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Streikavo462,000 
Angliakasių

Po vienos dienos pasidavė paskutinės ka
syklos ir angliakasiai gryš į darbų pirma

dienyje, laimėję algų pakėlimą
?<EW YORK, bal. 2. — Šį

ryt buvo sustreikavę 462,000 
angliakasių visose Jungt. Val
stijų minkštųjų anglių kasyk
lose, kasyklų operatoriams ne*- 
įstengus susitaikinti iki šios 
dienos su angliakasiais.

Streikas techniškai prasidė
jo vakar, išsibaigus dabarti
niai sutarčiai, bet vakar ka
syklos .vistiek nedirbo dėlei vi
suotinos angliakasių šventės, 
paminėjimui įvedimo kasyklose 
8 vai. darbo dienos.

Tad streikas faktinai prasi
dėjo šiandie. Ir tokio didelio 
ir vieningo angliakasių streiko 
Jungt. Valstijos buvo nema
čiusios jau nuo daugelio me
tų.

Kartu šis streikas buvo ir 
trumpiausias ąpgliakasių strei
kas visoje Jungt. Valstijų is- 

'tori joje

kesties už viršlaikį ir papra
šė derybas atidėti iki šios die
nos, “apsigalvojimui”.

Derybos šįryt atsinaujino 
streikui jau prasidėjus ir po 
piet jau buvo priimta nauja 
kasyklų operatorių sutartis su 
unija. Tuo streikas liko sutai
kintas ir atšauktas.

Ilgiausia prieš angliakasius 
laikėsi pietinės West Virginia 
kasyklų savininkai, bet pasi
davus kitiems kasyklų savinin
kams, turėjo pasiduoti ir jie.

Angliakasiai toli nelaimėjo 
to, ko reikalavo. Bet pilnos 
pergalės nebuvo tikimąsi ir ke
li mėnesiai atgal pradedant 
derybas. Bet jie visgi laimėjo 
pakėlimą algų po 50c į dieną 
(jie dabar gaudavo $5.50 į die- 

jhą šiaurinėse valstijose ir Š5.10 
pietinėse valstijose). Taipjau 
pakelta mokestis dirbantiems
filio "tonų, pakelta’’ mokestis** ir 

tas tą pa&fc 'dieną ir visi An- už išėmimą akmenų. Be to pir- 
gliakasiai pirmadieny sugryš į 
darbą (kasyklos šeštadieniais 
ir sekmadieniais nedirba).

Baigiant derybas vakar die
ną liko neišspręsti keli klau
simai. Bent niekurios kasyk
los nenorėjo priimti angliaka
sių reikalavimo pusantros mo-

mą kartą kasyklose įvesta pus
antros mokesties už viršlaikį. 
Tikslas padidintos mokesties 
už viršlaikį yra priversti ka
syklas samdytis daugiau an
gliakasių, vieton tuos pačius 
angliakasius versti dirbti ilges
nes valandas.

Nauji streikai Gene 
ral Motors dirb

tuvėse
Abi pusės baltina laužymą su

tarties. Unijos viršininkai 
važiavo taikinti streikus.

iš-

DETROIT, Mich., bal. 2. 
General Motors dirbtuvėse 
kilo nauji streikai, kurie už
darė niekurias dirbtuves Flint 
ir Pontiac, Mich. Kaikurie tų 
streikų tuojaus liko sutaikin
ti, o kiti dar tebesitęsia. Tę
siasi streikas ir Chevrolet 
dirbtuvėse Flint, Mich., kur 
dirbtuvės liko visai uždarytos. 
Kartu ten turėjo užsidaryti ir 
Fisher Body dirbtuvėse.

Dėlei šių streikų ištiko susi
kirtimas tarp General Motors 
ir automobilių darbininkų uni
jos. General Motors kaltina 
uniją nepildant sutarties, nes 
einant sutartimi, negali būti 
jokių streikų iki neišsemiami 
visi\ kiti taikymosi budai. Bet 
irsimi ja kaltina kompaniją už 
r ...... ■■ ■ r.—i-r-.rr;?

iš

nepildymą sutarties, nes dirb
tuvių viršininkai atsisako tar
tis su darbininkų atstovais, 
kaip yra numatyta sutartyje, 
dėlei to ir kilo streikai.

Unijos prezidentas Martin 
su kitais unijos viršininkai^ 
išvažiavo į Flint išspręsti iš
kilusius kivirčius su dirbtuvių 
-vedėjais ir streikus ten baig
ti.

Chrysleriu atsinau- 
ryte.
bus pradėtos dery- 
Reo Motor Car Co.,

S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus, ar 
sniegas.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo '

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
6:16.
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ISPANIJOS LOJALISTŲ BELAISVIAI
• m >

a-..

O*

ISPANIJOS LIAUDIS DŽIAUGIASI LOJALISTŲ KARIUOMENĖS LAIMĖJIMAIS. Su
kilėliai pradėjo trauktis prieš, lojalisti^ ieliuošę frontuose, šie dū vokiečiai lakūnai,. Leit 
Wirttėm ‘ (RATrgj) ir Serž Ledhžing (dešf nė j) k^S aur muru buvo"su imti pr i e 
ros fronto. Jie kariavo sukilėlių pusėje. (Naujienų Acme Photo).

Prezidentas smerkia 
geležies kainų 

kėlimą
WASH'INGTON, bal. 2. 

Prezidentas Rooseveltas konfe
rencijoje su laikraštininkais 
pareiškė, kad kainos patvarių 
prekių, kaip geležies ir vario 
yra perdaug augštos. Jis sa
ko, kad atėjo laikas mažinti 
federalinės valdžios išlaidas ant 
tokių prekių ir didinti išlaidas 
ant vartojamų prekių.

Tuo tikslu viešųjų darbų iš
laidos bus mažinamos' prie ge
ležinių tiltų, ar kitų didelės sta
tybos darbų, bet bus didinamos 
prie kanalų kasimo ir tiesinio 
žemės pilimų. Išlaidos prie pa
starųjų darbų padidins perka
mąją jėgą vartojamų prekių. 
Prezidentas sako, kad patva
rių prekių kainų nepaprastas 
kilimas, sprendžiant iš praei
ties, savaimi yra pavojaus žen
klas.

Pasak prezidento,
kaina pakilo iki $6 už toną; ar
ba du ar tris sykius daugiau, 
negu pakilo darbinihkų algos. 
/Prie pakėlimo geležies kainų 
prisidėjo ir kitų šalių laivynų 
statymas. I /

Daugelis kasyklų gali parda
vinėti varį po 5c ar 6c už sva
rą, o kasyklos, kaip Anaconda, 
gali su pelnu pardavinėti po 
8c ar 9c. Betgi varis dabar 
pardavinėjamas !po 18c ar 
19c.

Dabar didžiosios industrijos 
auga daug greičiau, negu var- 
toj amų prekių gamyba. O tai 
yra pavojinga, nes tokiuose at
sitikimuose paprastai nupuola 
abiejų prekių gamyba 12 ar 
18 mėnesiu. Todėl reikia ma
žinti išlaidas viršujė, o didin-

Atsinaujins derybos su 
Chrysleriu.

Per pastarąsias kelias die
nas derybos su Chrysleriu bu
vo nutrukusios. Unijos virši
ninkai yra užimti streikais Ge
neral Motors dirbtuvėse, o 
Lewis turėjo baigti derybas 
su kasyklų savininkais. Bet de
rybos su 
jins rytoj

Taipjau 
bos ir su
kur jau nuo kovo 10 d. eina 

i sėdėjimo streikas.

Ispanijos lojalistai 
protestuoja

PARYŽIUS, bal. 2. — Ispa
nijos valdžia padavė Franci j ai 
ir Anglijai naują protestą prieš 
Italijos kareivių “invaziją” Is
panijos ir jų teikimą pagelbos 
sukilėliams. .

Valdžia pridavė kopijas do
kumentų, kuriuos rado pas su
imtus Guadalajara fronte ita
lus. Ypač buvo reikšmingas 
Mussolini pasveikinimas savo 
kareiviams, taipjau vyriausios 
fašistų tarybos linkėjimai Ita-. 
Ii jos kareiviams Ispanijoje.

Streikas Meliono 
ūkyje

bal. 2. 
Meliono 
$2,500,-

PITTSBURGH, Pa., 
— Aliumino karaliaus 
šeimyna uždare savo 
000 lapių medžiojimo farmą,
nes jo darbininkai sustreika
vo ir padavė “negalimus” rei
kalavimus — pakelti algas.

Melionai valdo/- 12,000 akrų 
ūkį, kuris daugiausia naudoja
mas medžiojimams. Dabar jie 
/skundžiasi/, kad darbininkai esą 
<hedėknigi, ' kadangi ūkis, esąs 
operuojamas ne dėl pelno, o 
Čia dabar darbininkai drysta 
reikalauti žmonįškesnių algų. 
Todėl ūkis liksiąs uždarytas, 
o gyvuliai išparduoti.

Sustreikavo darbininkai' 
plieno magnato Charles 
Schwab dvaro Loretto, Pa.

ir
M.

Francijos karo lai
vai saugos prekių 

laivus
PARYŽIUS, bal. 2. — Fran

cijos karo laivai patruliuoja 
Viduržemio juros ir Atlantiko 
pakraščius. Jiems įsakyta nors 
ir jėga atmušti Ispanijos suki
lėlių karo laivų pastangas 
trukdyti Francijos prekių lai
vus. •;

Įsakymą davė laivyno mini
sterija po kabineto nutarimo 
hiiekam neleisti trukdyti Fran
cijos laivus toliau kaip už tri
jų mylių nuo Ispanijos pakraš
čių. 

✓

Jei kas užkabintų Francijos 
prekių laivus, jie tuo jaus turi 

‘šauktis per radio karo laivų 
pagelbos. Karo laivai turi šau
dyti kiekvieną sukilėlių laivą, 
kuris tik bandys užkabinti bet 
kokios valstybės laivą Franci
jos vandenyse.

8 užmušti, 40 sužei
sta Londono trauki

nių katastrofoj
LONDONĄ^ bal. 2. — Di

džiausio važiavimo metu ant 
60 pėdų aukštumo tilto tarp 
'Battersea pkrko ir Victoria 
stoties Įvyko didelė priemieš- 
čių traukinių katastrofa, ku
rioj mažiausia 8 žmonės liko 
užmušti ir 40 sužeista.

Nelaimė ištiko elektrikiniam 
traukiniui įvažiavus į sustoju
sį ant tilto kitę traukinį. Pa
starojo traukinio paskutinis 
medinis vagonas liko sudaužy
tas ir jame žuvo 7 žmonės.

Nelaimė butų buvus dar di
desnė, jei ne vieno pasažie- 'slininkauti užimti, ar užimti 
rialas sumąningumas. Jis išlipo 
4š griuvėsių ir nubėgo bėgiais 
sustabdyti dar vieną ateinantį 
traukinį, kuris butų neišveng- 
'tinai įvažiavęs į du pirmuosius 

ti apačioje, nes pirkimas vdH traukinius, nes ir Įspėtas jis 
jojamų prekių reiškia išplėti- 'įstengė sustoti tik už kelių pė- 

•“ 1 ,dų nuo nelaimės vietos.

geležies

Vermont legislatura 
uždraudė sėdėjimo 

streikus
bal. 2. 

butas 
uždrau-

’mą perkamosios jėgos.
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Ragina Sukilėlius
Pasiduoti

Lojalistai 
frontuose 
duoti, nes

‘ U 4

laužo sukilėlių linijas visuose 
ir lapeliais kursto juos pasi- 
sukilimas vistiek pralaimėtas

bal. 2. — Lo-
Ispanijoje

pasiduoti, nes jie sukilimą yra 
pralaimėję ir toliau kraują 
lieti nebėra jokios prasmės.

Lojalistai dabar yra tik už 
16 mylių nuo Cordoba, pieti
nėj Ispanijoj, ir, manoma, bi- 
le vąlandą paims svarbų mie^- 
stą Ovejo. Sukilėlių valdomos 
toje apielinkėje anglių ir va
rio kasyklos yra pavojuje.

į Madridą atvyko Francijoš 
socialistų delegacija ištirti bu
vimą Italijos kareivių Ispani
joje. Ji prisirinko užtektinai 
įrodymų Guadalajara fronte,

MADRIDAS, 
jalistai pietinėje 
skubiai veržiasi pirmyn ir grą- 
sina perkirsti susisiekimo lini
ją tarp gen. de Llano štabo 
Cordoboj ir sukilėlių armijų.

Tuo pačiu laiku lojalistai ve
jasi sukilėlius ir linkui Bur- 
gos.

Prie paties Madrido lojalis
tai be paliovos bombarduoja 
sukilėlių linijas ir jas laužo 
'atakomis.

Prie Madrido lėktuvai pakar
totinai bombardavo sukilėlių,, . .
pozicijas ir paskui išmėtė la-lkur italai taip skaudžiai liko 
pelius, raginančius sukilėlius sumušti.

Išnaujo Svarstys
J. Lapėno Bylą

Vyriausias Tribunolas panaikino Apelia
cijos Rūmų išteisinimą Lapėno ir kitų 

“Maisto” Bendrovės viršininkų
(Mu’sų specialaus korespon

dento Lietuvoje).
Jau kaip žinote, apeliacijos 

rūmai anuomet “Maisto” bylos 
dalyvius priešakyje su su La
penų buvo išteisinusi.

. Valstybes gynėjas šitokiu a- 
peliacijos rūmų sprendimu bu
vo nepatenkintas ir padavė 
skundą vyriausiam Lietuvos 
teismui, būtent, Vyriausiam 
tribunolui, šitas aukščiausias 
teismas J. Lapėno bylą kasavo,

Dujų bombomis puo 
lė Minnesotos strei 

• kierius
’ ALBERT LEA, Minn., 
2. — 150 šerifo mušeikų 
lė dujų bombomis ir buožėmis 
streikierius ir pikietuotojus 
prie American Gas Machine 
Uo. dirbtuvės, kuri dėl strei
ko nedirba jau dvi savaitės.

Mušeikos areštavo daugelį 
streikierių ir streiko vadų ir 
kaltina juos už paniekinimą 
teismo, nes jie neatsitraukė 
nuo dirbtuvės. Streiką 
Independent Union of 
Workers.

bal. 
puo-

veda
Ali

tai yra ji vėl iš naujo turės bū
ti apeliaciniuose rūmuose nag
rinėjama.

Kadangi vyriausias tribuno
las šitaip bylą išsprendė, tai 
seniau buvęs Šiaulių Apygardos 
teismo sprendimas vėl įgijo sa

vo galios, tai yra, J. Lapenas 
turi eiti aštuonis metus kalėti, 
o kiti tos bylos dalyviai mažes
niam laikui buvo tuomet pa
smerkti kalėti ir visi kartu tu- 

’ri “Maistui” padarytus arti 
vieno miliono litų nuostolių su
mokėti.

Bet kadangi šita byla dar 
kartą turės būti svarstoma a- 
peliacijos runguose, tai, žinoma', 
šitas Šiaulių apygardos teismo 
sprendimas dar negali būti 
vykdomas. Visiems toje byloje 
nuteistiesiems kardomoji prie
monė paskirta po 50,000 litų 
užstato. Šitų pinigų neįnešus, 
jie bus areštuoti ir į kalėjimą 
padėti iki jų byla' bus iš 
jo išspręsta.

Veik tikra, kad vargu 
metais šita byla iš naujo 
durs apeliacijos rūmuose, 
kia laukti, kad geriausiu atve-n 
j u ji galės būti svarstoma tik 
kitų metų pradžioje.

—Ėdikas.

nau-

šiais 
atsi- 
rei-

MONTPELIER, Vt., 
—- Vermont atstovų 
šiandie priėmė bilių, 
džiantį sėdėjimo streikus ir pa
siuntė jį gubernatoriui Aiken 
pasirašyti, nes senatas tą bi
lių jau pirmiau priėmė.

Bilius uždraudžia daugiau 
kaip trims asmenims “sąmok-

kito žmogaus nuosavybę be jo 
sutikimo.”

CHIPPEWA FALLS, Wis., 
bal. 2

Meksika padės Is
panijos ilojalistams
WASHINGTON, bal. 2. — 

Meksika pranešė Jungt. Val
stijoms, kad ji nepaliaus tei
kusi moralę ir materialę pa- 
gelbą Ispanijos lojalistų vald
žiai.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

COLDWATER, Mich., bal. 2
Ūkininkas Kart,- 60 m.,^/pri- 

kiniui siMaužius jų automobi- 'sirišo prie kaklo priekalą ir 
lį. pasiskandino ežere.

Du žmonės 'liko už 
mušti ir vienas sužeistas trau Ratos prieinamos — 

Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuoldt NAUJIENOMS
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VERSLO MOKYK 
LIETUVOJE

jTtlkšlak — parodyti metinę mo- mųjų____ - _. - -- įpepiaĮiziįotis- pradžioje JT V VI <4 j Pamate skaitytoj 
kimų pažangą. Parodos turi pa- buvo reikalaujama 4 klasių ben- ’ J palaikė sumaniu 1

Ilgus amžius lietuviai 
riai dirbo žemę. Buvę lietuvių 
pavergėjai sąmoningai varė ta
kią politiką, kad lietuviai eko
nominiu atžvilgiu nesutvirtetų, 
o tuo budu ir dvasiškai aukš
čiau nepakiltų. Verslas - preky
ba, pramonė ir amatai Lietuvo
je attiteko kitiems, štai kodėl 
jau prieš didįjį karą ir pokari
niais laikais, kol nebuvo suvar
žytas įvažiavimas j pramonin
gus kraštus, sveikiausių, jud
riausių ir energingiausių lietu
vių dideli būriai emigravo į sve
timus kraštus. Lietuva iš to tu
rėjo milžiniškų nuostolių.

Šiandien lietuviai, savame 
krašte siekdami gerovės, žengią 
į prekybos ir pramonės sritis. 
Bet ar verta lietuviams skverb
tis amatų šakosna ? Ar amatai 
šios nuostabios technikos am
žiais galės konkuruoti su išsi
plėtusia’, tiesiog stebuklus da
rančia pramone ir jos fabri
kais? Ar naujasis gyvenimas 
nepasmerkė amatus žlugti? štai 
klausimai į kuriuos davė atsa
kymą mokslas ir patsai gyveni
mas. Amatininko sritys Lietu
voje yra gana plačios 
gos. Todėl lietuviai 
srityje yra- pasiryžęs 
giliausią vagą.

Lietuvoje jau nuo
čų pradėta rimta: rūpintis gerų 
amatininkų paruošimu. Tą u^- 
dav.nį geriausia gali atlikti 
profesinė mokykla. Tais pačiais 
metais buvo įsteigtos stalių 
darbo amatų mokyklos Seiri
juose, Kaišedoryse, Mariampo- 
ė’e ir Šiauliuose. Ilgainiui au
go ne tiek mokyklų, kiek įvai
rių specialybių prie tų mokyk
lų skyrių skaičius. Tai buvo 
daroma taupumo sumetimais.

Šiandien tokių specialybių- 
Lietuvoje yra 8 valdžios amatų 
mokyklos.

Kaišedoryse, SeirijuO^^Tf 
Lazdijuose — stalių. ‘ j

Mriampo’.ėje — stalių ir me
džio drožybos.

Panevėžyje — stalių, daily- 
džiu ir šaltkalvių.

Ukmergėje — italių ir 
kalvių.

Šiauliuose — stalių ir 
■— kartonažo darbų.

Kaune — krosnininkų ir 
džių.

Visos tos mokyklos vadina
mos vidurinėmis, amatų mokyk
lomis. Jose kursas išeinamas 
per 4 metus. Be valdžios ama
tų mokyklų yra dar 10 šelpia
mų žemesniųjų amatų ir amatų- 
ruošos mokyklų. Jas laiko įvai
rios or an zacijos ir pavieniai 
asmenys. Pusė tų mokyklų su
koncentruota Kaune, kitos — 
Tauragėje, Dotnuvoje. Barzduo
se, Panevėžyje ir Rokiškyje. 
Tose mokyklose mokoma stalių, 
šaltkalvių, siuvėjų, kurpių, 
dos išdirbimo, statybininkų 
mergaičių ruošos amato.

Visų valdžios ir privačių 
matų mokyklų išleidžiama iš 
do:

1933 m. skinta 791,410 litų.
1934 m. skirta 1,086,315 lit.
Amatų mokyklose didesnė pu

sė skirta praktikos darbams. 
Tų pamokų metu atliekami ir 
gauti užsakymai. .Užsakymų 
pelnas amatų mokyklose skirs
tomas taip: 40% gauna moki
niai, 20% gauna mokytojai, 10 
nuoš. — mokyklos vedėjas, 2j) 
—grįžta į valstybes iždą ir 10 
skiriama specialiems ūkio rei
kalams.

Kiekvienų mokslo metų gale 
rmatų mokyklos rengia vietos 
parodas, į kurias noriai lanko
si vietos visuomenė. Parodų 

J

kaut

ir derlin- 
ir amatų 
įarti kuo

1926 me-

šeštadienis, balan. 3, 1937
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K. Jarusz (Dr. C. J. Svenciskas
.jroivoii , DENTISTAS
?ndo VALANDOS: 10 v. r. 110 9

aa vakaro. Treč ir sekrn. pa$aJ
susitarimą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 
Telefonas LAFAYETTE 8016

jai, netikėjo ir 
palaikė sumaniu padirbimu. Tu
atara taip pat turi anties sna- 
pą, kuris jai labai patogus, nes 

Anglas Kertonas paskelbė sa- ji gyvena ir vandenyje ir že
mėje. Jei gyviui parodoma mė
lyna spalva, jis tuojau supyks
ta, pradeda bado streiką. Moks
lininkai mano, kad tuatara, ku
rios tėvynė Australija, yra vie
nas tų gyvių, kurie tolimoje se
novėje gyveno Yisame žemės 
paviršiuje.

Mrs. Anelia :
Physical Therapy I

*M_ <

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage į 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

pasaulyješTsčkfriio ir jų metu išperkama drojo išsilavinimo centas, Ilgai- 
j .. ,. • ftiūt buvo rėikaiaUjamA' ;au di

desnio mokslo cėpzo ir prakti
kos . stažo. Daugiausia stįpendi- vo kelionių ir tyrinėjimų egzo- 
ninkų specializuotis buvo siun- 'tiŠkuose kraštuose aprašymą. Jo 
čiama į Čekoslovakiją. Mažės- knygoje sensacingiausias yra 
nė stipendininkų dalis mokslus 
baigė Prancūzijoje, Italijoje, 
Belgijoje ir kitur. Seniau už
sienyje amatus studijuojančių 
budąvp po 18 žmonių. Šių 
tu ta skaičius yi'a šiek tiek su
mažėjęs. s . .

Be aukštesniųjų kvalifikacijų 
mokytojų amatų mokyklose yra 
dar grupė mokytojų praktikų 
dažniausia neturinčių didesnio 
bendro išsilavinimo ir tėoretiš- 
ko specialaus pasiruošimo. Tai 
senesnieji su daugiau metų pra
ktika amatininkai. Toki moky
tojai prižiūri, vadovauja moki
nių praktikos darbams.

Bie minėtų amatų mokyklų 
1934 m. Šiauliuose buvo įsteig
ta pirmoji valdžios vidurinė 
prekybos mokykla. Jos užduo- 
lis — paruošti gerus pardavė
jus ir mažesnių prekybos įmo
nių vadovus.

Be amatų mokyklų dar yra 
įsteigta’ visa eilė kursų amati- 

•Tsb.

daug mokyklose pagamin- 
| tų .daiktų. ■

*M ' ’ ‘■"t

: Pradėjus steigti amatų mo
kyklas mokinių norinčių jas 
lankyti buvo palyginamai ne
daug. Dabar tuo nusiskųsti jau 
nebūtų galima. Kai kurios mo
kyklos priverstos tik geresniuo
sius kąndidatus atrinkti ir juos 
prilipti.

Mokinių augimas paskutiniais 
metais taip atrodo:

1933 m. buvo 1,087 mokiniai.
1934 m. buvo 1,178 ”

’ 1935 m. buvo 1,293 ”
Kiekvieną vasarą po vieną 

mėnesį, III ir Į V klasių moki
niai atlieka praktikos darbus 
mokyklų dirbtuvėse. Praktikos 
darbų tikslas — pratinti moki
nius prie greitesnio darbo tefh- 

’po ir konkUrėncijos sąlygų.
► Amatų mokyklas baigusiųjų 
didokas buPys dirba kapiuomę- 
hės ir geležinkelių dirbtuvėse, 
privačiose įmonėse ir savarankis 
kai. Amatų mokyklose meko 
baigę LietuVos aukšt. technikės 
mokyklą (£a|tk*a'JYių skyrius) ir 
specialiai švietimo ministerijos 
siųsti į užsienius pasruošti tam
tikrai ąmąto Šakai. Iš siunčia-1 ninkams.

i .III marinį Į MI n infĮ.nn Į   flil'il ■ I ■■ m i III l'l i   iri irii..ri«no

PIRMUTINĖ PAVASARINE NAUJI
EKSKURSIJA

os me-

kacijų

gyvis tuatara, pusiau krokodi
las,. kuris gyvena 200-300 metų. 
Jis yra' dviejų pėdų ilgio, tri
mis^ akimis — dvi kaktoje, tre
čia viršugalvyje. * Jis rusvais 
šarvais, o iš kojų leidžia nuo
dus. Savo kiaušinius tuatara 
peri išti$ų^ metus. Keisčiausias 
gyvio veiksmas — visų di&ių 
sėdėti nejudant ir įkvėpuoja jis 
tik per 7 sekundes 4<artą. Jei 
tuatara nori visiškai pailsėti, 
tai ji nekvėpuoja visą valandą.

Gyvis yra tikraš’ gamtos pa
radoksas. Kai jį pirmą kartą

i '■ A J :., ■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra naudinp-ns.

ADVOKATAI

m JUOZAPAS
Ludeiki
I IR TĖVAS 
“ REPublic' 8340

--------------------------------- -------------------------- ------------- n.Tfaa<w r—»------------------  

ATVELYKIUI 

KUMPIAI LIETUVOS 
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of^as—127 N. Deąrborn St. 
Kanlb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais, — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rovkiyell Si.
Telephone: Rėpublic 9723

BUICK & 
7PONTIAC

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wešt 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedol. pagal sutartį 
Re z.*6631 So. California Avenue

Telefonas Rėpublic 78Š8
'   —■————

TeL Office Wentworth 6830
Rėz. Hyde Fark 8395

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

Valandos Į—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

venue

DR. STRIKOLTS
Gvdyjtojas ir Chirurgas
Ofisas 4S4Š SO. ASHLAND AVĖ.

** *’• <•

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

Ofiso Tel: Boulevard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930 ‘

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

LIETUVON
Gegužės 12 d, 1937 

CUNARD VVHITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

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

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

Pamatiisite Panižių, Berliną ir kitus miestus be jokių
1 - ! EXTRA IŠLAIDŲ! ' '' į >'" '

220 svarų bagažo galite vežtis? Veltui, o kas'Viršaus — 
reikės primokėti p’c^ 4c už sviirą. aoiorr.»:*

Laivakor'.ės iš New Yorkp į Klaipėdą trečia klėsa i Vie
na pusę $107.50—į abu puses' $192.00.

. NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
šalt-

odos

puo-

0- 
ir

a- 
iž-

IU— l.l . .................... iri .III m............ ..... II! . ...............

