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Francija Sulaikė 43 
Amerikiečius

STREIKO RIAUŠES MINNESOTOJE

PARYŽIUS, bal. 5. — 43 
žmonės, kurie turėjo Jungt. 
Valstijų pasus, dabar sėdi 
Franci jos kalėjimuose už ban
dymą pereiti iŠ Franci jos į Is
paniją, tikslu prisidėti prie Is
panijos lojalistų, tuo laužant 
Franci jos neutraliteto įstaty
mus.

Tarp vėliausia areštuotos 
grupės buvo vienas amerikie
tis, John Tyllis, 23 m. iš 
Clarksville (valstija nepaduo
dama). Tą grupę areštavo pa
sienio policija prie Perpignan.

29 kiti, visi Jungt. Valstijų

Visi sulaikytieji amerikiečiai vyko į Ispa 
niją ir buvo suimti einant per sieną 
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piliečiai, tapo areštuoti prie
Fos, į pietus nuo Toulouse, 
bandant pereiti Ispanijos sie
ną. Visi jie pareiškė vykstą į 
Ispaniją pažiūrėti kas ten de
dasi. Nors dauguma jų buvo 
kilę iš Europos, betgi jie visi 
turėjo Jungt. Valstijų pasus.

13 kitų, kurie išbuvo Perig- 
nan kalėjime savaitę laiko, da
bar yra tardomi Ceret magis
trato.

Franci jos įstatymai numato 
kalėjimą nuo 1 iki 6 mėn. ir 
pabaudas iki $500 už laužy
mą Francijos neutraliteto.

Iš LIETUVOS
“Aušros” muziejus 

didelė kultūros 
įstaiga

VOKIETIJAI
TRŪKSTA 
MAISTO

Dar nėra nuospren
džio dėl Wagnerio 

akto

Senatas atmetė pa
smerkimą sėdėji- 

streikų

Iš’ lėktuvo trauktas vaizdas riaušių, kurios įvyko' prie American Gas Machi
nes Company dirbtuvės Albert Lea miestelyje, Minnesotoje. Įtūžę streikuojanti 
darbininkai užpuolė, dirbtuvę ir sudaužė nemažai įrengimų, keršydami bendrovei , 
ir mušeikoms, kurie juos kelis kartus apmetė bombomis, apmušė buožėmis, ir apie 
40 streikierių uždarė kalėjimai!. Gubernatorius suimtuosius paliuosavo ir streiką 
likvidavo Naiijienų~Acme Photo

WASHJNGTON, bal. 5. — 
Šiandie susirinkęs augščiau- 
sias teismas vėl neišnešė jokio 
nuosprendžio dėl konstitucio- 
nališkumo Wagnerio darbo san
tykių akto.

Jei teismas ir sekamą pir
madienį neišneš nuosprendžio, 
tai išnešimas nuosprendžio bus

5

da teismas' . iŠsįkirst^s dviej ų 
i nesant 

nenori 
dabar

savaičių atostogoms. 6 
nuosprendžio valdžia 
kiek griežčiau kištis į 
siaučiančius streikus.

WASHINGTON, bal.
Senatas šiandie 48 balsais prieš 
36 atmetė pataisą prie Guffey 
anglių kontrolės biliaus, kuri 
butų uždraudusi sėdėjimo strei
kus, kaipo nelegalius ir prie
šingus visuomenės interesams.

Tą pataisą padavė senato
rius Bymes ir j ji taikėsi už
drausti sėdėjimą* streikus ne 
tik kasyklose, bęt ir yisose ve
dančiose tafpvalstijinę preky
bą pramonėse.. Pataisa liko at
mesta po trijų dienų svarsty
mo.

Italai kaltina Fran-[ Naciai - protestuoja 
ei ją1 laužant neutra 

liteto sutarti

Kalėjimas išskyrė 
vedusius vaikus

Kitus žudė ir kalino, 
dabar pats pakliuvo

MANKATO, Minn., bal. 5.— 
iMrs. Virginia Johnson, 12 me
tų amžiaus, kuri apsivedė su 
27 metų vyru, tėvu 5 vaikų, 
liko pasodinta kalėj iman. 
pabėgo į Io\va valstiją ir 
apsivedė.

BOSTON, Mass., bal. 5. 
Geraldine Murphy, 14 m.,
ri apsivedė Joseph R. Murphy, 
20 m., leidžia “medaus mėne
sį“ kalėjime. Kalėjime sėdi 
jos vyras.

Rusijoje suimtas buvęs GPU 
viršininkas Jagtfda.

Jie 
ten

ku-

ir

šeši vaikai žuvo 
gaisre

PORT ALLEGAMY, Pa., 
bal. 5. —. šeši Gerald Sweezey 
vaikai, nuo 8 iki 13 metų am
žiaus, žuvo gaisre, kuris sunai
kino jų tėvų dviejų aukštų na
mą, pusantros mylios atstume 
nuo čia.

Vaikai liko užklupti miegant 
'antrame augšte. Jų tėvai ban
dė gelbėti savo vaikus ir abu 
pavojingai apdegė. Jie atvežti 
į ligoninę.

MASKVA, bal. 5. — Sovie
tų Rusija šiandie sužinojcf, kad 
Jagoda, buvęs baisiosios slap
tosios policijos GPU viršinin
kas, dabar pats pakliuvo į 
GPU rankas.

Trumpas pranešimas paskel
bė apie suklupimą to žmogaus, 
kuris arti dešimties metų žu
dė ir be jokio teismo kalino 
žmones.

Jagoda dabar tapo pašalin
tas ir iš pašto ir telegrafo ko
misaro vietos, nes komisariate 
'susekta kriminalių nusidėji
mų. Jo byla pavesta “tyrinėji
mo organams.“ G(PU viršinin
ko vietos jis jau pirmiau bu
vo netekęs. Dabar buvęs 
Viršininkas pats pakliuvo 
nagus ir galbūt figūruos 
joj “išdavystės“ byloj.

■ ■ .■ r . j—'—-
CAPETOVv'N, bal. 5. — Vo- 

kietija, formaliai užprotestayb 
Pietų Afrikos Unijai ■ dėl už- 

RYMAS, bal. 5. — Valdžios draudimo nacių politinių orga- 
atstovai sako, kad iškelti Fran- 

' ei j ai kaltinimai dėl atviro lau
žymo Ispanijos neutraliteto su
tarties, galbūt privers Italiją 
atsimesti nuo tos sutarties ir 
elgtis lįęip jai pienai tinka 
mimey Ispąhijos ,yi;ėu:k^O^;v“v' 

Tos kaltinimas paskelbė 
laikraštis Giornale d’Italia. Ir 
valdžios atstovai sako, kad nė- 
\ra priežasties abejoti apie tei
singumą to laikraščio iškeltų

. kaltinimų.
\ Tas laikraštis kaltina, kad 
nuo kovo 1 iki kovo 20 d. 
Francija pristačiusi Ispanijos 
valdžiai 109 lėktuvus užsienio 
gamybos. 
Marseilles 
siuntinys 
Ispanijos 
sakiusi 50,000 šautuvų Liege 
'dirbtuvėje ir vedanti derybas 
apie pirkimą amunicijos Vien- 
noje ir Prahoje.

nizacijų piętvakarinej Afrikoj, 
kuri pirmiau priklautsė Vokie
tijai. ,

Lojalistų s lėktuvai 
visu smarkumu bom
barduoja sukilėlius

i

Nuo Madrido iki pietinio pa
kraščio lėktuvai sėja mirtį 
ir naikinimų tarp sukilėlių 
jėgų.

GPU 
į jos 
nau-

Green vėl puola
Lewis

Be to buk atvykęs į 
10,000 revolverių 

Ispanijos valdžiai. 
Raidžia taipjau už-

Tariasi apie šalini 
mą kliūčių Euro

pos prekybai

Ieško teologijos stu
dento už nužudymą 

3 žmonių
NEW YORK, bal. 5. ■— Po

licija, kuri dar tik vakar pa
skelbė, kad ji neturinti jokių 
pėdsakų kas nužudė modelį 
Veronica Gedeon, jos motiną 
'dr jų įnamį ir turėjo paliuo- 
suoti per ilgą laiką kamantinė
tą nužudytosios moteries ..-vy^ 
rą Joseph Gedeon, dabar stal
giai suskato ieškoti skulpto
riaus ir teologijos studento 
Robert Irvvin.

ŠIAULIAI. — “Aušros” mu
ziejų įsteigė 1923 met. apskri
ties savivaldybė. 1927 metais 
įsisteigė Šiaulių kraštotyros 
draugija ir perėmė šį muzie
jų. Dąbar muziejus savo veik
lą yra smarkiai išplėtęs. Vien 
tik 1936 metais buvo surink
ta 4222 nauji eksponatai. Nuo 
1923 met. prie muziejau^ kra
štotyros draugija įsteigė mok
slo ir muziejui reikalingų kny
gų biblioteką, kurioje yra apie 
1700 knygų. Biblioteka labai 
naudinga studijų reikalams, 
kurią daugiausia naudojasi 
kraštotyros draugijos, nariai ir 
bendradarbiai. Kraštotyros 
draugija turi ryšį su 22 už
sienio panašaus tikslo draugi
jomis bei bibliotekomis ir su 
Vyt. Did. Universitetu. Be to, 
leidžia ži/rnalą 
štas“, kuris : 
per metus.

Muziejus, 
pažinti su 
ukiu, išsiuntinėjo 
maras per žemės ūkio rumtis 
130 egz. ir įvairiems žemės 
ūkio specialistams 205 egz. an- 
kietos “žemės ūkio įrankiai ir 
žemės dirbimas senovėje“.

Kraštotyros draugija mano 
ir ateityje ruošti ekskursijas 
į užsienį. Be to, mano ruošti 
parodas. -Šiais metais ^aUrUUU 
tarta ruošti" į Vokietiją, Belgi
ją ir Prancūziją, kur ta pačia 
proga butų apžiurta ir Parv 
žiaus pasaulinė paroda.

. “Gimtasai Kra- 
išeina 4 kartus

Vokietijoje gyvenantys svetim
šaliai prašo draugų užsieny 
siųsti jiems maisto pakelius.

PARYŽIUS, bal. 5. — Ne
žiūrint aštrios cenzūros, kuri 
neišleidžia žinių apie maisto 
padėtį Vokietijoje, yra ir taip 
aišku, kad Vokietijai labai 
trūksta maisto.

vokiečiams, 
ir Vokieti- 

svetimša- 
išsiųsti pi-

norėdamas susi- 
senovės lietuvių' 

agronc-

Sunku gyventi 
bet taipjau sunku 
joje gyvenantiems 
liams. Jie negali 
nigų nusipirkti maistą užsie
ny, tad prašo savo užsieny gy
venančius draugus siuntinėti 
jiems 11' svarų maisto pake
lius, norjs neskaitant daug kai
nuojančio' persiuntimo, reikia 
dar mokėti labai augštus į 
prisiunčiamą į Vokietiją mai
stą muitus. Pav., už svarą 
sviesto reikia mokėti 30c mui
tų, nežiūrint persiuntimo. Bąt 
vistiek apsimoka prašyti, nes 
Vokietijoje veik visai negali
ma gauti sviesto, o jei kada 
ir gaunama, tai labai prastos

Franci  ja apkaltino 
fašistų vadą

PARYŽIUS, bal. 5. — Pulk. 
Francois de la Rocąue, galva 
Franci jos Soęialės partijos, li- 
ktf apkaltintas už atgaivinimą 
uždarytos fašistinės Croix de 
Feii ' (Liepshčjantis Kryžius) 
.Sąjungos.

Kartu tapo apkaltintas vie- 
. nas atstovas ir keturi žemesni 
•tos fašistinės sąjungos virši
ninkai.Nustatyta, kad prieš pat nu

žudymo laiką tas teologijos 
^studentas buvęs Gedeon na
muose ir kad jis nešiojasi pa
našų įnagų į tą, kuriuo buvo 
nužudytas įnamis Frank Byr- 
nes. Tas studentas yra išbu
vęs tris metus beprotnamy ir 
nesenai likęs pašalintas iš dva
siškių seminarijos.

'Spėjama, kad jis yra pasi
šalinęs iš New Yorko ir jo ieš
koma visose rytinėse valstijo
se1.

Traukinys suvažinė 
jo du žmones 

ir arklį
Pranašauja greitų 
sutaikymą Chrys

ler streiko

MADRIDAS, bal. 5. -n Mil
žiniškas lojalistų oro laivynas 
nėsa naikinimą ir sėja mirtį 
veik visoj sukilėlių teritorijoj 
nuo Madrido iki pietinio Ispa
nijos pakraščio.

’’ Manomą, kad dabartinis 
puolimas yra didžiausias oro 
puolimas visame šiame civilia- 
me k^are. Tame puolime daly
vavo desetkai lėktuvų, prade
dant nuo didelių bombardavi
mo ir baigiant mažais, bet 
greitais puolimo lėktuvais.

'Sukilėlių kareivių koncentra
cijos, trokų gurguolės, karei
vių traukiniai, geležinkelių sto
tys buvo bombarduojami bom
bomis ir kulkosvaidžiais. Mano
ma, kadį sukilėlių nuostoliai 
buvo dideli.

f

Prapuolė lėktuvas 
su 8 žmonėmis; gal 

sudužo kalnuose

d.PANEVĖŽYS. — Kovo 4 
nakties metu iš Panevėžio 
Obelius išėjo tuščias, su dau
gybe vagonų prekinis trauki
nys. Buvo išsiųstas kaip pagel- 
binis.

šis traukinys netoli Suba
čiaus prisivijo ir mirtinai su
važinėjo 4 p. pulko kareivį Sta
sį Petrauską: žuvusiojo maši
nistai visai nepastebėjo. Pet
rausko kūno dalys rastos to
lokai nuvilktos ir išblaškytos.

Sekančioj — Panemunėlio 
stoty minimas traukinys pri
sivijo šios stoties vandentrau
kio mašinistą Joną Goštautą, 
kurį, taip pat, mirtinai 
žinėjo.

Tarp Panemunėlio ir 
kio pervažoje traukinys
vo rogėse pakinkytą, bet be 
šeimininko arklį, kurį, taip pat, 
vietoje sutriuškino. Arklio sa
vininkas dar neišaiškintas.

LANSING, Mieli., bal. 5. — 
Iš artimų gub. Murphy šalti
nių patirta, kad sutaikymas 
Chrysler darbininkų streiko 
yra tik valandų dalykas. Jau 
esą išspręsti visi ginčytini 
klausimai ir dabar yra rašoma 
sutartis.

Pats gubernatorius irgi iš
reiškė viltį greito sutaikymo 
šio streiko. Po jo gi bus ban- 
idoma sutaikinti Hutlson ir Reo 
automobilių darbininkų strei
kus.

LONDONAS, bal. 5. — Tuo 
pačiu laiku kada Londone su
sirinko 22 Valstijų atstovai 
tikslu pakelti cukraus kainas, 
suvaržant gamybą ir įvedant 
kvotas, sužinota, kad Anglijos, 
Franci jos ir Belgijos valdžios 
pradėjo tarpusavius pasitari
mus apie pralaisvinimą preky
bos, panaikinimą kvotų ir ki
tų prekybos suvaržymų visa
me pasaulyje.

Oficialus rateliai pripažysta 
pradėjimą tokių derybų, bet 
tikslesnių žinių apie jas nėra. 
Galbūt bus sutarta šaukti ko
kią nors ekonominę konferen
ciją tikslu pralaisvinti preky-
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Rusijos bolševikai 
kapoja darbinin

kų algas

Nusišovė pralaimė 
jęs Madrido mūšį 

italų generolas

į Ho-

nusi- 
netu-

suva-

Rokiš-
paga-

9 žmonės žuvo aud 
roj pietinėse val

stijose

uz- 
su- 
ku-

GALLUP, N. M, bal. 5. — 
Preitą šeštadienį šioje- apielin- 
kėje prapuolė didelis ir puoš
nus Douglas transporto lėktu
vas, skridęs su 8 žmonėmis į 
;New Yorką išgabenimui 
landi ją.

Manyta, kad lėktuvas, 
leido nuošalioj vietoj, o
rėdamas radio negali prisišauk
ti pagelbos. Tečiaus dabar še
rifas iš St. John’s, Ariz., pra
neša, kad sudužęs lėktuvas li
kęs nematytas pusantros my
lios atstume nuo Alpine, už 60 
mylių nuo čia. Vienas ten ma
tęs šeštadieny sniego audroj 
skraidant ratu lėktuvą.

Alpine apielinkė yra kalnuo
ta, netoli neprieinamų kalnų.

ST. JEAN DE LUZ, Franci- 
joj, bal. 5. — Diplomatei sako
si gavę žinių, kad Italijos ge
nerolas Bergozzili nusišovė Sa- 
lamanca, Ispanijoj.

