rei
kalauja, tačiau čia paduosiu dar

• tik pareiškimą Walteiio N. Po- 
ymiausiųjų A-

merikos pramonės inžinierių.
Polakov sako, kad Amerikai 

reikia naujų namų vertės $128,- 
'680,000,000 (šimtas dvidešimt 
astuonių ir pusės bilionų dole
rių). Nes 7 nuošimčiai Ameri
kos šeimų neturi nuosavų na-lp^s pp. Vitkus, kur kelta vai- 
mų arba butų ir gyvena prie I sės. 
kitų šeimynų, gyvena dvigubo
mis šeimomis viename bute. 
Mes žinome, pareiškia Polakov, 
kad 36 nuošimčiai (valdžios pri
imta skaitlinė) šalies namų yra 
aiškiai žemesnės rūšies, negu 
pagrindinės gyvenimo normos 
reikalauja. Mes taipgi žinome, 
kad 52 nuošimčiai visų Ameri
kos namų miestuose yra senes
nių nei 30 metų, ir dauguma jų 
yra tiesiog supuvusių.

Amerikai, anot Polakovo, rei
kia 18.71 milionų naujų namų , 
miestuose ir miesteliuose ir 4.9 
milionų namų farmuose arba 
ūkiuose. Viso Amerikai reika
linga 23.61 milionai namų.

Prileiskime, kad tuos namus 
pastatyti miestuose kaštuos po 
$6,000 kiekvieną, o farmose po 
$3,500 vieną. Tai pasirodo, kad 
visai šaliai reikalinga namų už 
128,680 milionus dolerių. Net 
jeigu statybą reikalingų namų 
išdalinsime aštuoniolikai' metų, 
tai irgi kas metai jai teks iš
leisti po $9,537,000,000.

Bet bukime nuolaidesni ir 
laikykimės arčiau valdžios pa
duodamų skaitlinių, o ne inži
nieriaus .Polakovo. Tačiau ir 
laikydamiesi jų turėsime pri
pažinti, kad virš trečdalio Ame
rikos namų yra vadinami 
“slums” (lietuviškai pasakysiu 
—griuvėsiai) -atba “blight” (lie
tuviškai gal geriausia tiks žo
dis — susas).

1 (Bus daugiau)

lykų dienoje, Vytautas Vitkus,*pinigais — 72,472.52 lt. .
nuo 66 gatvės ir California av. ( Skaitant surinktas pinigais 
su savo jaunesniu broliu ir dar aukas visoje Lietuvoje, iki ko- 
vienu bernaičiu atya?įa'yo auto- v0 d* visuomene paaukojo 
mobiliu pas J. ir T. Buknius, [žiemos pagalbai jąu 152,093.85 
1248 West 59th štreet, ir paė-jH* 
mę jų dukterį Tea’dą važiavo

Truputį pavažiavus, prie 60 
gatvės ir Loomis avenue, kita 
mašina bėgdama 50 mylių va
landoj greitumu trenkė į Vit
kų mašiną.

Visi kiti jaunuoliai dėl šios 
nelaimės nukentėjo lengvai, bet 
pp. Buknių dukteriai, kuri sėdė
jo mašinos užpakalinėj sėdy
nėj, sulaužyta per pusę liemens 
kaulas, stiklai supjaustė jos 
veidą ir sužeidė kitas kūno da
lis.

P-lė Nainis dabar randasi 
Englewood ligoninėje, prie En- 
glewood ir Green gatvių, kam
bary 310. Kambarys privatiš- 
kas. Ligonę galima visuomet 
aplankyti. ■ —R. š.

■it ? •

Kaune ir provincijoje prade
dama rūpintis ir antruoju prieš- 
velykiniu aukų rinkimu. Tam 
tikslui Kaune rinkliavos numa
tytos kovo 21 ir 22 d. '

Baudos už radio ne- 
registravimą ir 

trukdymą

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

KAUNAS. -— Pernai visoje 
Lietuvoje buvo susekta 560 ne
užregistruotų radio klausytojų. 
Jie buvo nubausti įvairiomis 
baudomis, kurių bendra suma 
12,063 lt. Kiekvienam “radio 
zuikiui” išeina vidutinė bauda 
21 lt. 40c. 1935 m. vidutinė 
bauda buvo apie 14 lt. 40c. Be 
neužregistruotų radio klausyto
jų sekimo, pašto valdyba kovo
ja ir su radio trukdymais. Per
nai buvo susekta ir nubausta 
160 radio trukdytojų. Jie 'visi 
už trukdymų skleidimą buvo 
nubausti piniginėmis baudomis 
nuo 5 iki 75 litų, viso labo 4,-

ra

TONIKAS DEL NUSINEŠIOJUSIŲ GRINDŲ
PILSEN LIGHT FLOOR OIL

Sugražina gyvybę, nusinešiojusioms ir atšipusioms grin
dims nuo didelio dėvėjimo ir daug plovinio. 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 LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARĖ), Savininkas

iii So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TA VERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.
TA VERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—COAL

KfiDAINIAI. — Kovo apie 
5 vai. ryto netoli Kėdainių si. 
ant* bėgių M. Lukpševičius apie 
30 m. am., tarnavęs Kauno ka
lėjime prižiūrėtoju, revolverio 
tuviais nušovė savo žmoną Ele-

nesantaika.

v

• RĘST AUR ANT AI

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugia i $7.40 t^nas 

Smulkesni $7.15 tonas.