Vietor Bagdonas
2 Ofisai

forn’Čius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH _ _

HALSTED ST. Į WESTERN AVĖ
Yards 3408 Hendock 504.0

1739 South Halsted Street
, Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.!

r ,j

iii » I M—M-M , i, mi r I, „........................... 11 t I 1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ‘

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T ’ ~ A * (koplyčios visose
J- -J 1 s. ezzL 1 j Chicagos dalyse
Klausykite musą Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
VąL vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Mm MM*

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

NATHAN KANTĮER

KENTUCKY
BOURBON 

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUŪR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENI NT ELI S DISTRIB U TORIU S

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
, BRIDGEPORTE

W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

SAVININKAS '
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St,
Room 737

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

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

nuo

3939
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

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

nigų. ... Tokios yra populiares Helman maievos. Ir kainos 
.nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva', 30 spalvų, gal- ................... .......
Speciale maleva, 16 spalvų, gal............................
Varnish remover, gal.............................................
Grynas baltas įnamei, gal....... ........   .....

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ......................................

ir brangiau.

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

.................................................................      *................-n.,........     —i.:....1.................. .

$1.85 
97c 
95$ 

$1-39

...... — "• r   - ■ 1  - — '— ' — — »■ —   __ , ,  — 
■ •; L.. / ■ *1 ■

Laidotuvių Direktoriai
- j • • .. ■ : .

• ’ J'.

NARIAI 
Chicas'os,

i Cicero J
Lietuvių I 

Laidotuvių I 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
1. ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WesJ 23rd Blace *' Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4 East 108t)i. Streėt. _______ Tel. Pullman 1270

r S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaniėa Avenūe Phone Varūs 1138

JLIULEVIČIUS~
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenūe , Phone Boulevard 4139

.... M1 •' 1 . . . • . i . - , . . ' ■ . ' ...

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halątėd Street Boulevard 4089

. * ■

L J. ZOLP
1046 Wcst 46lh Street Phones Boulevard 5203

S. M. SKUDAS
718 Węst 18111 Street Phone Monroe 3377

gc EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA ŠAULE STREET
6- tos lubos Tel. CE.Ntral 1846

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect i 012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki 6 

vai, vakarę ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
k^muose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklas vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Afisas

AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DEJNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West TtwwrState Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
5 - ' Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos np<» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vak, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St< 
Tel. Boulevafd 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 

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD/ 

Tel. Kenwood 5107

:arsinkitėš “N-nose”• v

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

46*5 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t Ofisas ir. Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

.., CHICAGO, ILL.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN A1<D SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melroše Park 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir ! 

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

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

DR. A. J. MANIKAJ
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3: 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
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 Jki 7:30 vai. vakaro.

Tel. COnaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 -ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

V 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 Iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409
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Spulkos ir Jų Problemos
Rašo adv. K. Gugis

SPULKŲ BĖDOS — AP- 
PRAISEMENT

Kaip jau minėjau spulkų biz
nis panašus bankų bizniui. 
Skirtumas tik tas, kad į spul- 
kas pinigus deda (bei skolina) 
tik spulkų ščrininkai
riai, o Į bankus gali dėti kasi 
tik nori ir bankai skolina kam 
nori. Spulkų nariai — šerinin- 
kai gali pasiskolinti iš spulkos 
užstatydami savo serus* na
mus, arba žemę, o bankai ga
li skolinti kam nori ir be jo
kio užstato. Kada spulkos di
rektoriai skolina nariams — še- 
rininkams pinigus, už užstaty
tus narių spulkos Šerus, nega
li kilti nesusipratimų, bet jei 
spulkų nariai ima paskolą už
stačius ;savo namus ■— žemes, 
per neapsižiūrėjimą direktorių, 
gali susidaryti spUlkoms dido- 
li nuostoliai, nes spulkos direk
torių komitetas, kuris apkai- 
nuoja namus, ne visuomet tu
ri nuovoką, bei žinojimo už
statomos žemės arba namo ver
tės. Dėl to ir 
štą žemių ar

Ne kartą 
spulkos duota
mažesnė namo

...... r—................. i i

ko stebėtino, kad namo savi
ninkas apsigalvojęs • nustoja 
spulkai mokėti. Dar to vmaža, 
skolininkas, patsai gerai žino
damas, kad paskolos negrąžins, 
pradeda spulkos sekretoriaus 
prašyti prailginti mokėjimo

na- terminą, pateikdamas direkto
riams visokių gerai apgalvotų 
priežasčių, pasiaiškinimų dėl 
negalėjimo paskolos laiku su
mokėti. Spulkos valdyba prail
ginus mokėjimo terminą, pri
žadėtų pinigų laukia, o skoli
ninkas tuo laiku nuomas ren
ka, taksų nemoka ir kada spul
kos valdyba iš kantrybės išva
ryta, grūmoja skolininkui at
imti jo namą, tai skolininkas 
gavęs namo pilnos vertės pa
skolą dar nesidrovi reikalauti 
'keletą šimtų dolerių 
'“deed’o” pasirašymą.

Tokiais atvejais, be abejo., 
nukenčia spulkos šėrininkai— 
nariai. Spulka turėdama kele
tą tokių paskolų, turi nemažai 
nuostolių. Duodant paskolą, ap- 
kainavimas užstato yra vienas 
iš svarbiausių dalykų. Tik bū
da ta, kad direktoriai apkai- 

'nuotojai tą klausimą rimtai ne-

.......... . ..........—............. ...............

Dėl to patartina spuKų 
rekcijai atsargiai namų 
nuotojus skirti ir patiems į 
apkainnotoj ų raportus įsigilin
ti. Pravartu, kad lietuvių spul
kų lyga pateiktų keletą, lek
cijų namų—žemės apkąinavi- 
mo , klausimu, kad duotų pro
gos spulkų direktoriams i išgir
sti ekspertų nurodymus jir ge
rą supratimą apie vartojamus 
budus namams apkainuoti, kad 
ateity nepakartotų spųlkoms 
brangiai kainuojančių klaidų-ir 
nestatytų spulkos , biznio vedi
mo ,ant pajuokos.

Tą patirsite '[Kąip Aldona?
apkai-! klausydamas rytoj Makalų dra

mos. Beje, reikia pastebėti, 
kad Budriko rakandų krautu
ve bus perkelta į naują namą 
apie gėgiižės 1. Todėl, dabar 
visi ■' rakandai yra išparduoda
mi nepaprastai nupiginta kai
na: Parlor, setai, Bedroom se
tai, studio couches, karpetai, 
refrigeratoriai, skalbyklos ir t. 
t. Pasinaudokite Budriko krau
tuvių nupigintomis kainomis, 
3417 ir 3347 So. Halsted St., 
Chicagojc.

P. Si. Pas'kutįnis jšios' 
jos straipsnis bus Įdėtas kitą 
*antradienį. \

Kaimynas.

nustato per auk- 
namų vertę.

pasitaikė, kad
paskola buvo ne ima, ir vien dėl to daug spul-

- žemės ver-^kų atsidūrė kėblame padėji-
tės. Tokiu atsitikimu nėra nie- me.

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karu pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimtimis automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dnflbtifvėms.

Pats gražiausis ir' didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1£37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chtvrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
metu.

Visi karai su mupj besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą iškaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

SUSTOK ir
PAGALVOK .
ĮDĖTI pinigai i šia ■—v
SPULKA NEŠA ................. H

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

sėri-

Šaunus parengimas
Verta. Dalyvauti

plieną,

so-

Rytoj, balandžio 4 
Darius-Girėnas Amerikos Le
gionas 271, rengia s&ųnų va
karą. Parengimas įvyks’ Ber- 
žanskio naujoj svetainėj, 6908 
So. Western Avė. Pradžia 4:30 
vai. po pietų. Bus surengtas 
'iškilmingas maršavimas,
kiai, (Floor Show) ir taip to
liau.

Visa nauda šio parengimo 
yra skiriama Juniors Drum ir 
Bugle kuopai.

Komisija surengimui šio va
karo pasirūpino viską tinkamai 
surengti ir yra pasiryžtai at
sisukusius svečius gražiai pri
imti ir palinksminti.

Maloniai kviečia lietuvių vi
suomenę dalyvaut šiame Da
riaus-Girėno Amer. Legiono pa
rengime. 'Atsilankę Į šį paren
gimą turėsite progą pamatyti 
naują, gražią p. Beržanskio 
svetainę. Taipgi savo atsilan-, 
kymu paremsite Juniors Drum 
ir Bugle Kuopą.

Reikia priminti, kad kontrak- 
’toriai, kurie dirbo prie pasta
tymo p. Beržanskio • svetainęs, 
prisideda prie^ sureugiipo šio 
iškilmingo vakaro. (Tų kon- 

f traktorių vardai telpa prie 
skelbimo).

MARQUETTEPARKIETIS

BUDRKKO PROGRAMAS 
WCFL

DAINUOS ONA SKEVERIU- 
TĖ, JONĄS ROMANAS. GROS

KIEK LIETUVOJE 
RADIO ABONENTU
Radio abonentų skaičius Lie

tuvoje, palyginti su pereitų me
tų skaičiumi, padidėjo 8,243 ar
ba 31%. Iš viso šiemet vasario 
1 d. abonentų Lietuvoje jau 
buvo 35,234.

Daugiausia radio abonentų 
yra Kaune. Antrą vietą užima 
Klaipėda. Abiejų šių miestų ra
dio abonentų skaičius sudaro 
37% viso krašto radio aparatų. 
Charakteringa, kad šiuose mies
tuose naudojami beveik išimti
nai elektros tinklo imtuvai, 92 
nuoš. viso skaičiaus. Detektori
nius imtuvus radio abonentai 

j daugiausia vartoja Ukmergės,

kiek didesnis, būtent: 1,408 a-‘f 
bonentai).

Iš viso pernai buvo įrengti. 
2,769 nauji ir nuimta 1,445 te
lefonai. Tuo budu šiemet sau
sio 1 d. visoje Lietuvoje buvo 
19,488 telefono abonentai. Kau
ne buvo 6,906 (35,4%), Klaipė
doje __ 2,857 (14.7%).

—i---------- 1------------------

Gatvėje
Praeivis, neregio palydo

vui:
— Ir kaip daug laiko tavo 

tėvas nemato? v
— Paprastai, nuo septintos 

valandos ryto iki devintos va
karo.

Eik Levis Madą Keliais, Kur I
IĮ<EW1S KREDITŲ APSČIAI >

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų

SIUTAS

k Y1 '39'50
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

' - i uauKiuuoiM vaivvia iniivi k v-i,

AKORDIONISTAS A. LABA- tl,akų> Vilkaviškio, šakių, Sei- 
NAUSKAS, ETC. nų, Raseinių, Panevėžio, Mari

jampolės ir Kėdainių apskrity- 
Pro- se, taigi arčiau Kauno. Įdomu, 

gress Bendrovės Krautuvė yra kad Klaipėdos apskrityje ir 
pasirengusi šauniai palinks
minti ir pavaišinti radio klau
sytojus su smagiausiom pava
sario dainelėmis ir muzika, ku
rių išpildyme dalyvaus vieni iš 
žymiausių artistų — daininin
kė Ona Skeveriutė, .Jonas Ro
manas ir pasižymėjęs akordio- 
nu groti mokytojas Antanas 
Labanauskas. Dalyvaus pata
rėjas Adv. K. Gugis su įdo
miais patarimais, o programų 
vedėjas J. Romanas patieks 
daug žinių ir pranešimų kuom 
klausytojai bus pilnai suįdo
minti. Patartina nepamiršti už- 
sistatyti savo radio rytoj, ne- 
dėldienį, litą valandą prieš 
piet, ir išklausyti šį įdomų pro
gramą, leidžiamą iš stoties 
W.G.E.S, 1360 kilocycles pa
stangom Progress Rakandų 
'Krautuvės, 3224 South Halsted 
',Street.

Sulaukus' į pavasario,

Išganingas drugelis
Ji šildoma įdčili j?Australijos

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų. Nė 
palūkanų.

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį balandžio 4 nuo 7 iki 8 vai. 
iš didžiulės WCFL radio; sto
ties turėsime progos pasiklau
syti gražaus lietuviško radio 
programų, kuriame vėl daly
vaus Rožių žemės moterų cho
ras, kuris puikiai pasižymėjo 
savo pirmesniuose pasirody
muose. Harmonija, jausimai ir 
senos Tėvynės vaizdai — taip 
ir pinasi jų dainavime... Taip
gi keletą dainų sudainuos ir 
dainininkas Stasys Rimkus.
Kas darosi Makalų šeimynoje? Ii jos Vėliavą.

mieste yra įregistruota vos 45 
detektoriniai radio imtuvai. Ne
daug jų yra' ir artimose Klaipė
dos rądio stoties apskrityse, 
pav., Kretingos apskr. 147 iš 
600, Mažeikių 103 iš 616, Šilu
tės — 39 iš 833, Pagėgių 19 iš 
1,168, Telšių — 140 iš 639. 
Keistas sutapimas, kad Kauno 
apskrityje batatrinių ir tinkli
nių imtuvų yra’ lygiai po 102.

Iš 35,234 radio abonentų, 9,- 
122 turi detektorinius radio im
tuvus, 6,262 turi batarėjinius 
imtuvus ir 19,850 — tinklinius.

Lietuvoje šiuo metu varoma 
aktyvi propaganda, kad puo di
desnis gyventojų skaičius įsigy
tu. radio aparatus. Ta pačia pro
ga keliamas ir radio aparatų 
atpiginimo klausimas. Paštų 
valdyba jau pradėjo tarpžinybi
nius pasitarimus, kaip atpigin
ti radio aparatus ir padaryti 
juos prieinamęsnius platesniems 
visuomenės sluoksniams. Kai 
kurios radio aparatų ir jų da
lių atstovybės pranešė pašto 
valdybai tam tikromis sąlygo
mis susenkančios atpiginti ra
dio aparatus. Firmų pareiški
mu, radio aparatus tik tuomet 
bus galima atpiginti, jei tai pa
daryti bus priverstos visos fir
mos. Pasitarimai šiuo klausimu 
tęsiami. —Tsb.

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

DR. O’CONNELL 
135 South State St

760 MadUoa St. 
1*234 Madboa St.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Telefonų skaičius 
Lietuvoje

KAUNAS.
pradžioje visoje Lietuvoje buvo

Pernai metų

Australijoje prieš keletą me
tų įsiveisė biaurios veislės kak
tusas, vadinamas “opumcia.” 
Ta dygioji piktžolė sunaikino 
didelius derlingų laukų ir pie
vų plotus. Gyvuliai iš tolo bai
dėsi kaktusų priaugusių pievų. 
Ir žmonės negalėjo dirbti jų 
prižėlusių laukų. Net išdeginti 
jų nebuvo galima. Ir jokios 
cheminės priemonės nieko nepa
dėjo. Tada parsivežė iš viduri
nės Amerikos tom tikrų druge
lių, vadinamų “castoblastis.” Iš .18,164 telefono abonentai. Ta- 
lėktuvų pasėjo juos į kaktusų me skaičiuje Kaune ir jo prie- 
prižėlusius plotus. Drugeliai la- miesčiuose buvot 6,409 (35.2%), 
bai greit priviso ir per* 5 metus J o Klaipėdoje — 2,669 telefono 
išnaikino visus kaktusus. Kak- abonentai.
tušai supuvo ir ypatingai jtrę- * Per pirmąj į praeitų metų 
še žemę. Atsirado' dar derlin- 'ketvirtį padidėjo 327 abonentai, 
gesni laukai ir pievos. i per II ketvirtį — 163, per III—

Dėkingos išganingajam dru- 309 ir per paskutinį metų kėt- 
geliui Australijos ūkininkų or- virtį — 525. Iš viso perpraė- 
ganizacijos dabar siūlo to dru- jusius metus padidėjo 1,234 te- 
gelio paveikslą įdėti į Austrą- lefono abonentai (1935 m. tele

fono abonentų skaičius buvo

Kaip Tilto Sargas Išgelbėjo Žmogų Iš Chicagos Upes
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ŠI FOTO-DIAGRAMA PARODO, KAIP DEARBORN GATVĖS TILTO SAR
GAS CHICAGOJE IŠGELBĖJO iš Chicagos upės žmogų, kuris bandė nusižudyti.

“Savižudis” Harry Tarvos įšoko' į vandenį nuo State gatvės tilto (No. 1). Jį 
pamatęs, Dearborn I gatvės tilto (No. 2) sargas Bernąrd Trahey nubėgo prie Clark 

gatvės tilto (No. 3), įšoko į valtį ir Tar vos’ą ištraukė;

0320 Ootta<« Grm 
6240 S. Halrttd 
4619 Bro*dw*y

Iv. 3130 Lincoln Ar.
t 6350 N. Clark Si.
9-CLOSED SUNDAY Garsinkites “N-nose”

MOTINOS!
PEOPLES
KRAUTUVĖSE

Rasite

NAUJUS IR GRAŽIUS KŪDIKIAMS 
VEŽIMĖLIUS UŽ MAŽIAUSIAS 

KAINAS MIESTE K

Nuo

*9.50

augščiau
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Šis Moderniškas English Coach yra žinomas kaipo 
iš vieno, nes" jį galima pakeisti iš Bogės į Strolelį. 
to, turi gražiausią išvaizdą ir visus geriausius įrenginius. 
Visokių spalvų.

Peoples Krautuvės pasiūlo už specialiai 
sumažintų kainų

Šis tikros Storkline išdirbystės gražus ir tvirtas pilnos
mieros English Coach parsiduoda už 

specialiai sumažintą kainą' tik .......

Vaikų setukai—Juvenilę Furniture—Kribės, 
Basinettes Chiforobes

parsiduoda už mažesnes kainas negu kitur

4179-83 Archer Avė.

CHICAGO

ests aukšti krėslai

HEMlock 8400

ILLINOIS
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newa- 

Pnbliahed Daily Ezcept Sunday by 
fha Llthuanian Nears Pub. Co^ Ine.

1719 South Halated Street

Snbscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy. '

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina, kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St,, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

. Uiaakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams -------------   $8.00
Pusei metų ------- ....____ ..... 4.00
Trims mėnesiams ______    2.00
Dviem mėnesiams _____  1.50
Vienam mėnesiui ........... ......... .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena - kopija ____________— 8c
Savaitėj ___ _____ 18c
Mėnesiui ............. ................?..... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

(Atpiginta)
Metams ..........—...........—... $8.00
Pusei metų ........ ” .........  4.00
Trims mėnesiams .......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lapenams nepavyko, išsisukti
Musų specialia korespondentas Lietuvoje’ praneša, 

kad Vyriausias tribunolas panaikino Apeliacijos rūmų 
sprendimą, kuriuo buvo išteisinti. Lapenai ir kiti “Maįs- 
to” bendrovės “didvyriai”. Tokiu budu automatiškai įė
jo. į galią Šiaulių apygardos teismo sprendimas.

Tuo sprendimu tautininkų šulas Jonas Lapenas ir 
jo sėbrai buvo pripažinti kaltais sąyinęsi svetimą turtą 
ir buvo skaudžiai nubausti :

Jonas Lapenas ir A. Pranculis nubausti po 8 met. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, A. Kubilius 4 metus ir Petras 
ir Konstancija Lapenai po 2 metu sunkiųjų darbų kalė
jimo. Be to, jiems atimtos pilietinės teisės ir konfiskuo
tas turtas 500 tūkstančių litų “Maisto” bendroves nuo
stoliams padengti.

Šiaulių apygardos teismo ir Vyriausiojo tribunolo 
sprendimai Lapenų byloje liudija, kad Lietuvos teismai 
dar nėra sudemoralizuoti.. Nors teisiami buvo stambus 
valdančiosios partijos šulai, tautininkai, bet teismas jų 
nepasigailėjo,

¥ •’ • 
A-A- '

Ir Stalino atstovai dalyvaus karūnacijoje
Pasak “Eltos”, Sovietų Sąjungos ambasadorius 

Londone pranešė Britanijos valdžiai, kad karaliaus Jur
gio VI yainikavinjo iškilmėse sovietus atstovaus užsie
nių reikalų komisaras Litvinovas, ambasadorius Lon- 
done Maukis ir maršalas Tuchačevskis.

Tai pusėtinas žinkshisnuo pasaulio revoliucijos 
į karaliaus karūnaciją! 4

t
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Naujienos, CMcago, ui
v£ b

PAPA IR FAŠISTAI

Paskųtiniu laiku Papa Pius 
XIėmė bartis jau ir su fašis
tais. Jisai išleido encykliką 
(aplinkraštį vyskupams) prieš 
Vokietijos naciu 
jų “pagonybę” 
laužymą.

Paskui

s, smerkdamas 
ir konkordato

miestų ir apskričių prasidės 
vietinių savivaldybių rinkimai. 
Jų bendras balsuotojų skaičius 
sieks apei 10 milionų. Rinki
mai vienose vietose įvyks pir
miau, kitose paskiau. Baigsis 
balandžio 17 d.

Londono kauntė neseniai' 
rinko savo tarybą ir Darbo par
tija laimėjo didelę pergalę, 
pravesdamą 75 atstovus iš 124 J JI __

popiežiaus laikraštis
“Osservatore Romano” ^nupeikė
Italijos spaudą už tai, kad ji visos taty^Ps narių. Darbiečiai 

nedavė žymios į ,tai ėncyklikai 
vietos.

Bet su Mussoliniu popiežius 
dar vis yra geno j u. Savo en- 
cyklikoje prieš 
Pius XI rekomendavo 
kamš studijuoti 
valstybės” sisterpą^ kuri esanti 
geresnė už liberalizmą.

tikisi ir kituose miestuose su
stiprinti sąvo pozicijas.

''-'T- ■"■■■
■ M ‘

šeštadienis, balah. 8, 193'

>U8Ui Ispanijos sukilėlių da>
Per kelias paskutines dienas Amerikos spaudoje 

buvo daug žinių apie Ispanijos sukilėlių maištus prįeš 
generolų Franco. Sukilėlių tvirtovėje Ceutoje (Moreno
je) fašistai suėmė ir sušaudė 50 savo lakūnų ir aviaci
jos mechanikų. Iš kitų sukilėlių centrų taip pat ateina 
gandai apie areštus ir baudimus mirtim.

Neramumai Ispanijęs Morokoje esą taip rimti, kad 
gen. Franco turėjęs šauktis Mussolinio pagelboš ir jisai 
atsiuntęs jam 1,000 kareivių iš savo-Jcolonijų armijoj

Tačiau iš Europos laikraščių matyt, kad maišiai 
Ispanijos fašistų eilėse prasidėjo daug anksčiau, nęgu 
ėmė apie juos rašyti Amerikos laikraščiai, štai Londo
no “Daily Herald” jau kovo 20 d. įdėjo ilgą savo ąpę- 
cialinio korespondento pranešimą apie sušaudymą 100. 
sukilėlių kareivių, apkaltintų dėl sąmokslo prieš gen. 
Franco ir gen. FaupeFo (Hitlerio ambasadoriaus) gy
vastis. Korespondentui apie tai papasakojo vienus suki
lėliu aviacijos karininkas, kuriam pasisekė pabėgti į 
Gibraltarą, kuomet jisai buvo pasiųstas iš Salamankos 
į Moroką.

“Sąmokslas nužudyti Franco ir Faupel’ą”, sa
ko korespondentas, “buvo padarytas tuo laiku, kai 
vokiečių generolas įteikė savo kredencialus/ kaipo 
Hitlerio ambasadorius, sugrįžęs neseniai iš Vokieti
jos. ' .

“Tame name, kur įvyko ta ceremonija, buvo 
surasta kelios paslėptos bombos.

“Sąmokslą atidengė vienas vokiečių agentas, 
buvęs tarpe ispanų kareivių.

“šimtas ispanų karininkų ir kareivių buvo tuo- 
jaus suimti, ir be teismo už kelių valandų vokiečių 
skvadas juos sušaudė.”
Anot to pąbęgusio sukilėliu Įąkyno, fąšįstų tarpe 

eina smąrki kovą tarpe ispąnų įr vokiškų bei itališkų 
“savanorių”. Ispanai, kurie pradžioje žiurėjo į Hitlerid! 
ir Mussolinio kąreivįuą kąip į savo išgelbėtojus, dabar 
jų neapkenčia, nes italai ir vokiečiai elgiasi Ispanijoje 
labai išdidžiai ir dažnai ispanus įžeidžia. Jisai sako, kad 
tūkstančiai sukilėlių karininkų ir kareivių tik laukia 
progos pereiti i valdžios pusę ir stoti prieš fašistus.

Tai jąu pusė mėnesio laiko, kai šitos žinios buvo 
pasiekusios Angliją. Pastarųjų dienų įvykiai jų teisin
gumą patvirtino. Matyt, fašistiškų jėgų suirimas Ispą- 
nijoje prasidėjo jau seniai.

Tai gali nulemti sukilimo likimą.

komunizmą 
katali- 

“korporatyvės

ISLANDIJA NORI BŪTI 
RESPUBLIKA

ISPANUOS ANARCHISTAI 
STOS Į ARMIJĄ

kaip pranešaKovo 23 d 
anglų žinių agentūra, Ispanijos 
anarchistų milicija, vadinama 
“Geležiniu Pulku”, laikė susi
rinkimą Valencijoje ir didele 
balsų dauguma nutarė persior
ganizuoti sulig karo ministerio 
instrukcijomis.

Tai bus pirmas žinksnis link 
anarchistų įstojmo 
Armiją.

Iki šiol Ispaninjs anarchistai- 
nenorėjo pasiduoti respublikos 
karo vadovybei 
vo pulkus, bet jie nepripažino 
jokios yir^esn^s 
ta’ ąnaręhištų oįi 
didelė kliūtis 3 
džiai kovoje pr 
sukilėlius.

Islandijos sala, kuri yra po 
Danijos valdžia, nori pasidary
ti jespUblika. Danijos karalius 
da'^ar yra * Islandijos karalius, 
bet jaunoji karta reikalauja, 
kad Islandija turėtų preziden
tą, o ne karalių.

tIslandija turi 100,000 gyven
tojų. Jos parlamentas yra 1,000 
metų amžiaus.

Kita žinia iš Prahos (čelęo- 
i Slovakijos) sako, kad Hitleris 
nuolatos gyvena apimtas bąi- 
mės, ir jo gyvybės apsaugoji
mui pastaruoju laiku vartoja
ma nepaprastų priemonių.

Pirmiausia, buvo padaryta 
aštri revizija’ tarpe jo speCia- 
linės sargybos ir iš jos tapo 
pašalinti kai kurie asmens, sau
goję Hitlerį nuo pat jo įsigą- 
lėjimo. Be to, kiekvieną kartą, 
kai fiureris rengiasi skristi iš 
Berchtesgadeno į Berlyną, jo 
aeroplanas (turi padaryti bando
mąjį skridimą su 20 sargybi- 
ninkų.

Berlyne Hitleris beveik ne
pasirodo tarpe žmonių. Kai ka
da jisai ištisomis dienomis sė
di užsidaręs kanclerio rūmuose. 
Kai jisai važiuoją miesto gat
vėmis, tai sustabdoma judėji
mas tose gatvėse ir mašinos su 
sargybininkais / važiuoja, prieša
kyje ir paskui Hitlerio automo
bilių.