Jis susilaukęs aštraus pabari
mo iš Rymo už pralaimėjimą 
mūšio Guadalajara fronte, prie 
Madrido, taipjau Rymas įsakęs 
sušaudyti kelis italų karinin
kus, kaltus už mūšio pralaimė
jimą, bet gen. Franco tą reika
lavimą. atsisakęs išpildyti. Bet 
generolas vistiek pats nusišovė.

Gen. Franco girdi užtikrįnęs 
Italijos valdžią, kad Italijos ka
riuomenė vėl koncentruojama 
naujam puolimui Madrido ir jL i; - ----- F
tada išpirksianti savo pirmesnį joj per 1936/m. gimė 235, o 

mirė

POTVYNIS SUTRUKDĖ VIE
ŠUOSIUS DARBUS

ATLANTA, Ga., bal. 5. 
Mažiausia 9 žmonės liko 
mušti ir virš 50 žmonių 
žeista pavasario audrose,
rios perėjo pietines valstijas. 
Metai atgal tose valstijose ba
landžio viesulos užmušė 450 
žmonių.

NEWARK, N. J., bal. 5. — 
i Amerikos Darbo Federacijos 
\prezidentas William Green kal
bėdamas aliumino darbininkų 
tarybai vėl smarkiai puolė 
Lewis ir industrinio organiza
vimo komitetą, pareikšdamas, 
kad esą “mes nepakęsime Hit
lerio ar Mussolini Amerikos 
'darbininkų judėjime.”

KNOXVILLE, Tenn., bal. 5. 
— Mildred Till, 18 metų, apei
dama naujus Tennessee įsta
tymus, draudžiančius jaunes
nių kaip 16 meitų vedybas, 
bėgo į Marshall, N. C. ir 
(apsivedė su Robert Pack, 
metų.

pa- 
ten 
19

.f.,W

afe

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

Veikiausia giedra; šilčiau į 
vakarą.

Vakar 
peratura

Saulė 
6:20.

2 vaL po piet tem- 
Chicagoje buvo 38°. 
teka 5:26, leidžiasi

MASKVA, bal. 5. — Valdžia 
nukapojo dirbančių nuo štokų 
darbininkų algas 20 nuoš. Nu- 
kapojimas algų pravestas for
moje įsakymo padaryti ^20 
nuoš. daugiau darbo už tą pa
čią mokestį, kitaip jų 
bus sumažintos.

algos
pralaimėjimą.

WASHINGTON, bal. 5. — 
/Prezidentas Rooseveltas šian
die rekomendavo kongresui pa
daryti CCC pastovia dalimi fe
deralinio šalies gaivinimo ir 
šelpimo programo.

; UTENA.

-.11.2 žmonių.

i žiemos metu Kauno m. sa
vivaldybėje prie vieš, darbų 
dirbo apie 1500 darbininkų, bet 
užėjus potvyniui ir bendrai pa
vasario metu viešieji (žemės), 
darbai smarkiai susitrukdė ir, 
daug darbininkų liko be dar
bo. Dabar, potvyniui atslūgus 
prie vieš, darbų dirba apie 800 j 
bedarbių, t. y. pusė tiek, kiek 
'dirbo žiemą, nors bedarbiai ki
tur darbo ir nesusirado.
/ LOS ANGELES, Cal., bal. 5 
— šį pavasarį ir vasarą Cali- 
fornija išleis $1,000,000 taisy
mui kelių, kuriuos pagadino 
vasario mėn. lietaus audros. |

t
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NAUJIENAS
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Retos prieinamos- Utenos parapi-
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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TINKAMU GYVENTI NAMU PROBLEMA 
.. ........ '■ .■ -•<-r « —į 

į$1,00$>; kad 21 nuošimtis kitų mų, kaip pp $10, $11 ir $12 $566, reikalinga tokiąma name 
šeimynų , turėjo pajamų nuo' kambariui per mėnesį rendos. gyventi. Na, dar numuškime 60 
tJlįOOO iki $1,500, ir kad 17% Į Bet juk tokie namai ir butai 
išeiipynų turėjo nuo $1,500 iki 
$2;000> 

Tuogi tarpu tokiame New 
Yorke, tokioj Chicagoj ir ki
tuose didesniuose miestuose te
ko mokėti rendos po 30 ir po 
40 dolerių mėnesiui už namus, 
kuriuose nebuvo nė garo šilu- 
•mos, nė šilto vandens^ nei vonių.

nii|ii»r>W«4i» .......... ...

New Yorke, prisilaikydamas čius per metus $90; dekoravi- 
miesto nustatytų patyarkymų, mas $25 metams; pataisos $25 
nepajėgia statytį pigesnių na- .mbtams. Viso susidarys suma

..... "

JUOKAI

(Tęsinys) 
in •

Statyba ir pataisos 
griuvėsiuose

Pirmuose dviejuose straips
neliuose mėginau nurodyti, kad 
griuvėsių ir dalinai suso apie- 
linkės yra pragaištingos pilie
čių sveikatai, dorovei ir kiše
nei; kad netinkamuose gyventi 
namuose spiečiasi milijonai 
žmonių netik New Yorke arba 
Chicagoje, bet visoj šaly; kad 
griuvėsiai ir susas iš tikro yra 
visos šalies nelaime.

Jeigu sutinkame, kad tai yra 
nelaimė, tai natūralu kilti klau
simui: kodėl gi; ypač griuvė
siuose, netaisoma seni namai ir 
nestatoma nauji?

Atsakymas nesunkus: daug
namų tose apielinkėse yra taip Inai šeimynų nepajėgė kiek žmo- 
sutrunijusiu, kad pataisyti juos 
neįrhanoma;. antrą vertus, nesi- nė sutaUpų 
tikima, kad griuvėsių rendos 
pajėgs sugrąžinti įdėtą patai
soms kiek stambesnį kapitalą.

šiandien valdžios atstovų, so
ciologų ir ekonomistų nuomonės 
sutinka, kad griuvėsių nebega
lima išgelbėti, o ir neverta 
juos gelbėti. Pajėgos turėtų bu-

trečdaliui šalies gyventojų neį
kandami, o kaip įtik jiems juo 
labiausia tinkamesnių gyventi 
namų reikia.

‘ Eilė kitų ekspertų, liudijusių 
tai pačiai senato komisijai, es
mėje tvirtino tą patį: kad pri
vati iniciatyva, privatis kont- 
rakto^ių biznis iki šiol parupi-

Net jeigu išimsime iš pirmųjų no, šiandien parūpina ir ateity 
dviejų klasių. ( o- ir iš trečios) galės parūpinti namų tik tur- 
ukininkuą, kuriems, dėka ypa- tingesniems Šalies gyventojų 
tingos jų gyvenimo aplinkumos, sluoksniams. Bet daugiau negu 

i reikia mažiau skambančio me- trečdaliui gyventojų jis nepajė- 
■talo gyvenimui/ negu miestelė- gė parūpinti namų iki šiol ir 
rfams, tai ir tuomet pamatysi- 
;me, kad net vadinamo- ‘‘gerbu- 
.vio” (prosperity) laikais milio-

dolerių. Tačiau ir tuomet gyve
nimas šitokiame name reikš 
mokėjimą rendos $40 mėnesiui. 
Rodosi, kad namas pigus, bet 
toks namas daugiau nei trečda
lio šalies gyventojų kišenėms 
bus persunkus.

Privati iniciatyva, privatus
f 

namų statybos biznis šiandien
tiesiog negali parūpinti bied- 
nuomenei tinkamų įgyventi na- 
mų. z, —X.

Vietoj komplimento...
Ji: Tėvui tu padarei, matyt, 

gerą įspūdį!
’ /Jis: Argi? Iš ko tu spren
di?

Ji: Girdėjau, .kaip vakar jis 
mamai sakė, kad nieko nega
limą esą spręsti iš išvaizdos.

Didžiausia auka
: — Taip jute myliu, jog nė
ra pasiaukojimo, kurio negalė
čiau dėl jūsų padaryti!

.— Tokiu budu padarykite 
man didžiausią malonumą — 
■apleiskite mano namus ant vi
sados.

Antradienis, balan, 6, 1937.
.-i... ................... .......................................................... ■ ■' ■ < ’ -■■■•

Physical Therapy 
and Midwife , 

' 6630 So. Western 
i Avp., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massago 
electrie t r e a t -

. ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

DENTISTAS
OFISO' VALANDOS: 10 v. r. iki 0 
vai. vakaro. Treč ir ąąkm. pagal 

susitarimą.
I 4300 S. FAĮRFIBLD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016>
. .— 1 t 1"

PHone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
R e z.6631 Sp. Cąlifoniia- Avenue,

Telefonas Republic 7868 
■ - ■ ■ • -r .» 4

aiškesniuose namuose gyventi, 
pasidėti nuosa

kiems namams įsigyti. Ir mes 
patys, bent Chicagoj, matėme 
anuomet taip tirštai griuvėsius 
apgyventus, kaip kad jie yra 
.šiandien apgyventi1.

šiandien algos kyla — taip. 
Bet kyla ir rendos, ir taksai, 
ir kitokios išlaidos taip namams

nepajėgs parūpinti, be kieno 
nors pa'gelbos, ateity — ypač 
kad valdžios, federalė ir vieti- 
nėsy vis griežčiau reikalauja 
statyti namus tinkamus gyven
ti, o ne kareivių barakus.

Štai tik viena’ iliustracija bė
dos su pigiu namu. Prileiskime, 
kad žmogus perka kur nors 
miesto (Chicagos ar New Yor
ko) pakraštyje lotą. Lotas čia 
jam kaštuos $1,000. Tai juk 
yra ne perbrangi kaina. Pats 
namas pastatyti jam kaštuos,

(Bus daugiau)
- r ——m—    

Laidotuvių Direktorius
» JUOZAPAS
lUDEIKI
L IR TĖVAS
■* REPublic 8340

K. P. GUGES
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dęarborą St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Tel. Boulevard 1310/
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KUMPIAI LIETUVOS 
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

h įįr* iiUhvįlaiii iii hri i

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

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

v ik. Nedelioj pagal sutarimą
Ofiso Td. s Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

ti sukoncentruotos gelbėti tas Užlaikyti; kaip ir kitoms gyve-i sakykime, $3,500. Tai bus ne 
apielinkes, kurios pradeda sus
ti, arba ir tolokai pažengusios 
tuo keliu, bet dar nepasiekusios 
griuvėsių padėties, štai kur į- 
eina federales valdžios agenti- 
jos, kaip Federal Housing Ad- 
ministration, su paskolomis na
mų pataisoms.

Kam namai statoma .
Bot juk milionams žmonių 

reikia namų — kodėl jų nesta
toma?

Visųpirma tenka pasakyti^ 
kad ir šiandien narni statoma, 
tik ne tiems, kuriems tinka
mesnės gyventi vietos yra la
biausiai reikalingos. Jie yra 
statomi tokiems žmonėm^, ku
rie pajėgia už naujus- njinnfe. 
mokėti ai ha naujų nani'ų bdfus 
renduoti. O kai dėl statymo pi
gesnių namų, tai reat estatimn- 
kai ir kontraktoriai pasakys, 
kad nėra tokių namų pareika-’ 
lavimo.

kažin kaip šaunus namas. Viso 
susidarys suma $4,500. Tikrai 
nedaug, kaip namui.

Reiškia, investuota $4,500. 
Nuošimčių už investmentą po 4

BUICK 
PONTIAC

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVF.NUE
Ofiso valandos:

nimo reikmenims. Ir namų pa
dėtis pasilieka kaip buvusi.

Privati statyba suklupo
Langdon Pos.<t, New Yorko

tenementų komisionierius, per- metams susidarys $180; taksai 
. nai pavasarį liudijo senato ko- metams $75; vanduo $15; ang- 
misijai (ryšy su Wagnerio bi- lis metams $150; atmokėjimas 
lium>, kad joks kontraktoriųs pagrindinės sumos po 2 nuošim-

Uždarbiai ir pigesni namai
Ir šičia prieiname prie pačios 

širdies, prie paties problemos 
painiaovs centro. Dalykas toks, 
kad pagrinde namų prob’ema 
atrodo esanti Jungtinėse Valsti
jose pajamų arka uždarbių pro
blema, Nes kas gi nenorėtų gy
venti saikesniuose, švieses
niuose, parankesniuose ir gra
žesniuose. namuose ir skaistes
nėse apielinkėse?

Bet federales ’va’džios PWĄ 
skyriaus išleista 1936 metais 
knygelė “Urban Housing” patei
kia mums trumpą informaciją: 
apskaičiuojama, kad 1934 me
tais 37 nuošimčiai visų šalies 
šeimynų gyvenusių miestuose ir 
miesteliuose (neskaitant farme- 
rių) turėjo pajamų po $800.

Daleiskime, kad šios šeimynos 
skyrė penktą dalį savo pajamų 
rendoms, kaip kad nustatoma 
joms pajamų proporcija. Tai 
susidarys $160 suma metams 
arba po tryliką ir pusę dolerių 
mėnesiui. Aišku, kad 37 nuošim
čiai miestų gyventojų pajėgė 
tik griuvėsių 
jei savo namų

Tačiau 1934 
resijos metai, 
kais Amerikos 
mos yra
aukštos jos buvo geresniais lai
kais?

Autoritetai sutinka, kad 1929 
metai buvo “gerbūvio” laikų! 
metai. Bet štai ką rodo skait
lines ,kurias pateikia Brook- 
ings Instjtution. šios įstaigos 
davinius dagi Amerikos pluto-; 
kratai (pinigubčiai) priima kaip 
standartinius. Ir ot Brooklngs 
Institution sako, kad 1929 me
tais 21 nuošimtis visų šalies 
šeimynų (įsidėmėkite — ne pa-' 
vienių asmenų, bet šeimynų!) i 
turėjo pajamų mažiau, kaip po

rendas mokėti, 
neturėjo.

metai buvo dep-
Nofmaliais lai- 

gyventojų paja-
didesnčs. Bet kaip

SUSTOK ir
PAGALVOK į
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIĄ ■ 
SPULKĄ pereitais metais 

įUžDJRBO.....z; ? ..............................
ŠI S^UI.SATYRA NAR^S ’ FEDEitAL HOM^L^AN 

BANK,
’ PBlSIBAšYTl GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

A

■ . ~ ----------------- ------ - — — ■— — ---- ------------ .................................................................................... .... ląl II .........    ..14
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA |.
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

[‘"A-m: T-l > 4 {koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvžkų radio programų Pirmadienio vakarais^ 10:00 
vai, vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

11' ■ I   II  —   ■■■■'I I I ’■
i'/r ‘c r> t x i- . r
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Reikalaukite OEGTINES

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 4^90

Rezidencija
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarti

806

4
*

Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiarės Helman malevos; Ir kainos 

nebrangios, o stakas visada pilnas.
Vioore’s maleva, 30 spalvų, gal- .....
Specialč maleva, 16 spalvų, gal.....
Varnish remover, gal....... ...............
Grynas baltas enamel, gal, ..........

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

; a ir brangiau.

$1.85 
97^ 
95^ 

$1.39

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

Laidotuvių Direktoriai

| - NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
l Patajnavi- 
L mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street. Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųue^te Park Ofisas: '
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoį pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

B Tom Taylor
I 2 Metu

NATHAN KANTER

senumo
STRA1GHT

KENTUCKY
BOURfiON

DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 
vienintelis distributorius

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

I. J, ZOLP
1646 West 46tli Street Pliones Boulevard 5203

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377
......... . .................                       Ii. —

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. MiCliigail Ąve. Tel. Pullman 5703

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

i

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

”4 CHICAGO, fl.L. • • ;
■ri.įi.1. w . II i I I*ii w 11   ——————

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki Gi iki 'b:30 „ Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m
vai, vakarę ir nngal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemim 
mo, skaudama af"" 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
10’mv.ose egzaminavimas daromas «u 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į ino- 
kykloa vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 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 A v.

Phone Boulevard 7589

kių karštį, atitaiso DR. A. J. MANIKAS

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
TcI* Yards 1829

. Pritaiko Akinius 
Kreivas. Akis 

ištaiso
A tisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
TM. • Boulevard 1401

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

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

Nedėliomis P'’gal sutartį 
Rez. 4910 SO. M1CH1GAN BLVD.

TeJ. Kenwood 5107

V

PHYS1CIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116 
Valandom: 1—3; 7—8:30 p.p. 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vak: 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 RUSUOS
įkerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHTCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 1)994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

. 7< iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki '12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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Antradięnia, balan. 6, 1937

Kritika ir Polemika
I „ •

Kaip Romos Katalikų 
Bažnyčia Stovi Už Tiesą

(Tęsinys)
Kada jau visos didžiosios vals- 
tybės ir net mažosios pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, tai 
tada tik teikėsi tas Dievo vieti
ninkas sukeikti savo neva pri
pažinimą. ........

O ką dabartinis teisingasis 
popiežius Pijus veikė, kada len
kai sulaužė Suvalkų sutartį, pa
darytą spalių 9 d. 1920 metais 
ir pasigrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir aplinkines žeipes?