VIEŠA PADĖKA
Visiems Giminėms, Draugams ir Pažįstamiems už 

Simpatiją ir Pagėlbą Musų Liūdnoj Valandoj 
TARIAME ŠIRDINGĄ AČIŪ

STANLEY ALLMAN
IR

JUOZAS AUKŠTOLIS

geležinkelio į

šeimynine

Užprašome Draugus ir Pažįstamus 
Atsilankyti į 

•B. Z. TAVERN
4213 South Campbell Avenue 

Iškilmingą PARE Balandžio-April 3, 1937 
BURLINGTON ALUS IR VISOKIŲ KITOKIŲ GĖRIMŲ 

IR VISOKIE UŽKANDŽIAI :

*

J332 So. Long Avi 
nu.. mmibuic r MO1

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus, Medikalė ękzami- 
nacija ir gydythas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gvdymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 15727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

TAVERNOS

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge-

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai!
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang- riaušių Biterjų ką šiandien randasi 
lys už toną: į ant marketo. Jis žinomas kaipo ge-

BLACK BAND ...................... $8.60 ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne-
ILLINOIS LUMP ............... $6.40 smagumų. Plačiai yra parduodamas
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 aptiekose ir vartojamas Tavernose, 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 -geras gerti su degtine ir be degti- 
Pašaukite LAFAYETTE 8980 ’nės. Reikalaukite visi ir visadosPašaukite LAFAYETTE 8980 ’nės. Reikalaukite visi ir visados 

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė, Salutaras Biterip. Pašaukite telefo
nu CANAL 1138.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

nherMil
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victiory 9670.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicag;o Lietuvių Draugijos nariai)

Tel. Englevvood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicafiro. III.

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

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

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich
7

cit.



y I ' <"■■ w'’Al'''i'^?:^WM!pHB

Penktadienis, ISaian. 2, 1937
-JrT’TSĄ'?!-' '•'?!.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3?16 So. Halsted Street

NAUJIENOg.Chlcago, m. __________________ _
« ■ '■ ' . ' 

gų receptų.
Tačiau ir tada patsai valgio 

padarymo' klausimas dar ^nė
ra išspręstas. §ęimininkei bū
tinai yra reikalinga gauti ge
rą prekę, gerą jos rųši, be ko 
aišku, negalima padaryti tin
kamo valgio. Šiuo atveju daug 
reiškia vieta iš kur perki mai
stą.

Midwest Stores savininkai 
yra patyrę prekybininkai. Jie 
žino lęas ir kokia prekė yra 
pageidaujama, jie tokia ir lai
ko. Už tai šeimininkės pas 
juos ir randa sau tinka
miausią pagelbą. Midwest sa
vininkai, be to, kad užtikrinti 
kad jų prekė yra geriausios 
rųšies, kad nebūtų galimybės 
apsipirkti 
mis, turi 
dįnąmą, 
prekybinį 
Tąi ti^ra

Tad, kam rupi gera prekė 
'lankyk Midwest Stores. Šian
dien Naujienose telpa jų skel
bimas,* atidžiai persiskaity ki
tę jį ir įsitikinęs, kad čia tik
rai žemiausios kainos, apsi- 
lankykit jų krautuvėje.

Skelb.

...... .T............ ■■ 1 ............ "J -i' U1.'"1”'!......  

jięųoše’ ir randų, jas labai įdo
mias jr esu tiĮęra, kad turite di- 
delį muzikos mylėtojų būrį per 
Visą Ameriką. Aš labai įverti
nu laiką, kurį turite pašvęsti 
vedant šį skyrių, bet *tas vis
kas yra geram tikslui ir esu 
tikra, kad už tai turite nuošir* 
džią pą^ką didelįo skaičiau^ 
muzikos mylėtojų.”

Panelė Gricaitė, kaip visi ge
rą! žino, yra pati dainininkė ir 
per kelis metus vaidina Aldonos 
rolę Makalų šeimynoje, Juozo 
Budriko radio valandoje. Ačiųv 
p-le Gricaitė, i už gražius žo
džius. Geriausio Tau pasiseki
mo tavo studijose ir visuose 
darbuose?

SVARBUS MUZIKALIAI 
ĮVYKIAI RALANpžIO 
MĖNESYJE :■

Vilnies Radio Klubas pasiėmė 
nelengvą darbą surengti taip 
vadinamą dainų kontestą, kurs 
įvyks didžiojoj Ashlamį audito
rijoj 18 d. balandžio. Kontes- 

didelis 
ar pu- 
rodos,

irgi yrą pįrmąęilis artistas ir 
užimą svąrbią Yįętą mu
zikos pąsąųlyję.

Simfonijos orkestrą, oberos ir 
koųsemtorijos ęhorąi, įžy
miausi muzikai vedėjai visi 
kombinuos savo jėgas parodyti 
pasauliui, kad nežiūrint to> fąk- 
to, jogei nepraslinko nė du de
kadai, kai mes pradėjom kurti, 
dainuoti ir groti kąipA laisvi 
žmonęs, tačiau mųsų steloj bu-, 
vo taip kupinos gražių 
idęalų, viliojančių melodijų i» 
harmoųįpgų akordų, kad kantą

CDASSIFIED ADS
■W»

Situation VVanted
Darbo Ieško

''' 1 ■ U ■ . I X’ B, 1 v

“Situdijavimas muzikos reikalaujia: Augini
mo jausmo, tobulinimo vaidentuvės ir 
išvystymo proto . . , 99
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kaip Kad skambą žodžiuos tos 
Tallat- Kelpšos dainos.