SOVIETŲ “KALĖDŲ DIEDU
KAS” PAŽEMINTAS

Išvertė K. AUGURASP. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
(Tęsinys}

— Ne, nejuokauju... Jums 
nėra ko bijotis... Visų pirpia, 
manęs niekas nesekioja. An
tra, senojo namų prievaizdos 
nėra. Jus niekas nepažins. Ma
no butą pasiekti nebus jokio 
pavojaus... Tikėkite manimi.

Aš truktelėjau pečiais. Ar ne

mą mano alkūnę, Marija Dit 
man tyliai prabilo:

• — Kaip aš laiminga!., Kai 
aš linksma, 
te manimi...
mergaitė...

Ir jį dar 
mąno ranką.

Mes pasikėlėme pakopom

kad jus patikėja
Laiminga, kai

tvirčiau suspapc

į Liaudies

respublikos
Jie turėjo sa-

jkomanįdosPt^i- 
StrukCija biiVo 

respublikos vaį- 
ieš fašistiškus

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
BRITANIJOJE

Rytoj daugelyje Britanijos
r-r-

HITLERIS BIJO PASI
KĖSINIMO

Neperseniai gen. Goehringas 
nustebino pasauli, pareikšda
mas savo kalboje, kad Hitlerį 
saugoja' “ugnies ratas”, kuris 
sunaikins kiekvieną fiurerio 
priešų pasikėsinimą prieš jį. 
Kodėl Goehringas staiga ėmė 
Hitlerio priešus gąsdinti?
į, Pasirodo, kad. Hitleris pe.juo

kais bijosi \ dėl savo gyvybės. 
Jisai jau nebepasitiki ir savo 
sargyba'. Kovo 18 d. Vienos 
(Austrijos) spaudoje buvo pa
skelbta žinia, kad Hitleris pa
šalino savo sargybos viršininką 
kap. Rattėhhuber, kuris saugo
jo jo rezidenciją Bavarijos kal
nuose Bėrčhtesgadene.

Ukrainos komunistų partijos 
sekretorius Postišev tapo pa
šalintas iš tos vietos ir perkel
tas į vieną nežymią Volgos gu
berniją. Jisai buvo pramintas 
“Ukrainos Stalinu”, bet dabar 
jisai jau yra įtartas.

Postišev pagarsėjo prieš dve
jetą metų tuo, kad jisai atgai
vino Sovietų Sąjungoje Kalėdų 
eglaičių paprotį, kurį bolševi
kai buvo paniekinę. Vaikai So
vietų Sąjungoje vadindavo ji 
“Dįedųška Moroz” (rusiška’ Ka
lėdų Dieduko versija). Charko
ve jisai pastatydino puikius 
Pioneipų i Rųmus, sp miniatiū
ros geježinkėliu ir gausybe ki
tokių žaislų vaikams.

Bet Postišev neteko gero 
vardo Kremliuje, kuomet pra
sidėjo medžioklė prieš “trockįs- 
tus”. Valdžia surado, kad jo 
valdomoje Ukrainoje “trockįs- 
tų” ypatingai daug priviso.

ŽMONIŲ TARPE
šitaip būti gamtos apdovano
tam. Gabuk vyras. Ąš tai ši
tiems Rodžiams jokios reikšmes 
nedaviau. O ypač koks jau čia 
gamtos apdovanojimas, jei ji 
jam kojoms-medžiagos pašykš
tėjo. Juk p ei tik truputuką jo 
kojos butų ilgesnės ir storesnės, 
sakysim, tuoj vyras kitaip at
rodytų ir net futbolui gal spar
dyti tiktų.

Bet juk. ne kojose žmogaus 
laimė, gludi, o galvoje.

Likimas mane yjsąi netikėtai 
nubloškė į mažą proyihcijos 

spręstas man neteko girdėti. O pjiestelį. Apsigyvenau, kaip de- 
•- • ra įęieįvįenam doram žmogui

gy vemti. Pasisamdžiau daržą, 
įsigijau vištų ir ne kokių, bet 
tikrų veislinių, kas svarbiausia 
turėjau tikrai šaunų gaidį.

Gyvenime be kaimyno neapsi
eisi. Dabar tiek daug žmonių 
priviso, kad visur jų pilna’, o 
ypač miesteliuose. Taigi ir aš 
turėjau kaimyną, O dabar, 
šimts žino dėlko tokia mada įsi
galėjo, kaip tik kaimynas tai, 
žiūrėk, ir hesusipratimas. Tie
sa, joki čia dyvąi. Ana kaimy
nines valstybes ir piekur tarp 
sąyęs geruoju nesugyyeiią, tai 
ką jau čia kalbėti apie paski
rus žjnone. Betgi aš iš prigim
ties ir iš padėties labai taikus 
-Žmogus. Matote, ne aš kitiems 
duoną duodu, bet pats ją turiu 
uždirbti. Tai jau labai rimtas 
įrodymas, kad aš moku su žmo
nėmis sugyventi, nes vis dėlto 
Šikią tokią duonelę uždirbu ir 
ir kartais visai nesišykštėdamas 
gerą riekią sau nupiąUju. O 
kas moka gerai sugyventi, tas 
Visuomet storesnę duonos rie
kių atsipiaųja. Taigi, vengiau 
visokių barnių su sąyp kąipiy- 
nu.

' Bot imk tu man žmogus, vie
ną gražią dieną lasai mano gai
dys peršoko per tvorą ir kąimy-

(Tęsinys)
balsuoti, jis 

visas. Bet, laįr 
mė, balsuoti neteko. Tokie svar- 

kaip mažutei 
džių ir dviejų

Sako, jei reiksią 
balsuosiąs už jas

bus klausimai, 
kontorai kelių kę 
rašomų stąlų įsigijimas negali 
būti viename posėdyje išspręs
ti, 0įa darbąs keįerių posėdžių. 
O ypač, jei šitą klausimą spren
džia visai rimti vyrai moksliš
kai nusiteikę, kurie nepratę tuš
čiažodžiauti, o viską sprendžia 
pągrindiųiai ir iš esmės, Deja, 
kaip tasai klausimas buvo iš-

musų spauda, žinote, menkąi 
inforrpųotą, tai tąip ir neprane
šė, kokios spąlyos buvo pirkti 
bąldai ir kieno nuomone čia 
paėmė viršų. O juk iš šito spau-r 
da galėjo net sudaryti gerą 
sensaciją. Bet, mat, oficialioji 
įstaiga to posėdžio neaprašė, o 
kronikeriąi savo i 
darbo nesiėmė.

niciatyvą šito 
Ne, tikras už

darbis. .. Parašysi, žiūrėk, cenzū
rą išbrauks ir pasiliksi nieko 
pešęs. Kada tik kyla bent ko
kios abejonės, tai 
kp nerašyti. 
venimas dabar tik 
tinas, bet reikią 
ir tos oficialios į 
visiems laikraščiams žinia ga; 
minta. Visur juk [nesuspėsi nu
eiti ir vįską’ sužinoti ir parašy
ti. žinoma, redakt 
kįasi, 
daryti? Tam jie 
redaktoriai, kad pakeiksnot ga
lėtų.

Na, tai tiek to

geriausią nie- 
pondentų gy- 
rai nepavydė- 
ieiti j padėt j 
s taigos, kuri

oriai tai kei- 
bet kas jiems daugiau- 

ir yra skirti

Nuklydau į

Kaip tik tas posėdis pasibai
gę, tai yienąs mano pažįstamų 
tuoj n?an į ągsj jįąkužcįėjo:

—žinai, — sakpj jisai,—Trum-' 
pikas kaip ąnt mielių kils. To
kie Vyrai dabar labai naudingi 
ii* reikalingi. Pąvyzdžiu jam,

no gaidį tiesiog sukruvino. Bet 
taip sukruvino, kad net abudu 
su kaimynu turėjova gerai šal
tu vandeniu apipilti, kad jis at
sigautų.

Kaimynas čia man tuoj pa
mokslą.

—Ką, girdi, dabar didžiuokis 
tu, daržininke, tavo gaidys1 ma
no gaidį sumušė! IŠ kur čia at
siradai tik ramų mus gyvenimą 
drumsti t

žinoma, žodis po žodžio, ir 
jąu mudu priešai. Bet dar ko
kie !(.Geri vyrai antausius skal
do. Bot mano kaimynas, tur 
bųt, nenorėjo sulaukti savo gai
džio likimo, tai tik smagiai sa
vo liežuvį paskalavo. O aš ir 
jau gyvenimo gerai pakausty
tas, ir žodžių kišenėje neieškau.

žodžių, sUsipykova ir tiek. O 
toliau jau seka kerštas, žinote, 
jej jąu sykį aš taikus žmogus, 
tai kerštauti nemoku ir net ne
suprantu, kaip vyras vyrui ga
li Jceršitąutį.

Bęt taip buvo. Visų šitų bė
dų, nelaimių pasėkoje, aš gau
nu tokį sprendimą ir iš kokios 
įstaigoj kad privalau tąi įvyk- 
dinti. O tame sprendinio labai 
trumpai ir drūtai buvo šitaip 
pasakytą. Gaidys, žinoma, ma
no tasai mylimas gaidys pa
smerktas mirti, o aš kaip ne
nuorama, per tris dienas turiu 
apleisti miestelio ribas.

O tai tau manau sau. Gai- 
dys privirė košės.

Bet... gyvenime sutinki ir ge
rų .žmonių. Prisiminiau savo pa- ’ 
žįstamojo pranašavimą, kad 
Trumpikas kils kaip ant mielių. 
Ir jis jau tiek buvo pakilęs, kad 
galėjo aną man padarytą spren
dimą visai panaikinti, žodžiu, 
mąno gaidžiui gyvybę dovano
ti, o mane palikti tame mieste
lyje daržininkauti.

(Tąsa ant 5rto pusi.)

visvien? Be to, jei aš 'patikę- ir H“ 
jau jos nuoširdumu, — o tą, 
minutę aš tikėjau, — tai ko
dėl aš tūriu ’ Jaukti spąstų jos 
bute? Juk ji pati siūlo man, 
kad pąskirčiau vietą.

Jr vis dėlto aš panorėjau Ją 
išbandyti.

— Gerai, eikime, aš žinau 
vieną vietą... Ten mes pasikal
bėsime.

Aš perėjau Tolstojaus namo 
kiemą 
Marija 
kiaį.

Taip 
minutes, 
kiau:

— Gerai, pas jus!
Tokiu jau ramiu ir visai in

diferentišku balsu ji tarė: •
— Pas mane, tai pas mane.
Mes priėjome namus, kur 

ji gyveno. Dieve mano, kaip 
visa tai atsimintina, pažįsta
ma ir sunku!

Atidarėme duris — štai ta
sai vestibiulis, pro kurį aš iš
ėjau tada, tą sningančią \4įe- 
ną, ir kaip nieko dėtas praėjau 
pro šalį sargybinio.

štai pakopos — jomis aš nu- 
ąileidau žemyn drauge su Feo- 
filaktu4, kuris nežinia iš kur, 
tąrsi koks vaidąs, atsirado. Ir 
jo jau nebėra!

štai liftas — po juo aš slė
piausi -keliolika valandų, o gre
tą — durys į prievaizdos bu
tą. Ir visi tie daiktai, sienos, 
pakopos, mašinos 
liudininkai žmogaus pergyven
tų baisenybių, — to žmogaus, 
kuris vėl čia įėjo į tą namą.

Kas atvedė mane čia?
Ar tik vien mįeląširdingu- 

mas?
Lengvai, dėkingai spausda-

Aš pažvelgiau į jos vęid 
Jis pasidarė raudonesnis. M; 
\rija 
ntfsi

Diaman atrodė sųsijaud 
ir laiminga.

XXXI.
PAS MARIJĄ

DIAMAN

įr įsukau į Fontanką.
Diaman sekė nuolan-

žingsniavome
Pagaliau aš

kelias 
pareiš-

Baliuj 
mes g 
b.et m 
sienostik keturiose 

savo širdį galima t

bute, tuose kambariu

Diaman, sumani

mane žvelgė baimi 
aš girdėjau bąil

nebyliai

Moteris puiki, kai ji vien 
kai ji jaučiasi apleista. Jos vi 
natvė yra jaudinanti, 
minioje, tarp žmonių, 
lime gėrėtis moterimi, 
lime, ją 
Atiduoti 
kalinei.

Tame
se aš jaučiau kažkokį nei 
mumą ir ilgesį.

Viskas mainosi! Tada a 
tos tamsiai mėlynos sofos pr: 
šais mane sėdėjo svetima, pi 
ta sąmokslininkė, apgąvusi m 
ne Marija 
pavojinga.

Dabar į 
gos akys,
tų, maldaujantį balsą, aš ja 
čiau nusivylusios širdies pla] 
mą.

O jinai, skubėdama, bėgi? 
dama, su nusiraminusiu žyi 
sniu triusėsi aplinkui, d< 
ant staliuko arbatą, uogiej 
konjaką. Aišku buvo, kad 
norėjo man įtikti.

— Po tos nakties aš vis 
pertvarkiau, kad niekas m 
mepriAiintų apie jį... Kaip 
.sa tai buvo sunku!... Aš išn 
čiau dagi jo pelenines...

Mes sėdėjome vienas pr 
kitą. Bute buvo ramu. Vazc 
snaudė alyvos, kurių kvap 
maišėsi su kažkokiu kitu, k 
ris man kažką priminė ir k 
vo nemalonus. Aš pažinau

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šias eiles -r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

Milžinų Kapai. ’
Kur Įy^ųs laukai, 
Snaudžia tamsus miškai, 
Lietuviai barzdočiai dūmoja; 

' Gaįanda kirvius,
Pentinus varinius 
Ir juodbėrį žirgą balnoja. 

Nuo Prūsų šalies, 
Kaip sparnai debesies, 

. Padarigiaįš gaisrų eina durnai;
Pakilo ugnis, 
Ir nušvito naktis: 
Liepsnoja ir girios ir rūmai. 

Tarp tyrų plačių
' • Kaukia meškos vaikų;

' Oi ne! tai našlaites lietuvės: 
Gal verkia sųnaus, 
Ar bernužio brangaus, 
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.

‘ Kryžiokų senai 
Suprašyti svečiai 
Ant yaišių j Lietuvą traukia; 
Ištroškę garbės, 
Kad aušra patekės, 
Išvis, ko širdingai taip laukia, 

Lietuvių pulkai, 
Kaip apsako sargai, 
Ties .Kaunu per Nemuną plaukia; 
Po kaimus šauklys, 
(Jo po putų arklys) ' 
Į kovą lietuvninkus šaukia. 

Klaidu tarp miškų; 
Vien tik ugnys gaisrų 
Per Lietuvą kelią parodo. 
Užtemęs dangus

• Mėto tankiai žaibus;
Jau klaidžiot svečiams nusibibdo. 

Sutrinko miškai, 
Lyg Perkūnas augštai, 
Ir šai netikėtai lietuviai, 
Tartum ugnis, 
Kad ant stogo užšvis, 
Apraitė kryžiokus, užgriuvę.

Ir buvo mušis!..;
Apsiniaukus naktis 
Ja dienai narodyt bijojo! 
Tik kūnų šimtai 
Suguldyti augštai 
•Ilgai ant tos vietos drybsojo. 

Dabar ten. baisu! 
Ir nakties Umšumu 
Girdėtis buk kartais vaidenas; 
Esą tai senų 
Buk kapai milžinų, 
Kaip apšneka prabočius senas.

Maironis.
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Užgniaužiami 
išradimai

Užsienių spaudos žiniomis, 
stambieji pramonės koncernai 
vis dažniau supirkinėja svar
besnius naujus išradimus. Nu
siperka, bet jų nenaudoja, o ty
čia’ užgniaužia. Stambieji pra
mones koncernai specialiai laiko 
visą štabą inžinierių ir chemi
kų, kurie tik tiria ir bando įvai
rius naujus išradimus ir tokius, 
kurie gali pakenkti esamą j ai 
pramonei, superka ir užgniau- 
žia. - " I

Pav., kad ir pieno iš augalų 
gaminimo išradimas. Tai esą iš
rasta jau gana seniai. Esą įsi
tikinta, kad augalų pienas at- 
seitų pigiau ir dar daugiau vi
taminų turįs, negu natūralusis < 
pienas. Ir vis dėlto tas išradi- gaminasi ir sintetinį benziną, 
mas tuojau buvo užgniaužtas.
Lig šiol dar niekur negamina grūdinti plienui, kad iš tokio 
pieno iš augalų. Negamina to- plieno pagamintas skutamosios 
dėl, kad tai labai pakenktų že- mašinėlės peiliukas laikytų apie 
mes ukiui. šimtai tūkstančių' dešimtį metų. Dabartinius pei

liukus tenka keisti kas savai
tę. Taigi skųsdamiesi barzdas

NAUJIENOS, Chicago, III

PETER PEN
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minti sintetinę gumą. Jie jau

Buvo išrastas būdas taip už-
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žmonių dėl <to, esą, atsidurtų 
net bado pavojuje.

Taip pat ilgą eilę metų buvo vyrai per savo amželį galėtų 
užgniaužtas sintetinės gumos 
išradimas. Nors — sintetinė gu- 
ma esanti taip pat pigesnė ir 
patvaresnė už natūraliąją gumą.
Jai visiškai nekenkianti alyva, skustuvinių peiliukų stambieji 
kuri natūraliąja! gumai yra 
ypatingai kenksminga. Tai yra 
vokiečių išradimas.

Jį eilę metų buvo užgniaužę 
didelių užjūrinių- gumos gamyk
lų savininkai. Prie to užgniau
žimo buvo prisidėjus ir pačių 
išradėjų vokiečių pramonė. Da
bar vokiečiai jau pradėjo ga-

sutaupyti visai gražų pinigą už 
•tuos peiliukus. Tačiau šį išra
dimą tuojau pat užgniaužė

ies prasy

Amerikos fabrikantai. Užtat šio 
išradimo autorius dabar esąs 
turtingas žmogus...

Tai tik trejetas užgniaužtų 
išradimų pavyzdžių/ O jų esą 
begalės.

-V,
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No. 4288 — NAUJAUSIAS PARYŽIAUS MODELIS. Paprastas, 
elegantiškas, šioj sukrielėj išrodysite plonesnė ir gražesnė. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
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R. and R.
RAHIATOR & RODY 

’ COMPANY
Įsteigta 1920

Ęadiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Maleyojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE 
Lafayette 7688-89.

H. G. Ęeichert, J r— J. F. Ręųther, Jr.

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

»

*
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NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No..............

M(eros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas) 
f

(Miestas ir valstija)

x(Tąsa nuo
Maža', ką aš 

kada tai buvau pažįstamas. Jis 
tokius gaidžio savininkus, kaip 
aš, jau nebeprisiminė  jo, buvo 
galima tik per jo pasiuntinį per 
durų plyšį jam 
mą įteikti.

Ir įteikiau, išdėsčiau viską, 
kaip buvo. Nepasigailėjau net 
savo gaidžio gerą vardą papeik
ti. Ką gi, sakau, buvo peštukas, 
nemėgo kitų gaidžių, o tai tik
ra tiesa', kad. savo kiemo višto
mis nesitenkino ir lindo prie 
svetimų vištų, žodžiu, mano 
malonės prašymas buvo surašy
tas labai graudingame tone. 
Bet mano kaimynas suuostė, 
kad aš padaviau malpnės prašy
mą, tai jis tuoj čia dar labiau 
mane įskundė.

Bet vis dėlto mano malonės 
prašymas su maža išįmitimi bu
vo patenkintas. O ta' maža iš
imtis, kad ir skaudi man, buvo 
vis dėlto priimtina. Aš palieka
mas miestelyje gyventi. Dėl ra
mybės turiu gaidį papiauti. jį 
išvirus kartu(su savo kaimynu 
suvalgyti,” ""kad daugiau mudu* 
nesipyktuva. Vištos gali apseiti 
ir be gaidžio. O jei joms gai
dys kokiais nors aukštais sume
timais bus* reikalingas, tai ga
liu kaimyno gaidžiu pasinaudor 
ti. Jis net įpareiguojamas ma
no vištoms, laiks nuo laiko, gai
dį duoti.

Ką gi darysi. Kaip pats žmo
gus duoną uždirbi, tai ne tokių 
nuoskaudų tenka pakelti. Juk 
gaidžio gyvybė tai ne mano li
kimas. Tikrai vištos be gaidžio 
gali apseiti, tai žmogus be jo 
juo labiau.

Pasikviečiau kaimyną. Kaip 
dera tokiame atsitikiįne, net at
siprašiau. Sakau, gyvensime 
taikoje. Ateik, to musų pykčio 
priežastį abudu sųvąlgysiva ir 
dar po burnelę išmesime.

Rodos, susįtaikėya ir reikėjo 
laukti gražių gyvenimo dienų.

Bet gyyenime ųe 'visuomet 
tai būva, kąip -žmogus nori, 
štai mano kaimynas gavo iš

sugaištis ir kiti 
nesmagumai.

Tie, kurie neturi jokio tur
to sako: “ką man padarys, kad į 

Sprendimas labai aš nieko neturiu”. Nejaugi taip 
galima. Juk žmogus turi pama
nyti ir tą, kaip jausies tada, 
kada kieno nors vaikutį sužei-Į 
si, ir visam amžiui paliegusiu;

O tasai nutarimas buvo tok- padarysi, ir kai už Ui nieko 
są'i. Mane iš miestelio per de
šimt dienų iškraustyti, o sužeis
tą gaidį savuoju pakeisti.

Skųstis jau nebuvo kur. Pa
dariau tai, kas įsakyta buvo, kus apdratfdos-kompanija duos' 
Mano kaimynas čia' buvo tiek advokatą ir, esant reikalui, at-' 
nuolaidus, kad sutiko, kad aš lygins. Ir tai už $36.00.
jam. kitą gaidį nupirkčiau. Mat, 
manasis juk jau buvo su valgy-j tokios apdraudo

Trumpiko, j jo paduotą skundą 
sprendimą.;
trumpas, žmogaus gabumas ta
me ir pasireiškia, kad jis savo 
mintis trumpai ir aiškiai išdės
to.

jam negalėsi atlyginti.
Public Liability ir Froperty 

Damage apdrauda kainuoja 
$36.00 metams. Nelaimei išti-'

tas., Ir aš tikiu, kad Trumpikas 
vis dar kils kaip ant mielių. 
Tokie žmonės gyvenime reika
lingi.

Juk, kaip tenai nebūtų, bet 
mudu su kaimynu gaidį suvalgę 
ir dar po burnelę išsimėtę vi-j 
sai širdingai susitaikėva ir pa- 
siža'dėjovą daugiau niekuomet 
dėl gaidžio nesipykti.

O sakykit, ar buvo man iš
skaičiavimai su kaimynu iš 
naujo pyktis, kaip buvo' gauta i. 
į jo skundą atsakymas ir spren
dimas, kurį aš privalėjau įvyk
dyti? ~

Taigi, ar verta važinėti be 
•s, kai jus ga

lite tokią apdraudą gauti Nau
jienose bile kada? Kreipkitės i 
p. A. Pypkevičių.

šeši Žmonės Sužeisti 
Naujoj Eleveiterių 

Nelaimėje

- Vistaspats.

A

TARP MUSIJ 
BIZNIERIŲ

Naujas biznierius
BRIGIĮTPN PARK. — 2542 

W. 45th PI. antrašu nesenai 
atsidarė grosernės ir mėsos 
biznį palyginamai dar jaunas, 
bet regimai gabus biznierius 
Edvardas Makaitis.

Iš karto, nors ir sunkiai biz
nis ėmė vystytis gerai. Į taip 
trumpą laiką ir senis geriau 
'nepadarytų; Patarnavimas jo 
geras, prekės pirmos rųšįes, o 
mėsa net košerną. Kitas pra-; 
eivįo dėmesio vertas dalykas, 
tai ypatingas ir spalvotas lan
gų išmarginimas.

Rep. x-y

Automobilių savi
ninkams žinotina

tu traukiniai susidūrė prie 
18-tos gatyės stoties

su-
ne-

i šeši žmonės buvo lengvai 
'žeisti- - eleveiterio traukinį 
laimėje, kuri įvyko vėlai ket
virtadienio vakare prie 18-tos 
ir State gatvių stoties.

Howard St. Ekspresas įva
žiavo į Englewood--Normal Park 
lokalį traukinį, kuris staigiai 
sustojo, kad konduktorius ga
ilėtų suteikti pagalbą susirgu- 
’siam berniukui.
f žaizdos, kurias panešė šeši 
keleiviai, gulį ligoninėse (Saint 
Luke’s), nėra pavojingos. Prieš 

’susikulimą ekspresas darė apie 
10 mylių į valandą.

Miestas ir eleveitcrių linija 
daro tyrinėjimą.

Proga laikui 
praleisti

Šiuo

Pirkite 1937 Metų Mados
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
Su “Meter Miser”

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

U te

IŠMOKĖJIMAI
TAIP NIAŽŲS

KAIP

15č
Į DIENĄ

HAGENBECK- 
WALLACEcircus
r ■Fmuman
r POCKET r riME IN 
r ri*5 AMERICA J 
"EUROPE5 A 
GREATEST 
trr/uer'vM

z999 
J//A 
/A TH/S 
M including
fterrell jacobs

UON K/NG "

7///one/f^wt//c cmmphms,

ODVITI6S 
hmm rm f h riee ut//v&tse

A ONEr/CKerAM/rs.y you ro j
J PR/CEŠ4bi ro^.65''"c/. 7AX
V SEMSAIEMON. \LYON&HEfl.Y, 
CmGO MOTOR CLUB& COL/SEUM

sykiu Roselandiečiąms 
susidaro poras progų veik iš 
karto, kur galima bus linksmai 
laiką praleisti.

Viena tai L.D.S. 72 kuopos 
koncertas. Programą pildys 
vaikučių grupė. Parengimas 
įvyks J. Mačiukevičiaus Svet., 
1036 E. 93 gat. 7 v. v. Įžanga 
tik 25c. Kita — Auksinės 
žvaigždės Kliubo 16 metų ju
biliejaus vakarienė. Ji įvyks 
sekmadienį, balandžio 4 d., 
Darbininkų svetainėj, 10413 S.

Ar turite Public Liability iHMichigan avė. Pradžia 5 v. v 
Property pamage apdraudą? Įžanga tik 50c.
'Jeigu neturite, tai labai daug
rizikuojate. Sužeidus žmogų ar'ga, ■ 
kito automobilį sudaužius, te skanaus valgymo ir gėrimų,
jums tikrai daug kainuotų, gražų programą ir pasišokimo
nors ir nekajti butunfėte. Rei- iki valios.
kės samdyti advokatą, paskui A. Maziliauskas.

Čia tai tikrai stebėtina pro-
— už pusę dolerio gausi-

Šis 1937 Mados didėlės mieros Frigidaire $159.75 
x LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Progrcss Krautuvė užprašo visus lietuvius, kurie p-agci- 
d.ąųjatė geresnio Rcfrigeratoriaus už prieinamiausią kai
ną, kuoyejkiąųsiąi atsilankyti į PROGRESS Krau
tuvę pamatyti naujus FRIGIDAIRES ir dažiijoti kaip jų 
žemos kaihos yra, kaip lengvi išmokėjimai, kai]) mažos 

išlaidos vartojimui elektros jėgos.
Nauji FRIGIDAIRES yra aukščiausiai ištobulinti kaip 

bile kokis kitas refrigeratorius markele. Dabar Progrcss 
Krautuvėje jų kainos yra labai prieinamos, bet permato

mo, kad greitai pakils. Patartina pirkti dabar.
20 MODELIŲ PASIRINKIMUI

Nauji Frigidaires turi faktiškus įrodymus, kad jie yra 
geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis principialius 
refrigeratoriaus reikalavimus: x

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

Naujų Frigidaires kainos vra visiem prieinamos.