Ar jus manote, kad tas tei
sybės gynėjas prispaustųjų ir 
persekiojamųjų žmonių užtary
tojas, dabartinis popiežius, su
barė lenkus, patarė jiems to 
nedaryti ? O ne, tokio dalyko 
jis nė nemanė daryti. Jis tik 
apgailestavo, kad lenkai nepa
sigrobė visos Lietuvos. O juk 
jis labai lengvai galėjo savo au
toritetą pavartoti ir sudrausti 
lenkus. Juk jis teisybės Dieviš
kos vykintojas ant žemės, tai 
kodėl jisai nieko neveikė? Juk 
jam nebuvo reikalo lenkų bijo
tis, jis juk ne Lenkijoje gyve
na. Lenkai n.eoutų galėję jam
nieko padaryti, kad ir kažin į tuo tarpu diplomatines čia at- 
kaip butų pykę ant jo. stovybės.”
------------------------------------------------------------------- ----------- ------------------------ i-------------- ------------------------------------------------

Kad suprastume kiek dabar
tinių! popiežiui rupi, kaip 
“Draugas” sako, teisybė ir pri
spaustųjų bei persekiojamųjų 
žmonių reikalai, pažiūrėkime, 
ką sako didis Lietuvos patrio
tas rašytojas kanauninkas Juo
zas Tumas: “Vatikanas neigia 
Lietuvos valdžių. Kauno Bene
diktinų vienuolynas, ilgai buvęs 
pakrikęs, ilgai valdęsis nekano
niškai, pagaliau, susilaukė ka
noninės revizijos ir sutvarky
mo. Ir pagailo jam netvarkos; 
tad puolė, prašydamas užtari
mo, į Papos nuncijų Ratti, ir 
Galicijos antvyškupį Teodorovi- 
čių ir visks Lenkų galybes. Rat
ti — žinomas lenkų pataikū
nas; Teodoravičius — žinomas 
lenkas karštuolis agitatorius. 
Tai Kaurio vienuolynų padarė 
išimta (exemitus) iš žemaičių 
Vyskupo valdžios ir paties Ry
mo — Ratti valdoma. Kadangi 
Ratti, kaip viršuj minėta, yra 
Papos nuncijus Lenkijai, tai 
Kauno Benediktines atsirado, 
tikrai sakant, Lenkųv valstybės 
globoje, Lenkų oaze, Lenkų ne
paliečiama expozitura, neturint

Tai štai kų sako kan. Juozas 
Tumas apie dabartinį popiežių, 
kuris reikia žinoti, tada buvo 
nuncijus Lenkijai, ir vadinosi 
tikra savo pravarde Achilles 
Hatti. Vėliau vasario 6, 1922 
m. liko išrinktas popiežium ir 
apsišaukė Piju XI.

Viršminčta ištrauka yra pa
imta iŠ kan. J. Tumo Viaišgan- 
to Raštai, tomas III, pusi. 231, 
kur minėto vienuolyno aprašy
mas tilpo; Lietuva, 12,21 m. V. 
Ten yra ir daugiau gražių da- 

1 • . » 

lykų aprašyta apie dabartinį po
piežių, tik dėl ilgumo straips
nio pakaks ir tiek. Tai matote, 
gerbiamieji, kiek buvo bešališ
kas dabartinis popiežius, kada 
jisai dar buvo tik pasiuntinys. 
Tiek pat jis yra bešališkas ir 
dabar.

O štai dabar musų Romos ka
talikų kunigai ir jų spauda gi
ria kiek galėdami, kaip dabar
tinis popiežius baisiai -yra su
sirūpinęs prispaustųjų ir perse-1 
klojamųjų žmonių reikalais, ir. 
neapsakomai griežtai stovis už 
teisybę. Tai ve kaip ir kiek da
bartiniam Romos popiežiui te
rūpi prispaustųjų ir persekioja
mųjų tautų laisvė ir gerovė. 
ROMOS BAŽNYČIA GODI

ŽEMIŠKŲ TURTŲ
Tad dabar kyla klausimas,

NAUJIENOS, Chicago, UI
......... . "T.. . i | ,, „j ,.n , i 
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dėl ko Romos popiežius taip di
džiai susirūpino Vokietijos na
ciais, kad jie nepersekiotų ten 
gyvenančių katalikų? O kodėl 
jis nė žodžio nesakė ir nesako 
Italijos valdžiai, kad be reika
lo nešaudytų nekaltų Etiopijos 
gyventojų? Juk jie ouvo Mus- 
solinio legijonierių tiesiai išpro
vokuoti ir užkariauti. Kodėl jis 
ir jo kardinolai ir vyskupai lai
mino visus Mussolinio legijonie- 
rius, kad eitų ir neriotų Etiopi*.
ją? Jis dabar tą pati daro su ją, ir.aplamai i kitas valstybes, nusijuokė motina.

—-------------------- —------ ... • .■ ---- ... - . .z .
Italijos neva liuosnoriais karei- tai suprantama tų aukų požie
viais, siunčiamais prieš teisėtą žilis nebegauna. 'Tai ot dėl to 
Ispanijos vyriausybę, tik, su
prantama, tą atlieka slaptai.

v Čia aš bandysiu spėti,1 dėlko 
jis taip daro. Mat, kiek yra ži
noma, Vokietijoje yra' apie 20 
milionų katalikų. Tai savaime 
suprantama, kad kasmet Vokie
tijos katalikai sudėdavo Romos 
popiežiui, galima sakyti, milio- 
nus aukų. Na, o dabar naciams 
uždraudus aukas siųsti į Itali-

popiežius ir nutarė pasakyti, 
pasak “Draugo,” naciams griež
tų ir teisingų žodį.

(Bus daugiau)

— Vaikeli, ko tu ten ieškai ?
— klausia motina.

— Niėko, mamyte! — atsa
ko berniokas.

— Niekas' guli ten dėžutėje, 
kur vakar gulėjo šokoladas,—

Nesibark ant savo žmonos!
Ji nori pagelbėti jums prašalinti nuovargį — nerviškumą 
—jauslumą, kurie tankiai pasidaro po sunkaus dienos darbo. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų serga dieną iš dienos nuo į 
^nerviškumo, — stokos apetito, — nemiega naktimis, —! 
yra nusilpę — neramus, sublogę — ir ne kaip negali : 
pasilsėti.
Kiti tūkstančiai kuopuikiausiąi jaučiasi, yra pailsėję ir 
smagus, nes jie geria MALVAZ, — skanų — sveiką — 
stimuliuojant} — maitinant} gėrymą, kuris pasižymi svei
katą nešančoms ypatybėmis; padarytas iš selyklo ir kitų 
gerų" grudų, kurie yra virinti prie labai tikslios tempera
tūros. MALVAZ suramins ir privers jus miegoti ir ilsė
tis. Jis taipgi pagelbsti jūsų kunui normaliai veikti. 
Jei geršit MALVAZ jums nereikės vartoti jokių vidurių 
liuosuotojų.
Š;ą savaitę vienas garsus biznierius pasakė: “Aš geriu 
MALVAZ — jis man suteikiu pailsį — jis tikrai paliuo- 
suoja mano įtemptus nervus. Aš manau, kad žmogus, 
kuris tikrai gali pasilsėti, prailgina savo gyvenimą ant 
daugelio mėty.”
Jei po to kai išgersit keletą butelių jis jums nepagelbės — 
prašome mums pranešti — mes pasiimsime likusius bute
lius ir sugrąžinsime jūsų pinigus.
Mes imame visą atsakomybę, taigi paimkit savo telefoną 
TUOJAUŠ ir užsisakykit išbandymui MALVAZ 
garsiausi Pavasarinį Sveikatą suteikiant} toniką.

ši
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Eik Lewis Macių Keliais, Kur | 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI {

NAUJI LEWIS PA- 
. VASARINIAI
3 Šmotų, Kailiukais 

Trimuoti Siutai.
Iš puikaus Monotone Materiolo. 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
. SIUTAS

kMl 3950
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo* 
tis kreditu — 
nėra kito k i y 

išlaidų, Nė 
- palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

R. and R.
RADIATOR * BODY

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

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

> DABAR JUS GALITE

VIRTI SU 
ELEKTRA
Naujos Žemos Elektros Kainos 
Teikia Pigų, Greitą, Švarų Elek-
tros Vyrimą Chicagos Namaitis

t .' ■ • , .

Jus dabar galite džiaugtis moderniu 
"elektros virimu pigia kaina. Pagal 
naujas žemas kainas visa elektra, su
vartojama didesniu nei 100 kilowatt- 
valandų per mėnesį kiekiu, dabar 
kaštuoja tik 2 centu kilowat-valan- 
dži. Jeigu jus dabar jau suvarto- 
jate tiek elektros, tai 100 iki 125 
priedo kilowatt-valandų, kurias su
vartoja vidutinis elektros pečius, 
kaštuos jums tik nuo $2 iki $2.50 
mėnesiui! Tai tikrai PIGU!

Pamatykite modernius 1937 metų 
elektrinius pečius, kuriuos dabar ro
do elektrinių reikmenų krautuvės, 
departmentinės, rakandų ir geležies 
krautuvės, o taipgi Commonwealth 
Edison Electric Shops.

Pasiteiraukite apie pirkimo planą, 
dėka kurio dabar lengvai galite nu
pirkti elektrikinj pečių.

SPECIALIS
SUPAŽINTI PASIŪLYMAS 

f , Priimama kaip dalis mo- 
' kėjimo jūsų senas pečius. 

2b Žymiai nupigintas elektros 
" sujungimas.

C0MM0OEALTH EDISON COMPANY

Kovoja Prieš Girtuo
kliavimą Oak Forest 

Prieglaudoj
MALVAZ 

DARO 
MONARCH 

I BEER 
ALUDARIAI

Kartonas iš 21 butelių $2.75, 
50c nuolaidos už grąžintus tuščiuosius.
Kartonas iš 12 butelių $1.40, 
25c nuolaidos už grąžintus tuščiuosius.

SONOTONE
66 E. Van Buren

• .'•z*'

Apskričio policija ir lab
darybės skyriaus viršinin
kai susirūpino Oak Forest 
senelių prieglaudoj papli
tusiu girtuokliavimu. Įstai
gos viršininkai sako, kad 
seneliai išlenda iš prieglau
dos žemių per skylę tvoroj 
(No. 2) ir traukia j artimas 
alines. (No. 1) rodo į sene
lių išmintų takų.

Alines, kur seneliai eina 
gerti, randasi netoli prie
glaudos vartų. Tų alinių yra 
septynios. Prieglaudos vir
šininkai perspėjo savinin
kus nebepardavinėti gėri
mus seneliams, kitaip bus 
baudžiami.

Superintendentas Frank 
Venecek apžiūrinėja ištuš
tintus degtines butelius, ku
rie buvo rasti senelių kam
bariuose. Seneliai, kurie 
prasižengs tris kartus prieš 
patvarkymus draudžiančius 
gerti, J)us prašalinti iš prie
glaudos.

Naujienų-Acme Photo

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

DABAR LOŠIA
MIDWESTERN PREMIERE

“DIDESNIS
PRIŽADDAS”

BIROBIDJAN

Renė Maison
v , r • '

■ - * 1

sako: "Mano gerkle yra dėkinga
' už Luckies”

cBCnisi buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymų. 

To pamėginto protingumą patvirtina p. Maison, kaip 
ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko LuckieS. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užširūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino 64It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

“Aš esu aplankęs daugelį įvairių 
šalių Europoj, Artimuose Rytuose 

’ ir Pietų Amerikoj; bet iŠ visų eiga- 
retų, kuriuos aš tik bandžiau, ge
riausiai prisitaikančiais savo gerklei 
aš atradau Luckies. Aš ir gerejuosi 
Luckies per pereitus penkiarius ar f *
šešiarius metus. Dabar, man keliau
jant užsienyj, aš dedu pastangas 
būti pilnai aprūpintu su Luckies. 
Mano gerklei jie yra taip švelnūs."

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
COMPANY TENORAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas
. . '

“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga
PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

S/, ■ r. p'?.,: 
'"i' ' i ' i
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street

Sųbscription Ratas:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. upder the act of 
March 3rd’ 1879.
■I      .........y*1 ■"  .......................11

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1739 S. Halsted JSt., Chicago, 
III. Telefonas Capąl 8500.

j. ' . ■■

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštų;

Metams ........____,______
Pusei metų __________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams__ ...
Vienam menesiui .........

Chicagoje per išnešiotojus 
Viena kopiją .....------
Savaitei _____ _________
Mėnesiui ........................... .........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

$5.00
2.75 
1.50 
1.00 

. ,75

....... $8.00 

........ 4.00 

..........2.00 

......... 1.50 

....... .-----.75 
U
........... 8c 
........... 18c 
......... 75c

Apžvalg
•^mmw*i*««W!«W!*(7*w^<**ri'ę****»**»w*****s**T^,****P*»*'<W'i"^^

r k -r. a TTTn-iT . ... . < ■*_“IŠVALĖ” DAR VIENĄ 
KOMISARĄ

Metams
Pusei metų ....
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui ~—T_____ T. .,T
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ..... .............................. $8.00
Pusei metų ........T....................... 4.00
Trims menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti\ pašto Money 

Orderiu kąrtu su užsakymu.

Sovietų žinių agentūra “Tass” 
pranešė, kad viduryje kovo 
mėn. buvo pašalintas Sovietų 
Sąjungos liaudies sveikatos ko
misaras (ministeriš) . Kamins- 
kis. Tur būt, ir jam prilipo 
kokia nors “kontr-revoliucinė” 
ba’ęjlla.

Senatas nepasmerkė ‘'sėdėjimo” streikų
KLERIKALŲ IŠSIŠOKIMAS

J. V. senatas 48 balsais prieš 36 atmetė pataisą prie 
Guffey anglių bilių, kuria buvo siūloma pasmerkti “sė
dėjimo streikus”, kaipo neteisėtus ir priešingus viešai 
politikai.

Tai yra reikšmingas balsavimas. Iš jo galima nu
manyti, kad senato dauguma dar nepasidavė įtakai kon- 

‘ servatorių, kurie į dabartinį Amerikos darbininkų ju
dėjimą žiuri, kaip į “revoliuciją”.

Daugelis vadina tuos “sėdėjimo streikus” neteisė
tais svetimo turto užgrobimais. Bet tai yra stambus 
perdėjimas. Šitie streikai. žymiai skiriasi nuo dirbtuvių 
užėmimų, kurie buvo vykinami Italijoje neilgai trukus 
po pasaulio karo.

Italijoje darbininkai užimdavo dirbtuves su tikslu 
jas operuoti. Pašalinę iš dirbtuvių savininkus bei jų at
stovus, darbininkai paskirdavo iš savo tarpo adminis
traciją joms vesti ir toliaus tvarkydavo jas taip, kaip 
kad jos butų darbininkų nuosavybė.

Tai, žinoma, buvo revoliuciniai, žinksųiaų Italijos 
darbininkai norėjo lokiu btiflu įįyyl0nti /kpnomiųį^er- 

• versi^ą\iy* pašalinti ’kapitalizmą, Jie vartojo “tiėsftgimo 
veiksmo” (direct action) taktiką. Italijoje tais laiškais 
dar tūrėjo didelės įtakos darbininkų masėse sindikaliz- 
mas (“aidoblizmas”).

O įkvėpimą tokiam revoliucingam judėjimui jie bu
vo gavę iš Rusijos bolševikų, kurie pirmaisiais metais 
po spalių-lapkricio “pučo” faktinai ėjo anarchizmo ke
liais. Italijos darbininkai grobė dirbtuves ir ašukė: “Te
gyvuoja Sovietų ir draugas Leninas!” b *

Bet tas judėjimas pasibaigė dideliu fiasco, nes dar
bininkai greitai patyrė, kad be kapitalo, žaliavų ir rin
kų pramonės vesti negalima. Šituo darbininkų itepasise- 
kimu pasinaudojo Mussolini (kuris pradžioje pats karš
tai rėmė dirbtuvių užėmimus!) ir ėmė organizuoti juo
dašimčių gaujas kovai prieš darbininkus. Kapitalistai, 
kuriuos revoliucinis darbininkų judėjimas buvo labai 
nugąsdinęs, davė jam pinigų, o paskui karalius, armijos 
generalinio štabo paragintas, pavedė Mussoliniui val-

jokių platesnių įrodymų- 
Farnsvyorth prisipažino kaltu 
ir užteko,”
Ar Bimba supranta, ką jisai 

čia pasakoja? Teisme, 
kaltinamąsai prisipažino, 
“teismo jokio nebuvo”!