Nors kiekvieno artisto halsas 
............................... yra 

mums brangintinas ir įdomus, 
tačiau drąsiai sakau, kad bal
sas žmogaus, kurio vardas vi
suomet buvo Lietuvos gražiau
sia introdukcija pasauliui ir ku
rį mes Amerikos lietuviai taįp 
trokštam išgirsti daugiausia vi
sų, yra tas vienintelis KIPRAS 
PETRAUSKAS. Ir šiame trans
liavime realizuosime ir tą sva
jonę, musų ilgų metų laukimas 
ir troškimas išsipildys.

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

3361 So. Lowe Avenue.
Vartoti Automobiliai

jninčių,

Maloniausią žinia, pasiekusi jš Wetwv08 ^e^tis
šios rašytojos stalą per ilgą, il
gą laiką, buvo, apie programą, 
kurį Broadcasting Company orę 
bangomis atneš iš Kauno į mu
sų namus d. balandžio.

Atsimenu kokį entuziazmą 
sukėlė pirmas dainų ir muzikos 
programas, kuj-į Kaunas trans
liavo pasauliui praeitą metą. Iš
girdus tą seną, visų mylimą ir 
branginamą Lietuvą kalbant i 
mus jos poetų, kompozitorių ir.
artistų balsais, musų džiaugs- šalia Kipro Petrausko girdė

jų. Iš tikro tuo» siRie dar ir savo buvusį amermas nežinojo
met buvo musų sieloj šventė, rikiętį Antaną Sodeiką, kurs
..........................   1 ■■ ——   , i ,.ry?..į,"T'■ '"■? -y-■ ■1 • w y it CTK"...
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Teisybes Mylėtojų Draugystės rengiamas labdaringas vakaras 
įvyks subatoj, balandžio 3 d. 7:30 vai. Vakare Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vakaro pelnas 
yra skiriamas sušelpimui Oak Forest prieglaudos sener 
liams. Prašome visus geros valios lietuvius atsilankyti ir 
paremti tą prakilnų ir naudingą visuomeninį dąirbą.

. ~ -v ...... . ........ . Az . ■ .

** Komisijos narys St. Narkis.1
Liet. Moterų Draugija ApšvieJĮ# rengia 3Q metų sukaktuvių 

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

S US A11
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SLA 260 kuopos bertaininis susirinkimas įvyks balandžio 4 d. 
sekmadienj, kaip 2 valandą po piet, Seimas svetainėj, 2449 
W. 69th St. Malonėkite visi nariai atsilankyti ir a/sives
kit naujų narių, --r-K, Liutkus, seRr.'

Simano Daukanto Draugijos bertaininis suąirinkįniąs įvyks ba
landžio 4 d. sekmadienį, Į? vai. dieną, Lietuvių Auditori
jos svet., 3133 S. Halsted St. Suširinkiina§ yra svarbus, 
todėl kiekvienas privalote būtinai dalyvauti svarbių reika
lų apsvarstyti,'būtent surengimas draugiško išvažiavimo, 
kuris bus birželio 13 Qak leaf iųn 83 ir Ęean avę. ir nau- 

' I .
jų narių prirašymo reikalu, —p. K., sekr.

Kovo men. 4 dieną Mildos svetainėj, 3142 S. HaMed $t., 3 vai. 
po pietų Lietuvių Jaunimų Kultūros Ratelis tur$s visuoti
ną narių susirinkimą, Dr,. Margeris pasakyą trurnpą pra
kalbą apie organizaeijų veikimą pirmiau. Prašau visų na
rių susirinkti punktuaiiškai pritariančių ats lankyti.

Koreęp. Alfredu J, Butkus.
Lietuvių Keistučio Pašeipos Kliubas laikys mėnesinį susirinki

mą sekmadienį, balandžio .4d. Hollywood .svetainėj, 2417 
W. 43rd St., 12 vai. po piet. Mėnesines duoklės galima 
mokėti nuo 11 vai. ryto." Visi malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ir bus Dr. Striko! ir advokato G. 
Menkus prakalbos. —Bernų-e KeRer* prųt, rast.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos su.sirinkimąs įvyks balandžio 3 
dieną 8 valandą vakare Kazio Mątekonies hute, 3485 West, 
Jackson boulevąrd (butas 1 au.gšte, įėjimas įš korto). Vi
si nariai malonėkit^ atsilankyti, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti. twrSekretQFiuį$f

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dąinų pamokos atsibus pedelįoj, 
balandžio 4 dieną, Ip vai. ryto. Visi choro kwiai būtinai 
susirinkite taiku, 'taipgi1 'mylinčius dainas kviečiame prisi
dėti prie choro, Pamokos būna Neffo svetainėl7<w’2435 So. 
Leavitt St, —Valdyba.

Liet, Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kiiubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, balandžio 2 d,, 8 vat vakare, J. 
Petrausko svetainėj, 1750 S. Union avę, Vįsi nartai kvie
čiami dalyvauti. —B- J, Žolinas, sekr.

1 IhRois Lietuvių Pašalpos Kiiubo mėnesinis susirinkfopas bus 
penktadienį, balandžio 2 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vak. Visi kliubiečiai kviečiami daly
vauti. —A. Kaylakis, rąšt.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys b.ertaininį 
susirinkimą penktadienį, balandžio 2 d. 7:30 vai. vak. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted $t. Visi na
riai malonėkite skaitlingai atsilankyti ir, pasilikę su mo
kesčiais malonėkite apsimokėti, I^uneviČia, rąš,t. >

paliuosuotos gali plauk įi įr vie
nytis su gitų tautu kūrybą. Ir 

tąi yrą

IEŠKAU DARBO už bartenderj. 
Esu patyręs daryti sandvičius ir 
chile. Galių būti roadhoųsės mana- 
gerius, teisingas ir turiu geras re
komendacijas. šaukite Tel. Pullman 
3010. Klauskite Charle.