-----  : ...... 114.50
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiem 
Pėnkių Melų Patarnavimo Garantija.

__ i iHimr-ii i nritiiimncirii ir ir m it i N » iti.

IŠKILMINGAS BALIUS
NORTHWEST LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBAB

— rengia —
RALIŲ SU ŠOKIAIS 

Šeštadieny, Balandžio 3 Dieną, 
GRIGAIČIO SVETAINĖJE

3804 Annitage Avcnue.
Pradžia 7:30 vąĮ. vakarę. Įžanga 30 C

itureC0
3221 So. Halsted Street

Tel. VJCtory 4226 Chicago, Illinois-
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Diena Iš Dienos
Gatvekarių Konduk 

toriai Reikalauja 
Algų Pakėlimo

Laimėjo Smuiką Nuo Tėvo

Nori gauti 10—15% pakėlimą 
nevėliau birželio mėnesio

Amai-

Užuojautos 
Telegrama

Mr. S. B. Komaiko, didelis 
lietuvių draugas, išgirdęs apie 
konsulo Dr, Miko Bagdono įnir
tį, prisiuntė konsulatui seka* 
mo turinio telegrama:

“Join with all loyal Lith- 
uanians mourning loss of our 
patriot and friend Bagdonas. 
S. B. Komaiko, Corona, N. Y.”

Konsulatas ir velionio gimi
naitis, kun. I. Albavičius gavo
daug užuojautos telegramų iri 
laiškų iš visų Amerikos ir Lie
tuvos kampų. Telegramą pri
siuntė ir buvęs konsulas Chi- 
cagoje, p. Antanas Kalvaitis.

Garsus unijų advokatas Chi
cagoje Barratt O’Hara pašven
tė dalį radio programą velio
nio Dr. Bagdono atminčiai. Kal
bėdamas iš W.C.F.L., Kepėjų 
unijos valandoj, Mr. O’Hara 
prisiminė, kad kartą Dr. Bag
donui teko dalyvauti kepėjų 
programe. Jis kalbėjo apie Lie
tuvą ir lietuviškus duonos pa
pročius.

Mr. O’Hara toliau pridūrė, 
kad visa unija, nuo viršininkų 
iki menkiausio kepėjo pagelbi- 
ninko reiškia užuojautą 
viams ir kartu1 su jais 
vaus laidotuvėse.

Ne Mirė, Bet 
Keliauja Floridon

dieną kas tai 
kad automobi- 
buvo užmuštas
savininkas lie-

lietu- 
daly-

Chicagos gatviakarių metor- 
monai ir konduktoriai paskelbė, 
kad jie įteikė Chicago Surface 
Lines bendrovei reikalavimą pa
kelti algas 10—15%.

Linijos kontraktas su gatvia- 
akrių tarnautojų unija,

Igamated Association of Street 
and. Electric Railwa‘y Em- 
ployees, pasibaigia birželio mė
nesį. Unija nesirašys naujo 
kontrakto, tol kol algos nebūs 
pakeltos.

Kovą už pakėlimą veda Joe 
Kehoe, unijos sekretorius.

Siūlosi Įvesti Chica- 
goj Požeminių Trau
kinių Susisiekimą

New Yorko- bankieriai žada in
vestuoti 400 milionų

Trys žmonės atsilankė pas 
Chicagos majorą Kelly ir pasi
siūlė iškasti Chicagoje tune
lius požeminių traukinių įvedi
mui. A. ■

“April Fool” 
paleido gandą, 
?io nelaimėje 
Julius Bashkis,
tuviško viešbučio prie 1245 So. 
Michigan avenue.

Šiandien norime pranešti, 
kad žinia apie užmušimą tėra 
kokio nors gudruolio išmislas. 
J. Bashkis yra sveikas gyvas 
ir dabar keliauja į Floridą, il
sėtis, ir pasilinksminti.

VBA ir Charles Globis.

Pučkorių Sūnūs 
Ligoninėje

Vytautas Pučkorius netikė
tai susirgęs pp. J. ir V. Puč
korių sūnūs buvo išvežtas į 
Roseland Community ligoninę, 
prie lllth, netoli 
vės.

Jaunuolį paguldė 
rios komplikacijos.

Pp. Pučkoriai yra žymi Rose- 
lando lietuvių šeimyna ir gy
vena ties 10049 Perfy avenue.

State

lovon

gat-

įvai-

Dalyvavo
Dr. M. Bagdono 
Laidotuvėse

MELROSE PARK. — Iš mu- 
sų kolonijos Lietuvos konsulo, 
Dr. Miko Bagdono laidotuvė
se, dalyvavo sekami asmenys: 
p. J. Puodžiūnas, pirmininkas 
Melrose Parko Lietuvių 
ros Draugijos ir šiaip 
žinomas veikėjas, ir p. 
nienė ir Andrews.

Kultu- 
plačiai 
Kruši-

M. B.

35, su Jo-

23,

Vienas yra brokeris C. A. 
Bice, antras — anglių pirklys 
Roy C. Holbrook, .105 West 
Monroe st., trečias — apdrau
dos agentas Eliot C. Williams. 
Jie turi suorganizavę korpora
ciją, Chicago Metropolitan Sub- 
way Company.

Tie trys žmonės pareiškė, kad 
grupė New Yorko bankų ir fi- 
nansierių sutinka iškasti sub- 
way tunelius Chicagoje, nu
pirkti elev.eiterių linijas ir in
vestuoti apie 400 milionus do
lerių — jei miestas duos jiems 
“fraftehise” — leidimą operuo
ti Chicagoje.

Už eleveiterių linijas jie siū
lo nuo 40 iki 50 milionų dole
rių. Subway linijas jie iškastų 
j šiaurinę, pietinę, vakarinę 
šiaurvakarinę miesto dalis.

Transportacijos vienijimas 
neprogresuoja

Ką majoras atsakys į šitą 
propoziciją — nežinia.

Miesto pastangos suvienyti 
visas susisiekimo linijas į daik
tą progresuoja labai lėtai. Tei- 'Blvd., 
sėjas James H. Wilkerson va-j 
kar išbarė visų pusių advokatus dasi ketvirtam 
už nerangumą ir pareiškė, kad &au paduoti? adresu, 
kas nors turi būti padaryta 
pirm gegužės 15.

Majoras Kelly aiškina, kad 
transportacijos vienijimo pla
nas neprogresuoja todėl, kad irj 
gatviakarių, ir eleveiterių ir 
busų bendrovės perdaug aukštai 
apkainavo savo turtą.

ir

“C.C.C.” Rytoj Iškil
mingai Švęs 4 Metų 

Sukaktuves
Kviečia publiką ap’iankyti Sko- 

kie Valley stovyklą prie Glen- 
view, III.

ANNA GAJFAVSKI, 14 METŲ CHICAGIETĖ TEIS- 
ME PARODO KAD JI moka smuiku groti. Prieš teisė
ją Lewe, Superior teisme, ėjo ginčas, kam smuiką pri
klauso: Walter Gajewškiui, tėvui,-ar jo du'ktcrci. Tė
vas pralaimėjo, atėjęs į teismą su sužeistu pirštu. Jis 
negalėjo parodyti kaip gerai jis moka groti.

NAUJIENŲ AGME PHOTO

kitų gamtos turtų apsaugos 
darbo.

Tokių stovyklų Jungtinėse 
Valstijose yra 2,002 ir jose gy
vena ir dirba apie 500,000 jau
nuolių. Už darbą jie gauna vi
są pragyvenimą ir $1 algos į 
dieną. Stovyklose yra kursai, 
knygynai ir žaidimo aikštės.

Didžiausia' CCC stovyklą ran
dasi Skokie slėnyje, prie Glen- 
view, III. Ten sekmadienį įvyks 
iškilmės. Jaunuoliai kviečia 
Chicagos žmones iškilmėse da- Hanauer, 
lyvauti ir sudėti stovyklai vizi
tą.

Skokie Val’.ey stovykla ran
dasi apie mylią į vakarus nuo 
Winnetka'.

Netekęs Namo Inži
i . .

nierius Nušovė Žmo
na ir Pats Nusižudė

'Negale Jo pragy ve n H 
$75 savainių įplaukų

Sutvarkė Ginčą Su 
Gelžkeliu Dėl Air

porto Didinimo
Begės einančios per airportą 

bus perkeltos į 54tą gatvę.

Majoras Kelly vakar paskel
bė, kad susitaikė su Chicago 
and Western Indiana gelžkc- 
liu dėl miesto airporto padi
dinimo, 

t
Ginčačs tęsėsi apie du metu 

laiko.
Per airporto žemes, prie 59 

Street, ėjo Western Indianą 
gelžkelio bėgės. Kai prireikė
jo didinti airportą, kad dideli 
keleiviniai lėktuvai galėtų nu- 

susidurė su 
bė-

sileisti, miestas
kliūtim. Gelžkelis atsisuk.j 
ges iškelti į kitą vietą.

Po ilgų tąsynių, miesto val
dyba sutiko nupirkti nuo In
diana Beit railroad pusę tei
sių prie tos bendrovės bėgių 
ties 54 gatve ir jas pervesti 
Western Indiana gelžkeliui.

Tranzakcija kainuos $350,- 
000. '

■ k

Areštavo Arklj

Mokinių “Sėdėjimo”
Streikas

Dvi kliasos mokinių Amund- 
seno High School mokykloje 
paskelbė 15 minučių sėdėjimo 
streiką, protestuodami 
per šiltus kambarius.

prieš

Keista, bet įdomi 
kolekcija

kultūros istoriją, čia yra viso
kių pasaulio valstybių karalių 
ir imperatorių, menininkų ir iš
radėjų paveikslų, retų gamtos 
vaizdelių, taip pat serijos įvai
rių pasaulio keistenybių ir t.t. 
Dabar šį albumą dažnas mėgs
tąs pažiūrėti.

Damen , avenue nuovada 
vakar susilaukė nelaukto sve
čio: arklio. Policistai jį areš
tavo už įkandimą kojos 7 me
tų mergaitei.

Nežinodami 
keistu kaliniu 
tai vėliau jį 
ninkui.

ykad su tokiu 
daryti, policis- 

sugrąžino savi-

Sudegė Ziono 
la ir Radio J

Visokių pasauly yra keistuo
lių! Ypač jų daug įvairių rinkė
jų tarpe. Vieni renka pašto 
ženklus, kiti pinigus, treti veid
rodėlius, ketvirti įvairius atvi
rukus ir t.t. Bet pasirodo, kad 
Italijoj, Faencos mieste gyveno 
tūlas italas Giuseppe Donati, 
k’ ris rinko degtukų dėžutes. Ir 
kiekviena nauja degtukų dėžu
tė jam suteikdavo nemaža 
džiaugsmo. Dabar šis uolus ko-l 
lekcionierius mirė. Savo rinkinį 
jis paliko Faencos miesto bib
liotekai.

Degtukų dėžutes Donati rinko 
per visą savo gyvenimą, ištisus 
penkiasdešimts metų. Kad, ge
riau suprastumėm to rinkinio 
reikšmę, reikia pastebėti, kad 
italų degtukų dėžučių abi pusės 
yra aplipintos įvairiais paveiks
liukais. Taigi, ir Donati rinko 
šiuos paveiksliukus. Jis juos rū
pestingai nuplėšydavo nuo dė
žučių ir tam tikra tvarka' juos 
sulipdė į albumą. Dabar tame 
albume yra arti penkiasdešimts 
tūkstantių paveikslėlių. Ir pa
sirodo, iš tikrųjų,/šie paveiks
lėliai atvaizduoja visą mažą

Remkite tuos, kurie, 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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 autoinobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rū
šių apdraudas.

ZION, ILL., kilo didelis gai
sras, kuris sunaikino Shiloh 
Tabernacle ir radio stotį W. 
C. B. D. Nuostoliai siekia apie 
$600,000.

TONIKAS DEL NUSINEŠIOJUSIŲ GRINDŲ

PILSEN LIGHT FLOOR 0IL
Sugražina gyvybę, nusinešiojusioms ir atšipusioms grin
dims nuo didelio dėvėjimo ir daug plovimo. Džiūsta su 

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

Išsiėmė 
Leidimus 
Vedyboms

Roger Vinzant, 
hanna Dukes, 32.

John Chernauskas, 
phic Minauskas, 23.

George Landrates Jr., Wau- 
kegan, III., 31, su Martha Ga
vėnas, 26.

Boniface Bagdonas, 
Mhrgaret Toppen, 23.

Joseph Wiedarek,
Emily Pienius, %1.

Robert PraWdzik, 
Wanda Dubas, 19.

John Manrus, 28, 
rianne Tekinius, 25.

Milton Kinzle, 28, su Helen 
Narbut, 26.

Clifford Leyendecker, 20, 
Sarah Makoveckas, 19.

Stanley Berzynski, 31,

25,

24,

24,

su

su

su

su

Ma

su

su

• i- >(4

Netekęs savo1:/arbo ir na
mo, vakar nusišovė Darwin 

, aristokratiškos kil
mės austras, apsigyvenęs La 
Grange priemiestyje. Pasiren
gęs nusižudyti, jis nušovė ir 
savo žmoną Frances Hanauer.

Hanaueriai gyveno puošnioj 
rezidencijoje ties 336 South 
7th avenue-, kurią turėjo ati
duoti kreditoriams už neatmo
kėtą morgičių. f

Velionis paliko raščiuką, 
kuriame sako, kad jis ir žmo- 

I na negali pragyventi tegau- 
iššokusi per darni $75 įplaukų į savaitę iš 

langą iš savo buto, kuris ran- nejudinamo turto, kurį turėjo 
aukšte1, aukš- Chicagoje.

Nusižudė Iššokdama
Per Langą

20 metų moteriškė Mąrcella
Epštein, 2709 Washington 

užsimušė

Civilian Conservation Camps 
“CCC” rytoj iškilmingąi švęs ke
turių metų sukaktuves.
“CCC” stovyklos buvo įsiteigtos 

tam, kad atimti iš miestų užsi
ėmimo neturinčius jaunuolius,• '
ir pastatyti juos prie miškų ir

SONOTONE
66 E. Van Bnren

25c iki 2 v. p. p.
DABAR LOŠIA

MIDWESTERN PREMIERE
“A GREATER 

PROMISE” 
BIROBIDJAN

Didi Drama iš Imigrantų Gyve- 
- nimo autonomiškam Birobidžane 
“Dabar Lošia”, pradedant 11 vai. 
ryto, Sovietų Rusijos vėliausia 
sensacija su žymiausiais Vaidin-

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

BB

“Kam kankintis? 
verčiau ramiai miegoti!”

............................................ —............          I. ...................—■■

12 Ward Lith. Democratic Organization
RENGIA ŠOKIUS

Gera Muzika ir DOVANOS
H0LLYW00D SVETAINĖJE

4317 West 43rd Street
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 25c

Užprašome Draugus ir Pažįstamus 
Atsilankyti į •

B. Z. TAVERN
4213 South Campbell Avenue 

Iškilmingą PARĘ Balandžio-April 3? 1937 
BURLINGTON ALUS IR VISOKIŲ KITOKIŲ GĖRIMŲ

IR VISOKIE UŽKANDŽIAI
i i

GRAND OPENING
NAUJOS TAVERNOS

6538 So. Western Avenue.
Iškilmingas atidarymas įvyksta Subatoj,

Balandžio-April 10,1937
ŠIOS TAVERNOS SAVININKAS
PETRAS MARKOVAS

Visus savo kostumerius, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus širdingai užprašd j šį didelį grand opening. Bus 
šauni muzika prie kurios galėsime linksmai praleistiuai- 
ką.

Telefonas HEMLOCK 1814.

MM

DAILY BUSINESS OIRECTORY
*

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, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pakarėjo, 
čia Jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. I

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią žolę 
užauginti aplink savo namus, tai 
pristatom geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos t—

5 bušelius už .......    $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą i’/z jardus už $10.00

Taipgi perkrriustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• RESTAURANT AT

Uriiversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkaa 

Tel Virto rv 0670

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

639 West 18th Street

LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chiraero Lietuviu Draugijos nariai)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Tel. Englewood 10022
H0F-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicago. III.

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuviška Užeiga. - 
Gaminame visokios rųšies valgi usnr 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilem<*n’s Old Stvle Lager Alus

(Pietų pusė prieš Sears and 
Roebuck)

7 EAST CONGRESS STREET 
Joe Amelianovich

Pete YOUNG’S Tavern 
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

A T T TTTr.Nrn.QK!”



Šeštadienis, balan. 3, 1937 NAUJIENOS, Chicago, ID.
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1937 metams «.

MORN1NG STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2861 Lyndalė Avę.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michaėl Cheput, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokūbauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas MilaŠevi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierins 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė.,—Rašt. M. 
Chepul.

. - - . - : --- - ■ ■■ '  .. - Į.; ' - — - _

BALIULS1 BALIUS! BALIUS 
L. T. P. N. BALIUS RYTOJ, BA

LANDŽIO 4, 1937 M. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
3501 So. Union Avenue 

Kviečia — Klebonas LINKUS 
ir KOMITETAS.

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY- 
,BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua- 
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Bagažas, 
3204 So. Lituanica AVe., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago. III.; iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. ’ Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai po pietų. Chi
cago, III.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Murauskas; Pro’ 
tokblų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stevvart, 
5948; Finansų raštininkė; Arina 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškiene; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagel|)ininkaš— 
Ėdward Blumas; Kasierius—Jus- 
fin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškiene ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F.1 Žukauskas.

LflVFIKISLU V t liti U Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Vestuvėms, Bankietams 

jr Pagrabams
3316 So. Halsted Street
(lėlės Vartoti Autottiobiuai Real Ęstate For Sale1<ixtures 

Ra’tandai-Į taisai

M. B E R T A S H 
Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
■■■..■j..——»i|i|įi„.įii. 11 1

JOHN KONRAD
MEitCHANT TAILOR 

Išvalo, prosija ir taiąo vyrų įr 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siiitus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

TMa- Republic 4306

.1. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir
VARNIŠAS ]

2325 So. Hoyne Avenue
-Tel. CANal 6850

BOULEVARD 7314Tel

w COAL

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
John miksis, prop. '

834 W. 35tn Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai

TON Y LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St. 

Tel. LAFAYETTE 1310
* • ; ... _/ i , t /  ’ ' .

Peoples Liąuor Store
264« Węst 63rd Street, 

Tel. Rėpublid 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.
V . • ^jr,' 4 ‘ •%___________ t - 44 - ’Hl .-k _ -V— -4 —■

i "Į* 1,1 11 ........................   .

PARENGIMAI
%

Northvvest Lietuvių Moterų Rimbo parengimas įvyks šįvakar 
J. Grigaičio svetainėj, 3804 W. Armitage avenue 7:30 vai. 
Bus gera muzika, šokiai, vaišės. Kviečiame visus atsilan
kyti. Be to, delegatės, kurios esate išrinktos dalyvauti vi- 
durvakarių valstijų taikos ir socialūs geroves konferenci
joj, nepamirškit mandatus pasiimti. Jie randasi pas rašt. 
p. Benekaitį. —Kliubietė.

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 sene
liams. Prašome visus geros valios lietuvius atsilankyti ir 
paremti tą prakilnų ir naudingą visuomenini darbą.

~ Komisijoj narys St. Narkis.

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

Urba Flower Shoppe 
Gėlės MyMntįems^V es^uvėins— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone I.AIAYETTi: 58l>9

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

Didėlis pasirinkimas 
namų, taisymui porčių, stogams po- 
piera, rynos, sietai, langai, drirys 

kiti reikmenys.
ŠTAI BĄRGĖNAį: .'J

Selected plain oak flooring $93.00 
už 1000 pėdų. Langai 28x28 W. P. 
$3.00.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
M. ZOLP,

3562 So. Halstėd Street
Savininkė

Telefonas YARDS 257G.
Atdara vakarais ir nedėliomis.

statymui

P.

<4

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 4 d. 1 valandą po pietų J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union 'sffe. Visi nariai atsilankykite ir užsimokė
kite užsilikusius mokesčius. —Valdyba.

Svarbi prelekcija moterų sveikatos klausimu pirmadienį, ba
landžio 5 d. 8 v. v., Mark White svet., prie 30th ir Halsted 
gatvių. Prelegentas bus Dr. .Strikclis. Rengia Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros Kliubas. —Komisija.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioję, balan
džio 4 d. 1 vai. po pietų, parapijos svetainėje. Narės ma
lonėkite susirinkti laiku. —O. Kliučinskaitž, rašt.

SLA 260 kuopos bertaininis susirinkimas įvyks balandžio 4 d 
sekmadienį, kaip 2 valandą po piet, Schults svetainėj, 2449 
W. 69th St. Malonėkite visi nariai atsilankyti ir atsives- 
kit naujų narių. —K. Liutkus, sekr.

Simano Daukanto Draugijos bertaininis susirinkimas įvyks ba
landžio 4 d. sekmadienį, 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
jos svet., 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas privalote būtinai dalyvauti svarbių reika
lų apsvarstyti, būtent surengimas draugiško išvažiavimo, 
kuris bus birželio 13 Oak leaf imi 83 ir Kean avė. ir nau
jų narių prirašymo reikalu. —‘P. K., sekr.

Kovo mėn. 4 dieną Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 3 vai. 
po pietų Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis turės visuoti
ną narių susirinkimą. Dr. Margeris pasakys trumpų pra
kalbą apie organizacijų veikimą pirmiau. Prašau Visų na
rių susirinkti punktuališkai pritariančių atsilankyti.

Koresp. Alfred’as J. Butkus.
Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys mėnesinį • susirinki

mą sekmadienį, balandžio 4d. Hollywood svetainėj, 2417 
43rd St., 12 vai. po piet. Mėnesines duokles' galima 

mokėti nuo H vai. ryto. Visi malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ir bus Dr. Striko! ir advokato G. 
Menkus prakalbos. —Bernice Kelįčr, prot. rašt.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro ydainų pamokos atsibus nedėlioj, 
balandžio 4 dieną, 10 vai. ryto. Visi choro nariai būtinai 
susirinkite laiku, taipj^jfejlfinčiUs dainas kviečiame prisi
dėti prie choro. Pamokos būna Neffo svetainėj, 2435 So. 

'* *w" J . '■ A tLeavitt St. —Valdyba. ......

® 3 «MMKI W
po tėvais StoČkąiiė h

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 2 d., 6:30 vaL iš ry
to, 1987 m., sulaukus spnatvėš, 
gimus Plungės parapijoj, Tel
šių apskrity, Liekemes kąįihę^ 

: Paliko dideliame n.tiliiKįime.. 
! sūnus Vaclovas ir Bromslo- 
as, 2 dukterys Agnieška ir 
Stanislava, 2 žentai Martinas 
Zvirzdinas/ ir Aleksandras 
Schultz, 3 anūkai Albertina, 
Bronislovas ir Alexan0er, se-.. 
sers vaikai: Juozapas Stoškus 
ir Vaclovas Girtautas ir daug 
giminių Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
3185 West 39th St. L ?

Laidotuvės įvyks balandžio 
1937, 8. vai. ryto iš namų 
kalto Prasidėjimo Pan.

kurioje 
pamaldos 

už velionės sielą, o iš ten buš 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Viši A. A. Agnieškbs Šim
kienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Npliųde liekame.
. Sunąi, Dukterys, žęritėi, Anū

kai ir Giminės.
Patarnauja laicį. dir. J. 
džius, tel. CANAL 6174.

5-t;

Šv. parap. bažnyčią, 
atsibus gedulingos

1$

>

i, Anų-

F. Ra

JULIJA |
MAČIULIENE

Mirė Lietuvoje kovo 3 
1937 m., sulaukus senatvės.

Tapo palaidota kovo 6 d., 
Jųrktipių kaimo kapinėse, Pa
nemunėlio valsč., Rokiškio 
apskrity.

' Paliko. dideliame njiliudime 
3 sūnūs, Joną, Praną 
taną, dukterį Veroniką 
tą Kazimierą Močiuną, 
Čibs ir daug anūkų.

Tegul būna ramybė 
Lietuvos žemėje musik myli 
mai motinėlei.

valsč.,

Nuliūdę liekame:

ti

ir An- 
ir žen-
3 mar-

ilstėtis

SŪNŪS JONAS, 
MARTI CECILIJA
IR ĄNUKAĮ:
VYTAUTAS IR ALBINAS
MAČIULIAI. -

Z^.V.

PARSIDUODA ar išsimaino Lie
tuvoj piečius su medžiais, trioboms 
b šeimynų narnas Pilviškių mieste, 
Vilkaviškio apskrity į Amerikos 
prapertę ąr ką kas turite.

8615 Sb. barneli Avė. 
Pirmas aukštas.

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS,
102'5 N. Clark Street.1

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai     $15—$20—$25
$150 'Amęr. O.rięiįt kąuraį $30$35 
$135 gražus, nauji parlor

sėtai .... .. .... $89—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas
’ de lųxe  .........  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v.

raRp stOrąge furniture
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
PardaTtinUi dieniai

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

653 W st 18th Street.

PARDUOSIU AUTOMOBILIU, 
Mažai vąrtotas, 4 durių sedan. Par
duosiu pigiai, nes turiu mokėti na
mo mdrgičius. 827 West 34 PI., 1-os 
lubos iš užpakalio.

3 pagyvenimai po 4 kambarius; 
mūrinis nfttnas Brighton Park; kai
na .........      $5900

6 kambarių mūrinis Bungalow, 
apšildomas, netoli 63rd St. ir Cfaw- 
iotd Avė.; .... $4500; įmokėti $1500

8 akrai žemės su budinkais prie- 
miėsty .....        $3,000

CHAS. ZEKAS, 
4708 So, Westėrn Avė.

$6.00

$5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP
MINE RUN STAMBIOS
EGG Z
NUT ___
SCREEN1NGS;;

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIĖMIĖSČIUOSĖ

PAŠAUKITE ItJIENĄ AR NAKTĮ
TeL KEBZIE 3882

TON. 
TON. 
TONj 
TON.

VĖL BARGĖNAS. ’
PARSttDUODA BUICK 1931-mų 

metų, paimtas hž inorgičių. KainA 
$140. Matykite nedėlioję. Namon, 

6757 So. Western Avė.

Faims For^Rent

Paskolos ant Parašo
Ant automobįhpj arba fprnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas it mandagus patarnavimas
Namon Jjlnance Corp.

Po valstybes . priežiūra.
6756 SO. WĘSTERN AVE. 

Phone' GrOVėhilI 1038.

v

CLASSIFIED ADS
1 f.. 4 ■. *. v . .i •». K
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Teh Victory 4965
STOGDENGY3TĖ

Mes dengiame iru pataisome visokios 
rųšies stogus, faipgį dirbame ’blėtįes 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
daujama.

BKIDGEFORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

PARSIDUODA SHOE SHOP — 
išdirbtas biznis, pardavimo priežas
tis—liga, priverstas apleisti miestą.

3151 So. Ųalsted Street 
^ZZavImuikRiaučių DIR- 
BTUVė. Dirbame naujus vyrų ir 
moterų drabužius, taipgi atnauji
name senus. Plačiai varome valymo 
darbą ir permodeiiųojarne kailinius.