Apie žmones, kuriems 
mintys galvoje painiojasi, 
sako:

Bet kokį moralą’jisai Čia no- 
iš vesti?
Prisipažinimai SSRB. ir 

Amerikos teismuose

Ve kokį “palyginimą” daro

girdi

t

ri

šitaip 
rusai 

Um za razum zašiol”.

naudoja s*a- 
fotografijas, 
Įkaro laikais, 
tos fotogra-

labai

Jeigu Amerikos darbininkai butų mėginę tokiu pat 
budu. grobti dirbtuves, tai ir čia butų pradėjęs dygti, 
kaip grybas po lietaus, fašizmas. Bet, kaip aukščiaus 
minėjome, “sėdėjimo streikai” yra visai skirtingas da
lykas. Streikininkai “sėdi”, kad nereikėtų pikietuoti 
dirbtuvių. Jų tikslas yra ne pašalinti dirbtuvių savinin
kus, o tiktai išsiderėti tam tikras sąlygas.

Tai, matyt, suprato ir senatoriai, kurie pasiprieši
no senatoriaus Bymes’o sumanymui uždrausti “sėdėjL 
mo streikus”.

Vargšas Jagoda
Sugriuvo dar vienas didelis “proletariato diktatū

ros” šulas.
Maskva praneša, kad yra suareštuotas buvęs sovie

tą žvalgybos viršininkas Jagoda.
Jisai stovėjo žvalgybos priešakyje daugiau, kaip 

dešimtį metų — nuo to laiko, kai bolševikų politinės po
licijos vardas buvo pakeistas iš črezvyčaikos (Čekos) į 
“Obšęeje Gosudarstvennoje Političeskoje Upravlenije” 
(bendras valstybinis politinis valdymas), arba GPU.

Pereitą vasarą, tuoj po Zinovjevo ir Kamenevo by
los, Jagoda buvo perkeltas iš žvalgybos į pašto komisą- 
rijatą.. O dabar jisai jau yra uždarytas kalėjime — už 
tai, kad, esą, per jo apsileidimą privisę “trockistų”, 
“kontr-revoliucionierįų” ir kitokio šlamšto.

Jagoda nužudė nesuskaitomą daugybę žmonių. Tai, 
matyt, žvėriškos prigimties sutvėrimas, kuris troško 
kraujo. Ježovas, kuris užėmė jo vietą žvalgyboje, dabar, 
gal būt, jam pačiam jvarys kulką į pakaušį. .

Sovietų Rusijoje šitokiu budu yrą vykinama ^savi
kritika”. Kieno rankoje revolveris, tas savo oponentą 
kaip bematant “sukritikuoja”.

Jagoda ne tik galabindavo Stalino politikos priešus, 
bet ir priversdavo juos dirbti “proletarinės valstybės” 
labui — kasti kanalus, kirsti miškus Archangelsko gu
bernijoje. Sako, kad jisai šituo tikslu buvo Suorganiza
vęs darbo armiją iš 6 milionų kalinių! Už savo mokėjL

Klerikalų spauda dirba išsi
juosusi Ispanijos fašistų gene
rolo Franco naudai. Pastaruo
ju laiku ji specializuojasi tame, 
kad atidengti įtariamas klastas 
laikraščiuose, kurie praneša 
apie sukilėlių žiaurumus, štai 
Bostono “Darbininkas” rašo, 
kad Amerikos ir Francuzijos 
katalikišką spauda suradusi, jo- 
gei “marksistai” 
vo progądandai 
trauktas pasaulio 
jr sakydami, kad
f i jos rodančios vaizdus iš da
bartinio karo Ispanijoje.

šv. Juozapo organas sako;
“Viso pasaulio laikraščiai 

spausdina marksistų platina
mas foto nuotraukas, kurio
mis stengiamasi parodyti pa
sauliui, kad generolo Franco 
lėktuvai bombęmis
daug išžudė nekaltų Ispani
jos sostinės vaikų ir moterų. 
Daugįausia šitų foto nuo
traukų multiplįįaVęsJ išplati
no anglų- komunistų laikraš
tis ‘Daily Chronicle’ ir ‘News 
Chronicle’.

“Dabar . yra įrodyta, kad 
tos foto nuotraukos yra ne 
Madrido, bet dar likusios iš 
pasaulinio karo ir vaizduoja 
karo aukas yajkus, kurie žm- 
vo Paryžid5f4G’ vokiečiams jį 
bombarduojant didžiąja ‘Ber
ta’ iš Crepy miško.” 
Atrodo, kad “Darbininkas” 

čia labai negudriai išsišoko. Vi
si, kurie sekė laikraščius pasau
lio karo metu, atsimeną, kad 
vokiečių milžiniškos kanuolės, 
kurios “bombardavo Paryžių”, 
paslėptos už 60 mylių nud 
Francuzijos sostinės, iššaukė 
didelę sensaciją. Savo laiku bu
vo apie tai labai daug rašyta, 
bet spaudoje nebuvo minėta, 
kad nuo tų šovinių žuvę vaikai 
Paryžiuje. Jeigu tai butų įvy
kę, tai nėra abejonės, kad tų 
“žuvusių vaikų” atvaizdais bu
tų buvę užpildyti Amerikos 
laikraščių puslapiai.

Kitas faktas. Klerikalų orga
nas sako, kad tuos tariamai 
sukląstuotus paveikslus platino 
anglų komunistų laikraštis 
“Daily Chronicle” ir “News 
Chronicle”, Bet komunistai to
kių laikraščių Anglijoje neturi. 
Jų dienraštis vadinasi “Daily 
Worker” (taip, kaip ir Ameri
kos komunistų organas). O 
“Chronicle”, kiek žinoma, yra 
liberalų Jąikrąštis, kuris su ko
munistais neturi nieko bendro.

TEISMAS BUVO, ĘET
TEISMO NEBUVO

Antanas Bimba nori susar
matyti tuos, kurię kritikavo 
Maskvos “raganų bylas”, šituo 
tikslu jisai rašo apie vieną 
John S. Farnswonth,ą, kurį 
Amerikos federalinis , teismas 
vasario 26 d. nubaudė kalėji
mu už, šnipinėjimą Japonijos 
naudai — po to, kai “teisme 
Farnsworth prisipažino kąltu”.

Esą teisme tas nusikaltėlis 
prisipažino.

“Teismo jokio nebuvo”, sa
ko A. B. “Valdžia nedavė

“Bet ar amerikoniška arba 
lietuviška spauda, kuri nusi
teikus prieš komunistus, pa
kelė alasą prieš šitą Ameri
kos teismo procedūrą? Ne, 
nė žodžio,

“O kiek ta patį spauda pa
mazgų išliejo prieš Sovietų 
teismus, kurie prisipažinu
sius kaltais kriminalistus ir 
žmogžudžius nubaudžia pa
gal savo įstatymus!”.
Apie tai, kokių įrodymų bu

vo ar nebuvo Farnsworth by
loje, mes nežinome, nes spau
doje apie ją buvo minėta labai 
mažai. Matyt, kad ir pats Bim
ba nebuvo į tą bylą atkreipęs 
jokio dėmesio, nes jos svarsty
mas teisme įvyko vasario 26 d., 
o jisai susigriebė apie ją rašyti 
tiktai dabar, Tokiu budu butų 
visąį .bergždžias darbas . nagri
nėti teismo procedūrą, kuri bu
vo joje pavartota.

Kitas dalykas Zinovjevo ir 
Kamenevo byla arba Piatakoyo' 
ir Radeko byla. Ji buvo išbub- 
nyta' viso pasaulio laikraščiuo
se. Pati sovietų valdžia pasirū
pino, kad ’^pie jas patintų juo; 
didžiausias' skaičius žmonių. To
dėl visai h&tiiralu, kad šitoms 
byloms spauda' pašventė daug 
komentarų.

Bet atrodo, kad Bimba dar 
iki 'šiol nepadėjo suprasti, ko
dėl įvairus laikraščiai kritika
vo sovietų teisingumo metodus 
tose Maskvos bylose. Jisai ma
rio, kad visas dalykas yra tei
siamųjų prisipažinime. Girdi, 
jeigu Amerikos teisme prisipa
žinimas 
įrodymu, 
pat būti 
me?

Tik su
šitaip argumentuoti. Juk lietu
viškų komunistų vadas, tur 
būt; yra girdėjęs, kad seniaus, 
kuomet būdavo teisiamos raga
nos, tai jos neretai “prisipažin
davo” turėjusios įvairių santy
kių su velniu — tai ar ir toms 
raganų byloms reikia taikytį 
Bimbos taisyklę: “prisipažino ir 
užtenka”?

Teisė ir proga gintis
Amerikos teisme teisiamasis 

turi teisę ii1 turi progą gintis. 
Jeigu teisiamasis prisipažįsta 
kaltu, tai jisai savo valia tęs 
teisės atsižada. Laisvai atliktas 
prisipažinimas prie kaltės yra 
kaltės įrodymas. > ■ <

Bet jisai turi būt atliktas h© 
prievartos. Amerikos teismo 
pareiga yra žiūrėti, kad prisi
pažinimas butų tikrai laisva^. 
Yra visa eile priemonių kalti- 
namąjį apsaugoti nuo to, kad 
jisai prięš savo Valią neliudy
tų prieš save: kaltinamam lei
džiama' naudotis advokato pa
tarimu (ne tiktai teisme, bet 
ir tyrinėjimo laiku); teismas 
remiasi tiktai parodymais, duo
tais viešame teisine; kaltinama
sai turi teisę statyti savo liu
dininkus, kvosti priešingus jam 
liudininkus, peržiūrėti ir pa-

yra laikomas kaltės 
tai kodėl negali taip 
ir bolševikiškam teis-

tikrinti liečiančius jo kaltę do- 
kumentus> ir t. t.

Be to, Amerikos teismas 
yra nepriklausomas nuo val
džios (administracijos); o kad 
butų dar daugiau užtikrinimo, 
kad teismas bus bešališkas, tai 
prie teisėjo renkama dar “džiu- 
rė” iš paprastų piliečių. Advo
katai, kurie gina’ kaltinamuo
sius, irgi nuo valdžios nepri
klauso.

šitokios? sąlygose, kuomet 
patrauktas tieson asmuo atei
na į teismą ir sako:' “Aš kal
tas”, tai galima tikėti, kad ji
sai iš tiesų yra kaltas. Jisai pri
sipažįsta dėl to, kad jo kaltė 
perdaug aiški ir savo prisipa
žinimu jisai bando suminkštin
ti teisėjo širdį.

Bet ar buvo kas nors pana
šaus į tai Maskvos bylose?

“Prisipažinimai”, kuriais rė
mėsi, sovietų teismas, buvo iš
gauti slaptame tardymo. Vieša
me teisme jie buvo tiktai pa
kartoti.

Kaltinamųjų tardymus darė 
savaitėmis, kai kada net mėne
siais, žvalgyba, neprileidžiant 
prie jų ne tik advokatų, bet nei 
draugų, nei giminių. Laisvų, 
nepriklausomų nuo valdžios, 
advokatų Sovietų Sąjungoje, 
beje, ir nėra.

Nepriklausomų teisėjų taip 
pat nėra. Teisėjas yra valdžios 
agentas — taip pat, kaip ir 
prokuroras. Taigi faktinai išei
na taip, kad tos pačios įstaigos 
agentai 'žmogų suima, Apkalti
na, išgauna jo “prisipažinimą” 
ir jį nuteisia. Tai yra inkvizici
jos sistema.

Kokia čia yra viltis žmogui 
save ' apginti, patekus į tokio 
“teisingumo” nasrus? ' i

Net ir Amerikos teismuose, 
kur kaltinamasai gali gauti 
pagelbą iš draugų, gali samdy
tis advokatus, gali apeliuoti į 
visuomenės opiniją, ir t. it. — 
net ir Amerikos teismuose kar
tais būna ‘ pasmerkiami visai 
nekalti“ Žmbriės. Visi žino apie 
Sacco ir Vanzetti bylą, apie 
Tom’o Mooney bylą ir kitas 
skandalingas bylas, sukėlusias 
didelį visuomenės pasipiktini
mą.

KŽdėl Amerikoje įvyksta ši
tokie teismų prasilenkimai su 
teisingumu? Todėl, kad valsty
bė yra be galo galinga palygin
ti su asmeniu, prieš kurį 
atkreiptas jos teisingumo 
■ratas.

Bet Amerikoje (taip
kaip ir kitose civilizuotose ša
lyse) žmogui duodama proga 
gintis. Valstybės atstovai (pro
kuroras) kaltina, o teisiamasis 
ginasi, naudodamasis advokato 
pagelba. Tuo tarpu teismas, 
kaipo bešališkas tos kovos 
sprendėjas, žiuri, kurioje pusė
je tiesa, ir sulig to daro savo 
sprendimą. '

Na, o Rusijoje žmogų pasi
gauna žvalgyba, uždaro į kalė
jimą ir per dienų dienas kvo
čia, reikalaudama, kad jisai 
“prisipažintų”; Ar daug žmonių 
gali prieš šitokį kvotimą atsi
laikyti?

Ar tokia žvalgybos auka gali 
kam nors pasiskųsti, iš kur 
nors gauti pagelbos? Juk net 
pirma, negu prasideda viešas 
teismas, tą žmogų jau pasmer
kia spauda, prakeikia tam ty
čia sušaukti mitingai ir t. t.

Kaltinamųjų “prisipažinimai” 
šitokiose sąlygose neturi jo- 

Įkios vertes.

Išvertė K. AUGURĄSP. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
.. ............... I I I ■ ' I " —— ■ ■ .................. .. I I.

(Tęsinys)
Ir mano širdis susitraukė 

nuo skausmo, gėdos, nujauti
mo ir meilės.

XXXII.

“SUDIEV!”.,

Nemelavo širdies varpai, 
apgavo nifjadtimas... t

Marija Diaman žuvo.
šiame baisiame gyvenime ji 

surado baisų galą. ]\Jan apie 
tai papasakojo mažasis Lučko- 
vas.

— Ją pagavo prie pat sie
nos, ,— pasakojo jis susigrau
dinęs. —, Dar kokios penkios 
minutės — ir ji jau butų bu
vusi anapus sienos...

Su pasipiktinimu jis aiški
no:

ne*

—Ne! .
Ir tai mane dar labiąu kama

vo. Atmintyje stojosi paskuti
nis pasimatymas, ta diena; pra
leista jos bute, jos meilavimosi 
ir maldavimas paskutinį kartą 
ją peržegnoti.

Aš negalėjau miegoti.
Trofimovas ramino mane:
—Bandyk pasiimti save į ram 

kas.
(Bus daugiau)

įnašais vaikais galima

mą tuos kalinius išnaudoti ^socialistinei statybai” jisai 
buvo gavęs aukščiausią pasižymėjimą Sovietų Sąjungo
je— Lenino ordiną L J •

Bet šiandie jau jisai pats kalėjime, o netrukus gal 
bus — po velėna.

būna
apa-

pat,

Giacomo Norėjo Eiti 
Namo, Bet Ne Tony

WAUKEGAN — Vaišinda
mi viejias kitą, wankeganie- 
Čiąi Giacomo Tarase, 3f4 8. 
Sheridan Road ir Tony Risu- 
ęno, 110 So. Utica st., aplankė 
kelias Waųkegano alines.

Smarkiai nusigėręs, Giaco
mo užsinorėjo eiti namo, bet 
Tony pasipriešino- Giacomo 
nesiginčydamas išsitraukė re-

jie nepasiekė. Vienas ligoni
nėje, kitas ėjime

—- Ją pašovė... Žaizda buvo 
lengva — į koją. Po savaitės 
ji pasveiko. Ir štai čia prasi
dėjo. Mariją Diaman kankino, 
tardė, klausinėjo, pagaliau, iš- 
žagė ir nužudė.

Mano net širdis paliovė pla
kusi. Aš pasitvėriau u<ž gal
vos.

Pirma mintis buvo pasitver- 
ti revolverį ir sušaudyti niek
šus...

Bet — kokius? Kur juos su
rasi? Mano rankos nusileido. 
Kaip girtas arba sergąs, Aš ėjau 
į Zdanovką pas Trofimovą ir 
Reingardą. k

Trofimovas nustebo:
Tu nežmoniškai atrodai... Kas 

pasidarė?
Aš numojau ranka, -atsiguliau 

ant sofos, tūkstančiai minčių 
pradėjo skverbtis į galvą, o il
gesys, neįmanomas ilgesys pri
pildė visą mano būtybę.
‘ KodeUaš daviau jai planą? 
Kodėl nesulaikiau? Kodėl ne
perkalbėjau ?

Tatai mane kankino. Norė
jau verkti, siela kažkur trau
kė mane. Bejėgis troškimas pa
taisyti klaidą kankino mane. 
Bet pagalbos nebuvo.

Aiškiai aš pamačiau ir supra
tau, kaip aplink vis labiau ir 
labiau viskas tuštėja, 
merkiau a'kis.
kraujas ir aš pajutau net jo 
kvapą. Atrodė, kad kraujas ky
lą vis aukščiau ir aukščiau. Aiš
kėjo ir nyko kraujo aptaškyti 
veidai, sukoneveikti kūnai, per
skeltos galvos draugų, bendra
darbių ir artimų žmonių; paga- 
liau, pasirodė akyse išniekinta 
ir nužudyta moteris.