1934 FŲRD SEDĄN — Radio 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street. \

leiskite man sakytį, fcąd 
“wonderful feeling/* | . / - I . —o—
CINŲĮNNATI KONSERVA
TORIJOS CELEBRACIJOS

Apvaigščiodama savo 70 me
tų gyvavimo sukaktuves gar
sioji Cincinnati Konservatorija 
turės įvairius muzikaliu^ paren
gimus 
tų, $į kpnsęryatcriją yri dabar 
ppęruotaipa ęmcįnnąti Dailės 
ĮpstMutO vadovybėj., yra su
jungta su ęinęinnatį Universi
tetu ir yra Nacionalės Asocia
cijos Muzikos Mokyklų narys,

• e--------- O—T-  |

MUZIKOS SAVAITĖ
Pirmą savaitę gegužės mene

sio įvyks 14-ta' metinė Nacio- 
nalė Muzikos šventė. Tikslas 
šventės yra koncentruoti veiki
mą plėtotei tos ar kitos šakos 
Amerikos muzikos kultūroj, šio 
meto obalsis yra “ugdytį ir glo
boti vietinį muzikali talentą.”

Paug mėgėjų muzikantų per
traukia savo muziką dėlto, kad 
teikiama taip mažai progų, vie
tinėse kolonijose, naudoti jų 
talentus.

Komisija tikisi ispiruotj ko
lonijas, kad mažose ir didelėse 
iš jų, kuriose randasi talentai, 
padrąsinti besivystantį talentą, 
rengiant talentams programų^, 
kuriuose jie galės dalyvauti,

Help VVanted—Malė 
Pąrbiųipkų Ręikia

Keal Efitate Fof bale

savąi-

tantų jau skelbiamas 
skaičius. Kas juos rinks, 
blika ąr koki “sudžios,” 
dar nebuvo paskelbta.

----- o-----
PIRMYN IR OPERA

Ąptras svarbus įvykis bus 
Pirmyn Choro spektaklis Doni- 
zętti opęrps “Meilės Eleksyras,” 
Šis turėtų būti vienas svarbiau
sių visų šio muzikaho sezono 
įvykių. Dainininkai - vaidinto
jai jau kelis mėnesius rengiasi 
savo rolėm, choras repetuoja 
kelis kartus į savaitę, svetainė, 
kurioje veikalą statys, yra iš 
visų atžvilgių pilniausiai ata
tinkama, ir, žodžiu, viskas ro
do, kad atsilankę į Goodman 
Teatrą, balandžio 25 d., maty
sime tikrai pavyzdingą ir artis
tiškai sėkmingą perstatymą.

’ ' < "U ■ ■■
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Ką valgyti

padirbtomis preke- 
įyedę savo, taip va- 
“trądio-imąrk” arba 
ženklą ‘‘Midwjest”. 

garąntija.

REIKALINGAS BATŲ TAISY
TOJAS. 2107 So. Halsted St.

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

4414 So. California Avė.

PARSIDUODA ar išsįmaino Lie
tuvoj piečius su medžiais, trioboms 
5 šeimynų namas Pilviškių mieste, 
Vilkaviškio apskrity į Amerikos 
prapertę ar ką kas turite.

3615 So. Parneii Avė. > . 
Pirmąs aukštas.

CLASSIFIEDADS
Exchang e—Mainai

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

Miscellaneous
______________ ĮYąiriĮs ____

NORIU PIRKTI DIDELĮ ICE 
BOX’—tinkamą dėl Bučernės arba 
tavernos. Republic 0515.

PARSIDUODA gyva kiaulė 
svarų — parsiduoda pigiai.

Christina Yodvalkis, 
2963 So. Michigan Avė.

 Victory 2989. 

200

REIKALINGAS ŽMOGUS nuo 20 
iįi 60 metų amžiaus, dirbti ant 
troko, turi mokėti draivyti. Atsišau
kite laišku pranešdami amžių ir ar 
vedęs. < 1739 So. Halsted St., Box 
596.

r-r

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

5257 So. Princeton Avė.

REIKALINGAS patyręs DECO- 
RATORIUS. Darbas North Sidėj ir 
pastovus. Mokestis $100 į valandą.

Atsišaukite:
7923 Kenton Avenue.

REIKALINGAS JANITORIUS, 
kuris supranta karpenterio ir pain- 
terio darbą—pavienis — pagyveni
mas ant vietos. 3738 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
duonos kepėjas. Patyręs duonos svė
rėjas. Joseph Baranauskis, 3800 So. 
Emerald Avėnhe. ‘V(5 r? ‘hh J si

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

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

moterų MUZIKANTŲ' -' 
KLUBO PROGRAMAS

Pirmadienį popiet išpildytą' 
į dn<Miamą$ 

>o? Fine 
Arts Bmlding - Cųrtis Hali, šio 
Klubo narės yra visos pirmaei
lės artistės ir jų programai vir 
suomet pavyzdingi ir artistiškai 
įdomus.

Apart solistų šiame orogra- 
me bųyo pildyta Dubenskio 
Fugue HHkai smuikų, vadovau
jant Cpicagos Moterų Simfoni
jos prkestros vedėjai, p. Ębbai 
Sundstrom. Mums gerai pažys
tamą ąrtislė-mokytoja p. Lnlu 
Raben - Micevyčienė dalyvavo 
šiame pildyme šįo Dubenskio 
kurinio.