Kaim reikalingri toks biznis, ver
ta pamatyti. Randasi naujame na
me, 3 moderniški kambariai gyve- 
riimui. Renda ne brangi. Graži apie- 
linkė. Priežastis pąrdavimo— liga. 
Šaukite telefonu: Hemlock 5426.

2543 Wėšt 71št Street
SPECIALIS BARGENAS 

PARSIDUODA MEAT MARKET 
Gera Vieta—kas pirmas tas laimės. 
Pašaukite Telefonu Virginia 0671.

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

40 AKERIŲ FARMA rendon ir 
pardavipiui, renda > pigi. 14 mylių 
nuo Chicagos. F. R., 5332 So. Long 
Avė., Tel. Republic 8402.

Fanus for Sale
' Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 3 AKERIŲ FAR
MA; gali vartoti dar 50 akerių, ku
rie priklauso Sanitaru District, yra 
juodžemis ir parsidavįnėja dėl kvie- 
tkų, 2 mylios nuo Willow Springs 
Į pietus; yra visos mašinos, gyvu
liai ir budinkari A. WORBAN, 107 
St. ir 104th AVe., Palos Park.

SPECIAL\ BARGENAS
80 akru farma Wisconsin valsti

joj su road house, gas station ir 
Tourists cabin ant State kelio “cor- 
ner”. Yra elektra, moderniški kam
bariai tinkami dėl dviejų šeimynų 
—bizniui ir ūkininkavimui. Biznis 
dabar išrenduotas. Ant lengvo iš
mokėjimo. Priimsiu property mai
nais. 6040 Union Avė., Tel. Nor
mai 6518.

^iiuation VVanted
Darbo Ieško

IRŠKAŲ DARBO prįe namų — 
pavienis. Suprantu visą darbą; -- 
prašau kam reikalingas, greitai "at
sišaukti. Turiu , gerus paliudy&M į, J 

3361 So. Lowe Avenue.

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs daryti sandvičius ir 
chilę. Galiu būti roadhouses mana- 
gerius, teisingas ir turiu geras te- 
komendacijas. .šaukite Tel. Pullman 
3010. Klauskite Charle.

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

•= F jteUUGAITIS,- ' >.....•
1608 So. 150tl) Avė., Cieerc, III.

Tęl. 4 Cicero 645.

Help VV'Amed —Malė
Darbininku Rėikiię

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

4414 So. California Avė.

REIKALINGAS patyręs {DEGO- 
RATORIUS. Darbas North Sidėj ir 
pastovus. Mokestis $1.00 valandai.

Atsišaukite: 7923 Keriton Avenue, 
Tel. 199 W. Niles Center, N. Mockus.

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

934 Willow St.

REIKALJNGAS JANITORIUS, 
kuris supranta karpenterio ir pairi- 
terio darbą—pavienis — pagyveni
mas ant vietos. \ 3738 So. Halsted 
Street. :

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
duonos kepėjas. Patyręs duonos svė
rėjas. Jošėph Barariauskis, 3800 So. 
Emerald Ayentijp.

REIKAĘlNGįAS BUČERIS, jau
nas, patyręs ir teisingas. Atsišauki
te: 1907 So. Halsted St.

REIKALINGAS Patyręs farmos 
darbininkas. Rašykite — H. Kop- 
lėwski? Dowągiąc, Mich.

H eiti VVanted—Kernai e
' Darbininkių reikią

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

RENGALINGA PATYRUSI mer
gina; abęlnąs namų darbas; pasilik
ti; mylinti veikūs; pastovus darbas; 
$8.00; Saginawt 6691.

. REIKALINGA NAMŲ šeiminiu 
kč suaugusių šeimoj, paprastas vi 
rimas; lengvas plovimas, Tel. Bit 
tersweet 4206.

MERGINA NAMŲ DARBUI; nė
ra skalbimo—1 vaikas, būti; $7.00. 
šaukit prieš 2 vai. p.pi Bittersweet 
8752.

MOZERIS NUO 18 IKI 30<METŲ 
abelnam namų darbui. Kreipkitės 
sekmadieny. 5 Ųi Marco, 4153 West 
End Avenue.

REIKALINGA patyrusi iriergina; 
abelnas namų darbas; pasilikti, my
linti vaikus; pastovus darbas; $$.00; 
S;l!;inaw 6691. __ ....
Help Wantcd—Male-Female

D&ibininkų Reikia
! VISOKIŲ RŪŠIŲ DARBAI, vieš
bučių, čfirbturių, resforarių, ligoni
nių; vyrams ’ ir moterim^; puikios 
algos. Wabash Employment; : ‘ 
floor, 20 E. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Grosernė. Labai pigiai. Prie
žastis — liga. 6239 §°. Racinc Avė.

PARDUODU CIGARETŲ, CIGA
RŲ, Ice-Cream, kendžių, grocery ir 
visokių smulkmenų krautuvę. Išdirb
tas biznis per daugelį metų.

1609 South Halsted St.
> ■ m ,, < i >■ -u ąi'i i i ——m

For Reni
6 KAMBARIŲ FLATAS rendon, 

pigiai, prie 2023 So,. Ruble St. ant
ras aukštas kreiptis 2019 So. Buble 
Street. . o A a . v

RENDON 3 kambariai, šviesus, su 
rakandais ar be. Renda pigi, visi 
patogumai. 4058 So. Campbell Avė.

RENDON 6 KAMBARIŲ flatas 
pečiais šildomas, antros lubos, renda 
pigi. Brightoii Parke. 3139 West 38 
Street.

RENDAI FURNIŠIUOTA TA
VERNA, prie Forest ir Vinewood 

Avė. (vienas blokas nuo Archer 
Avė.) su dviem akrais piknikams 
sodno. Renda $35.00 mėnesiui.

EXTRA EXTRA.
RENDON PEKARNĖ. 2 pečiai ir 

visi įrengimai Brighton Parke.
RENDON ŠTORAS su bučernės 

fikčeriąis. Getą vieta dėl Taverno. 
Tel. Lafayette 0591.

BUČERNĖ RENDAI su fikčeriąis, 
arba parduodama trobesis: krautu
ve, 6 kambarių flatas — bargenas; 
6834 So. Western Avė., Tel. Re
public 9094._____ h ____  ....

Exchang e-—iVjąitfgi
MURO BUNGAL0W, 6 kambariai, 

garažas, Marųuette Parke. Mainy
siu į biznio namą: Marcjuette Par
ke, Clearing ar Brighton Parke. 
Atsišaukite laišku, 173J) So. Halsted 
Street, Box, 594. _________ .

Misčėllaneouš
Įvairus

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

PAAUKAVIMAS: dailus, storas 
kauras, oHentalio rašto; matykit 
kad įvertintumėt; $15.50; 3930 Jack- 
son, Ist, Vąn Buren 1078.

PARDUOSIU DIšIŲ ŠĖPA pigiai, 
nes reikia pinigų. Taipgi 3 šmotų 
setą beveik naują. 827 West 34th

J Irinos įšZžpakalįą.

Furnished Rooms
KAMBARYS SU KUKNIA vie

nam arba* dviems vyrams. Patogus. 
Moderninis. Nebrangiai. Galima pa- 
tienaš virtis valgį. Kreipkitės tuoj. 
1900 So. Union Avė.

KAMBARYS RENDON private 
bath (maudynė). Rašykite, 1739 S. 
Halsted St., Box No. 597.

. VIENAS AR DU . KAMBARIAI 
rendon prie inteligentiškos moters 
su ar be valgio. 1501 N. Hoyne, 2-s 
įubps, Tel. Humboldt 3789.

Furnished Rooms—Wanted
Ieško Kambario

n REIKALINGI Marčfuette ,2 kam
bariai su gasu, elektra ir šiluma už 

14th $į6i00, 2 jauni suaugę.
Šaukit Prospect 2559.

v

2 FLATAI po 6 kambariai, mūri
nis namas, mainysiu į mažesnį kad 
ir 3-flafis, Sėt įio 4 kambarius.

5789 Šo. Morgan St.

REAL ĖST ATE, PARDAVIMO 
BARGENAI. 7 krautavės, arti 69 ir 
Kacine, su tavernai parsiduoda už 
$9,506.00.

Bu h galo ws Marųuette , Manor
aPJelįnxėj už .....  ..... $^500.00

4 flatai Auburn Darkė, už $18,500 
Republic 7647.

GERA FARMA IR BUD1NKAI
160 akrų, beveik visa dirbama. 

Farma randasi be skolų ir apie 144 
mylias nuo Chicagos. Dėl svarbios 
priežasties bus parduodama tik $36 
už akeri, Yra- :v.ertą -.^pift $100 už 
akerį. Atsišaukite £teituJ laikui. u

;R. J. NELSON, "
2806 West 63rd Street 

Republic 1842

6 fl. muro namas, beismontas, 
viškos ir garažas. Randasi Bfidge- 
porte arti St Jurgio bažnyčios. 
Kaina tik .............   $4800

2 fl. muro namas, platus lotas ir 
garažas. Randasi arti 66th St. ir 
vVestern Avenue. Kaina tik $4700.

4 kambarių muro “bungalow”, ge
roj Vietoj. Kaina tik ..............  $3800

6 kambarių medinis namas ant 
muro pamato, apšildomas. Randasi 
Brightori Parke. Kaina tik.... $2950

Mes parduodame namus ir lotus 
už pusę kainos, nes tie nąmai jrra 
paimti už skobiąs ir turi būt greitai 
parduoti. Kreipkitės pas:

' K. J. MĄCKE-MAčIUKAS, 
2346 West 69th Street

Tel. Prospect 3140.

keal Estate For Sale
PARSIDUODA 6 flatų apartmen- 

tas, gražus, mūrinis, Chicago Lawn 
už ............................ $16,000.00

Marcjuette Parke 4 flatų, $10,000
3 flatų po 6 kambarius, 3 kar*

mūrinis garažas, ...... ...
2 flatų medinis, ......
4 karųbąrių mųriųįs^..... ....
2 flatų mūrinis prie parko, apšil

domas, 2 karų garažas,
Mt. Greenwood, i— 

nuo gatviakarių, ...........
6 kambarių medinis, prie Lemont, 

arti 
mes 
kai,

—;--------—------- ' .ĮT’h %ty>.'ĮL ....... .............. .
NUOŠTAB#iiTftOGa 4el;-i gabaus 

mechaniko ir žmonos; 20 kamb&ęių 
muro riafnaš pilnai įrehgtas, 20 ka
rų muro garažas užpakaly renduo- 
amas, gera vieta, atsakąs asmuo 
padaro $150—$200 mėnesy net. Kai
na $10,000, morgičius $6,000, 5 me
tams 5%, tiktai $4000 cash tereikia.

JOHN F. WALLACE, 
32 WestRandolph St.

j, 3 karų 
$10,500.00 

. $2,800.00 
- $2,000^09

4.0.0, $5,000.00
medinis, netoli 
......... $1,100.00

Archer Avė., su 5 akrais že- 
2 karų garažas ir kiti budin- 
.......................  $4,500.00

KAZYS URNIKAS, 
4708 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis katedžius, pusryčiam kambarys, 
furnace apšildymas, garažas; 2126 
So. Turner Avenue.

BIZNIO NUOSAVYBĖ
Tinka bile' kokiam bizniui, 3121 

West. 63-^ia gatvė % bloko į 
rytus nuo ’ Kedziė^Ž aukštų plyti
nis budinkas;. krautuvė ir 6 kam
barių flatas' viršuj, štymil Šildomas 
su aliejaus Šildytuvu beismente, 2 
karų plytinis garažas. Reikia greitai 
cash, kad paterikinti įpėdinius. Til- 
na kaina $15,000—verta daug dpū- 
£iau.

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

y BARGENAS
Brighton Parke parsiduoda mūri

nis namas, 3 flatai, labai pigiai, 
prie pat Archer ir Sacramento Avė. 
Turiu farmą ant mainymo 125 ak
rai, 18 melžiamų karvių, 4 arkliai, 
visos mašinerijos, 63 mylios nuo 
Chicagos. Mairiysiu į namą. Atsišau
kite. :

L. JSIRUS
3310 »j>o. AVallace Street, 

Yards 1726.

46 BUNGALOWS, 18 DUFLAČIŲ 
ir 15 RiZNIO. NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% (mo
kėjimo, o likusius per. 15 metų iš
mokėjimais nuo valdžios Rome 
Owner’s Loan Corp., kurių mes 
esam įgalidti agentai. Taipgi dau
gelis kitų namų forklozuotų iš įvai
rių resyverių. Parduodame už la
bai numažintas kainas. Parduodam 
ir mainom farmas ant miesto 
savybių.

J. J.LIPSKI and CO., 
4018 Archer Avenue., 
Tel. Lafayette 3036. ’

liuo

BĄRGENŲ PASIRINKIMAS
2 pagyvenimų po 5 kambarius už 

$1,800; tik $500 įmokėti, 6 pagyve
nimų mūrinis už .............. $7,700

40 akrų farma su budinkais už 
tiktai ......   $1,800; tik $500 įmokėti

Daugelis kitų bargenų, visokių ir 
visur namų, lotų ir farmų lengvais 
išmokėjiiiiaiš atba mainais. Pasko
los nuo $500 iki milijono dolerių 
ant penkto nuošimčio. Insurihu na
mus, rakandus, biznius, langus, au- 
tomobilhis ir žmones nuo visokių 
nelaimių.

J. SINKUS, 
2442 \Vest 68rd Street, 

Prospect 9000.*

PARDAVIMUI
2 aukštų muro namas; 2 po 6 

kambarius — pečium šildomi. Kai
na $3,3Q0. >

Randasi Bridgeporte ant Union 
Avė. gatvės.

2 aukštų muro namas, 2 po 5 
kambarius pagyvenimai, prekė $5,500 
Randasi Brighton Parke.

2 aukštų muro namas, 2 po 6- 
kainbarįus, 1 blokas nuo Douglas 
Park, $4,506. ' ■■

M. J. KIRAS, 
3352 So. Halsted St.

Tfil. Yards 6894.

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

C. P. SUROMSK1S and CO.
6551 So. Kedzie Avenūe.

Tel. Grovehill 0306.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 80x125 Mar- 

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

Z. S. MlCKEVICE ątid GO< , 
6816 SO. Western ĄvenUe. 

Hemlock 0800.

PAUL M. SM1TH and ^COMPANY 
Real Rstate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ba
rnus, lotus, biznius ir farmas; ihŠiu- 
riname nąirius. rakandus ir aūto- 
mobilias. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arbą mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus ktei-

4631 SO. ASHLAND AVE.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

NUOSAVYBES 
RENDOS KįLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavašaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS. ’

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PALAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
priei n am os. Už pakartoji
mus duodama gera 
laida.

I I
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Traukia 15 Streikierin Teis
man Už “Sėdėjimą”

Chicagoje vakar kilo keli nauji streikai; 
taxi derybos progresuoja

Miesto teisme vakar prasidė
jo byla, iškelta 15-kai streikiė- 
rių, kurie buvo suimti už su
rengimą “sėdėjimo” streiko 
dviejose dirbtuvėse. Tie strei- 
kieriai yra iš Wilson. Jonės 
Company, 3300 Franklin boule- 
vard ir Maremont Automotive 
Parts, 1625 South Ashland avė.

Teisėjas Ilolland visus, apkal
tino nelegaliu “pasisavinimu” 
svetimo turto, ir nelegaliu pi- 
kietavimu. /

Kai paaiškėjo, kad vieni 
s<treikieriai nori džiur-ės, o kiti 
neturi advokato, teisėjas pa
skyrė balandžio 8 ir 9 d. se
kančioms bylos sesijoms.

Vakar Chicagoje kilo trys 
nauji streikai. Vienas iš jų bu
vo skubiai likviduotas.

Sustreikavo WPA Theatre 
Project darbininkai, Western 
Union telegramų išnešiotojai ir 
Louis Bierfield Company stik
lo darbininkai.

WPA dailininkai sustreikavo 
reikalaudami $2.25 i valandą. 
Dabar jie gauna $1.50. Per mė
nesį tegali uždirbti $94.

Western Union berniukai iš
ėjo į> streiką, protestuodami 
prieš algų kapojimus. Jie sako, 
kad pirmiau gaudavo iki $15.60 
i savaitę, bet dabar gauna tik

$12. Streikas buvo likviduotas 
su policijos pagalba.

Bierfield Co., 220 W. Supe- 
rior street, darbininkai reikalau
ja algų pakėlimo. Streiką pa
skelbė Glass', Warehouse and 
Paint ITandlers union. •

Vakar darbus pametė 12 šo
kėjų State-Lake teatre. Jos ne- 
pasekmingai derėjosi su savi
ninkais per kelias savaites, rei
kalaudamos algų pakėlimo.

Po vienos dienos streiko, 
25,000 Illinois angliakasiai šian
dien yra pasirengę grįžti į dar
bą. (Smulkmenų apie anglių 
streiką žiūrėk pirmam pusla
pyje).

Taxi šoferių unija, Midwest 
Taxi Drivers Union ir Yellow 
ir Checker taxi bendrovės va
kar paskelbė, kad susitaikė se
kamais punktais:

šoferiai, ištarnavę metus, 
gaus savaitės apmokamas ato
stogas; šoferiai ištarnavę tris 
metus gaus dvi savaites, jie 
dirbs šešias valandas į dieną ir 
šešias dienas į savaitę.

Derybos algų, gazolino ir ki
tais klausimais prasidės pirma
dieni. >

■......................■

Elena Betėnienė-Ru 
ssell Nori Nusikraty

ti Vieno Vyro
Bus teisiama už daugvyrystę 

—— j • ' •. ••
Jauna moteriške Elena Betė- 

nas-Russell užvedė bylą Circuit 
teisme prašydama atpalaidoti ją 
nuo antrojo vyro, dailininko 
Grant C. Russell.

Ji pagarsėjo prieš kelias die
nas, patekusi bėdon dėl savo 
dviejų vyrų. Pasirodė, kad die
ną ji gyveno su vienu vyru, 
naktį su kitu.

Ji netrukus bus teisiama už 
daugvyrystę. ' . J

Betėnienė savo skunde sako, 
kad ji ištekėjo už Mykolo Be
tono, virėjo, 1934 metais. Bet 
šių metų vasario 26 d., būda
ma po įtaka degtinės, vaistų ir 
susinervavusi” ji neapsižiurėjo 
'ir ištekėjo už dailininko Rus
sell.

Antrojo 'vyro nebenori.

Nepamrškite senų 
draugų

Dėl ligos ir nedarbo priverstas 
eiti į prieglaudą

Oak Forest senelių prieglau
doje randasi ir Justinas An- 
drunas. Tai roselandiečiams ir 
bendrai chicagiečiams žinomas, 
buvęs Socialistų Sąjungos se
kretorius.

Nuo savo idėjos draugų ne
siskiria jis ir dabar. Uoliai se
ka Naujienas, Keleivį ir Nau

jąją Gadynę. Jis nėra ir sė- 
nas, tik liga ir nedarbas jį ver- 
ČOv prieglaudoje būti, štai kaip 
tąi atsitiko. '

širdies padidėjimas
Per , kurį Įąiką jis sirgo. Pa

skui, pagijęs nuėjo r į dirbtu
vę darbo, bet, gydytojui sura
dus, kad jo širdis dvigubai pa
didėjusi, darbo nęgavo*. liet, 
man patariant, jis vis dar pra
šė boso priimti. Tada bosas 
jam ir pasiūlė* vienintelę pa
galbą — prieglaudą.

Ir taip, tad, išdirbus penkio- 
liką metų vienoj dirbtuvėj, su
sirgus teko į prieglaudą eiti. 
Jei kas lankytumėt kun. Moc
kų ir Lachavičįų, nepamirški
te aplankyti ir; Ąndruno.

A. Maziliauskas.

Trys Šimtai Milionų 
Dolerį

Turtuoliai perlijle pinigus j ki- 
tus miestus;* kaįtf išvengti 
personai tax asesmentų,

s Chicągos bankai raportavo, 
kad prieš balandžio 1 d. iš. Chi- 
cagos “pabėgo” apie trys šim
tai milionų <fdolef|^į>
< Turtuoliai ištrauko tuos pini
gus iš viętQS^^|jęį'ir depozi- 
tavo jtiošįWii;udWįJ«įęstuose, 
kad išvengti persoii®tąx: ases- 
mentų. r? į

Bet,' bhnkai nenusigaįidę. Jie 
sako, kad kaip skubiai tie pini
gai “pabėgo”, taip greitai jie 
“sugrįžta” kai',' praeina perso
nai property taksų asesmentų 
terminas.

Antradienį Rinkiniai 
Cicero j ir Kituose

Priemiesčiuose
Cicero rinks trustee, magistra

tą, teisėjus, “kdnštebelius” ir 
knygyno tarybos narius.

Cicero, šešiuose kituose prie
miesčiuose ir 30-tyje valsčių 
(townships) antradienį J įvyks 
rinkimai.

Cicero gyventojai rinks vieną 
trustee, vieną policijos magist
ratą, penkis taikos teisėjus, 
penkis “konštebelius” ir du na
rius į knygyno tarybą.

. Rinkimai įvyks ir sekamuose 
. priemiesčiuose- ir valsčiuose: 
Oak Park, Berwyn, Evanston, 
Winnėtka, Glenęoe, Evanston, 
Barrington, Eik Grove, Hano- 
ver, Maine, Ncw Trier, Niles, 
Northfield, Palatine, Shaum- 
berg, Wheeling Worth, Cąlu- 
met, Bloom, Thornton, Palos, 
Orland, Bremen ir Rich.

O’Hara Veda Šiau
dinius Balsavimus 
Teismo Reformų 

Klausimu
'Kalbės už prezidentą Roosevel- 

tą iš stoties WCFL

žymus unijų advokatas Bar- 
ratt O’Hara veda šiaudinius 
'balsavimus, tikslu patirti ką 
žmones mano apie prezidento 
Roosevelto siūlomą reformą 
perorganizuoti aukščiausĮ teis
mą.

“ b * I k i s Sutriuškino
Mara kalba kas pirmadienį, tre
čiadienį ir penktadienį vakarą? 
9:30 P. M, . I

Balsuoti galima sekamai: 
'ant popierio sklypuko reikia už
rašyti žodį '“Yes” arba “No”J 
įdėti į voką ir pasiųsti Barratt 
O’Hara, c/o W.C.F.L., 666 
•Lake Shore Drive, Chicago.

Balsavimų rezultatai yra 
skelbiami per stotį.

O’Hara vienu laiku buvo 
Illinois valstijos vice-guberna- 
toriu‘3.

• ■ (Sp) •

Vėl Operuoja Pri
verstinos Automobi
lių Inspekcijos Stotis

Savininkai, kurie neatiduos au
tomobilių inspekcijai bus bau
džiami.

Šią savaitę Chicagoje atsida
rė kelios stotys, kur daroma 
keleivinių ir prekinių automo
bilių inspekcija.

Kiekvienas savininkas turi 
atiduoti savo automobilį in
spekcijai, kad gauti tam tikrą 
paliudymą. Kas be tokio paliu
dymo važinės, tas bus baudžia
mas.

Dvi stotys randasi Calumet 
Parke, dvi prie Lavvrence ir 
Wilson avenuc, dvi Humboldt 
Parke, - viena prie 1805 Mo- 
hawk avė., ir viena prie 22-os 
ir Calumot avenue.

Galvą 5 Metų Mar- 
ųuetteparkiečiui

Žuvo beiaizdamas kieme su 
savo draugais.

MARQUETTE PARK — 5 
melų berniukas Lavvrence 
Yara Jr., vakar žuvo tragin- 
gai, bežaizdamas savo tėvų 
namų kieme su buriu drau
gų-

Ant berniuko galvos užkri
to 400 svarų geležinis balkis 
ir ją sutriuškino į šmotukus. 
Isterijos apimti tėvai bandė 
berniuką gelbėti, bet jau buvo 
vėlu. Jis mirė ant vietos.

Nelaimė ivvko ties 3321 \V. 
63rd place.

Du Nauji Kunigai
Šįryt Chicągos kardinolas 

įšventins į kunigus 35 klcri- 
kus. Tarp jų yra du lietuviai, 
Stanislovas C. Gaucius ir Jo
nas P- Stankevičius. Gaucius 
paskirtas į šv. Kazimiero pa
rapiją, Chicago Heights, o 
Senkevičius į šv. Antano pa
rapiją Chicagoj.

$200 Už Žmonos 
Įkandimą

Anthony Patovano, 3342 
W. Harrison si., taip smarkiai 
supyko kai žmona jo nepa
klausė, kad jai įkando į koją.

Miesto teisėjas Ilolland pri
teisė jį sumokėti $200 pabau
dos ir kaštus.

v

Eleveiterių Traukinių Nelaime Chicagoj — Ispanijos Lojalistai Laimi
■ ’ ; . - - - - ■ ■ ■ —

PARTLY
W00DEN 
COACH

STEEL
COACH

SEKASI LOJALISTAMS — Ispanijos sukilėlių būre
lis traukiasi iš mažo miestelio, neatsilaikydamas prieš 
lojalislus, kurie laimėjo kelis paskutinius mūšius.

SUIMTAS Už VAGYS^TES— John Robb, buvęs 
kumštininkas suimtas už vagystes. Vienu laiku bu
vo uždirbęs apie $100,000 iš kumštynių, bet daljar 
vagiliauna pragyvenimui. Kairėj cigaretų dėžutė, ku
rią Robb naudojo už revol-verį.

‘ŠAUDĖ Į DU ZUIKIUS’ 
— Čigonė Auna Bimbo, 
Chicągos teisme rodokaip 
burią ateitį. Ji atsidūrė 
teisme nes burdama kartu 
ištuštindavo savo klientų 
kišenius.

Naujienų-Tribune Photo

SUŽEISTI NELAIMĖJE — Prie 18 ir State gatvių stoties užvakar naktį susi
dūrė du eleveiterio traukiniai. 6 žmonės buvo užeisti. Užpakalinis medinis trauki
nys įvažiavo į priešakinį plieninį traukinį, kai tasai staigiai sustojo, kad konduk
torius galėtų suteikti pagalbą sergančiam berniukui.

J. V. KRANTŲ APSAUGAI — 151 tonų, 70 pėdų ii-, 
gio kanuolę, kuri bus įrengta, prie Sąn Francisco saugo
jimui Ramiojo Vandenyno (Pacifiko) krantų.

Naujienų-Acme Photo

Naujienų-Acme Photo

Z •%>
» » »»

16 RATŲ — kanuolė yrą tokia sunki, kad ją pave
žti inžinieriai turėjo aprūpinti Užpakalinį vežimą su Še
šiolika ratų. Kamiolės kulkos bus 16 colių apskritump. 
ir turės kelių mylių aplinkratį.

BANDĖ NUSIŽUDYTI— 
Harry, Tarvos, chicagietis, 
kuris bandė nusižudyti* 
Įšoko į Chicągos upę, bet 
buvo išgriebtas.