Ar buvo ji kalta?
Aš atsakiau sau:

Riis Parke Susidau
žė Keturi Čekoslo- 
vakjos Lakūnai

Paklydo virš miesto laike 
lietaus.

Chicagos Riis Parke, prie 
Nąrragansett ir Fullerton ave- 
nue, susikūlė keturi lakūnai 
iŠ Čekoslovakijos.

Paklydę virš miesto, laike 
lietaus, jie bandė nusileisti 
parke- Nusileisti, lakūnai ge» 
rai nusileido, bet pasiekę že
mę įkrito į dumblo duobę.

Lėktuvas buvo gerai aplam
dytas. Abu motorai buvo iš
plėšti iš sparnų, bet lakuna 
išliko gyvi ir tik lengvai su
žeisti. Jie yra: Jau Serhant 
32, lakūnas, Vaclav Brtnik, 32 
lakūnas, Josef Bacocsky, 22 
radio operatorius ir Josepl 
Engles, 42, mechanikas. , Vis 
yra iš Zlid, Čekoslovakijos.

Jie skraidžiojo po įvairiai 
pasaulio dalis, kartu su gar 
siuoju Čekoslovakijos ’ ovali 
nės karaliumi, John Bata.

Pasitaisę lėktuvą lakuna 
skris ^toliau. f

RADIO

Aš už- 
Man vaizdavosi

Dainuos Genovaitė 
nė, Akvilė AnčiutėJ Antanas 

Čiapas ir. kiti
Peoples Bendrovėj Krautuvėj 

savo eiliniame programe ruoši* 
smagų pavasarinį radio progra 
mą šįvakar, 7 valandą, iš sto 
ties WGES. Patirta, kad prog 
ramo išpildyme dalyvaus žymų* 
dainininkai ir dainininkės, kaų 
tai Genovaitė Giedraitienė, Ak 
vile Ančiutė, Antanas ČApas ii 
kiti, kurie visi ruošiasi padai
nuoti gražių ir linksmų pava
sario dainelių. O Peoples Ben
drovės Krautuvės praneš api< 
visokius pavasarinius pirkinius 
taip, kad klausytojai galės lin
ksmai ir įdomiai praleisti va
landėlę. Taigi nepamirškite. •

edraitie

/• Ar esi turtingas, ar 
' hiędnas—galite pasinaudoti 
musų slaptu dredįtų planų

kitę mus pirma, negu pirksi.
NĖRA ATIDĖLIOJIMŲ

NĖRA VARGINANČIŲ 
k FORMALUMŲ 

GREITAS PATARNAVIMAS

CREDII
SERVICE

savo karui jrengti, Planas 
pritaikytas kiekvieno kišenei 
ir užtikriname kad gausite 
malonų asmeninį patarna
vimą.

GOODRICH TIRES
BATTERIES • AUTO RADIOS 

•Pirmos rūšies, garantuoti pro
duktai — prieinamos kainos — 
lengviausios kreditų sąlygos. Mes 
verčiames vien savo finansine at
sakomybe ir pritaikome savo planą 
prie jūsų reikalavimų. Nežiūrint

• « • 4 • 11 ..IrTr

BOHNETT TIRE CO
3843 So. Halsted St.

/ Boulevard 4800
Prasidėjo Birželio 1, 1925 metais 

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

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekietorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.
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DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
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1. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki gruodžio 11 d. š. m., gaus tikie
tą nemokamai | Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., Olympic Hal'. Ta’pgi 
į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie, įrašę narį, asmeniš
kai • atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai priduos ofisui įrašyto nario aplikaciją. Draugijos 
nacius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme. Draugijon savo giminių, draugų bei pažįstamų.

2, Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 metų amžiaus. Bet pasi
baigus šiam konkursui nariais bus priimami tiktai iki 40 metų ir įstojimas Draugijon bus kur 
kas didesnis, negu dabar.

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

MUSU KONKURSAS IR KONKURSANTAI
Du konkurso mėnesiai pra

slinko ; darbas . pradeda įeiti į 
normales vėžes, ryškiau išsi- 
blaivina paties konkurso eigos 
veidas. Yra žmonių sakoma, — 
nereikia girti dienos, kolei nesu
lauksi vakaro. Tai gana praktiš
kas patarimas, vien tuo sume
timu pasakysiu tiktai tą, kas 
yra išplaukę iš kasdieninių mu
sų konkurse darbų paskutinių
jų mėnseių būvyje.

Per pirmuosius du konkurso 
mėnesius buvo įrašyta trys šim
tai narių. Jeigu tuo pačiu tem
pu konkursas eis iki pabaigos 
vajaus, tai konkurse bus įra
šyta tiktai 2,250 narių, — bu
tų 750 mažiau, negu nustatyta 
kvota. Jeigu kvota nebus išly
ginta, tai man kaipo konkurso 
vedėjui bus moralis antausis. 
Praeitą Draugijos konkursą bu
vo nustatyta kvota įrašyti 
1,500 narių, bet įrašėm 362 na
rius daugiau, negu kvota reika
lavo. Vadinasi, buvo įrašyta 
1,862 nariai. Praeito konkurso 
pradžia buvo visai kuda palygi
nus su šiuo vaju. Per pirmuo
sius penkis mėnesius buvo įra
šyta tiktai 338 nariai, kuomet 
šiame konkurse toks skaičius 
narių įrašyta per du mėnesius. 
Praeitą konkursą per pirmuo
sius du mėnesius buvo įrašyta 
naujų narių tiktai —- 83. Kon
kursui einant vis tolyn nuo
šimtis įrašomų narių nuolat di
dėjo. Galimas daiktas, kad taip, 

’ o ne kitaip turėtų eiti ir 
konkurse.

Iš gausingo skaičiaus 
konkursantų dar tiktai
pasirodė veiklos žemėlapyje, 
apie toks pat skaičius tebesi- 
rcngia konkurso darbui. Iš te- 
besirengiančių į darbą stoti 
konkursantų yra didelis skai
čius pasižymėjusių darbuotojų, 
kurie savo darbo sėkmingumu 
mumis dar galį nustebinti. Kaip 
greit bent didesnė dalis snau- 
uančiųjų konkursantų stos į ak
tyvų darbą, taip greit reikalin
gas nuošimtis įrašomų naujų 
narių padidės. Konkurso vedė
jas yra susirūpinęs savo snau- 
duoliaią konkursantais, iš kurių 
buvo tikėtasi stambių darbo re
zultatų darbo pradžioje, bet Iki 
šiam laikui susilaukta vien nu
sivylimas. Bet sakoma, kad nė
ra to blogo, kuris neišeitų j ge
rą. Tur būt, taip bus ir* su mu
sų spauduoįiais konkursantais. 
Pasnaus,, pasnaus, na, ir paga
liau imsis darbo.

Iš musų mažai veikiančių ar
ba visai pasyvių konkursantų 
yra K. Steponavičius, p-nia E. 
Norgailienė. Tiesą pasakius, K.

■ ■ ’ : -A i * 1 ♦' ' • >

kaip dėl judviejų, tai 
juodu turėtų eiti gre- 
Petro, Vaitekūno, Bu- 
Ambrose. Taipgi yra

Steponavičius ir p-nia Norgai- 
lienė yra įrašę po keliolika na
rių, bet 
negana; 
ta Seno 
law ir
penki žymus darbuotojai kon
kursantai, bet savo darbu šia
me konkurse visai nėra' pasiro
dę, ~ tai A. žymontas, Mr. N. 
N., Pranas Klikna, K. Čepulevi- 
čius ir Petras Giniotis. šie pen
ki konkursantai turėtų pajudin
ti žemę, bet gaila, kad tie smar
kus vyrai iki šiam laikui neįs
tengė nė šapelio pakušinti.

Na, o kur dar kiti konkur
santai, kaip tai: Z., S. Mickevi
čius, Walter Neffas, Jonas A.

Žinant jų trijų gabumus, gali
ma drąsiai pranašauti, kad pir
moji kvota kolonijose — bus 
Gary.

Tiesa, viskas stojasi šitam 
margam sviete, — gal darbo 
sklandumas krypti kartais ir į 
kitą šoną, bet kol kas konkur
so vedėjas taip, o ne kitaip yra 
įsitikinęs, kad Gary pirmutine 
užpildys savo kvotą ir bus pro
ga kelti taures už darbščius 
musų veikėjus, gyvenančius Ga
ry smiltynose.

Butų gerai, kad kiti Gary 
draugai musų konkursantams 
pagelbėtų jų nuoširdžiam dar
be. Čia yra. keliolika kitų smar
kių vyrų ir moterų, kurie ga
lėtų nemaža prospektų prisuk
ti konkursantams. Tokie darbš
tus draugai, kaip Misevičjus,

Sinkus, p-lė Josephine ^Miller, purvjniSj Kazlauskas, p-nia E- 
lias ir kai kurie kiti, gali kal
nus apversti, o po keliolika na
rių prikalbinti Draugijon, tai 
ką tas jiems reiškia. Konkur
santai turi šių darbščių vyrų ir 
moterų paprašyti, o jie tikrąi 
nepašykštės po keliolika narių 
prisukti. Valio Gary’.

Musų konkursantai, 
kurie tuoj pradės ra
šyti narius Chicagos 

Liet. Draugijon

šiame

musų
35 jų

p-nia Ona Mittskus, P. Rozgus, 
W'alter Tumer, Jonas Didžgal- 
vis, Kaz. Matekonis, James 
Sholeman ir daugelis kitų? At
sakymas^—-visi jie saldžiai mie
ga ir įdomius sapnus sapnuoju.

Kaip greit ta dalis konkur1* 
santų, kurie snaudimo liga yra 
apsirgę, išbus, konkurso dar
bo eiga eis šimtą nuošimčių 
sėkmingiau. Geriau pasakius, 
kaip greit įrašomų narių nuo
šimti padaugės iki dvįejų šim
tų per mėnesį, konkurso vedė
jas bus šimtą nuošimčių tikras, 
kad kvota naujų narių' įrašyme 
bus užsiravota. Todėl butų ge
rai, kad visi draugai konkur
santai, kurie dar tebesitengia 
konkurso darbui stotų j glitą 
veikiančių konkursantų, bend
rai dirbdami padarytų konkur
są sėkmingą.

Šis tas apie Gary, Ind
Gary lietuvių kolonija pasi

rodė judresnė, negu buvo ma-’ 
nyta. Gary konkursantai jau į? 
rašė 11 naujų narių, o dar tik
tai darbo pradžia'. Gary draugai 
nusitarę pirmutiniai užpildyti 
kvotą. Ar jiems tai pasiseks, 
sunku iš anksto pasakyti, bet 
kad jie per trumpą laiką įrodė 
daug sumanumo savo darbuotė
je, tas mums visiems yra žino
ma. Daugiausia naujų narių į- 
rašė kon. Antanas Steponaitis, 

net 9 narius. Toks narių 
skaičius Gary kolonijoje, gali
ma sakyti, visai didelis. Kon. 
Jonas Grakey, kitas stambus 
šios kolonijos tūzas, įrašė vie
ną narį, taip pat jaunuolis kon. 
Chester Prakurotas įrašė vieną 
narį. Tiesa, dar reikia 59 narių 
gauti, kad užpildytų kvotą, bet 
ką tai reiškia trims darbštiems 
vyrams kaip kad Steponaitis, 
Grakey ir jaunuolis Prakuro tas.

E. Norgailienė
Ponia E. Norgailienė, 

žymėjusi savo darbštumu pra
eityje, nusitarė ir šiame Drau
gijos Triumfo konkurse išban
dyti savo mitrias j5gas įrašyme 
naujų narių Draugijon.

—o—

pasi

7

1

į MUSŲ SUSIRINKIMAI IR PARENGIMAI
.. ..■< Vftiįye ,

- Roctfordo ro artistai, po vadovyste Kazio 
Steponavičiaus. Programe da
lyvauja': ponia Steponavičienė, 
p-lė Ona Skeveriutė, p-lė Aldo
na Grigoniutė, p-lė Stella Rim- 
kaitė, p-lė Lillian Stuparjulę, 
Jonas Rukštela, Fęlix Maženis 
ir Bpny Janulis. Po programa 
eis šokiai, pasilinksminimai.

Pradžia 7 vai. vakaro.
• • • ; ■

. ......................  ■ ................. . — .......... i i '

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA 
Kvotos, Konkursantai

Chicago, III

f

A
■ f

Chicagai Narių Kvota .. . . .......... 4300
Konkiir$b pradžioje narių buvo------- . 8009
Kon. Pratik BUlaw įrašė----- -------- 40

” P. Martinkaitis-Senas Petras įrašė 40
I^enediktas Vaitekūnas įrašė .—40

” Vincent B. Ambrose įrašė ...... 40
Jonas šliužas. įrašė —~------ 8

,,

Kon. Juozas Ascilla įraše
Draugijon šiuos narius:
Walter įr Marė Linkus, 334

So. Western Avė., laiko gražiai 
įrengtą valgyklą- P-nia Linkus

Rockford, III
Lietuvių Kultūros Draugijos 
mėnesinis, susirinkimas įvyks 
šio penktadienio vakarą, balan
džio 9 d., 8 vai. vakaro, Monta- 
gue House, 604 Wall SSt. Na
riai kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime; turim daug reika
lų. —St. J. Petrauskas.

Roseland, I1L — Visiems Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
riams, kurie gyvena Roseland, 
pranešam, kad susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, balandžio 24 d., 
6 vai. vakaro, Darbininkų sve
tainėje, 10413 So, Michigan
Avė. šiame susirinkime bus į- yra gimusi ir augusi Pittsbur- 
kurta' Roseland Lietuvių Kul- ghe, inteligentiška moteriškė, 
turos Draugija. Susirinkimas Pats p. Linkus prityręs biznio 
prasidės lygiai 6 vai. vakaro, 1 žmogus, 
bus rinkimas valdybos, apkal
bami kiti butini reikalai naujos 
organizacijos. Pasibaigus susi-1 
rinkimui eis įdomus programas,' 
bus dainos, kalbos, šokiai, pa
veikslų traukimas. Po progra'mo 
seks užkandžiai, įsigėrimai, pa
sišnekučiavimai, o jaunimas ga
lės smagiai pasišokti. Visi Chi- 
ca'gos Lietuvių Draugijos nariai 
gyvenantys Roseland atvykę į 
šį susirinkimą atsineškite ir 
mokesčių knygeles kaip įrody
mą, kad esate šios organizaci
jos nariai.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija, sekmadienį, balan
džio 11 d., vaidins operetę — 
“Sveikam Ligos Neįkalbėsi.”

Vakaras įvyks Columbus sve
tainėje, 320 Kent street. Pra
džia kaip 4 vai. popiet. Minėtą 
operetę 'vaidins chicagiečiai ar
tistai: p-nia Giedraitiene, Ro
manas, Bruknis, Miller, pianis
tas Byanskas. Taipgi programo 
paįvairinime? dalyvaus dvi žy
mios dainininkes ponia Gugie- 
ne ir ponia; Biežienė.

Harvey Liet. Kultūros Drau
gija, šeštąąięnį, balandžio^ 17,. 
Bafea svetainėje, 15509 Halsted 
street rengia pavasarinius šo
kius.

Auroros s Lietuvių Kultūros 
Draugija, sękrpadienį, balandžio 
25 d., vadins,! įdomią komediją^ 
—“Gyvi Nabašninkai.” Vieta—■ 
Roumanian , svetainė, 475 Jef- 
ferson avenue. Pradžia 5 vai. 
popiet. Minėtą komediją vaidins 
žymus artistai, Chicagos Lietu
vių Dramatiško Ratelio nariai: 
ponia Petronėlė Millerienė, po
nia Juzė Gulbinienė, Benedik
tas Vaitekūnas, Vincas Pač- 
kauska's, John Stasiūnas ir 
Jonas Dambrauskas. Po prog- 
ramoi bus dovanos, eis šokiai 
prie geros lietuviškos muzikos.

Chicago Heights Liet. Kultū
ros Draugija, sekmadienį, ba
landžio 11 d. St. Casimir Hali,. 
14 sir Portland streets, rengia 
puikų koncertą ir šokius. Pro
gramą išpildys “Pirmyn” Cho-

Joseph Matas, 5642-8 South 
Wes>tern Avė., laiko erdvų ga- 

iražą, taipgi yra karų taisymo 
’ i mechanikas. Jis parduoda ir 

'vartotus automobilius.
P-nia L. Knistautienė įrašė 

Draugijon savo gerą draugę, 
p-nią Anastaziją šėmius. Ponia 

1 Knistautienė už savo gražų 
' darbą giaus tikietą į Triumfo 
bankietą.

Kon. Antanas Visbaras įrašė 
Draugijon

P-nią Sophie Leitą.
1 1. .