AčiŲ PANELEI
įdomu yrą kąs iš tik

rųjų s^ka įr daugiausia domisi 
musų' možjkpą yeįkimu, Pradė
jus, du metai ątgąl, vesti šį 
Muzikoj žinių skyrių, dažnai 
gaunu laiškus iš įvairių Ameri
kos, dalių, įš kurių matyti, kaip 
žmonės žiuri ’ į šį skyrių. Visuo
met įvertinu tas ir asmeniniai 
maiį išreikštas nuo.mon^- Man 
tas suteikia daug malonumo ir 
padrąsina tolesniam darbui.

Įdomus ypatingai yra faktas, 
kad Amerikoj gimęs ir augęs 
jaunimas taip atydžiai ^eka šį 
skyrių kų patvirlina šie pane
lės Jadvygos Gricaitės žodžiai: 
“Esy puotatinė skaitytoja Jūsų 
“Muzikos žinių” skyriaus ‘NaU’

111 ■ ""'tT1.\/.„t?,*1- Y *-į !

įdomus programas, 
Moterų Muzikantų Khi a, Fine

Valgių patiekimas visuomet 
kiekvienos •. šeimininkes buvo 
rupinių ir ^didžiausiu klausi
mu. Pusryčiai, pietus ir vaka
riene *vis taif? atskiri ątsitiki- 
mąi, reikalaujantys skirtingo 
šeimininkės f pasiruošimo ir 
skirtingų valgių. Ir tai kas-
dicn. . /,./

* ■ S. ’’>w

Ląiine, kad yra šiandien jau 
gerų valgių gaminimo knygų-

1 '» . ■ įf ■ \ y- i

mą rąsti veik Ipękvięnąųi Jąik 
rašty ar žur!įiąl£« Gi patyru
sios seiminiųkės, žinomą ir, 
be to, turi dar ir sayo skirtin-

AN(Jl4YB' AN0WS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS 

Bia ŲPMf W TON.iįlW RUM STAMPIOS
$5.7$ TON.
$6.QQ TON. 
$0,00 TON. 
$4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE diena ąr n ak

MATEBIOLAS NAMŲ
O’/ :

statymui
STATYBAI

Didelis pasirinkimas 
namų, taisymui porčių, stogamą po- 
pjera, rynos, sietai, langai, durys 
ir kiti reikmenys.

ŠTAI BĄRGENĄI:
Seįeęted plajįi ’bąk fjopring $93.00 
ųĮ 1QOQ pėdu.. Mngai 28x23 W. P. tgg nn

’’ LmUVI^^STAIGA

356? So. Hąlsięd Street 
Savininke

Telefonas YARDS 2576.
Atdara vakarais įr nedaliomis.

. . į|..- ■■i’ir.M.1. ■

J. BALSEVICIS
KRAUTUVĖ

{5 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

» - * * -iwj.yL

Peoples Liųuor Store
2646 Węst 63rd Street

Tęl.. Repųblic 8841 \
pidelję pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų. / , 
Kąs ateis ąų Šiuo apgarsinimų, 
nusipirks . wholesale kainomis.

JOHN KONRAD
MKtMHANT TA11.OK 

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirba ąnt or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTĖ ROĄD 

Tel. Kepublic 4306

Urba Flovver Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— ■
Papuošimams. '

4180 Archer Avenue
Phone LA^AYETTE 5809

i'».. J- ?ū į. ■: ■■ - U.fTTITTTTTSCTy
Business Service 
Biznio Patąrnuviruas

VICTOR BAGDONAS 
MOVINGL-Ė^PRESSING coal 
UNIVERSAL VAN SERVICE 

3406 So. Įlalsted Street 
Tel. Yardg 3408 

69^1 South Western Avė.
Tel, Heiulajęk 5040

PATYRUSI mergina namų dar
bui, būti, nėra virimo, geri namai, 
maža šeima—2 dienas lįuosa. 
ELK, 2131 E. 71st St., Midway 4800

.ii.i—i■■«■■■■. « ii i'~i..... i. u »i\

2 FLATAI po 6 kambariai, mūri
nis namas, mainysiu į mažesnį fead 
ir 3-flatis, bet po 4 kambarius.

5/39 So. Morgan St.
it!wnry ..

BARGENAS
MARŲUETTE PARKE

10 flatų kainavo $65,000 už $23,000 
2-jų Datų po 6 kambarius, dviem 

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

6 kambarių burigalow karštu van
deniu apšildomas, garažas, kaina
vo $5,30U.

Storas ir 2 flatai, naujas mųrinis 
namas, kainavo $2400—parsiduoda 
už $9300.

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

akeriai žemės, Storas ir du flatai, 
kainavo $25,000—už $7800.

6 kambarių namas, 1 akeris že
mės, kaina $4800.

Turim visokių kitęlfių bapgejių, 
namų ir farmų. Galima pirkti pi
giai arba mainyti į ką kas turit.

C. P. SUROMSKIb and CO. f 
6o51 So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0306.
- ---------------------------- ---------------

NUOSTABIvfPR<)GAM^ėr4 galius 
mechaniko ir žmonos; 20 kambarių 
muro namas pilnai įrengtas, 20 ka
rų muro garažas užpakaly renduo- 
amas, gera vieta, atsakąs asmuo 
padaro 8150—$200 mėnesy net. Kai
na $10,006, morgičius $6,000, 5 nie- 
tams 5%, tiktai $4000 cash tereikia.

JOHN F. WALLACE, 
32 West Randolph St.