ž M O G ž U DŽIO DAR 
NESUĖMĖ — New Yorko 
(lietuvaitės?) gražuolės 
Veronica Gedeon žmogžu
džio policijai nepasiseke i 
suimti. Areštuotas jos tė
vas, bet abejojama ar jis 
kaltas.

f
I FLORIDĄ 

—Chicagietė DorothyWaI- 
lace, kuri iškeliavo į Flo
ridą -dviračiu. Ten bus 
bal. 15. Keliaus 75-80 my
lių į dieną.
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PIRM UTINIS PROJEKI’AS SIMANO 
DAUKANTO PAMINKLUI

Veda MIKAS ŠILEIKIS

16-ta Metinė Akvarelės Paveikslų Paroda 
Art institute

Parodoj dalyvauja 17-k o s 
tautų menininkai
I ........ r . ...r

Prieš sukaitę laiko Art In
stitute atsidarė 16-»ta mėtine 
akvarelės paveikslų paroda, 
sudaryta iš 17-kos tautij dai
lininkų, kurie (reprezentuoja 
savo krašto dailę, šita paroda 
yra tradicinė akvarelės 
viekslų paroda, įvykstanti 
metai. Paroda dar tęsis 
gegužės 16 d.

Parodon sutalpinta . virš 
penkių šimtų įvairaus didu
mo paveikslų. Skulptūros ši
toj parodoj nėra.

pa
kas 
iki

Kapitalinę premiją, $600, lai
mėjo amerikietis iš ,New Me- 
xico, Peter Hurd, už portre
tą, pavadintą “EI Mocho”. An
trą premiją, $400, gavo irgi 
amerikietis ' Vilmos Novak 
(vengrų kilmės), už paveiks
lą “Galvijų Turgus”. Trečią 
premiją, $100, laimęjo jaunuo
lis William Hollingsworth iš 
Jackson, Miss.

Paveikslas, už kurį buvo 
duota pirmoji premija, nega
lima sakyti, kad jis butų ge
resnis už kitus. Jis turi tam 
tikras vertybes, kaipo geras 
piešinys su mažat-epalvų, bet 
tam paveiksle.^umgius išvaiz- ; 
da, tai tiesiog žiaurus tipiškas 
meksikonas, žiūrįs iš paniūrų 
ant galvos užsimaukęs didelę 
vakariečių kepurę.

Novako paveikslas, už kurį 
buvo paskirta antroji premi
ja, gan malonus spalvomis ir 
turi europietiško kermošiaus 
reprezentaciją.

Užsienių skyriai.
Vokiečių skyrių dominuoja 

Emil Nolde su savo keturiais 
portretais. Trys garsus meksi
kiečiai: Diego Rivera, Orozco 
ir Covarrubias (galerija 59), 
šį kartą pasirodė ne taip ge
rai kaip anais metais, ypatin
gai Rivera su savo garsių 
amerikiečių karikatūromis. Is
panas Pablo Picasso šitoj pa
rodoj turi net 15 eksponatų, > 
kaipo užkviestas eksibitorius, 
tačiau jo dailė didžiumoje ab
straktiška ir kraštutiniai ku- 
bistiška, kas publikai yra ne
beįdomu ir, gal būt, nesu
prantama.

Amerikiečių skyrius.
Amerikiečiai dailininkai ne 

tik eksponatų skaičium, kurių 
jie turi virš keturių šimtų, 
bet ir dailės kokybe šiemet 
užima pirmą vietą. Trys ame
rikiečiai ir . premijomis buvo 
apdovanoti. Jie ir technikoje 
vadovauja. Kai kurie jų įvedė 
madon naują būdą kombi
nuodami aliejaus dažus su ak
varele ir taip vadinamą 
“gouache” mikstūrą su švini
ne spalva. Garsaus new yor- 
kiečio, Leon Kroli, du land- 
šaftai piešti aliejiniais dažais 
ant “smėliuotos” popieros, tie
siog žavėja savo švelniais to
nais ir daro labai gerą natū
ralumo efektą. L. Kroll’o šitie 
du paveikslai, kaip ir papras
tai, jo darbai primena kažko
kį tai poetiškumo ir fantazi
jos pajautimą. Abudu jo ku
riniai, yra pavasario vaizdai.

Kitas labai gražus ir geras 
amerikiečio, Edy Lebrand, di
dokas paveikslas, perstata 
kažkokios tai bažnyčios vidų. 
(KaL No, 21) , pieštas tamsiai

rausvomis spalvomis, su la
bai švelniais tonais, darąs Įs
pūdį lyg prietemos, kur vos 
tik permatomos figūros tenai 
niukso. '

Reikia atkreipti dėmesį ir į 
NVillard Sheets. Du dideli jo 
landšaftai (abudu su arkliais 

■—vienas baltas, o antras bė
ras) labai puikus: gera kom
pozicija, gražus linijų ritmas 
ir gerai išlaikytas masių bei 
tonų balansas. Tame pačiame 
“garbės kambaryje” randasi 
dar vienos Ann Blackman po
ra labai gerų landšaftų.

Nežinia, kodėl net 
lerija buvo paskirta 
Lauderback’ui, kurio 
kas menas” nelabai 
kas. Spalvos ir tos 
niškai palšos ir šiaip 
mus paveikslai, 
net 25.

Kas kita, kai 
liam Cotton ir

■

kuriu

visa ga
vi en am 

“satyriš- 
satyriš- 

monoto- 
neįdo- 

jis turi

įeini
Grant

į Wil- 
Wood

pusę. William Cotton, naujai 
iškilęs amerikietis karikatū
ristas. Jis turi išstatęs 27 pas
telės karikatūras įvairių A- 
merikos garsenybių karikatu- 
ras-portretus. čia randame 
P'-nią Rooseveltienę, su perdė
ta šypsą, vjce-prez. Garnerį, 
senatorių B.orah, gen. Dawes, 
Einstein, pasišiaušusia galva, 
bu v. Anglijos karalių Edvar
dą VIII, Eugene O’Neill, sek
retorių Hull, Bernardą Shaw 
ir kitus.

Grant Wood šį kartą prave
dė naują techniką portreturo- 
je. Keletas jo portretų, pieštų 
monochromatiniu budu, labai 
įdomus ir gerai padaryti. Kiek
vienas norėtų turėti tokį 
tretą, kuris tiesiog akimis 
įdo žiūrėtoją.

Bendras įspūdis.
Dėl vietos stokos negalima 

smulkiau aprašyti šitos dide
lės ir įdomios parodos. Tik rei
kia pasakyti, kad amerikiečiai, 
kai kurie jaunesnieji dailinin
kai, kuriuos jau paminėjau, 
įneša daugiau jaunystės ug
nies, nustelbdami savo laiku 
paskilbusį ispanų kubizmo pio
nierių, Pablo Picasso, savo pa
traukiančiu gyvumu ir švelnia, 
malonia technika nenutoldami 
nuo realizmo.

por- 
gau-

Demokratiškoji Urugvajaus Spauda Smar
kiai Kritikuoja Stalino Politiką

(.Musų Urugvajaus korespondento) 
f ■ . <

Skulptoriui V. Grybui par- 
gryžus iš užsienių j Lietuvą, 
jojo pirmutinis darbas buvo 
paruošti iškilmingą projektą, 
Simano Daukanto paminklui, 
Papilės miesteliui, kur Lietu
vos istorikas yra palaidotas. 
Viršuje Simano Daukanto sta
tula ir kitos ^figūros visos 
buvo projektuojamos bronzai. 
Panaipklasį ‘ devynių 4 > nąetrų 
aukščio. Kiek čia j grožio, me
niškos sielos, gilios reikšmės

—tai būt graži pažiba am
žiams. Ir gaila, kad dėl tru
kumo lėšų ?tas stipriai, meniš
kas kūrinys nebuvo galima 
realizuoti. Užtai paminklo 
komitetas, už tą darbą, skulp
toriui, V. . Grybui> primokėjo 
2,000 litų, o' skulptorius patie
kė kitą projektą tik su Sima
no Daukanto bronzine statula 
viršuje, kuris ir buvo reali-, 
zuotdš. ' ’'’7'

—Chicagietis.

Rytoj Liet. Meniniu 
kų Susirinkimas

Rytoj, baj. 4 d. kai 2:00 vai. 
po piet, įvyksta Lietuvių Me
nininkų Kliubo susirinkimas 
adresu 5657 So. Sangamon St. 
(V. Beliajaus bute).

Visi kliubo nariai kviečiami 
dalyvauti. Bus sprendimas pa
veikslo išlaimėįimui.

j j. - V-ba.

Garfield Parke Vald
žios meno darbų 

paroda

diktatūra turi daugybę visai pa
našių elementų: varu varoma 
kolektyvistinė doktrina, viena 
kitų nepakenčianti ir bet. kokią 
kritiką atmetanti siaura val
dančioji sekta, vienas sau lygių 
nepakenčiąs, “viską teisingai” 
darąs, vadas ir ideologas. Viso
se čia suminėtose valstybėse y- 
ra vadų ir valdančiųjų sektų 
visai analogiškas kultas ir “va
do principas.” Stalinistų Rusi
joje nuolat yra garbinamas ir 
sveikinamas “naš velikij vožd 
Stalin i komunističeskaja parti
ja.” Pirmiausia sveikinama Sta
linas, o paskui tik partija, ku
ri neišvengiamai yra vadintina 
Stalino sekta, ką dar patvirtina 
ir jos narių negausingumas. 
Fašistinėje Italijoje visi verčia
mi garbinti Duče Mussolinį ir 
“camisa negrą.” Nacionalsocia
listinėje Vokietijoje yra Fueh- 
rer Hitlcr ir “braune Hemde.”

Visose čia ‘suminėtose valsty
bėse nėra jokios atskiro indivi
do kūrybinės laisvės. Net filo
sofija, dailioji literatūra ir me
nas turi prisitaikinti diktatū
rai. Visuose tuose kraštuose y- 
ra pabrėžiama valstybės visa
galybė ir jos kultas. Taipgi ten 
yra aukščiausio laipsnio pasie
kęs naikinančio ginklo kultas. 
Tenai jau net ir maži vaikai y- 
ra pratinami melstis durtuvui 
bei kulkosvaidžiui, ypač Itali
joj ir Vokietijoj. Stalinistinė j e 
Rusi jo j e šiandien matome ęmur- 

nizmą, matome net cariško mi- 
litarizmo reiškinius — “raudo
nųjų” kazokų organizavimą, 
kuriais Nikalojus II-sis žiauriai 
malšindavo liaudies sukilimus.

Bendrai imant, paroda daro 
gerą įspūdį. Į dailininkus im
ponuoja priduodama inspiraci
jos ir energijos paakstinimą. 
Paprasti spektatoriai irgi ran
da sau įdomių ir tikrai, paten
kinančių daiktų šitame skait
lingame įvairiausių subjektų 
mišinyje.

Kiekvienam mėgstančiam dai
lę, patartina šią parodą aplan
kyti, o nebusite apsivylę. Be 
to, Dailės Muziejus turi daug 
kitų paveikslų ir skulptūros, 
kurių vertė siekia $75,000,000. 
Juos galima pamatyti. Kartą 
Oficialis Dailės Muziejaus lek
torius, Dudley Crafts Watson, 
pasakė: “šitie meno turtai yrą 

! j ūsų. Kai jus aplankysite mu
ziejų, pasiimkite z juos namo 
savo mintyse ir širdyse, bet ne 

.rankose/
Įžanga muziejun nemokama 

šiomis dienomis: šeštadienį, 
, Sekmadienį ir trečiadienį. Ki

tom dienom — 25c.

98 metų senų fotografi
jų rinkinio paroda I

New Yorke, The Musėum 
of Modern Art, iki balandžio 
18 d. tęsis fotografijų rinkinio 
paroda. Paroda yta sudaryta 
iš Amerikos ir Europos įvai
riausių fotografijų rinkinio, 
pradedant nuo 1839 metų, 
(veik nuo to laikų, kai foto
grafija buvo išrasta) ir šių 
dienų modernųjį fotografija.

Paroda buvo 'surengta pa-

Garfield Parko Administfa- 
tion trobesyj, 100 N. Central 
Park avė., (namas su? paauk
suota bone) dabar yra išstaty
ta didelė' valdžios meno darbų 
paroda) Angliškai vadinasi U. 
S. Treasury Art 
Parodo n išstatyta
projekto dailininkų 
tokie darbai, kurie 
ti per konkursus, 
architektūrinio 
ratyvė tapyba 
što, mokyklų ir. k. sienų deko- 
.racijų pavyzdžiai.

Parpda tęsis iki balandžio 
15 d.

Įžanga dykai.

Exhibition. 
ne WPA 

darbai, bet 
buvo atlik- 
Daugiausia 

styliaus deko- 
- knygynų, pa-

............ . .........—

New Yorko medikai tu
rės dailės; parodą

10-ta metinė medicinos dak
tarų dailės darbų paroda įvyks
balandžio 3 ir tęsis iki balan- 

minėj'imui (fotografijos šimt
mečio sukaktuvių ir pažymė
jimui šitoj srityje mechaniš
kos dailės pažangos. \ y

Mirė L. Earle Rowe
Vasario 17 d. mirė L. Earle 

<Rowe, direktorius Providence, 
Rhode Išland Dailės Muziejaus 
ir mokyklos. Velionis buvo 55 
metų amžiaus. Jis buvo plačiai 
žinomas kaipo pedagogas ir ar- 
.cheologas. Savo laiku jis buvo 
asistentų egyptologijos sky
riuje Bostono Dailės Muzieju
je. Taipgi jis, buyo fakulteto 
narys Massachusetts Institute 
of Technology ir, 1912 metais, 
dirbo su Harvardu universite
to ekspedicija Egypte.

Velionis buvo gimęs Provi
dence, R. I. 1882 m. Mokslus 
ėjo Brown universitete, vėliau? 
studijavo Atėnuose, Graikijoj 
tyrinėdamas senovės graikų 
meną,1

džio 17 d. Tą parodą rengia 
ne tik New Yorko, bet ir vi
sos Amerikos medicinos dak
tarai, kurie yra mokįnęsi dai
lės arba, apart savo profesijos, 
besimokiną. Parodoj gali daly
vauti tiktai medicinos dakta
rai. Paroda atsidarys Medici
nos Akademijos* rūmuose, New 
Yorke.

Medikų -— dailės ir bendrai 
meno mėgėjų — organizacija 
pavadinta: z New York Physi- 
cians Art Club.

Kliubo sekretorius yra Dr. 
L. C. Sėhroeder, 50 East 72nd 
St., New York City.

Goodmano Teatras 
praneša, kad— 

pirmadienį, balandžio 19 d. 
pradės vaidinti Phillip Barry 
veikalą “Hotel Universe”. * ket
virtadieniais po pįe"t kai 2:30 

busval., kaip ir paprastai,
/matines”* •

Sušaudžius Maskvoje 13 ko
munistų, visa-ąntifašistinė Uru
gvajaus spauda smarkiai kriti
kuoja Rusijos vidaus politiką, 
nurodydama, kad niekas kitas, 
o tik Sta’inas savo despotizmu 
išauginęs prieš save skaitlingą 
opoziciją pačioje Rusijos ko
munistų partijoje Rusijos teri
torijoj. Demokratai, socialistai 
ir anarchistai, pasiremdami is
toriniais faktais įrodo, kad des
potiškas režimas pačių darbi* 
ninku tarpe jokiu budu'neuž
tikrinsiąs Sovietų Rusijos egzis
tavimą. Kruvinomis priemonė
mis, opozicijos žmonijos istori
jas eigoje niekas neišaiškinę, 
neišaiškinsiąs jos ir Stalinas. 
Viską, ką despotizmas iki šiol 
yra davęs, tai kerštą. Jei kil
siąs karas Europoje, tai tasai 
kerštas neabejotinai suduosiąs 
skaudų smūgį ne vien Stalinui, 
kaipo priešakiniam Rusijos po
litikos asmeniui, bet ir visai da
bartinei Rusijos struktūrai. •

Į Stalino šalininkų - propa
gandistų įrodinėjimus, buk su
šaudytieji buvę trockistai, o ne 
stalinis tai, — demokratai, so
cialistai ir anarchistai trenkia 
stipriai motyvuotais ir vaiz- 
džiais žodžiais:

—Čekoslovakijoj, Jųngt. Am. 
Valstybėse ir kitose demokra
tiškose valstybėse taipgi yra 
trockistų, socialistų, anarchistų, 
lygiai kaip ir stalinistų, bet jų 
niekas ten. nešaudo. Savo- poli- 
tinius ir asmeniškus'priešus į- 
kriminuoja ir sušaudo visur, 
kur tik yra paneigtos1 pilietinės 
ir politinės gyventojų teisės. 
Hitleris, norėdamas atsikratyti 
savo konkurentų, suruošė šlei- 
keriadą, nors jie nebuvo joki 
marksistai, lygiai kaip kad ne
buvo Maskvoj davar sušaudy
tieji — fašistais. Bet ar fašiz
mo pr'aktikuoja’mas barbarizmas 
turėtų būti pavyzdžiu stalinis- 
tams, šaukiantiems bendran 
frontan prieš fašizmą, kai pas 
juos pačius to fronto visai nė
ra, nors fašizmo požymių Ru
sijoj netrūksta?! Pirmiausiai 
reiktų sudaryti liaudies frontą 
pačioje Rusijoje, — sako anti
fašistinė Urugvajaus spauda.

—Laisvė yra pagrindinė tau
tų vienybės ir progreso-sąlyga, 
—sako buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas, Ucof. T. G. Masary- 
kas. '
Ar yra laisves Sov. Rusijoj, 

Italijoj ir Vokietijoj?
Iš pradžios atrodo, kad tai 

tik grynas paradoksas tvirtin
ti, jog esmėje arba pakrinde 
stalinizmas ir fašizmas yra tas 
pats dalykas, kad šiek tįek ski
riesi tik forma ir spalva, o ne 
turinys. Bet, žiūrėkite, objek
tyviai pažvelgus į tuos bendrus 
požymius, kurie žymi staliniz
mą ir fašizmą, aiškiai matome: 
Vieno asmens diktatūra' yra 
stalinistinė j Rusijoj, Vieno as
mens ‘ diktatūra yra fašistinėje Į biau ir labiau įsigali valdančių

jų nuožiūros dėsniai. Vis labiau 
ir labiau išplaukia aikštėn silp
nesniųjų paniekinimo kategori
ja. Idealus, laisvę ir teisėtumą 
mylintis žmogus niekad nebus 
fašistu bei stalinistų. Tai dary
ti nepavelys jam* sąžinė, jei ša
lia jos turės dar ir smegenų...

Kodėl egzistuoja dikta
tūros?

Mes jau matėme, kad dikta
tūros vysto barbarizmą. Bet 
kas remia diktatūras? Fašisti
nes diktatūras remia moraliai 
susmukęs stambus kapitaliz
mas, o Stalino diktatūrą — ne-

Italijoje. Vieno asmens diktatū
ra yra nacionalistinėje Vokieti
joje. Kiekviena čia’ suminėtą

Paskaita apie Romų ir 
jos meną

Balandžio 8 d. (ketvirtadie
nio vakare kai 6:30 vai.) Dai
lės Muziejaus Fullerton Hali 
salėje įvyksta įdomi paskaita 
apie Romos dailę — architek
tūrą, skulptūrą, tapybą, etc.

Paskaita bus iliustruota pa
veikslais. Skaitys populiari pre
legentę p-lė Helen Parker. Įžan
ga dykai.

■ 7.■ 4 ‘.V>. ;

kultūringa, politiškai fanatiška 
akla masė, kuri lengvai duoda
si pakreipiama vienon ar kiton 
pusėn. Išmintingose ir sąžinin
gose rankose ji gali būti didelė 
fizinė gerbūvio statomoji jėga, 
tačiau jai patekus į despoto ran 
kas ir tokiam vadui aklai atsi
davus, toji masė greitai gali pa
ti sprogti, sykiu susprogdinda
ma ir jos dievinamąją diktatū
rą, kuri juk turi visus, net ir 
mažiausių atskirų piliečių rei
kalus “aprūpinti.” Nes ji vie
naip kerpama ir viena unifor
ma apvilkta, aklai sudrausmin
ta ir individualiniai išbuklinta 
—padaryta ištikrųjų tik fizinės 
jėgos masė be dvasios, be sava
rankiškumo ir be nuoširdaus 
draugiškumo.

Menkystos sveikina žmo
gaus menkystą

Prieš savo akis turiu Urugva
jaus komunistų stalinistų par
tijos dvisavaitinį (anksčiau bu
vo dieninis) organą “Justicia” 
be justicijos. Jos laidoje iš bal. 
11, 1937 dar kartą smerkiami 
Maskvoj sušaudytieji, vadinami 
trockistais, ir už šį “žygį,” kaip 
ir už visus kitus, entuziastiš
kai sveikinamas Stalinas. Po jo 
didžiuliu paveikslų padėtas ši
toks prierašas:

—Sušaudžius fašizmo agen
tus - trockistus Maskvoje, kar
štai ir entuziastiškai sveikina
me geniališką socializmo kūrėją 
ir pasaulinio proletariato vie
nybės giją, draugą Juozą Sta-

SgSj sus enemi^os ata-
carr co ei fuego” (kuris savo 
priešininkus ‘atakuoja su ugni
mi) !

Ką jus, skaitytojai, j tą pa
sakysite? Ar gi teisinga bend
ra, išskiriant socialistus, anar
chistus ir komunistus skloki- 
ninkus, nuomonė, kad Stalino 
vedamas komunizmas ir fašiz
mas, kaip politinė, socialinė, e- 
konominė bei filosofinė dokt 
rina, yra vienas su kitu jflkiu 
budu nesutaikomi? Ar teisingai 
sakoma, kad tai ugnis ir van-

Skirtumas tarp stalinizmo 
ir fašizmo

Tarp stalinizmo ir fašizmo 
tėra tik vienas vienintelis skir
tumas — tai tarptautinių san
tykių plotmėje. Stalinizmas yra 
universalesnis už fašizmą. v Jis 
nori visą pasaulį užkariauti a-
gįtacijos keliu ir tada palaidoti duo, kirvis ir akmuo? Ar jums 
visus stalinizmo priešininkus, iš 
kairės ir “dešinės”!... Tuo tar
pu fašizmas yra aiškiai imperia
listinis. Jis nori visą pasaulį 
užkariauti, bet tik vienos tau
tos, vienos valstybės labui, ki
tas tautas pavergdamas arba vi
sai išnaikindamas. Stalinizmas 
kitas tautas nevergia ir nenai
kina, bet tik vergia ir naikina 
socialistus, buvusius stalinistus, 
anarchistus, demokratus, kata
likus ir visą eilę kitų staliniz
mui priešingų srovių žmones.
' Diktatoriai pripažįsta tik vie
ną tiesą. Tai fizinė jėga. Jėga 
turi kurti teisę ir moralę. To
dėl šiandien matome didžiausią 
pakrikimą teisės ir teisinių san
tykių plotmėje. Ne tik'tarptau
tinė teisė šiandien visai nyks
ta, iškeldama vieną vienintelę 
fašistinės jėgos normą, bet ir 
viešosios teisės srityje vis la-

tebeatrodo dar, kad moralė?, 
teises, teiginių ir piliečių tar
pusavio santykių reguliavimo 
plotmėje — didžiausias slaliniš- 
ko komunizmo priešas yra fa
šizmas ir atvirkščiai? Ar jus, 
eiliniai Stalino šalininkai kada 
nors apie tai pagalvojote?
Aš esu taip pat proletaras, te

turiu tik kepurę ir marškinius, 
bet su žemaitišku pasiryžimų 
sekdamas klasių kovos istoriją 
ir atviromis akimis žiūrėdamas 
į dabartinę Rusijos vidaus poli
tiką ir jos varomą propagandą 
užsieniuose, noroms nenoroms 
vis labiau patiriu, kad staliniz: 
mas jokiu budu nėra 
mas bei komunizmas, 
dekoracija, nutepta 
spalva,— propaganda.
žodžiai be realių darbų, tai są
moningas apgaudinėjimas, ne
žiūrint, kas juos ištaria bei pa
mėgdžioja. Dar kartą pabrėžiu, 
kad Rusijoje šiandien matome 
augantį patriotizmu nacionaliz
mą, matome terorą ir kazokus. 
Stalino tvirtinama, kad visa tai 
tarnauja proletariato naudai, gi 
fašizmo šalininkai sako
tos labui. Gi tikrenybėje, tau
tos nėra be proletariato, o pro
letariato be tautos. Stalinizmo 
ir fašizmo kalami kandalai ir 
šūkis “na štiky” visą amžių, 
kaipo teisinė priemonė tautos 
bei proletariato gerbūvio kūri
mui, galvojančius darbininkus 
vis labiau įsąmoniną, kad tarp 
abiejų filosofinis skirtumas yra

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)

sociali z- 
Tai tik 
raudona 
Bet juk

tau-
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THE W0KLD AT 
A GLANCE

; by Dr. E. G. Peters

The Ravenous Wolf of Fascigm

Hitler’s Guilty C^ęi^i|ce

The Ravenous Wolf of 
Fascism

The rąvenou^ wolf of Italiąn 
fascism shed his sheęp’s clothJ 
ing when he receųtly mąss- 
aered thoųsąnds of unarmed 
Ethiopians. l’hoųgh he com- 
mitted that mopštroųs deed 
ostensibly to avenge? an at
tempt on the life of Viceroy 
Graziani, U buęe slaų^htered 
those innoęents in acčordąnce 
with the basic polįcy of hi? 
dietatorship. For fascism rests 
on lying propaganda and the 
ifon fist.

Posing as a gentįę ląmb, 
Mussolini’s Ipib couppąnd ių 
Addis Ababa promised npt to 
harm the 70Q refugeęs ip the 
compound; of the American em- 
bassy, if our acting miųister, 
Vari Engert, would movė them 
outside. Būt no sooner were 
those helpless men, women, 
and children outside thąn Į1 
Duče thręw off the disguise 
of his sheep’s clothįng and re- 
vealęd his true sekf — a ra
venous wolf. His Blackshįrts 
made short work of the 700 
lyred, to their fąte by the falše 
promisc of Italy’s dįctator. 

( Likę most bullies, IVjųssolini 
and, his Blackshįrts shovv a 
yellow streak before a strong 
nation; būt these destroyers 
of freedom are roaring lions 
of irresistible courage yyhen 
facing helpless refųgees.

That dastardly mass-mUrder 
deserves the sharpes*- eondetų- 
nation of the civiliztd worM. 
Bi.’j that massacre rnayj db 
good by tearihg the disguise 
from the face of Itąly’s bloody 
dietator. 
showed ' 1 • ■ . ’Ą f t } i
peoples what to expect from 
tašei s t vvar lords.

submarginal farmers of the 
Middle West and the unskilled 
workers of our great čities.

TheSė lower economic groups 
marry when. or, bęfore they 
have finishęd the grade ąfhool. 
Then, not, knowing. how to 

“let 
nature take- its course,” and 

and. educate them. The more 
edi/cated classes, on the other 
hand, marry later or not at 
all. After that, "by bračticing 
birth control, they limit their 
children tp thė' riumber they 
can put through high school 
and. even through cpllegę.
' Siich a birth rate reyeals a 

topsy-turvy gituatjon. For 
those classes who shoulcl have 
I 
AvhiU those groups with 
fntellįgence and, ėnergy, with 
lęss abihty properly to sup- 
port and. bring (ip children, 
have the most/Sųch a situa- 
tion means račiai i and culturąl 
delerioration of the American 
people.