Kon. Kazys Jokubka įrašė 
Draugijon

P-nią Bernicę Lingę.
Indiana Harbor kon. Jonas 

Kuolas įrašė Draugijon
Kazimierą Paulauską.

Kimi. P-15 Milda Baronas įraše 
Draugijon

P-nią Uršulę Briedis.
Gary konkursantas Chester 
Prakurotas įrašė Draugijon 
Michael Prakurotas, Jr.

Kftn, p-niia Theresa Wiltrakis 
įrašė Draugijon šiuos narius 
P-lė Ądelene Wiltraki& 
P-nįą. Li|lian Venckevičius.

Kon. Joiih Šliužas įrašė Drau
gijon šius narius 

P-nia Auna Radavičius 
Joseph SharaUskas 
P-nia Frances Katarba.

Kon. Petronėlė Markauskas į- 
rašė Draugijon šiuos narius
Kastantinas Andrijauskas 
P-nią Rose Ruzas.

Kon. JuJozas Augaitis įrašė 
Draugijon šiuos narius

P-lę Bernicę V. Bobrick ir 
jos brolį Joseph John Bobrick, 
abu jaunuoliai, Lemont, III. gy
ventojai.

Kon. B. Vaitekūnas įrašė 
Draugijon šiuos narius

P-lč Rose Chaplick 
Adolph J. Stankus 
P-nia Malvina Stankus 
Paul A. Stankus 
P-nia Elizabeth Dillon 
Mikolas Vaitkus 
Petras Vaitkus 
John Mikalauskas.

», 
O 
“Louis Antanavičius įrašė ------ ---
° Ąntanas Visbaras įrašė ............ 

f> Juozas Augaitis įrašė .......
” P-nia Petronėle Markauskas įrašė

Steponavičius įrašė ----- ——
Joseph Ascilla įrašė ...—............
p-nia Teresė Viltrakls įrašė .....
Andrius Naikelis įrašė —............
p-lė Milda Baronas įrašė ---------
Elzbieta Norgailienė įrašė .—.....

” A. Ambrazevičia įraše ---- --------
” p-lė Aldona Miller įraŠŽ .....____
” John Sodowskis įrašė -------------

Pavieniai nariai įrašė -------------------
Kvotai trūksta ............................

• r

Cicero, III
Cicero Narių Kvota ...................

Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. p-nia Marion Ascilla įrašė 

” Kaz. Jukubka įrašė ............
Kvotai trūksta ....................

ž

2

28
1570

506
300

0

182

Springfield 
Illinois:

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

” Vincas černauskas ji ase ....
Kvotai trūksta ..... -...... ,.....

300
244

54

Harvey, 111-
Harvey Narių Kvota .......
Konkurso^ pradžioje narių buvo 

Kon. Geo. Izbickas įrašė .......
Kvotai trūksta ..................*

Waukegnn Narių Kvota.............
Wailkegan, IH.jKonkurso pradžioje narių buvo ... 

Kon. p-lė Suzana L. Gabris įraše 
n^p-lė Jennįe Laurel įrašė ......

Kvotai trūksta ___

Chicago 
Heights, III

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

Kvotai trykšta ........... ....... —

St. Chafles Narių Kvota........
St. Charles, III.:

• . Kon. įrašė
Kvotai trūksta J------------

Aurora, III

Melrose
Park, III

De Kalb, III.

Gary, Ind,

150
00
3

200
68

2

100
71

29

100

88
54

trijų -
KAMBARIUOS

Baldai f’l .Hj

s ■į

Už

$g g.50

LENGVI

IŠMOKĖJIMAI
B

(

Racine, Wis.
i * ’

—I  -------------- ---------------------------, ...

Auroroš Narių Kvota ....... 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon įrašė

Kvotai trūksta . ......... ..v..

Melrose Park Narių Kvota .... 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon įrašė.... .....................—.......

Kvotai trūksta .... 1........ ........
‘ ' i"' ’ < f ’...... . ... . ............... ......... -. - 

De Kalb Narių Kvota .. 
Konkurso pradžioje buvo 
Kon įrašė ..............

Kvotai truksita ..... .

Gary Narių Kvota ---- - - - -------
Konkurso pradžioje narių buvo .. 
Kon. Antanas Stepohaitįs įrašė 

” John A. Grakey įrašė ..... ..
” Chestėr Prokurotąs |ra§ė .....

Kvotai trįksta .........

Racinė Narių Kvota ...............
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. Stasys Mockus .....—......

Kvotai trūksta ...............
...... . ......—

100
48

57

100
81
12

57

100
42

58

. 100
. 30
- 0

59

100
83

.'3
64

Walter Neffas
P-nas Walter Neffas, senas 

šios organizacijos narys, žymus 
biznio žmogus lietuvių gyveni
me, pasižadėjo savo jėgas pa
judinti naujų narių įrašymui.

——o— ,

ROOSEVELT FURNITURE. GO
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav. INC.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
CHICAGO, ILLINOIS PHONE SEELEY 8760

FURNITURE. 00

„01 .......... . —— — ........................ .. -NĮi

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

Kon. Stasys J. Petrauskas Įrašė 
Kvotai ittuksta* t ♦*♦•*•*•*♦•♦ *^** ♦ *

• .......... . - . .. —d........y... ....................... .. ..........

Indiana Harbor Narių Kvota ...
Indiana Konkurso pradžioje narių buvo ..
Harbor, Ind.: Kon- Jonaa Kuolas >raS5.......--

Kvotai trūksta ..........u....

Kenosha Narių Kvota .... i....
Kenosha, Wis.: Konkurso pradžioje narių buvo

Kon. ĮifašS ............. '
Kvotai .trūksta ...

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

; į ■< • ; " .

Kvotai trūksta ... ...... .... .

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

7,000
’ 4,009 
328

2,657

150
20

..................... .... . .11 i

. 100
- 32

ite

H

T '*

į !



Diena Iš Dienos SpilIltOS Ii JlĮ PlOblOHIOS
Nepaprastos 
Krikštynos

Jūsų reporteriui vakar kaip 
ir pro rakto skylutę teko pa
matyti krikštynas nepaprasto
se apystovose. Buvo štai kaip«

Brighton Parke susirinkęs 
būrys svečių pas p. JL Prata- 
pą prie gausiai apdėto stalo 
valgiais ir saldžiuoju skysty- 
mu “atvertė” į amerikonišką 
“vierą” p.Pratapienę. Klimuo
se buvo biznierė p-ia M. Rup
šiene ir J. Tumas iš Marąuet- 
te Parko, bobutėse—p-ia Pet
ronėlė Švedienė, o kunigu Dė
dė Šamas.

Gi pačios krikštynos tuoj 
buvo nepaprastos, kad pats- 
“•kūdikis”,
6 savaičių esąs, pirmas paėmė 
stiklelį, visus 
žino tuštį.

Svečiais be 
pp. Girdžiai, 
Švedaitė ir būrys jaunuolių, 
kurie pavardėmis nesivadino 
ir dėl to į krikšto metriką ne
galėjau įtraukti.

—Rep. x-y.

Rašo adv. K. Gugis

SPULKŲ MOKESČIŲ RINKIMAS

Paprastai spulkų sekretoriai spulkos nariai—šėrininkai jiems 
renka narių mokesčius. Jų par- turėtų būti vienodai lygus. Ne- 
eiga’ yra saugoti, kad skolingi turėtų būti skirstomi į draugus 
spulkoms asmenys reguliariai ir taip sau narius. Spulkos rei- 
mokėtų savo nustatytus mokės- kalai ir jos gerove jiems turėtų 
čius. Mažiausia mokesčių už- būti pirmoje vietoje. Tuomet 
vilkimo priežastis turėtų būti spulka tikrai augs, plėtosis ir 
tuojau patirta. Su spulkos na- turtės, ko spulkos apylinkės 
riu skolininku reikia apsieiti žmonės, ir mes visi lietuviai pa- 
draugiškai, atjausti jo vargus, geidaujame, 
bet tuo pat kartu supažindinti 
skolininką, jog sekretorius nė
ra spulkos savininkas, bet jos 
tarnautojas, ir kad jo tiesiogi- 

. . . ;nė priedermė yra saugojimas
IZCl |> A’Cl O L Iželei UcllS ; « .« « •it

, kurs pasisakė tik | spulkos šennmkų reikaJų

(Galas)

užsveikinęs grą-

paminetų, buvo 
p. Schulz, p.lė

Kas Pažįstate Šią 
Moteriškę

Henrotin ligoninėje 
apie 45 metų moteriškė, 
vardas nežinomas. Ji yra sun
kiai sužeista. Aukščio- bus 
apie 5 pėdas ir tris colius, 
svorio apie 130 svarų. Ji turi 
juodus plaukus, vietomis pra
dedančius žilti- Dėvėjo rudą 
kailinį paltą, raudoną “svete- 
rį” ir juodą-baltą dryžuotą si
joną.

Jos

Del to jis privalo reikalauti iš 
skolininko, kad sutartus mokes
čius sumokėtų.

žinoma, spulkos sekretoriui 
reikia pažinti savo narių ypa
tybes, ir pasielgti su jais pagal 
savo geriausią nuožiūrą, bet 
niekados neužmiršti ir neapsi
leisti pareigose.

Spulkos sekretoriaus prieder
mė yra apie viską painformuo
ti direktorius, o direktorių par
eiga yra ne tik į sekretoriaus 
raportus rimtai žiūrėti, bet taip 
pat reikalauti, kad sekretorius 
su visais spulkos reikalais juos 
nuodugniai supažintintų, ir 
kiekvieną sekretoriaus pareigo
se apsileidimą tuojau pastebėti, 
nes spulkų direktoriai nema
žiau kaip sekretorius yra atsa
kingi už spulkos nuostolius.

Pastarųjų laikų praktika pa
rodė, kad neapsižiūrėjimas mor_ 
gičiuotų nuosavybių taksų su
mokėjimo spulkoms kainavo' ne 
vieną tūkstantį dolerių! Per tai 
sekretoriaus priedermė yra pa
tikrinti kiekvieną metą ar mor- 
gičiuotų nuosavybių taksai pil
nai sumokėti. —

* Kaip sekretorius, taip ir di
rektoriai yra spulkos tarnauto
jai, žmonių sudėtų pinigų sau
gotojai ir globėjai. Dėl to visi *

Proga pamatyti žy 
miąsias vietas 

dykai
WPA laiks nuo laiko rengia 

tam tikras ekskursijas po Chi
cagos įžymiąsias vietas. Tos 
ekskursijos yra rengiamos ap- 
švietos, su miesto susipažinimo 
tikslu ir tai dykai. Iš anksto 
paskelbiama laikas ir progra
mas. Taip, kad norintieji pasi
naudoti tokia nepapra’sta pro
ga, visuomet gali suderinti sa
vo kasdieninius reikalus. Verta 
kam leidžia aplinkybės pasinau
doti.

Štai ateinančios savaites 
programas.

Sekmadienį, bal. 11 d. “šve
dų Inžinierių Kliubas ir Lincoln 
Park”. Čia proga pamatyti 
Amerikos-Švedų klubą ir išgir
sti ką švedų inžinieriai ir mok
slininkai yra davę kultūrai ir 
pasauliui.

Susirinkti 3 v. p. p. prie 503 
Wrightwood Avė.

Antradieni, bal. 13 d. “Lane »

Technical High School”. Pama
tysite didžiausią Chicagos tech
nikos aukštesniąją mokyklą, jos 
modernišką įrengimą, 
dirbtuvę ir laborattową.

Susirinkti 2:30 v. p. 
Lane Technical High 
2501 W. Adams St.

Trečiadienį, 14 d. “Moderniš-

darbo

p. prie 
School,

4352

4352—Lengvai pasiuvama ir gra
ži suknelė. Tinka visur ir visados. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti, vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......... .....

Mieros . ............... .. per krutiną

(Vardas ir pavardė)
• »<»■»« •••••••••• *•»•*•««•••••••••• 

(Adresas)
e................ ...................................

(Miestas ir valstija)

gimiiiiiiii

NAUJIENOS, Chicago, HL
....   - - — ..........—U.S- —r— 

ka Garbarnė”. Pamatysite nau
juosius budus kaip išdirbama 
odos.

I

Susirinkti 10 v. r. prie 1511 
Webster S t.

Ketvirtadienį, balandžio 15 d. 
“Prancūzų Menas”. Interpreta
cija didžiosios įtakos į menišką 
Franci ją. Davido neoklasiškas 
darbas Napoleono dienose. Ank
stybas devyniolikto amžiaus ro
mantizmas Delecroix spalvotam 
ir dramatiškam perstatyme. 
Realizmas kaip jį perstatė 
Courbet ir Doumier.

Susirinkti 2:30 v. p. p. 
Institute.

Ketvirtadienį,’ bal. 15 d. “To- 
werton and the Art Colony”. 
Tai intimus Chicagos žiemių 
reginio arti Greenwich kaimo 
pamatymas, kur artistai ir ra
šė jai lošia. Pamatykite meno 
galeriją ir patirsite modemiš
ko meno dva’sią ir techniką. Re
ta proga pamatyti keletas ar
tistų studijų.

Susirinkti 8 v. p. p. prie Wa- 
ter Tower, Chicago ir Michi- 
gan Avę.

Penktadienį, bal. 16 d. “Mek
sikos gyvenimas ir kultūra”. 
Aplankymas didelios ir įdomios 
meksikonų apylinkės •a’pie Hull 
House. Pamatykite jų meno įs
taigas, / restaurantus, kliubus, 
bažnyčią. Bus speciale. muzikos 
ir šokių programa.

Susirinkite 8 v. p. p. prie 
Hu’l House, 800 S. Halsted St.

šeštadienį, bal. 17 d. “Chica- 
goland: Collectors Hobby
Show”. Aplankysite didžiausią 
Chicagos įvairiausių sakalų rin
kinių parodą. Pamatysite kau
kes, lėles, knygas, žymes žmai- 
gždes, laikrodžius, laivus ir ki
tokius rinkinius.

Susirinkti 2:30 v. p. p. 9 
aukšte Mandel,1 Bį^ros. krautuvė
je, prie State ir Madison.

Visos ekskursijos įvyks, ne
žiūrint koks butjj oras.

.1. I LI.|,IWI| ll.|l Į.IĮHI I Į I. I I.       -■'"'"I. I) .

Pranešimas automo 
bilistams

Pranešama, kad šiandien nuo 
vai. ryto iki 11:30 Chicagos 

P'a'rkų Vakarines dalies elektros 
sistema bus sutrukdyta, neveiks 
trafiko šviesos, nė stop signa
lai.

Į šį distriktą įeina ta apylin
ke, kuri rubežiuojasi Chicagos 
upes dvišake, įskaitant rytų va
karų bulvaras: Ja'ckson, War- 
ren, Washington ir Augusta.

-^-Sp.
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turakiui, jo muzikai ir jaunuo
liui B. Balakui, kurs tarpe mu
zikantų atsižymėjo savo gyvu
mu. Grojo jie visokius valcus, 
polkas šlekmicus vingerkas ir 
kreicpolkas. . Jaunimas tai sta
čiai plūste užplūdo ir jie, kaip 
ir senieji, špko iki sekmadienio 
ryto, žodžiu, kol rožės ėmė vys
ti ir lapeliai birėti.

Antradienis, balan. 6, 1937
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kaitė, Albina, Arlauskas ir B. 
Vaitekūnas dvi dienas pašven
tė, kol numargino vieną mar
gutį. Visi aplaikė dovanas. Vie
ni gavo iš Latvijos prisiųstų 
saldainių, kiti iš Lietuvos, o 
treti — Havanos cigarų ir ki
tokių daiktelių, kiekvienas, ma
nau, minės jas kaip “souvenir”.

Gruzdietis.

Art
Daug publikos Žaga 

riečių vakarėly
Buvo margučių su vėliavomis ir 

gatvių piešiniais
BRIGHTON PARK. — 

dienį, bal. 3 d. Yuškos 
įvyko žagariečių Kliubo 
ir margučių vakarėlis. Į
rėlį susirinko tiek svečių ir 
viešnių, 
o ypač 
daug' ir 
gariečių
vo matyti. Stebėjosi ir p. Yuš- 
ka.