HTiriuturc & Fixtureš 
Rriandai-ftaisai

LOVEIKIS
' irUM IF*' • " **

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
yį$ąs. Pasaulio 
Dalis.

KVIETKINfNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagr^bams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
""■..........

DVIEJŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTUVĖS■

vįncas rętravičius .

Mirė syląykęč s.eąątyės ba
landžio 1W,. F^laicĮotąs 
JURBARKO kąpįnw Liętu- 
yoje.

PaRko nulta<tane moterį Mag
daleną, 3 sūnūs; Vincą, Joną 
ir Antaną, 3 dukteris Zuzaną 
Petręnęlę ir El?te.etą, 3 žen
tus: p. Petrnkąitį, J. Petraus
ką ijr P, MiRer, g Jtnarčiąs ir 
daug anūkų b anūkių.

Tegul tau kana ramybė il
sėtis Ųi^myps ž,ewlėj .inąno 
mylimas tęva,

NuJiųdusi
PETRONEI^ PETRAlčIUTE- 

MlbbERr

Garsinkites “N-nose”
i , ii

$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

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

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

RAPP STORAGE FURNITŲRE 
5746 So.' Ashland Avė.

Business Chances 
Fardariiuui Bizniui

PARSIDUODA TAVERNA — C- 
rąs kampas. 8901 Archęr Avenue, 
Geras pardavimo pamatas.

BIZNIO NUOSAVYBĖ
Tinka bile kokiam bizniui, 8121 

West r63-£ia gatvė — x/& bloko į 
ryjtų^ nuo /.Rjądzie—2 aukštu plyti
nis budinkąs; 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.

ge-

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypątiškai ar laiškų pas

C. P. SUROMSKISt and CO.
6551 So. KeHzie Avenue.

Tel. Grovehill 0306.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROBERNĖ labai pigiai — dėl ne
sveikatos. Geras biznis. Kam reika
linga kreipkitės Paul Shauletis, 

653 18.th Street.

PRIVERSTAS DĖL LIGŲS GREIT 
PARDUOTI pirmos rųšies moderni
šką bučernę ir grosernę. Kreipki
tės i Naujienas, Box 5,95.

SPECIALIS BARGENAS
/PARSIDUODA MEAT MARKET 

Gera vietą—kas pirmas tas laifoės. 
Pašaukite Telefonu Virginia 0671.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas renda pigi. 936 East 
75th Street. P. Blįnstrųpas.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas, vokiečių apgyventa, 
kampinis namas. Parduosiu pigiai.

934 Willow St. ---------------------------------------------------------------- aj-Įg

M Bent
6 KAMBARIŲ FLATAS rendon, 

pįgiąi, prie 2023 So. Kųbie St. ant
ras aukštas kreiptis 2019 So. Bųble 
Street.

RRNDON 3 kambariai, šviesus, su 
rakandais ar b.e, Renda pigi, visi 
patogumai. 4058 So. Campbell Avė.

Friius Foy Rent
40 AKĘR1Ų FĄRMA rendon ir 

pąrdąvimnį, renda pigi. 14 mylių 
nuo Chicagos. F. R., 5332 So. Long 
Avė., Tel. Republic 8402/

Fanus for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 3 AKERJŲ KAR
MA; gali vartoti dar 50 akerių, ku
rie priklauso Sanitary District, yra 
iuodžemis ir parsidavinėja dėl kvie- 
tkų, 2 mylios nuo Wįllow Springs 
i pietus; y/ra visos mašinos, gyvu
liai ir budinkai. A. WORBAN, 107 
St. ir 104th Avė., Palos Park.

TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ąųettc Parko apylinkėj, kąįną $875 
Willow Springs namas su didęliii 
lotu ir turime kitų bargenu.

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

Hemlock 0800.

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

Tek BOUŲĘVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinaine namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
nąmų padavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei-

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

~~ ■■ .-------  ------- — —   ——:——

NUOSAVYBES 
BENUOS KILA

O , .
Dabar geras laikas ‘ 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

pavasaryj žmones 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidą.
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Didelė Minia Žmonių 
Dr. Miko Bagdono 

Laidotuvėse

Įcezijos jaunasis asistentas vys
kupas O’Brien, kun. kun. Briš- 
ka, Urba, Vaičiūnas, Skripka 
ir Baltutis/ Laike pamaldų gie
dojo Sasnauko vyrų choras, 
vedamas muz. A. Pociaus.

Garbės sargybų apeigoms pa- 
Daudžvardis, majoras Kel y;' ri|P*no Dariaus-Girėno Legiono 
velionis palaidotas Šv. Kaži- tostas.
miero kapinių rūsyje.

Dalyvavo pulk. P. P. žadeikis

Naujas konsulas, p. Petras 
Daudžvardis šiandien oficialiai

Šaukia Masinį Mitin 
ga Protestui Prieš

šįvakar, liuli" House rūmuo
se, . 800 South Halsted street, 
įvyks masinis mitingas,; šaukia
mas protestui prieš atleidinėji
mų WPA pašalpos darbininkų

nizavo Roosevelto 
Rėmėjų Organi

zacija
i ■

M ėdriam išrinktas 
bes • pirmininkų.

<7«r-

------- 1-------------- --------------------
kė, kad pikietavimas yra^ 
pripažintas kaipo legali dar
bininkų kovos priemonė ir po
licija neturi teisės pikietinin- 
kų vaikyti ir areštuoti.

Advokatas Hodes toliau pa
reiškė, kad ir darbo unijos ir 
streikai Chicagoje yra lega- 
liški.