Two things are, important 
tp stop this aeterioratiph. The 
cręation of an ątmosphere 
f ros ty to middle and uijper 
cl^ss / couples with fėw or no 
children. Then the spręad of 
birth control to the lower 
grpups to enablę thęjn to eut 
dovvn the number of. their 
children, and. hence to lessen 
the prbportipn of the race in- 
erę-ase tjiat coniės from su’ch 
groups.

rnorę children have very few;
i less

J

PIRMYN
SHARPS and FLATS*

t

That mass-butchery 
other nations and

rule

“Lowbrows” to Rule
• »•»>•<.*» * * . 4 * 4

• America 77 a ";

The “lowbroxvs” will.
this country tiomorrovv. accord-
ing^to Profcssor Newton Ed- 
wards of the University of 
Chicago. The basis for bis Con- 
clųsion is that America’š ed- 
ucated and cultured classes 
are failing to replące them- 
selves, whereas mos t of the 
country’s children are coming 
from the “poor white trash’* 
of the South and the hillbillies

Hitler’s Guilty Conscience
M^n^,;.. leading nazis are 

foamingj at the mouth with 
rage and hatred over Mayor 
La GųarcJį^’s home thrust at 
Hįtlęr., TI|at thrust was t.lįe 
suggestįon that New York’s 
1,939 world fair should, have 
a “hall of horrors” in which 
' - ..... J . . .1 ’

‘‘that brownshirted. fąnatic” 
ąs a threat to world peące 
vyould be exhibit A. 

‘ 4 . . -v*. ' » > i - . . <

Secr.etary Ijųų. aęltfęį fųęl to 
thė nazį rage when, in fpr- 
mąlly regretting the mąyor’s 
repiark, he pĮaįlily infprmed. 
Hitler, Ųermany that freedom 
of ekprešsion iš guaranteed by 
our federal constitution, and 
is, rhpręover, a cherįshęd na-- 
vional tradition.

While America štili hąs much 
room for advancement, the 
evils about which Hitler’s con- 
trolled. prešs shouts are grow- 
ing lėss. They are čombattėd, 
by government, not ' fbstered 
by it. And those evils are 
merely a drop in. the bucket, 
cdmpared with the following ‘ • • 
dęęds of the nazi regime: de- 

’sirpying trade unionism; tpr-
♦ » 4 į V/7

of tlie Appalachians, frdm the tųpng thoiAjapds of, political

CREDIT

savo karui įrengti.” Planas 
pritaikytas kiekvieno kišenei*' 
ir užtikriname kad gausite.

j malonų asmeninį patarna
vimą. '.. r;‘ ’ ‘ :

f GOODRICH THtĘS
, BĄTTĘRIES •. AUTO IUDĮOS
‘ •Pirmos’ rūšies, garantuoti prot- 
i dūktai — prieinamos kainos’ — 
. lengviausios kreditų sąlygos1. Mes 
verciames vien savo finansine at-

M shkomybe ir pritaikome savo planą 
prie jūsų reikalavimų. Nežiūrint 
savo praeities patyrimų, atlanky-

SEmracE

NfeRA ATIDĖLIOJIMŲ
NĖRA VARGINANČIŲ

< 1 Formalumų ’’
Vs. GREITA# PATARNAVIMAS

• Ar esi turtingas, ąr 
biednas—galite pasinaudoti

BOHNETT TIRE CO
3843 So. Halsted St

BouJevatcf 4800
Prasidėjo Bjtfžielio 1, ■ 1925 metais

• • Kalbama lietuviškai

ojiį; .pręįįejį^tjp^, būt, 

of, hibernation to let our friends 
ip oų. some intęresting facts.
J ^or'the fįnąl event of.the 
sea^n “Pi^ipyn” pųesents an 
opera in two actš “The Elixir 
of Love”—“L/Elisir d’Amore” 
by thę famous Jtalian compo- 
ser DoniZetti.• V Mh i#7* * t * ‘

Ąbandoning both • tlje Litji- 
uaniąn Audįtpriunų and J the. 
Šokosi HąlItTpr morę pretentįp.US 
ųųartęrs, the offįcers. of; thę 
chorus seibėted thę Goodman 

.f<>r the evęnt It is lo- 
cątedj ip the rear. pf( the Chį- 
cagp Ar,t Ipstitute, nęar Ądams 
apd Mįejhįgąp a'venuęs,

- ‘fThe Elixir. of Love” v^įll. be 
presented Sundąy, Aprik 25th. 
The soloists are, a newcomer 
to the /ranks of “Pinpyn” 
Stars, Victor Bendęr(in debut)į 
Alfcą Salaveicik-Stephens and 
Frank Jakavičius. They will ' 
sing the parts of Nernorino, - 
Adina and Doctor Dųlcamara 
respečtively. The. other soloists 
are' Ohiiks Skevęr (Gianhętta) 
and. John Rukštala (Sergeant. 
Belcore);

The music of the opera is 
melodious and light. It runš 
surprisipgly elose to the Lithu- 
anian folk melody and we arė 
sure that it will • Strike - home 
with cvery dęvoteė of Lithi]a- 
nian music that will bė presęiit 
af ihe Goodman Thęatrę oij thę

. The, chorus has been doing 
somė noble work on the operą. 
Ėuthusiastic about thę pre- 
sentation, the members arę at- 
tendmg *rehearsaĮę, m greaf, 
nupiberš and, are eyer on the 
job. Th e re \vas a sliglit Jėt- 
down (iuring the rehearsals 
preceeding, ahd folįowing Ęas- 
tėr/ buį the director ?Sfr- Šte- 
phens is siVrę that ąll ųiem^ 
bęrs . ’(PA^tię|i4ąrly the tenors) 
wįįl ,again, tųrn oųit iii fųll force 
next( Mpnday (ąt, Neffa’s),.

.The. tickets are alpeaciy on 
sąle. Thęy mąy be obtAiped. 
from the members.

, T * * * • r * < i ’ •

“Pirmynįtes” will, for a'lp.ng, 
time recall the visit to May- 
woba and Westchėster. As

*> ( r- ;»,' \ ' ♦ , ■» Y A • ’ I t V • f \ '

guešts Qf the yyestfhestei* Pa- 
rent-Teącher Ąssoėjation Mr. 
Štephens and the chorus^ mem
bers pįresęptėd a crącker-jack 
of a piušięal show a t the Pri
viso lĮigh Schooį, to be rč wąr- 
dęd:'later in the. eyening witli 
a pąrty, given in their lionpr 
at thę home of Čol. and ’ 
J.' Hougihthaling.

’A pledsant' echo of the 
was tl|e follpwing letter 
Mrš^ Janet Glen

Proga linksmai laiką 
praleisti

Proga Laiką
Praleisti

Tfrogram Chąirman, P. T. Ą.. 
įSąys Mrs, Blackall: 
' D& ife Stęphę^

It is lą.te T knw» to cpn-
vey our deep . apprėciation
of thę ąraiid

į tertainmei)t{ _.you gąyę. lį^,
I būt it was so good it took us

-c«s -W», tp 
eart^, aggiji. r.eąlly, ąKft

i e^r» -Hm

ręcęRiipn' W ųiuch,
>. y$J, M) ’hat 

ęvery mipute was packe4 
wit||'ei||oyi|ĮeįĮt.

^qu ceptpiiĮlj; can count;
beijĮ^ on dęcj^ fpr yo«r

we’reVqųit®/ impatiėnt tptave tta ‘iwenfe^jftjį' roli, v- S<juar.e, sve
ąĮr^ndt

■ * w 
W >

cMirm; j?’ V 4?

ręst bt the dąncesk

t

šį vakarą visus rūpesčius 
sukišę į mąišą ir užrišę, buki- 
»me pas žągarięčiųs. Bus pųi- 
^ųs parengimas- čia bus daug 

ir, m9Aęr,M. ir prp- 
ga draiVgiškiems ir pažintiems 
i’yšiams ųžmę^stj,. o kas svar
biau, linksmai pusnaktį praleis
ti- .
i

i

V . / . - - -

1 Thę nęxt editibn of “Sharps 
tfflats’V will apifear ■ We<L 

nesdąy. , . 
........... 

■fru* ................... ...... I
, r ■ ■ • J
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BIRUTE
On. Friday oyenįpg af, P.
the Birutę Chorus hąd ’a rę- 

bearsal; at, Sandara Hęjlt AJ1 
inęį&įęrč aąd. thęir fpends 
węrę. tįęrę, Nexy members a re 
COrdially invited} tp attųęd the 
pext reheąrsąl also.’

Latst week bhe1 chorus wat 
; ’ ■■ ■' • •• '■ a .. y •

Very hąppy tb have wįth them 
the, thręę Petrauskas boys. 
jiValter.; is a fine lad who drives 
h Chrysler and enjoys gpod 
music. Al and Frank kno\v 
that they will he liaving some 
grand times with the Birute 
members. We are vėry glad to 
have these tenors vlith Us and 
we hope they will find our 
choru’s most ėnjoyable.

♦ ' ■ • ■ ; * ,■ ? •
I, hope everyone is saving 

Saturdąy evenipg, Ąpril 10, 
for the big dancę. Did you 
know that Paul. Bennie’s Or
chestra is playipg? ' c

JosepĮųne Sschultz
I 1........................................... . .. t . ■ n    ; 

with

Mrs.

visit 
from 

Blackhall,
<J 4 tL-.— d ? i VA 6 3 ^

prisoneųs ip f' cįoncentration 
cainps’; shooting down jhun- 
dredš likę ddgs in the Hitler 
blobd bath of July, 1934; sad- 
istically mistreating an ablė, 
ehlightėned race; and pbrsū- ■ • Y • ’ < 1 •. - r' * i • iing a studięd and syšterhatic 
policy of brutal terror aiid' iy- 
ihg propaganda tb wipe būt 
all oppositibh, to indoetrįnate 
vvith the “Heil Hitler” phijo- 
sophy, and to conceaį subręs 
of dastardly crimes againsf 
civilizatioh and humanity.

That Tfitlel is a threat to 
world peace everybody kiįbwš. 
F*br the immęnse re-armament 
prbgrams 6/ nations* ;like Rus- 
šią’ and ČzecKbslbvakia, likę 
P’rant e and Englapd; iš* thę in- 
evitable fruit of the sword 
rattling oi’ “this brbvvnshirted 
fanatic.;”. ; ' ”. [

. Ępt becaųse La (juhrdią 
put his finger on thę sorę^sppt. 
of HitJęr’s guilty consčiępcę, 
Dęr Fuejirer’s lįękspitjĮJe, lack- 
bys let oųt a wild yęlh of rage, 
apd ha^tretl. For, sųrprisingly 
/epough, thę pointę-di swor,d, of 
trųtl^ can, pjępętrąte. even the1 

'i’fcinoceros hjde of Hitlęr,

t *

vedžiaus, jis sustodavo prie 
kiekvieno madų saliono.

Gražus ątsinupimai
> ... v. ' 'iį

— Taip, aš esu dabar netur
tingas ir, tur bųt, toks liksiu. 
Bet, buvo laikai, kai aš savu 
vežimu važine j au ’

— Ir ar seniai?
■ , »| 4' t K 5 ''-'V' • ’ • . •»

i. — Ogi tada, kai vežimėlyje 
!mane vežiojo, * '

Paslaptys
žmona: “Juk mud

šeštadienis, balan
■ N ...... . ...... . , .. , ————

dybas sutarėm nuo
tro (neslėpti paslapčių. Ai 
tiesa mielasis? v

Vyras: “žinomą, Uu kas.?’*
. žmona: “Aš šiemet užsino

rėjau naujų kailinių!”

Nepaprasta meil$
— Ąr tu mane labai 

Petreli?
A-‘-» ’<>»? *

4

» — Begaliniai! Tikėk, 
tai ant savo
paminklo net pe

litų vertės.

tu mirtum, 
susilauktum

prieš ve- ros

myli, 
i

jeigu 
kapo

? Pirmadienį, balandžio 5 d., 8
, 4 v ....... sve”
W 3Q-tps ir S. Halsted, 

g. bus Dr. Strikol paskaita 
hpįę ligąs. Tema/btįs idomi, 
ąkirįąma ęhieagos Iriętų<yių1 
^t^. Multui^s Kliubo naręips. 
įr.’ jį vlęsnioms. 7 ■
| Ęopiitętas kviečią žingeidau- 

ai>siĮąii|5yti. Gal, iš; 
tJHrųjn; bus galima, ką patr-, 
$, 6.1^ svarbiau, taip nųo‘ 
imrtjes, pabėgti, Įranga dyięafc | 
f.’ ■‘ ' /C/ ' . Kom.
'■ r. A; . -V,;. t'.• f ; i •' * ■.

f| ,

r- \ *' ’r" *
Malonus niistębįnimas.

g Senutę nusikįrpdino plaukus į 
^bubį^OĮ)fu”. Ją pamatęs jos| 
vaikaitis tąrįa:

— 'Senute, tų visai nebepa
naši į senų moterį!

— Tai kaip aš atrodau ?
— Kaip senas vyrąs.

žinovas jnf m . j
— Gal turite parduoti sku

durų, kaulų arba seno popie
riaus? . -

' —- Užeikite vėliau, kai grįš 
mano žmona: aš esu. tuo tar
pų’ gyvanašlis., / 4

— Ak tąlp! Tai tuščių bu
telių gal rasis parduoti?

Įtikinamas pastebėjimas
. . . . . , • ■ ' <■ f ■

A: Iš kur tamsta spėji, kad 
šitas -paklydęs šuo yra buvęs 
kokios ponios?
i" B). Kai as jį pagavau ir į čia

....... ■ į,,,. .... !i į . į » . I .

pavienio žmogaus, įstai
gos ar prekybos stiprybė ir 
pažąpga turi visuomet sekti 
saugumo pėdomis. THĘ ^-*2" 
HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKAS, besi- 
rūpindamas savo saugumui

i reikalingomis progomis, pa- ĮMįį 
tiekia1 esamą pastovumą ir 
Chfcagos ir apylinkės atei- M|Į

J ties progresą. ^Kc
Mes kalbame lietuviškai. *

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTJED ST, prie 19th PLACE
FEDERAL RESERVE SYSTEMOS 

FĘDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJA

_ . A ffl|GERKIT tik gerą
j

r

jsiIH SIJJE BREfflIHG COMPftNt
A

X Z f

j Visi geria ir .. mėgsta A.MBR.OSIA 
^ĄJįŲ nes jie žinp, kad tas alus yra 
ngjdarytas iš gęriąusios rųšies pro

duktų.

Urmo (Wbolesale) kainomis- pri
stato į alines ir kitas, įstaigas. Vi- 

’siionięt (kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

|- 2415 West 64th Street 
1 Biznio Tekinas EįOUjLĘVARD 7179,

u M, NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Iškilmingas 
Atidarymas Naujos Sales

' Rengia ■

DAlilI S-CIHENAS AMERICAN LĘGIįON, POST 271
NAUDAI JUN1ORS DRUM AND BUCUS KUOPOS

Oii| Itįrtt 4,1937
BERŽANSKIO, SVETAINĖJ, 6908S, VVesteni Avė.

Pradžia 4:30 vai, po pietų
■ * ' ' > ■ ‘. j,Lį j

Bus duodamos brangios dovanos, Šokiai, (Floojr Shęjv).
Visi«;.Rętuyiųs maloniai kviečia, dalyvauti.

. . - i,

Šie kontrakloriai, l^urie dirbo prie 
pastptymo Jono Bcržąiiskip svetaines: 
6908 ’Š.. AVestern Ąvępue, prisidedą prįe 
surengimo šio, iškilpipigo. vakaro. 
Generalis * koplrąktbnųs, ĘombąnJ. 
Cbnstructiop Čo. 2616 W. 5Įt St., Ųrb. 
3440- Riunibjing: Anton Vyhnalęk Sons, 
515Š S. WinchešĮer Avė., BrosjSect 2Ž7b. 
Plastering: Hppgland Plaslering Co„

~ ,o ■ ^4 • . 11 ““ -vi - : . r
Shop, 4104 Archer Avenue, Phoųe 
Lafąydtle 3533. Excayatihg: A.ugust

Sievers, 6211 S. Racine Avcriųe, Phone 
\frenlworth 3061. TerraZzo floors: Milan 
Terrazzo Co., 2352 W. Ogden Avcnue, 
Seeley 5010. Heating: Thojnas E. 

/ Lennbn, 7925 S. Trumbull Avenuė,
Prospect 1352. Plate glašs: Hainilton 
Glass Co., 407 N. Elizabeth Street, 

. Hayniarket 7401 Painting & Decorating:
.James Mechelizzi, 850 S- Morgan Ši., 
Monroe 4684a Rpofing: Allcndorfer 
Roofing Co., 2448 N. Oąkley Avemie, 

. Armilage 6428. Tile: Petcrson Tile Co.,
2026 N. Pulaski Road, Spaulding 5750.



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

APIE ŠIOKIUS IR TOKIUS DALYKUS
Verda

Dabar pasaulyje viskas ver
da. šeimininkės verdą kopūs
tus, o politikieriai politiką. Dip
lomatai verda šiokius ir tokius 
tarptautiškus kriukučius, o pa
prastieji valstybininkai — pa
prastą, kasdieninią įstatymų 
putrą. Militaristai verdą nau
jas karo, priežastis, o taikos 
salininkai ieško naujų receptų 
prieš karą. Kongresai ir seimai 
verda naujus įstatymus ir pa- 
rėdkus, vienus dėl vidurių su
stiprinimo, kitus — dėl paiiūo- 
savimo. Diktatoriai be paliovos 
verda kažkokį jovalą ir išvirę 
kiša piliečiams po nosies — 
ėsk ar dvėsk!

Verda politika, verda religi
ja, verda ekonomiški pabūklai, 
Verda kova; o aplinkui tik du
rnai — durnai...

Liežuvių karas
Popiežius karščiuojasi ir skel

bia karą prieš komunizmą. Ne
spėjo pradėti vieno, jau skelbia 
kitą, tretį ir ketvirtą. Pagaliau 
dėl perdidelio skelbimo pats nu
silpsta ir apserga. Mirtis jau 
čiupinėja kojas ir žiuri į akis.

Daktarai-specialistai be poil
sio dirba gelbėdami popiežiais 
gyvastį ir šiaip taip išgelbsti.

Dabar popiežius truputį at
kuto, tai ir vėl skelbia naujus 
karus prieš tą patį izmą. Skel
bia, bet nekariauja.

Komunistai jau keli metai, 
kaip skelbia karą... prieš karą 
ir fašizmą. Skelbia, bet neka
riauja. Suvažiavimai, speigas, 
rezoliucijos, rinkliavos, riksmas 
ir atasas — bet. ne karas/”“4 ‘

Marijonai kasmet sušaukia 
lietuvius parapijomis ir skel
bia karą “už Dievą ir tėvynę”. 
Dulkės! Menkutės žemės dul
kės įsigeidė ginti visagalintį 
Dievą! Tėvynę apleidę žmogiu
kai prašneko už tėvynę!

Tai vis liežuvių karas. Domi
nus vobiscum, raz-dva, tra-la- 
la — susimaišė į krūvą. Lie
žuvių karui nereikia nei gink
lų, nei logikos. Kiekvienas, kas 
turi valkų liežuvį ir daug sei
lių, gali kariauti.

Koks turėtų būti, karas 
prieš komunizmų?

Šiuo reikalu Padaužų minis
terija jau formuluoją gražų

aplinkraštį ir, netrukus, išsiun
tinės visiems ųžinteresuotiems. 
Pilnas Aplinkraščio tekstas dąr 
nežinomas, bet šis-tas jau Per
rašyta. Iš to, kas patašyta, ma
tyt, kad aplinkraštis bus gana 
gražus. Jeigu aplinkraštis ras 
pritarimo, tai karas prieš ko
munizmą pasidarys įdomesnis. 
Yra vilties, kad karingieji va
dai gavę tokį aplinkraštį bus 
sportai; o publika turės gražų 
spektaklį.

Popiežiaus encykljkos ir 
šventieji

Popiežius sugeba ne tik ka
rus skelbti, bet ir encyklika’s 
rašyti. Viena encyklika į kairę, 
kita — į dešinę, trečia — per 
vidurį. Istorikai nespėja kopi
juoti, o kai kurių laikraščių re
daktoriai — komentarus rašyti.

Mums įdomiausia' yra tas, 
kad popiežius savo encykliko- 
mis nė šventiesiems ramybės 
neduoda. Vienoje encyklikų, 
šventam Juozapui uždeda dar
bus, kituose — kitiems šven
tiesiems.

* * ’ • • : įt • - 1

Gaila šventųjų! Ypač gaila 
švento Juozapo, kuriam uždėta' 
taip sunkios pareigos. Jis, kaip 
girdime, ‘turi saugoti bažnyčias, 
vesti karą prieš komunizmą ir 
darbininkų reikalus ginti!

Biednas senelis! Bįednas tąs 
senovės žydų. dailidė!. Būdamas 
ne bažnytinis, turi saugoti baž
nyčias, kurių prieglobstyje vi
sokie zbitkai daromi. Budąmas 
komunizmo šalininkas, turi ka
riauti prieš savo idėjas. Paga
liau nieko nežinodamas apie 
darbininkų reikalus, turi juos 
ginti!

Evoliucija ir dogma
“O, Viešpatie!” sušuko, vienu 

balsu bažnyčios tėvai, kada 
Darvvinas paskelbė savo teori
ją apie evoliuciją. “Viešpatie! 
Nejaugi Tu leisi sugriūti musų 
vierai ?”

Viešpats tylėjo; o viera ^pa
mažu) griūva. Eyoliuęija dirba' 
savo# darbą, o dogma pelėja. 
jąu.ir jėzuitai remia darwiniz- 
mą, tik marijonai dar bijo.

E, broliai! Nėra' ko bijoti. 
Juk Darwinas nesakė,, ka<į jus 
iš žemesnių gyvūnų paeinat....

Padauža.

o tas jums užmokės algą — 
smalos ir sieros pavalgą;
Tai šitaip. Verksi, ar, ne, mal

dausi, -ar ne — nieko negelbėsi 
įAniolas žino, ką kalba. Aniolas 
tai nekoks veidmainys broliu
kas. . ' ' i

O išganymas visgi yra. iiiek- 
yienas žmogus bus isg^lLetas, 
jei eis teisingais gyvenimo ke- 
)į^. I^bukišJ /'Ne /visi:duslu 
ganytojai teisingais keliais ve- 
dą. —Dvasininkas.

■■ ---------------------- 2------------H--- -

Apie marškinius
Apie apatinius, marškinius 

nekalbėsime, nes netoli visos 
moterys ir daugelis vyrų jų 
jau nedęyi. Viršutiniai mariki” 
niai per laikų laikus būdavo 
balti arba bent šviesios spalvos. 
įKada jie susitepdavo, reikėda
vo juos skalbti. Tam reikia 
įnuilo ir darbe. Tiesa, aš' esu 
■bandęs apkarpyti susipaskudi- 
jiusias rankoves ir kalnišriųt

' kad-žirklėmis eko-bet pasirodė, kad-žirklėmis eko
nomijos nepadarysi.
Į Šitą keblų klapsimą išrišo fa
šistai/ Mussolįnis įvęde. juodų 
marškinių dėvėjimą. 'Kiekį jie 
nesuteptų, purvo ant jų nema- 
tysi. Bet Vokietijoj žmonės tau
kuoti ir žeipė kitokios spalvos, 
todėl purvas ant juodų marški
nių šiek tiek, matytųsi. Hitleris 
įvedė rųdų marškinių,-<ięvėj imą. 
Apskritai, kiekvienos veislę^ fa
šistai yra linkę dėvėti spalvo
tus marškinius, kurių 'nereikėtų 
dažnai skalbti. Lietuyįškiejį fa
šistai dar nėrą nustatę spalvos. 
Jiems patartiną nešioti gelto
nus, nes kada arielkos persigę- 
rus apsispiaudydavo, tai gelto
nos spalvos harpipnižupja^į.

Paprasti rusai, kurie nežino
davo apie jokias sroves, aps
čiai gerdavo ir mušdavos. Kad 
šusikrųvinimas neimtų aiškiai 
pąčtebimas, jiė dėvėdavo raudo
nus marškinius.

Rusai, tųli lietuviai, bulgarai 
ir kiti, kurių kelinės būdavo 
neųžsagiotos, viršutinių marš
kinių į kblinęe nekišdavo.

Demokratiškoji Urug
vajaus Spauda Smarkiai

Kri tikuoja Stalino '1
’ /...Folitiką

KAIP ANIOLAI BARA DŪŠIAS
' štai kantičkose randame įdo
mų dialogą, aniolo sargo ir dū
šios. Iš šio dialogo mes maito- 
me, koks sunkus dušibs gyveni
mas. Ji neturi sau jokių teisių; 
jokie įstatymai jos neapsaugo
ja; vienok ant jos puola atsa
komybė už visug kūno zbitkus! 
Štai kokių išmetinėjimų ji tu
ri klausytis:

tu mano žodžių neklausiai; 
rodijau tau danguj vietą, 
tau gailėjos pamest svietą.

Dusia: *
• t ■ '■ • •

'Pulsiu po kojų aukščiausio, , * • • M • • f ■ -Aprašysiu Dievo mieliausio, 
kad man atleistų kaltybes, 
iŠ savo šventos gerybės.

TINKAMU GYVENTI NAMU PROBLEMA
(Tęsinys)

II

Griuvėsių ir suso kaina
Nę vienam iš musų yra tekę 

ir šiandien tenka matyti sulin
dusiomis, ištrypusiomis kojo
mis ir išblyškusiais veidais vai
kai. Daktarai sako, kad tokie 
vaikai yrą rąkitjkąi (turi ric- 
kets). Pabrėžiama, kad saulės 
įšvibsos stoka esanti viena tos 
figos priežasčių. Rakiitikai vai
kai — štąi kokia yrą kaina, 
kurią Amerika mpjta už pras
ytus namus. 
' ' ' '' 1 Daktarai taipgi sako, kad 
įdĮįovos^ (tuberkųlięzo), bąkteri- 
j a iŠspiąutą su ski. epliu, sąiilęs 
Šviesoj, oro, pUąėj? žūstanti j 15 
minučių. Ji gaĮįnti išlikti gyvą 
borą, vailaridų Šviesiame kam
bary; TaČiąu ji galipti tverti sa
kaites apytamsiame ir menesius 
laiko tamsiame kambary. Ne
sunku jšivaižiįuoti koks: pąvo- 
jus grūmoja vaikų sveikatai 
[tamsįjipisę kambariuose, kur 
rąp^si, džįovą sergąs asmuo.

O . New Yorko griuvėsiuose, 
vadinamuose tenęmentais, dar. 
ir šiandien nužiūrima esant 
apie 290,000 kambarių be ’ lan
gų. Taip New Ybrke, kaip ki
tuose didesniuose ir mažesniuo
se Amerikos miestuose, ypatin
gai griuyėsių ir susimo srityse, 
rąpįįąšį/ miįonaį apytamsių 
kanijąąrįų, kurių langai yra iš
kirsti į šulinius (shafts) arba 
į siaubas /alėjas - protarpius, 
skinančius I Vieną namą nuo ki
to. “šuliniai” (shafts) yra sky
lės paliktos didesniųjų trobesių 
vidury, kad per jas galima bu
tų įleisti “tyro” oro i kamba-

• ... f" •

,noj prastų namų apielinkėj, kaip 
Dr. Shaw nurodo, dvidešimt še
ši ir pusė nuošimčiai visų apie- 
įinkes vaikų, amžiuje nuo 10 iki 
17 metų, perėjo per policijos ir 
jaunuomenės teismo, šerengą. 
Taip atsitikę 1926 metais Chi- 
jeagoj. Taip būna iš metų į me
tus/ '
K Chicagos advokato Wicker- 
phamo vadovautos komisijos ra- 
pprtasv 1931 metais liudija pa
našius faktus, kaip Dr-o Shąw 
studijos, kituose Amerikos 
miestuose, ypač didesniuose.