šešta- 
salėje 
rožių 
va'ka-

kad ir vietos pritruko, 
prie bufeto. Atvyko 
tokių, kurių pirma ža- 
parengimuose netekda-

Daug sunešė puikių margučių
Prie kliubo rėmimo darbo 

ypatingai prisidėjo pp. Ona ir 
Stanislovas Drigotai, ponios 
Norkienė, Gedaminskįenė, S*a- 
manauskiene, ciceriečiai Jonas 
ir Marcele Paupai, Chepuliai, 
V. Bubelis ir kiti. Smagios ža- 
garietes sunešė daug puikiai ir 
įviariai numargintų margučių, 
kuriais visi stebėjosi. Jie sky
rėsi ir savo ypatingais raštais: 
buvo su Lietuvos ir Amerikos 

. I vėliavėlėmis, Žagarės miestelio 1 A gatvių ir trobesių piešiniais.
* ■ s *Pirmą dovaną gavo p. Nor

kus. Jis gavo ’pa’statomą elekt- 
rikos lempą. P-ios Ramašaus- 
kienė, Kleinauskienc, Makavec- 
kienė, Bitinienė, Butvill, Nipri-

Jaunimas plūste užplūdo
Ačiū žagariečiui Juozui Ke-

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo 

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

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

DR. O’CONNELL 
135 South State St

760 Madlson St. 
■234 Madlson St. 
4002 Madlson St. 
2567 MilwaukeoAv. 
4002 Ii

6320 Cotta** Grvr»
6240 S. Halated 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Av. 
6380 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

KOMBINUOTĖ ALIEJAUS, MALEVOS IR VARNIŠIO, 
kuri padabins, užlaikys ir apsaugos jūsų nudėvėtas 

grindis.
Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 

ŽVILGĖJIMU
REIKALAUKITE

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

Skelbimai Naujienose ' 
duoda nauda dėlto 
kad pačios Naujienoj.

na1 'din■

Perkant Refrigeratoriu

SUSTOK!
Faktas 1

Naujas Kelvinator turi 
daugiau jėgos. Turi dvi
gubai daugiau šaldymo 
jėgos negu kiti žinomi 
refrigeratoriai tokio pat 
didumo.

Jtnti^YiĮouu

Wu.

ŽIŪRĖK!
IR KLAUSYK!
Mes parduodame jums 
vieną šių Plus-Powered 
Kelvinatorių net už

HHMn

Faktas 2
Naujas Kelvinator bėga 
tiktai pusė laiko per 
dieną'— o kitą laiką sto
vi tykiai ir visai nevar
toja elekrikinės jėgos.

TIKTAI KELVINATOR 
SUTEIKS JUMS VISUS 

ŠIUOS PATOGUMUS
ĮBUDAVOTAS TER- 
MINATORIUS . . . 
Užtikrina šaldymo 
temperatūrą visuo
met.
Guminiai pertvarai 
visose ledo dėžutė
se .. .
Kelvinatoriaus plūs 
jėga suteiks 
ledo kiek tik reikia.

UŽTIKRINTAS ŽE
MO OPERAVIMO 
IŠLAIDŲ ... Tik 
Kelvinator tą jums 
duos;

jums

6-METŲ PROTEK
CIJOS PLANAS...
Gausit daug metų 
atsakanti ir užtik
rintą patarnavimą. |

j savaitę,

DYKAI!
Kelvin Home

grin- 
iliust- 
namo

Book
Matysit pilną 
dų plantą — 
racijas viso 
įrengimo — ir pilną
nurodymą Kelvin Na
mo šioje pilnoje 36 
puslapių iliustruotoj 
knygoj. Ji dykai. At- 
silankykit šiandien 
jos pasiimti.

Jos.F.BudrikJnc
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010
Atsilankykit Šiandien ir Nusipirkit Sau Kelvinator

RADIO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
' Ketvergais WHFC. nuo 7 iki 8 vai. vakdrė.

Panedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF. nuo 3:30 p. p

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 & Linuor Co.
FRANK VjŽGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK J TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaišų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jtįs gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

5 bušelius už ........................ $1.00
15 bušelių už ........................ $2.50
ir vežimą 4’/z jardus už $10.00

Taipgi perkreųistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing’,,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kų^ipetentiški gydytojai, o ne stu- 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavndale 5727.

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Ed. J. Rausch Geo. Stedth
6JL14 SO. HALSTED STREET 

Chicago. III.

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vietiorv 0670

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Ęowarski, Sav. 
(Chicago Lietuviu Draugijos nariai)

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

persikėlė i naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

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, 
keras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1138.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

CONRAD•
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 03rd ST. 
Tel. ENGv 5888-15840

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old IŠtyle Lager Alus

CONGRESS INN 
(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, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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Ypatingas Pareiškimas
Cicero Gyventojams

fctai keletas faktų, ^uriuosNaujas Administracijos trobė- 
turėtumėt žinoti apie Cicero sis užbaigtas statyti neužtrau*- 
Mokyklų Tarybos rinkinius, kiant bonų paskolos ir neiš- 
ktfHe įvyks ateinantį šeštadie- leidžiant vadinamų warantų. 
rŲ, balandžio 10 dieną, 1937 
metais*

P-nas Frąnk J. Petru tarna
vo Mokyklų Tarybai kaipo, 
prezidentas daugelį metų. Ir 
per tą laiką jis visuomet dar
bavos geriausiems mokyklų 
vaikų ir Cicero gyventojų in
teresams. Per pastaruosius 
keletą metų biudžetas tapo su
mažintas $165,000.00. Taipjau 
mokyklų taryba sumažino sa
vo išlaidas ir mokyklų skolą. 
Šie yra įrodyti faktai.

Mokyklų taryba, be to, tei
kė veltui visiems vaikams 
mokyklų rankvedžius. Ji mo
kėjo savo mokytojams ir vi
siems samdiniams algas laiku 
ir grynais pinigais per visus 
depresijos metus. Jokia kita 
mokyklų taryba Illinois vals-
tijoj negalėjo padaryti to. Ir 
šiandie visos bilos yra išmo
kėtos iki paskutines dienos, cijų.

«

Cicero mokyklos visuomet 
laimėdavo pirmuosius prizus 
Illinois Valstijos Parodoj 
(State Fair). Taigi palaikyki
me šį gerą darbą. Nepaisykite 
paskalų ir melagingų pareiš
kimų, kurie yra skleidžiami 
Cicero mieste. Jus, tėvai vai
kų lankančių mokyklas,1 žir 
note geriau apie p-no> Petru 
darbą—jis visuomet buvo tik
ras lietuvių draugas. Jis vi
suomet lankė bažnyčių ir ki
tus svarbius miestui parengi
mus, kada tik buvo pakvies
tas. Ir tai yra' taipgi įrodyti 
faktai.

Palaikykite šį augštą apš
vietus standartą Ciceroj ir iš
rinkite Frank J. Petru prezi
dentu, kurs apsaugos jūsų 
mokyklas, valstijos Mbkyklų 
Tarybos Asociaciją ir daugelį 
kitų visuomeninių organizą-

SUSIRINKIMAI

Jo kandidatūrą pagiria dau
gelis Improvenąent kliubų, o 
ir biznio bei profesijų žmo
nių taip Ciceroj, kaip ir visoj 
Cbicagoj.

Išpildykite savo pareigą bal
savimų stotyse atęipąntį šeš
tadienį, balandžio' 10 d., 1937 
m., ir balsuokite už Frank J. 
Petru i prezidentus. 
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Sportas - Golfas
Štai jau ir pavasaris, kurs 

mus vilioja į laukus. Mes 
tarsi tie paukšteliai narvely
je, žiūrime pro langus ir tai
komės išsprukti į laisvę, į 
golfaikštę, ir ten tyru orų pa
kvėpuoti.

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos valdyba, norėdama tuos 
musų norus patenkinti jau 
susirūpino ir pradėjo' veikti. 
Rūpinasi ir golfo mėgėjai. Jo
nas Brenza, \ Metropolitan 
Banko prez., brolis Julius 
Brenza, adv. J. B. Borden, Dr. 
M. Striko!, Di\. A. Montvidas, 
Dr. J. Šimkus, Dr.. J. Kiela, 
Dr. C. K. Kliauga, J. Misevi
čius, Geo. Paukštis, Ęun. A. 
Yuskevičius, P. Smith, Dr. C. 
Svaneskas, Dr. A. J. Shimkus, 
St. Drigot ir kiti jau veikia.

Sąjungos pirmas turnamen- 
tas įvyks gegužės 9 d., Glene- 
agle Golf Cours. Tai bus, 
taip sakant, išbandymas senų 
ir naujų jiegų. O kas nenori 
golfą lošti, tas galės lošti kor
ytomis. Vieta čia puiki ir vi
sais atžvilgiais atsakanti.

bedarbis privalo išeiti ieškoti 
^Įarbd. u

Jei po nuoširdaus ir ilgo ty
kojimo d^rbo nebus galima 
gąuti, tai tada bedarbiai turės 
pildyti nauja aplikacija po prie
saika, kad galėtų pašalpa tosaika, kad galėtų pašalpą 
liau gauti. -

Išgriebė Skenduolį 
Tvenkinio

Iš Garfield Parko tvenkinio 
buvo išgriebtas kūnas 8 metų 
berniuko Edward Smith Jr., 
3141 Warren Bulvaras. Jis pa
skendo vasario 23 d. Ą

Shop, 3317 ILituanica aVe. Mr. 
-Laucius buvęs užpultas savo 
^biznio tarpdury j, kuomet jis 
grįžo iš grosernės vėlai vakare.

Plėšikas smogęs \j am į galvą 
ir, mėginant šauktis pagelbos, 
prismaugęs. Iš Mr. Lauciaus iš
plėšęs virš penkiasdešimts do
lerių.

Po apiplėšimo Mr. Laucius 
išgulėjo lovoje per kelioliką die
nų, bet dabar jau esąs beveik 
sveikas iv vėl pradėjęs norma
liai darbuotis savo šapoj e,

Niekutis.

CLASSIFIED ADSi

k

Help VVanted— Malė
Darbininkų Reikia

■ REIKALINGAS BUčERIS, Jau
nas, patyręs ir teisingas. Atsišauki
te: 1907 So. Halsted St.

Help Wąn|ed—Femaie
Darbininkių reikia

JAUNA MERGINA; prižiūrėti 5 
metų berniuką; 4 kambarių apart- 
mentas; motina dirba; Sheldrake 
9860. ■

...... . .................■■■y———Į......  ■ Miif
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TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Help VVanted—-Male^Female
Datbininkų Reikia

Plėšiko Sumuštas 
Siuvėjas Laucius 

Jau Sveiksta

RAM0VA AUTO 
i REPAIR SHOP 

JOHN MIKŠIS, PROP.
334 W. 35th Street

Phohe YARDS, 6547 
(Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai

MERGINA arba MOTERIŠKĖ; 
abelnas namų darbas; trumpos va
landos; $6; kreipkitės po 1 po piet. 
Briargate 9614.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams sortuoti džion^ 
ko šapoj. Gera mokestis, pastovus 
darbas. BERGER BROS.

2248 West Lake St.

VISOKIŲ RŪŠIŲ DARBAI, vieš
bučių, dirbtuvių, restoranų, ligoni- • 
nių; vyrams ir moterims; puikios 
algos. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 E. Jackson Blvd.

Situation VVanted
Darbo Ieško

Buvo apiplėštas; neteko $50

BRIDGEPORTAS. — Prieš 
trumpą laiką plėšikas apiplėšė 
Mr. Laucių, savininką Tailor

Draugyste Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimą balandžio 6 dieną 7:30 vai. vakare Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randasi daug svarbių dalykų 
aptarti draugijos labui. —Frank Bakutis, nut. rašt.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 7 
dieną 7:30 valandą vakare J. Grigaičio svetainei, 3804 W. 
Armitage avė. Visi nariai malonėkite atsilankyti į šį svar
bų susirinkimą, nes turime daug reikalų, kurie liečia or
ganizacijos gerovę. Ben Alyzas, užr. rašt.

Šįvakar, balandžio 5 (L Dr. Strikolio paskaita apie ligas. Įvyks 
■*xWiite*Ntarlc
tui. Skiriama Chicagos Lietuvių Moterų Kultūros Kliubo 
narėms ir jų viešnioms. —Komitetas.

te-i Tad, kam įdomu golfas 
sikrcipia dėl informasijų 
valdybą. Tel. Canal 6122. 
Aikštė musų nariams veik už 
pusę kainos.

Dr. G. J. Blozis,

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
MATERIOLAS NAMŲ 

STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

namų, taisymui porčių, stogams po- 
piera. rynps, sietai, langai, 
ir Kiti reikmenys.

ŠTAI BARGENAI:
Selected plaių oak flooring 
už 1000 pėdų. Langai 28x28 
$3.00.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
M. ZOLP,

3562 So. Halsted Street
Savininkė

Telefonas 1 YARDS 2576.
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

REIKALINGA BEAUTY operuo
to] a pastoviai, su bent 2 metų, pa
tyrimu, turinti laisnj. Gera alga.

4388 Archer Avenue.

IEŠKAU PARBO už bartęnderį. 
Esu patyręs daryti sandvičius it 
chile. Galiu būti roadhousės mana- 
gėrius, teisingas ir turiu geras re
komendacijas. šaukite Tel. Pullman 
3010. Klauskite Charle.

Furiiiture & Fiktures
Ral landai-Jtaisai

durys

$93.00 
W. P.

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................................. $5.75 TON.
$6.00 TON.
$6.00
$4.75

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 38$2
__________ ."p

EGG ..............
NUT .............
SCREENINGS

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
skudurų sortuotojos. Geras mokes
tis. 1012 So. Fairfield Avenue.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka 6 dienas savaitėje.

605 W. Roosevelt Road.

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

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

1 $600 vertės 4 kamb. įrengimas
SUMMER RESORTS

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie* ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 
nuo

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

RAPP STORAGE FURNlTURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Lhances
rardaviMUi Bizniai

Nušvarina Be Daug Trinimo

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

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HRH Malevų Valy- už 19c 
Utility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną ................ $ 1.59
Gražus 1937 m. Sienų Popierius 5c už rolelį ir aukščiau.
Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienj, Ketvirtadieni ir šeš

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

9:30 iki 10 vai. po pietų.

SABERGMAN

Užsimušė Iššokęs Iš 
Ligoninės Lango

km, 
už- 

simušė iššokęs iš septinto au
kšto lango apskričio ligoninė
je. Sirgo plaučių uždegimu. 
Dėl ligos buvo netekęs lyg
svaros.

Iššokdamas per langą Dar- 
lįngton viešbutyje bandė nu
sižudyti T. J. Austin, 4700 N. 
Racine avenue. Sunkiai susi
žeidė. Jis buvo paguldytai} li
goninėje.

■ <!. ii

Ragina Pašalpą Gan 
pančius Bedarbius 

“Ieškoti Darbo” 
5»

Reikės iš nąujo pildyti 
aplikacijas

83,000 Chicagos bedarbių, 
kurie gauna pašalpą iš Illinois 
Emergency Reljefu Commission, 
šią savaitę su čekiais gavo raš
telį. Įstaigos viršininkas tame 
raštelyje sako, kad kiekvienas

62 mylios 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

TON.
TON.

IR

TiT

seserj

BUČERNĖ RENDAI su fikčeriais; 
arba parduodama trobesis: krautu
ve, 6 kambarių flatas
6834 So. Western Avė., Tel. Re
public 9094.

bargeųas;

Vartoti Automobiliai
T*

LOVEIKIS “uT LIJ ■ Bm 11 w Visas pasaulio 
————— Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, ^Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOŪLEVARD 7314

ANTANAS WAICIEKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio8:40 val- va" 
karo, 1937 m., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, gimęs Plungės pa
rapijoj, Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 32 inę-?
• tus<Paliko dideliame nuliudime 

brolį Justiną,’ pusbrolį Mykolą 
Kalniką ir gimines. Tel. Pull
man 0708. y.... .

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaųs koplyčioj, 44 E. 108 St.

Laidotuvėm įvyks trečiadienį, 
balandžio 7 d., 8:30 vai. ryto

• iš koplyčios į. Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at- , 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siplą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kupi
nės.

Visi A. A. Antano Waicie- 
kausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam ,, paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, pusbroli# ir giminės.

Patarnauja Jąid. dir. Lachavi- 
čius ir Sūriai'; Tel. Canal 2515

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvems— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5809

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildy tuyąšiį. $3Į2^f0p, i t M g 

nęv/berRy mottjUs* u
i 1025 N. Clark Street. v,

TAMOŠIUS KRENCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 d., 5:30 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr,, Kalti
nėnų parap., Baravykų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

3 brolius Petrą Joną ir Juoza
pą, seserį Oną, pamotę Ag
niešką ir daug kitų giminių.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
Legionui. Kūnas pašarvotas

; 4350 So. Rockwelll St. Laido
tuvės įvyks penktadienį, bal- 
9 d., 8:00 vai. ryto iš namu į 

; Nekulto Prasidėjimo Pąn. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą ,o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Tamošiaus Kren- 
ciaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Pamotė ir 
Giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikį^. Tel. Yards 1741.

SAUTKUS
su šiuo pasauliu 
dieną, 7:30 vai. 
m., sulaukęs pu-

gimęs Telšių

LOUIS
Persiskyrė 

balandžio 4 
vakaro, 1937 
sės amžiaus, 
apskrity, Tvėrių parapijoj, Zu- 
bunų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

po tėvais1 
Petrą ir

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

W ĮI ■ I—■ ■

Misceflaneous
Įvairus____

Suėmė Ziono Maldy
klos Padegėją — 19 

m. Berniuką
Keršijo bažnyčios virši

ninkams.