*      "■—“—T

Lietuvių Moterų 
Dr-jos Apšveta 

parengimas

Penktadienis, balan. 2, 1937

Netiketai miręs konsulas Dr. pradeda eiti konsulo pareigas. darbo, pirm negu jię gauna
11. Y > m. m .1 . . . . . _ - r>ncil'r\xri*iici nr/oinmimno nviiBOTi-Mikas Bagdonas vakar buvo šiandien konsulatas bus atida- 

palaidotas šv. Kazimiero kapi- rytoaš interesantams, 
nių rūsyje. . .

Laidotuvės buvo iškilmingos. i Moterų konferencija
Jose dalyvavo didžiule minia _______
Chicagos lietuvių ir būrys žy
mių valdžios ir bažnyčios atsto- tuvių’ Moterų socialūs gerovės

Vidur- ijy Lie-

vų. . . ,
Tarp dalyvių buvo pulk. Po

vilas P. Žadeikis, Lietuvos mi
ni steriš Jungtinėms Valstijoms; 
naujas Chicagos konsulas, Pet
ras Daudžvardis, miesto majo
ras Edward J. Kelly, teisėjas 
John T. Zuris ir svetimšaliai 
konsulai Chicagoje.

Prieš kūno palaidojimų; ka
pinėse įvyko trumpos ceremo
nijos. Kalbėjo pulk. P. P. ža
deikis, kun. Linkus ir kun. I. 
Albavičius velionio pusbrolis. 
Pulk. Žadeikis įteikė kun. Al-;• 
bavičiui, kaip artimiausiam gi
minaičiui, Lietuvos vėliavų, 
dengusių bronzinės spalvos gra- i 
bų, kuriame velionis ilsėjosi.

Dievo Apveizdos bažnyčioje t 
įvyko iškilmingos pamaldos,
kuriose dalyvavo Chicagos dio-1‘

konferencijai prisirengimas jau 
yra įsisiūbavęs.

Išrinkta delegačių į konfe- 
irencija.

Sekretorė A. Jonikienė gavo 
laiškų iš Grand Rapids, Mich., 
iiš Kenosha, Wis., iš Waukega- 
no, Gary, Ind., ir Cicero, III. 
North West Lietuvių Moterų 
kliubas (Chicagoj) išrinko tris 
delegates.

Gauta
'Brdoklyno
81’ kuopos

1 yra gausi 
padengti.

I Tiek iki 
pranešti.

pasveikinimas iš 
A.L.D.L.D. moterų 
su 6 doleriais; tai 
parama išlaidoms

šios dienos turiu

— A. Miščikaitienė,
3121 So. Morgan street, 

Chicago, III.

pastovius užsiėmimus privati
nėje pramonėje.

Mitingų šaukia Techriical and 
Research Employees Uųion, lo- 
kalas 20049. Ta grupė priklau
so prie Amerikos Darbo Fede
racijos. Jos prezidentu yra 
Herberto Caro.

Rengėjai kviečia visus, kas 
gali, atsilankyti į mitinga. Ypa
tingai pageidaujama, kad atsi
lankytų “baltakalnieriai” darbi
ninkai. Kalbės atstovai nuo pi
lietinių organizacijų, iš Chica- 
gos Universiteto ir Aiherikol 
Darbo Federacijos.

Mitingas vyks Hull į House 
Bowen salėje ir prasidės 8 vai. 
vakare. &

Platesnių, informacijų ( galima 
gauti unijos raštinėje, 189 
Clark street.

Būrys žymių Chįcagiečių su
organizavo komitetų rėmimui 
prezidento Roosevelto suma
nymo perorganizuoti aukš- 
čiaiisį teismų. /

Į ta komitetų įeina univer
sitetų profesoriai, unijų atsto
vai, pažangus biznieriai, vi
suomenės veikėjai ir dvasiški- 
ja. ' . '

■ . /t*
Jie išrinko %prof. Charles E. 

Metriam garbes pirmininku.

Jis paskelbė opinijų, atsaky
damas į policijos viršininko 
paklausimų apie pikietų lega- 
liškumų. Policija norėjo in
strukcijų, gavusi reikalavimų 
iš Bowling Proprietors Asso- 
ciation of Greater Chicago iš
vaikyti streikuojančius darbi
ninkas/ kurie pikietavo jos 
narių įstaigas.

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta rengia iškilmingų 30 
metų sukaktuvių vakarų. Ne 
visos mažos draugijos turi pro
gų sulaukti tokio amžiaus. Bet 
draugija Apšvieta pergyveno 
visas kliūtis ir sulaukė.

Senosios narės grįžta atgal 
į draugijų. 
Finansiniai 
rai. &

Tai geras ženklas, 
draugija stovi ge-

sinti rengia gaspadinės.
Narės išbuvusios draugijoje 

dešimtį metų gaus dovanas, 
būtent Domicėlė Muzdeikienė 
ir Kastancija Puronienė. Bus 
priimamos į draugijų naujos 
narės, todėl kurios manote įsi
rašyti, tai malonėkite atsilan
kyti į vakarų ir busite priimtos 
su puse įstojimo mokesties.

Apšvieta turi du 
vienų mokėti reikia 
o į kitų 10 centų 
sį.

Vakaras įvyks
balandžio 3 dienų, Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted st. 
įžanga 50 centų. Kviečia skait- 

noriu tarti keletą liūgai publikų atsilankyti ir ke- 
busimo sukaktuviu I

Programa

skyrius: j 
25 centus, 
per mėne*-

šeštadieny,

No.