. i

i Sunkesni, kriminaliai jaunuo- 
įmęnes nusikaltimai taipjau pa
einą daugumoj iš griuvėsių ir 
pusę apielinkių. Tik užaugusie
ji kriminalistai, galima sakyti, 
įjąsiskleįdę visose miestų daly- 
pė lygiai. Mat, pasekmingieji 
jkriminalistai stengiasi persikel
ti į skaistesnes vietas, negu tos, 
kuriose jie pradėjo savo karjė-

gi štai keletas faktų, kurie mu- 
sų kišenę liečia, ‘

Jungtinių Valstijų senato 
Darbo ir Apšvietos Komisijai 
darant atsiklausimus (hear- 
ings) balandžio mėnesio 1936 
metų 20-25 ir 29 dienomis dėl 
senatoriaus Wagnerio biliaiis 
namų reikalu, Ernest J. Bohn, 
Clevelando -aldermanas liudijo:

Apielinkėje, kuri užima tris 
ketvirtdalius vieno nuošimčio 
'viso musų miesto ploto, susi? 
metusių yra pustrečio nuošim
čio gyventojų. Reiškia, susi
grūdimas didelis. Tame plote 
taksų, uždėta ant. namų $225,000 
o miestui jis užlaikyti — poli
cijos, ugniagesių, ligoninių, da
ktarų ir slaugiu tarnyba ir ki
tokiais patarnavimais — kaš
tuoja' per metus iki $1,707,000. 
Kiekvienam Clevelando piliečiui 
(per capita) šis griuvėsių plo
tas užlaikyti taksais kaštuoja 
po $18.27 per metus, kuomet 
kitos miesto apielinkės tekaš- 
tuoja tik po $3.12.

Neville Miller, Louisville, 
Kentucky, meras liudijo: Griu
vėsių ir suso apielinkėse tarny

ba su priežiūra narkotikų, silp
napročių, apsauga nuo vagysčių, 
pašalpa suvargėliams, sergan
tiems ir tp., mums kaštuoja' 
kas metai $176,544. O tai reiš
kia $124,240 daugiau, negu tak
sų mes surenkame iš jų.

Dar vienas pavyzdys, ir už
teks. Neseniai The Illinois Hou- 
sing Commįssion padarė tyrinė
jimą vienoj susimo apielinkej 
Chlca'goj. Ji surado, kad užlai
kymas toj apielinkej policijos, 
apsauga nuo gaisrų, mokyklos 
ir kitokie patarnąviniaį miestui 
kaštavo 1033 metais $3,200,000. 
O taksų apielinkės nuosavybei 
buvo uždėta’ tik $1,191,352, Ta
čiau -trims metams praslinkus 
iš apielinkės tebuvo sukolektuo- 
ta taksų tik $586,061.

Ir taip yra praktiškai visoj 
šaly, skersai ir išilgai. Griuvė
sių ir suso užlaikymas yra vie
na' iš' priežasčių, dėl kurių dau
gelis žmonių vaitoja ir skun
džiasi, kad nebepajėgia taksų, 
naštos pakelti. —X.

(Bus daugiau)

Aniolas Sargas:
O dūšia žmogaus nelaba, 
s tojais tu baisi asaba, 
graži nuo. Dievo sutverta, 
stojais tik velniui verta. 
Buvai Dievo numylėta, 
turėjai dangų žadėtą; 
už tave Jėzus numirė 
ir vietą danguj skyrė.

Dūšia:
O prakeiktas mano kūnas — 
užmušė kaipo perkūnas!, 
Per jo sa'vales prakeiktas, 
nutrotijau visus daiktus.

Aniolas Sargas:
Kaip stosi Dievo akyse 
ir ką tu biedna sakysi?,

• Nutrotijai tokį skarbą 
už nelabą kūno darbą! 
Kalbėjau aš tau pirmiausia,

Aniolas Sargais:
Nors išliek ašarų marias, 
jau Dievas malonės nedarys. 
Baisi esi kaip šėtonas! 

užrustjptąs dangaus ponas.
Ka^ turėjai laiką gerą, 
kodėl neliejai ašarų?
Kasdien panaujina, griękus, 

tarei, kad nueis ’iii niekus.
t y a » v K

Dusia:
mano nevertas, 
Žpiogum sutveriąs.

Velytum lįųyęs akmeniu, 
nekaip tave čion atmenu. ■* ■ - - . ■*>..

' Aniolas Sargas:
Abu gyveno t. iš vieno ^4’ 
bridot į griekus kas diena, 
abuw draugę ir busit, 
savo griekuose pražusit.
Paniekinot dangaus poną, ‘ 
stojotės tarnais šėtono;

O kūne 
bereikal

(Tąsą nuo 1-mo pusi.) 
labąi mąža^, tad lailįųi bėgant 
abu keičiasi, eyoliuęiouųoja ir

žmoniją stumdami į grabą! Ita
lijoje matome /vis labiau įsigą- 
lintį etatizmo bei nacionaliza
cijos pasireiškimą. Italijos pilie
čiai valstybes yrą. ųemąžiau, 
paryti, nfemažiau nūęąyjntį, 
tį/fięą^ ir Stalino vadovaųjąnio- 
įęje Rusi j p Garny bpą įmonės 
It^įj^ j^ų^ir. dąbar y;rą/vąlš- 
tybimo; socializmo globojamos. 
Todėl ir laikraštininkas Ilovard 
savo pasikalbėjime su Stalinu,

jąĮn ąpie vaį»txl>ini, Rų- 
sijos ir Italijos socializmą. Ir 
Stalinas šį sugretinimą atrėmė 
tik tąja sąvoką, kąd vadybinis 
socializmas prikišti Sov. Rusi
jai netinkąs, nes Italijoj dar iie 
}vi^i dvarai ir, fabrikai, esą .na
cionalizuoti. O kaip fašizmą ir 
stalinizmą teks vadinti po to, 
kaį( Mussolipi^ nacionalizuos 
“visus”? Taigi, stalinizmas ir 
tašižmas jau pradeda visai su- 
seiti, tprą tįk mažas skirtumas 
—nacionalizuoti Italijoj pasku- 
ttinį dvarą. Kolektyvinės dikta-

jąų čią Dirb- 
dinkitės grabus,: j ei laisvę myli
te! Iš didėlią priešų pąmažu jau 
darosi draugai, ir užpuls jumis. 
Nemanykite, “kairieji ir deši
nieji,” kad stalinizmas yrą. gin
klas nuo fąšizmę, apbą atvirkš
čiai. Kaip tik" fašizmas vis! la
biau įgauna ‘ stalinizmo formų, 
o/st’ąlinizmąs fą&?m<). Mąst/ 
ląikais ši probĮe^ą. U;
sioš jos galimybės yra visu rim
tumu svarstytinos. Ir šio raši
nio tikslas yra į tai atkreipti 
tinkamą dėmesį. Reikia neuž-' 
miršti, kad atsargumas šarma-

I Pažiūrėkime į kitą dorovės 
klausimo pusę. Štai susigrudi- 
Įmas: vyrai ir moterys, burdin- 
gięriai ir mergos pasakoja anek
dotus, glamonėjasi ir keikiasi, 
o vaikai klausosi ir mokosi. Gi 
tamsaus ir ilgo namo korido
riaus galę randasi vienas toi- 
letas kelioms šeimynoms. Jį 
lanko ir sergantis limpama li
ga svieto perėjūnas, ir name 
gyvenanti kekšė, ir švarioj, bet 
vargingos. šeimos nariai.

Ir už tai moka Amerika gan 
brangią kainą: moka dorovės 
'žudymu. Ir ne koks isterikas 
■rėksnys, bet praktiškas buržu
azijos politikas, pasaulinio ka
ro laikų . Anglijos premjeras 
Lloyd( George yra pareiškęs: 
“You cari’t raiše A-l citizens in 
C-3 houses”' (jus negalite išau
ginti A-l klases piliečius G-3 
klasės namuose).

Ekonęinii^ąi nuostoliai
Gyvename dolerio gaudymo 

gadynėje. Kitų ligos, gyvybė ir 
dorovė gal, mus neapeina. Tai-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETĮAN BLIKDS.
1803 WEST 47th STREET “ (ARTI WbOD ST.)

Pontiac
•i................... . 1 '

FRED HA
Autorizuoti PontiacAutorizuoti Pontiac automobilių pardavėjai.

,’ Pirm negu pirksi automobilių atsilankyk į Fred HalL auto
mobilių parduotuvę ir apžiurėlTmąųįuš, gražius Pontiac 
automobilius, čia gausi gerą patarnavimą.

I 3962—66 Archer Avenue TeL Lafayette 1650 
vs ... , w;;

iii,.j. i< - H / .. i.- • '■ f

Perkant
SUSTOK! ŽIŪRĖK!

IR KLAUSYK!
Mes parduodame jums 
vieną šių Plus-Powered 
Kelvinatorių net už

■ I.
‘ ’* • A-’ •»'

tyrinėjimas

Kokia derlinga aplinkuma 
džiovos ir kitokių ligų gyivams 
pąjaikyįiįsąvd veislę šitokiuose 
namuose! Ir, tur būt, nė trupu
tį neperdėjo p-lė Helen Alfred, 
NaciOnalės Namų Konferencijos 
sekretorė, liudydama Jungtinių. 
Valstijų senato komisijai 1936 
metais dėl Wagnerio biliaus ir 
pareikšdama: “You eali breed 
in a week; more tuberculosis, 
than/ajį sanitoria. can eure in 
a yęr.” (jus gąlite.*per savaitę 
laiko priveisti daugiau tuber
kulioze, negu vįsos sanitorijos 
gali išgydyti per metds).

į Sųsigrų^imas
Bet įgriūvėsiu ir dalinai susi

mo apielinkių namai pasižymi 
dąy tuo, kad jiįose būna dide
lis žmopįų. susigrūdimas. Ko
kios yrą susigrūdimo pasėkos, 
iiudija pavyzdžiui
aštuoniuose. Amerikos miestuo
se, kppb; rezultatus paskelbė 
įfędęrąlįp vaikų biuro leidinys 
,19.^5 metais, s užvardintas “Ca- 
įsual Factors in Infant Mortali- 
ty.” Leidiny j nurodoma, kad 
ten, kur žmogių būna mažiau, 
negu vjenas asmuo namo ar bu- 
tp; vięnąm kambariui, iš 1,000 
gimusiu, kūdikių miršta 52. Gi 
ten, ku? vienam kambariui iten- 
ka. nuo ’v.iepLpį iki dviejų žmo
nių, kūdikių mirtinguumas pa
siekia' 94.6 iŠ! tukstanties gimi
mų/ Tačiau t$n, kur susigrūdi
mas yra toks,/ kad vienam kam
bariui pripuola po du ar dau-' 
gįau. žmonių,; iš tukstanties gi
musių kudiknų miršta 135.7.

Kūdikių gyVybe moka Ame- 
rjka už -gputyėsius, susą ir su
sigrūdimą. !
į/ ’ ' r’ ■. r ■ į

Dprove
<■. ' ' ' ■ ■

i 1929 mėliais The University 
ofChicagoPress išleido Dr-o 
Clifford R. Shaw knygą užvar- 
dytą “De’iinųuency Areas.” Vie-

tos nepadaro. ^Visose čia sumį- 
nėtose/'šalyse valdžios opozicija 
naikinimą Visais žmoniškumui 
neiej'stjpąis pūdais, ten demok- 
ratiskųipas ir . bet kokią piliečio 
laisvė paminta po diktatoriaus 
■batu.
'' —J. Lazdauskas

Moritevideo, •
1937 m. vasario K d. /

s

Naujas Kelvinator turi 
daugiau jėgos, Turi dvi
gubai daugiau šaldymo 
jėgos negu kiti žinomi 
refrigeratoriai tokio pat 
didumo.

Faktas 2■ t
Naujas Kelvinator bėga 
tiktai puse 
dieną
vi tykiai ir visai nevar
toja elekrikinės jėgos.

laiko per 
o kitą laiką sto-

j savaitę.

- ŠIUOS PATOGUMUS ę
IBUŲAVOTAS TĖR- 
MINATORIUS ...

i Užtikrina : šaldymo
. temperatūrą visuo

met.
'■ Guminiai pertvarai 

vlsp.se ledo dėžutė-
'A se \ . .

: Kėlvinatoriaus plūs 
jėga suteiks jums 
ledo kiek, tik reikia.

UŽTIKRINTAS ŽE
MO OPERA VIMO 
IŠLAIDŲ . . . Tik 
Kelvinator tą jums 
duos.

6-METŲ PROTEK
CIJAS PLANAS..* 
Gausit daug metų 
atsakanti ir užtik
rintą patarnavimą.

DYKAI!
Kelvin Home

Book
Mątysit pilną grin
dų plantą ■— iliust
racijas viso namo 
įrengimo — ir pilną 
nurodymą Kelvin Na
mo šioje pilnoje 36 
puslapių iliustruoto} 
knygoj. Ji dykai. At- 
silankykit šiandien 
jos pasiimti.

lJos.F.Budrik,lnc.
■ 3417-21 S. Halsted St.
S' Tel. Boulevard: 7010
SS --v. ■’ \ , *■

g ‘ Atsilankykit šiandien ir Nųsipirkit Sau Kelvinator
RADIO PROGRAMAI; Nedėlioję WCFL. nuo 7 iki 8 vai. vakare, 

Ketvergaig WHFC. nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Panedūlials ir Pėtnyčiomis WAAE. nuo 3:30 p. p.

♦

vlsp.se
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Mirė Vincas Košys;
Buvo Ifaujieniętis

savo gyvenimui, o ypač mažy
tės dukrytės Almos, r Bet Čią 
mirtis, o, mirtis negailestinga. 
Ji skina gyvybės žiedą nepai
sydama aukų ir ašarų grair-

tęs dukrytes Almos
dešimtį metą, nebuvo nei reika
lo, nei prasmės. Juo labiau, kad 
kuopos nariams yra gerai žino
ma, kodėl visi tie kivirčiai pra
sidėjo. 1 ’ - ‘

Keista yra dar ir štai kas: 
dviem atvejais “Tėvynėje” pa
sirodė gana grubijoniškos ir j- 
žeidžiančios K. J. P. korespon
dencijos. Kodėl p. Vitaitis tuos 
raštus įdėjo? Juk tokie raštai 
erzina- ir kelia nesantaiką na
riuose. Pagaliau, jeigu yra kuo
poje kokie nesusįpratimai, tai 
jie turi būti vietoje išlyginti. 
Juo labiau, kad jie dažnai yra 
visai smulkąs ir bendrą organi
zacijos teikalą neliečia. Tokiu 
atveju orgąnizacijoš nariams 
neįdomu skaityti- apie visokius 
smulkius nesusipratimus. O. kai 
ginčai prasideda organe, tai vi
siško bešališkumo sunku tikė
tis. , ■

V' r- ■ ' - \ ■ ' ' ' . '

Kažkodėl p. Paškauskas su
manė, taip sakant, su visais na
riais kovoti. Matyti, jis negali 
dovanoti,. kad liko “pažemin- 

dėti. Kelti praeities dalykai, ku- tas”: kandidatavo j pirminin- 
rie įvyko prieš penkerius arba kus, bet nariai nerinko jo. Bet

kys susirinkimą, kuriame turės 
būti ir tie nesusipratimai likvi
duoti. Kiek tai liečia* mane, aš 
visada esu pasirengęs atremti 
daromus man nepagrįstus prie
kaištus. .4

jeigu nariai nenori, tai ką pa
darysi, - 
nenueisi,

Tačiau gal pakaks apie šį rei
kalą kalbėti: jis nėra jau tiek 
svarbus. Pagaliau kitą sekma
dienį įvyks savitarpio teismas. 
Mat, kuopa balandžio 4 d. lai-

šįinais, šušijus.iais su pieno ūkio 
krašte praplėtimu, tartis su 
“Piehocentru.”

Suvažiavimas išsirinko centro 
organus ir konstatavo daugeliu 
atveją ūkininką būklės pagerė
jimą. Tsb.

su diktatūra Čia toli
* . > *

Jonas Kairysapie' Amerikos darbo žmo
gaus gyvenimą. Tai ir vi?asjo 
nusiskundimas. Nesvetimas, 
betgi, buvo jam ir visuomeni
nis darbas. Visuomet rėme 
kiek galėdamas kiekvieną to
kį darbą, pats giliai įsitikinęs 
socialistinių pažvalgą žmogus 
stengėsi ir kitiems padėti at
sikratyti seną jau atgyventų 
idėją; Gi Naujienas skaitė 
veik nuo pat jų užgimimo die
nos.. Net ir tada, kada jis tik 
laikinai lankėsi Lietuvoje, ne
galėjo nuo jų atsiskirti, jis 
prašė jas siųsti jam tenai.

Kontestanto darbas yra sun
kus, žinome visi, bet Vincą 
mes matome ir čia. Matome 
kaip jis neatlaidžiai pildo 
sunkias tas pareigas, raginda
mas imtis dalį to darbo, ir 
draugus.

Amerikoje išgyveno su per
traukomis 25 metus. Buvo ir 
Dėdės Šamo armijoj. Kiek, 
rašančiam neteko patirti. Du 
kartu aplankė Lietuvą. Gi tre
čią kartą 1935 metais ir tąi 
jau paskutini. Tais metais, 
jau Lietuvoje, apsivedė, nusi
pirko sale gimtinės kaimo ka
daise buvusį stambaus dvari
ninko Trijęnauskio dvarą ir 
čia tarėsi pabaigti šio pasau
lio vargus. Tiesa, rašė dar vi
sai neseniai, kad manąs šią 
vasarą apsilankyti Chicagoje 
ir kituos jo gyventuose mies
tuose, nes buvę likę dar kai 
kurie reikalai nesutvarkyti. 
Tačiau likimas nulėmė jam 
kitą.

Ir taip, tai, žmogaus gyve
nimo gija nutrūksta ne vietoj 
ir netaiku. Dar daug svajojo 
ir velionis Vincas, dar manė 

*. pasikalbėjime daug ką padaryti busiančiam

š. M. vasario 21 d. po sun
kios vidurių operacijos Kauno 
miesto ligoninėje pasimirė 
amerikietis, uolus naujienię- 
tis Vincas Košys. Paliko liū
dinčią jauną žmoną Mariją ir 
mažytę dukręlę Almą.

Mirtis nelau
kta. Jos nelau
kė ir gydyto
jai, nes opera
cija buvo pa
se k m i nga ir 
dėl sveikatos 
nebuvo mažiau 
sios abejonės. 
Ligonis po o- 
peracijos, .ant
rai savaitei į- T7. Košys

* pusėjus, kėlėsi ?
iš lovos, kad pasidžiaugti at- 

• gijančia sveikata ir pasidai
ryti pro langą. To buvo gana. 
Atsivėrė žaizdų susiuvimai, 
padariny karštis, ir dar tą pa
tį vakarą amžinai užmerkė 
akis.

Velionis buvo kilęs iš Pa- 
gramantelio kaimo, Tauragės 
apskričio! ir valsčiaus. Didelę 
savo amžiaus dalį išgyveno 
Amerikoje, nešdamas sunkią 
darbo žmogaus .gyvenimo na
štą. Buvo ypatingai draugiš
kas žmogus. Stengėsi sueiti su 
kiekvienu kąimynu į gerus 
draugiškus ryšius ir varge, 
kaip įmanydamas padėti. Už 
tai jam draugų nestokavo. Jis 
mokėjo nukęsti ir jam pada
rytas skriaudas ir niekad už 
tai nekeršijo. Bet, toks jau 
musų gyvenimas. Pakele ne
maža skriaudos ir jisai.

“Vargas tik nemokytam 
žmogui, jį perdaug skriaud
žia”, kartą jis yra pasakęs 
draugiškam ’
" /-y-...... - -

"TFT
ROOSĖVELI--EURNITURE CO.

ŠEIMININKE,

SUSTOK
SAVO

SVEIKATA
ARDŽIUS!

f su

NORGE
Jūsų Skalbimo Diena Bus Malonumas, 

O Jūsų Baltiniai bus Dešimtį Kartų 
BALTESNI ir ŠVARESNI

NORGE Skalbykę Galite Imti Lengvais Išmokėjimais.

2-jų Dalių'
PARLOR SETAS 39.50

Pirkite Lengvais Išmokėjimais

ROOSEVELT
FURNITURE CO. INC

2310 West Roosevelt Road

Kaip veikia dužiau
sia Klaipėdos krašto 

ūkio organizacija

...............-.... ... ............... —..................  ....

EKCiJj
1

i.-!—.j—— i' •. • .

—John A. Grakey.

' Sauguose, Šilutės apskrityje 
įvyko Klaipėdos krašto 
kų draugijos skyriaus 
susirinkimas. Klaipėdoj krašto 
ūkininkų draugija iš nedidelės 
organizacij os virto staipbia ma
sine ūkininkų organizaci j a, ap- 
imančia visus ūkininkų sluoks
nius. Tatai ryškiai rodę kai ku
rie organizacijos skaičiai. Da
bar, nors prieš porą mįtą buvo 
padarytas generalinis narių va
lymas, organizacijoje yra apie 
2,500 narių, 1936 metais , buvo 
■abie 2,700. Klaipėdos apskrity 
yra 16 draugijos skyrių, Šilutės 
apskr. — 17 skyrių, ir Pagėgių 
apskr. — 9 skyriai. Gausiausi 
skyriai šilūtės ir Pagėgių ap
skrityse — Vyžių (su 197 na
riais), Kintų (su 159 nariais), 
Pagėgių (su 130 narių) ir Nat
kiškių (su 130 narių.) v

Suvažiavime buvo aptarti or
ganizacijos reikalai ir svarsto
mas šių metų darbo planas.. Į 
suvažiavimą atsilankė Klaipėdos 
krašto gubernatorius Kubilius 
ir žemės ūkio rūmų direktorius 
agr. Jakubauskas. Abudu sve
čiai nuoširdžiai sveikino susi
rinkusius krašto ukinihkus at
stovus. žemes ūkio runių direk
torius Jakubauskas pageidavo, 
kad butų daromos pastangos a- 
biejų krašto ūkininkams susiar
tinti, kad butų sudarytos sąly
gos geriau išnaudoti Lietuvos■ - , 
žemės ūkio turtus.

Klaipėdos krašto ' ūkininkų 
draugijos valdybos pirmininkas 
Ašmys padarė įetėitų metų dar
bų apžvalgą. Iš pranešamo ma
tyti, 2kad pereitais metais cent
ro valdyba dažnai lankė skyrius, 
teikė patarimus ir 
kreipė dėmesio į ukii 
lės pagerinimą. Visų pirma te 
ko susirūpinti ukinink 
mis, žemės ūkio produktų kai
nų palaikymu, ūkininkių švieti
mu ir kitais ūkininkams svar
biais klausimais. ;

Ūkininkų draugijoj centro 
valdybai tekp globoti ųkininkų 
prieauglį, jaunuosius Ūkininkus. 
Iš viso yra 20 Jaunųjų ūkinin
kų ratelių £u 500 narių. Jaunie
siems ūkininkams buvo suruoš
ta visa eilė paskaitų ir atlikta 
praktiški darbai daržuose, me
delynuose, naminių paukščių u- 
kiuose ir kitur. Įvykdyta visa 
eilė konkursų, butentį1 ga’mtai 
stebėti,- gėlių darželiams įreng
ti, tautiškiems drabužiams ga
minti ir dėvėti, referatams skai
tyti ir kit. Pereitais metais 6 
rateliai įrengė seklyčias ir be
veik visi įsisteigė . savus kny
gynėlius,; kuriuose yra įpie 3000 
knygų*. ; .

CeAtro valdyba išrūpino na
riams paskolų kultūriniams ūki
ninkų reikalams, būtent, sėk
loms įsigyti. Veislinių gyvulių 
ukiui skatinti buvo duodamos 
pašalpos net iki 50%' vertės 
geros veislės buliukų perkant. 
Iš viso buvo įsigyta 25 geri 
veisliniai buliukai. Taip pat 
kreipta daug dėmesio j gyvulių 
ir arklių prieauglį: buvo ren
giamos prieauglio parpdėlės ir 
įsigijami. geros veislėj eržilai.

Daržininkystei ir sodininkys
tei skatinti 37 ūkiuose įrengti 
pavyzdiniai sodai ir užvesta* 8 
visai nauji sodai. Draugijos na
riams teikiami įvairų^ patari
mai kovai su sodų kenkėjais.

Ūkininkų draugijos centro 
valdyba darė pastangų plėsti 
pieno ukiui. Nors jau pereitais 
metais draugijos pastangomis 
buvo įsteigtos būtiniausios pie
ninės ir nugriebimo ■ punktai, 
vis dėl to teko kai kuriais Idau-

ukinin- 
atstovų

Gary, thd.
_ ■ ■ f

SLA 284 kuopos reikalai,— 
lyg ir atsakymas p. J.

Paskauskui
SLA 284 kuopa oficiališkai 

atsakė p. J. Paškaūskui vasario 
12 d« Tas, atsakymas buvo įdė
tas “Tėvynes” Nr. 7. šia pro
ga* tenka pareikšti, kad tas a t- 
sakymas buvo išsemiamas, — 
viskas buvo pasakyta taip, kaip 
reikėjo pasakyti. Vadinasi, nie
ko negalima nei atimti, nąi pri-

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės 29

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

i- 1

ipskritai 
kų buk-

ų skolo-

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI ‘ ■ fi —

Statom naujus ir taisom se- į A B 
nūs namus. Apkalam as- L —|
bestomis. C4

,T- / .. ?.
TAI YRA VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ KORPORACIJA. I

* VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.
ĘRUNOSHUKIS

4131 Šo. Francisco Avenue
Telefonas LAFAYETTE 5824.

I PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus j laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomas. 
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
Nėw Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą. motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vięną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo
mis lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švorus, gera ven- 
tfeliacija ir mandagus patarnavimas. Valgių atžvilgiu švedų vir
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesniu informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Autorizuota agentūrasw
■■

J. V. Senatorius Hitchcock
' 1 ', ' ' ' ... ‘ . ' . . ' , ■ .

sako: "Luckies patenkina abu, mano skoni
ir mano gerklę”

“Per beveik penkiasdešimt metų bu
vau pastoviu rūkytoju, tad aš manau 
kad žinau, kas yra geru cigaretu, 
Luckies mane patenkina dvejopu 
būdu. Pirmiausia aš mėgstu jų skonį, 

e

Bet dar svarbiau, tai faktas, jog jie yra 
lengvu, švelniu mano gerklei, užsirū- 
kymu, O galop, svarbiausia tai pasek* 
mes, ir lengvas užsirūkymas patenkina 
abu — mano skonį ir mano gerklę,"

GERIU HERBERT B. H1TCHCOCK JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ SOUTH DAKOTA

padarytame savarankiškame tyrinęjimę 

didele advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė ryką cigaretes, pareiškė . 

savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Hitchcock ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir A 

kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai- w 

pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 

proceso gerklės apsaugą.

Luękies yra malonūs jūsų gerklei.

esemai

išhntino “It’s Toasted”
■ - 1 'v - . ‘ . ■ • z '

a

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
It’s Toasted”—Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
CoprrtKht IMT, dw AmerteM TotMttoe Oo*p*m