Mary Kutcosky 
Kvietkauskaš

Vakar “Naujienose” tilpo 
žinutė apie '‘Mary Kotcoskif\ 
Pavardė turėjo būti Mary Kilt- 
eosky-Kvietkanskas.

Varduvių pokilis
lias valandas laiko praleisti 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta.

Uždraudė Policijai 
Ardyti Streikierių 

Pikietas Prie 
Dirbtuvių

advokatas pareiškė,

Kovo 29 dienų buvo sureng
tas Dr. A. Jarushienei vardu
vių pokilis. . Susirinko artimų 
draugijų su dovanomis ir už
kandžiais.

su dainomis 
netekėsiu” . ir 
šokius vado- 
A. Zabukie- 

bus Seleckai-

A. M-nė.

Paulavičius Under 
taking Co.

Miesto
kad pikietavimas yra legate 
dbrbininkų kovos priemonė

Kovo 30 dienų pripuolė Ane
lės diena, tad 'šia proga kai ku
rios chicagietės ir pasveikino 
savo gerų draugę.

Rengėjos ir dalyvės 
nios Ss Rupshienė, P. 
nė, U. Katkauskienė,

O. Kačerauskienė, 
Kačerausko žmona.

buvo p- 
Rysellie- 
S. Vit-

" 1 . .y f ■ <

Miesto adyokatas Barnct 
Hodes vakar paskelbė opini
jų, kurioje sako, kad darbi
ninkai Chicagoje turi teisę pi- 
kietuoti dirbtuves. Jis pareiš-

kauskienė, 
artisto P.

Jarushienės ofisasDr. A.
randasi adresu 663d So. West- s

i ern avenu'e.

0 toliau 
žodžių apie 
vakaro programų, 
pildys jaunuoliai — Brighton
Parko jaunuolių draugijėle. Pa
statys ^vaizdelį 
z‘Už kriaučiuko 
pašoks klasiškus 
vybėj mokytojos 
nės. Prie piano
tė, solo pildys M. Scbultz, A. 
Zabukienė; akompanuos p-lė 
A. Demikis. Šoks klasiškus šo
kius p-lė Eugenija Sakalaus
kas — ji yra nepaprastai gabi 
šokėja, o dar jaunutė mergai
tė; akompanuos Raymond Vis- 
tard.

Kalbės M. Zolpienė apie 
terų organizacijų svarba, 
torijų prirengs draugijos 
mininkė, tvarkos vedėja

Zabele.

mo- 
is- 

pir- 
bus

p-lė M. Baronaitė. Užkandžius 
svečiams ir viešnioms pavai-

Paulavičiaus Undei|aking 
Co., kuri randasi 6823 So. 
Western Avc. Tol. Prospect 
3242 yra senai įsteigta įstai
ga. Ji teikia kuomandagiausį 
patarnavimų. Pašaukti galima 
dienų ir naktį.

Ši įstaiga turi du laisniuo- 
tųs laidotuvių direktorius, ku
rie visuomet sųžiningai ir gra
žiai patarnaus.

—Kep.

Streiklaužių Furmonas Pašovė Streikierių - Suėmė Gedeoną

PAŠAUTAS STREIKIĘ- 
RIUS — Ralph McKėral, 
streikuojantis Stevvart Co., 

pašovę

SUIMTAS — Stow art 
Co., streikierius, Roy; Krėi- 
ner, kuris buvo suimtas 
tardymui, po kito streikie- 
rio pašovimo.

CHICAGOS STREIKIERIAI — Būrys streikuojan

čių darbininkų iš Stewart Die Casting Co., kurie pikie- darbininkas, kurį 
, o. m ... i i- streiklaužiam antis furmotuoja dirbtuve. Streikas tęsiasi kelias savaites. < <J Y nas. .

TURĖJUSI ŽIAURIĄ 
-motutę — New Yorkietė 

Nellie Gutowski, nuteista 
kalėjiman už vogimų. Ji 
vogusi, nes turėjusi “žiau
rių motutę”.

■;•:>•? .•.•j'.-.-

STEWART DIRBTUVĖ -— Stewart Die Casting Corporation dirbtuvė Chica 
goję, kuri bando sulaužyti streikų samdydama streiklaužius. Kai streiklaužių fur- 
monas F. Kaisling vienų streikierių pašovė, tai kiti streikieriai jį sumušė.

mmii
V <w

|feW

NETEKO NAMŲ — Melrose parkietis Charles Stern su sunumi, po evikcijos iš 
namo už nemokėjimų paskolos valdžios įstaigai, II. O. L. C. Susikraustė gyveni
mui pas draugus.

BAUDŽIA Už ALŲ BERNIUKUI — Aldine Konew- 
ko, nuteista Chicagos miesto teisme už pardavimų alaus 
berniukui. Viduryje, Estelle Koput, ir Bruno Koput, 
berniukas, kuris pirko alų.

SUĖMĖ NUŽUDYTOS GRAŽUOLĖS TĖVĄ — Jo- 
seph Gedeon, New Yorke, nužudytos gražuolės, Veroni
ca Gedeon tėvas, kuris nužiūrimas kaipo žmogžudis. Jis 
buvo padėtas po areštu.

S i ERNŲ NAMAI — 2 ųukštų namas Melrose Parke, 
prie 1311 N. 18th Avė., kuriuos perėmė H. O. L. C. ne
gaudama paskolos nuo C. Stonio.

KAMANTINĖJA — Dvi nužudytos Veronica Gedeon 
draugės, Surilla Bell (kairėj) ir Jean Karp. Policija abi 
tardė ieškodama žmogžudžio-ės, kuris-i gražuolę, jos mo
tinų ir įnamį pasmaugė.