Ziono policija suėmė 19 me
tų berniuką Tliomas Griffjth 
už padegimą Ziono sektos 
maldyklos, kuri sudegė perei
tą penktadienį.

Prisipažindamas prie pade
gimo, berniukas aiškino, kad 
jis keršijo sektos viršinin
kams.

Gyveno jis su namų prižiū
rėtojų Stei nerių šeimyna. Jie 
buvo pavedę savo' pinigus 
sektos reikalams. Bet kai Stci- 
nęrienė mirė, tai sektos virši
ninkai atsisakė ją palaidoti be 
riebaus atlyginimo.

Pirkite savo apieJinkčs 
. krautuvėse

J. BALSEVICIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

Pristato į Valgyklas Visokios rū
šies liesas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
» ....... ■! ■ ■■■■■ ......................UI.

TON Y LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieką gerai, nes turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St.

Tel. LAFAYETTE 1310
■ ■.■■■■.■■■■■II. I III I imi I ..........................................................II. J. .............

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius'. Dirbą ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

*

seredoj, 
2 vai. po 
bus nuly-

moterį Barborą,
Pužaiįg, 3 SUnus, 
marčią Oną, Louis ir marčią 
Oną, Juozapą ir marčią Mari
joną, 2 aliukus, Kazimierą ir 

. Juozapą, seserį Josephiną Jo- 
kubauskienę ir šeimyną ir gi- 

: minės. O Lietuvoj
Emiliją Verketienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4117 So. Franciseo Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, balandžio 8 dieną, 8 va
landą ryto, iš namų į Nekal
to Prasidėjimo P. šv. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. '

Visi A. A. Louis Sautkųs gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai ir Giminės. ’
Laidotuvėse patarnauja laid. 

direktorius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

t

■

IGNACAS PAPLAUSKIS
Persiskyrp su šiuo pasauliu 

balandžio 4 d., 1:45 valandą 
ryto 1937 m., sulaukęs pusės 
amžiaus/' gimęs Kantaučių pa
rapijoj, Telšių apskrity.

Amerikoj išgyvenę 3.0 metų.
Paliko dideliame nuiludime 

seserį Stanislavą Budginienę, 
ir švogerį Kazimierą Rudgi- 
ną, o Lietuvoj—2 seseris Ka
zimierą Norvilienę ir Aleksan
drą Rryžienę ir gimines.

Kųnas pašarvotas 4628 So. 
Rockwell St. Laidotuves įvyks 
ketvirtadienį; balandžio 8 d., 
8 vaj. rytų iš namų į St. Rose 
of Lima parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero papines.

Visi A.. Ą. Ignaco Paplaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiaį kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 

Ą. suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Seserys, Švogeriai ir Gimines.

Patarnauja laid. dir. Ežers- 
kis ir SiinųSj Tęl. Pullman 5703.

JURGIS RAGUCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 d., 8:30 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Mariampolės apskr., Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nuliudime 

brolį ir pusbrolį, nežinoma 
kokiam mieste, draugus ir pa
žįstamus.

Priklausė Darbininkų Susi
vienijimo Amerikoje 76 kp.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4348 
So. California Avė.

Laidotuvės įvyks 
balandžio 7 dieną,

■ pietų; iš konlyčios 
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jurgio Ragucko 
gimiųės, draugai ir pažįstami 

, esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Draugai 
ir Pažįstami.

Patarnauja laid. dir. J. Liu- 
levičius, Tel. Lafayette 3572.

STANISLOVAS VINCENTAS 
ZINAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 d., 1 vąl. ryto, 
1937 m., sulaukęs 61 metų 
amžiaus, gimęs Balbierišky, 
Kauno apskričio.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Juozapą ir marčią Cat- 
herine, dukterį Elizabeth, žen
tą Steven Driggett ir gimines.

Kūnas pašarvotas Juozape 
Eudeikio ir Tėvas koplyčioj, 
5340 So. Kedzie Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, balandžio 7 d., 1:80 vaL 
po piet iš koplyčios į Oak- 
wood kapines, kur bus kre
muotas iškilmingose* apeigose 
su prakalbomis ir vargonų 
melodijomis kapinių koplyčoj.

Visi A. A. Stanislovo Vin
cento Zinavičiąus giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas- ' 
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą*

Nuliūdę liekame.
Sunūs, Marti, Duktė ir žentas

Patarnauja laid. dir. Juoza
pas Eudeikis ir Tėvas. Tel. 
Republic 8340.

I 1
*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kąd palios Sjaujlehosį 
yra naudingose

STEBĖTINA PROGA Šeimynai, 
kuri^mėgia' >fa'iWėriauti. Galima pil
nai naudotis visą 80 akrų farma 
miestely? Florence, Wis. Namas su 
fornišiais ir kitais įrengimais. Visa 
tai už prižiūrėjimą vietos; taipjau 
algos $10 mėnesiui pragyvenimui. 
Farrhos savininkas gyvena mieste. 
Atsišaukite tuojau laišku:

Mrs. Philip‘Rosenthal 
4753 No. Virginia Avė.
*ęhieago. ___________

For Rent
6 KAMBARIŲ FLATAS rendon, 

pigiai, prie 2023 So. Ruble St. ant
ras aukštas kreiptis 2019 So. Buble 
Street.

RENDAI FURNIŠIUOTA TA
VERNA, prie Forest ir Vinewood 

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

Keai Estate For
TIKRI BARGENAI '

PAR3IDUODA lotas 36x125 Mar- 
ouette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.

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

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

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

fjp'.... t" ■" 1 i ■iji.-.i. . -

| NUOSAVYBES 
RENDOS KILA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų uuo- * 
laida.
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ikviduoja Kelis Šimtus 'Lietuviškų Organizacijų
Įteike Peticiją Cook Ap
skričio Superior Teismui

Bus svarstoma balandžio 19 d
Illinois valstijos prokuroras (attorney general) Otto Ker- 

ner vakar įteikė peticiją (prašymą) Cook Apskričio Superior 
Teismui, prašydamas likviduoti apie 30,000 įvairių Chicagos 
draugijų, kliubų ir korporacijų.

Kai kurios organizacijos jau yra “mirusios”, tad jų “likvi
davimas” bus tik formalumas ištraukimui jų vardų iš Valsti
jos draugijų ir korporacijų departamento knygų.

Tebegyvuojančios organizacijos yra likviduojamos už ne- 
prisilaikymą valstijos įstatyhių, liečiančių draugijas, korpora
cijas ir kliubus, kurie turi išsiėmę čarterius.

Prokuroro Kerner peticija pasieks teisėją trečią balandžio 
pirmadienį, tai yra balandžio 19 d.

žemiau seka sąrašas Chicagos ir Cook apskričio lietuvių 
organizacijų, kurios yra paduotos prokuroro peticijoje ir yra 
paskirtos likvidavimui: (šalę vardų yra organizacijų numeriai 
peticijoje).

76822 Algirdo 
Republican Club 
Ward

Lithuanian 
of the 7th

82755 Dr. Vinco . 
Teatrališkas Pašelpos

82756 Dr. Vinco
Lithuanian Society

82768 Darbininkų
Sąjunga

76823 Algird’s 
thuanian Society

77374 American
Beneficial Society 
Liberty

77376 American
Daughters

77377 American
Democratic Club of Cicero

77378
Hospital

77380 
Political

77381
Transatlantic Flight , Associa
tion (likvidavosi laisvu noru.)

77891. Association 
uanian
Owners of Chicago

77892 Association
uanian Patriots

77893 
uanian 
Illinois

77905
and Lithuanian Organists of 
America.

National Li-

Lithuanian
Beloved of

Lith uanian

Lithuanian

American Lithuanian

American 
Club 
American

Lithuanian

Lithuanian

American
of Lith- 
Property

Association 
Societie^' of

Association

of Lith-

of
Chicago,

Lith

of Polish

B.
78246 Balto Dobilo Lietuvių 

Pašelpinis Kliubas
78657 Blessed

Sisters and Brothers
ro, Illinois

78953 Bridgeport 
lent Association

78953 Bridgeport
Men’s Association

87956 Bridgeport
Athletic Club

78957 Bridgeport

Lithuanian 
of Cico-

Benevo-

Business

Lithuanian

Lithuanian

Political and Benevolent Club
78987 Brighton Park Pro- 

perty Owners’ Association
78991 Brighton Parko Jau

nų Lietuvių Atletiškas ir Su- 
šelpimo Ligoje Kliubas

79052 Brotherhood of An- 
cient Vaidylos of Lithuania

C.
80226 Chicago Fifth Ward 

Lithuanian Democratic Club
80445 Chicagos Lietuvių Dai

lidžių Draugija
80450 Chicago Lithuanian 

Benefit Club
80451 The Chicago Lithuan

ian Business Men’s Associa
tion

80452 Chicago 
Democratic Club

80453 Chicago 
Independent Club

■ 80454 
Political
' ; 80455 

'Roman 
'Union

80456 Chicago 
Theatrical Athletic 
of Mušic '

81100 Cicero 
nefit Club

• 81806 Cook 
maniau Club . 1
' 82260 Simano Daukanto Li- 

Club of 
of Chi-

Tithuanian

Lithuanian

Chicago 
Club V 

Chicago
Catholic

I dthuanian

Lithuanian
Charitable

Lithuanian
Association

Lithuanian Be

CouAty Lith-

thuanian Republican 
the South Wešt. Side 
cago.

D

Auto Truckv capacity more 
than 1-ton .......... >............ 22,704

Auto Trailer, capacity more
than 1-ton ......  143

Demonsrators .............. 1,896
Transfers................... 26,745

—o—
Bendrai surinkta:

•Sausio 1 iki kovo 31, 1937
(3 mėn.) .......... $4,410,496.60

Sausio 1 iki kovo 31, 1936
(3 mėn.)  ........ $3,873,167.80

Sausio 1 iki gruodžio 31, 1936
(12 mėn.) ......... $4,600,006.20

Szventos 10 žmonių užmušta 
automobilių ne

laimėse

82907 Draugystė
Petronėlės '

82908 Draugystė
Tėvynės Mylėtojų

82909 Draugystė
Kunigaikszczio Gedymino No.

Kudirkos Garsus Wardąs Lietuvių
82871 Draugystė ; Tautiszka

Ppzintis LietuviųAmerikoi
v 82872 Draugystė'1 Tautiszka 

Lietuvių Didvyrių Number 1
82873 Draugybė 

Po Vardu Lietuvą
82875 Draugystė

Motinų “Ąpšvieijav'
82,876 Draugystė 

Brolių Lietuvių No.
82877 Draugystę

Kliubas
Kudirkos

Lietuvių
TautiIŠk'a.

Tautiška

Tautiszka

82772 Draugija Lietuvių Bro
lių ir Seserų Amerikoje

82843 Draugystė Lietuvnin
kų Gedymino Kunigojkscjo So
ciety .f

82844 Draugyste Motinos
Dievo Sopulingos

82845 Draugyste Tautiszka
Pažintis Lietuvių

82846 Draugystė ss 
ir Povilo

82847 Draugystę Tautiszka
Po Vardu Szvesybė Lietuvių

82848 Draugystė Lietuvisz- 
ka Po Vardu “Viltis”

82850 Draugystė Szwento 
Antano Isz Padwos isz Cicero

82849 Draugystė Szvento
Jozapa of West Pullman

82851 Draugystė Gedorių 
Parapios Szvento Kryzeus Po 
Vardu Szventos Cecylijos

82852 Draugyste , Karaliaus 
Dovydo

82853 Draugystė Kareiviszka 
Didžio Lietuvos Karalio Min- 
daugio No. 1

82854 Draugystė
ka Vyrų Ir Moterų
Adomo ir Jievos

82855 Draugyste
Karalious Mindaugio

82856 Draugyste
kas Teatraliszkas
Vardu Lietuva

82857 Draugystė
tuvių No. 1.

82858 Draugystė
Prasidėjimo Panos 
sės

82859 Draugystė
sios širdies Viešpaties Jėzaus

82860 Draugystė švento Jur
gio Kareivio ir Kankintinio Ry
mo Katalikų ,r.

Lietuvių

Vienybė

Varpo No

Lietuva

Petro

Lietuvisz-
Po Vardu

Lietuvas

Lietuvisz-
Klubas Po

Meilė Lie

Nekaltu 
Szvencziau-

Saldžiai:

82878 Draugystė
Tėvyne Musų V

82879 Draugystė
Po Vardu Szvesybė Lietuvių

82880 Draugystė Szuento Jo
no Kriksztytojo ^ociety

82881 Draugystė Karaliaus 
Mindaugio j e No. 1

8^8882 p£ai>gfetė Broliszkos 
Paszelpos Auszros Vartų Pa
malęs Szvencziausios

82883 (Draugistė Tykojimas 
Wiltis ir No’dieja

82884 Diaugistė Stanislava 
Kostka

82885 Draugystė Tautiszka 
Laimė Draugiszka

82886 Draugystė Brolisszkos 
Poszelpoš Po Vardu’ Szv. Mi- 
kolo Arkaniolo

82887 Draugystė Brolių Lie
tuvių No. 1

82888 Draugystė Karoliaus 
Mindaugio Gvardyja No. 1

82889 Draugystė Lietuviszka 
Tautiška Balsas Lietuvių

82890 Draugystė
Moterų ‘ ‘Apšvieta’ ’

$2891 Draugystė
Karaliaus Mindaugio

82892 Draugystė 
Tėvynė Musu.

82893 Draugyste
Tautos Mylėtojų?'1

82894 Draugystė Meilės Lie
tuvių Amerikoje-

82895 Draugystė Nekalto
r prasidėjimo Szvencziausios Ma-

• 82861 Draugystė švento JOr Tijbs Panos , ^4’ ’J
• 82896 Draugystė Palaimin
tos Lietuvos U;.

82897 Draugystė Po Vardu 
Garsus Vardas; flLiėtuvaiezių

82898 Draugyste ■ Po Vardu 
Szvento Dominiko

82899 Draugyste Vienybės 
Brolių ' Lietuwos No. 1

Petro

Tautiszka

Lietuvių

Lietuvos

Lietuwa

Lietuvių

Szirdies

■ Szventos

Darbininkų
Chicago, Illinois

Draugija Didžiojo Lie-

82265
Sąjunga

82752
tuvių Kunigaikščio Wytauto
No. 2

Lietuvių

no Krikštytojo .
82862 Draugystė .švento Juo 

zapo Apįekuno
82863 Draugyste

'Jėzaus '
. 82864 Draugystė 
Agotos Panelės

82865 Draugyste Szvento Jo
no Evangelisto, Chicago, Iii.

82866 Draugystę • ; ' Szventos
Onos ? 5 . :• : 7 7/...,

82867 Draugyste šventos
Franciškos Rimionkoą

82868 Draugystė Szvento
Kazimiera Karalaiczio of Town 
of Lake

82869 Draugyste 
Didžio, žemąiczio 
ežio Daumanto 

■ 82870 Draugystė

Tautiszka 
Kųnigaiksz-

Tautiszka

82910 Draugystė Tautiszka 
Tievinės Milietojų No. 1

82929 Droughystė Lietuvių 
Tautos Milietoių

(Tęsinys rytoj)

ir Cook kauntej 
užmušė dešimt 
šeštadienį ir 6

liko užmušti ir

Šis Jaunas Vyras Ne
paliko Abejonių, Kad 

Nori Būti Žentu

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Chicagoj 
automobiliai 
žmonių, —- 4 
sekmadienį.

Du žmonės
keturi sužeisti dėl pačios poli
cijos kaltes. ,

Wheeling policijos viršininkas 
Milwaukee gatvėj susistabdė 5 
žmones, kurie paliko atsimušu
sį į stu’pą vogtą automobilių ir 
pradėjo juos ant kelio kaman
tinėti. Savo automobilių polici
jos viršininkas pasistatė ne toj

Bohnet Tire Co

Bet jo argumentai pasirodė per
daug skaudus busimam uoš- pusėj kelio. Atvažiuojanti mo- 
viui. ^teris, Mrs. Block, 54 m. iš Ly-

—--------- ons, Wis., matydama ne toj pu
sėj kelio stovinčio automobilio 
šviesas, mane, kad I
vietoj pasisuka ir ‘ji irgi pasi
sukę, įvažiavo į būrį žmonių ir 
du užmušė, o 4 sužeidė. Sužeis
tas ir policijos viršininkas.

ši biztiio vieta randasi 
lietuviams gerai žinomoj Brid- 
geporto apielinkėj, būtent ad
resu 3843 So. Halsted St.

Bohnet Tire Co. hizniavietę 
yra paranku pasiekti kiekvie
nam lietuviui.

82900 Draugystė 
ir Povilo ! L

82901' Draugystė
Daukanto; No. 1

. 82902 Draugystė
Onos

82903 Draugystė 
tro

82905 Draugystė
Anielės

. 82905 Draugystė Szvento Ka
zimiero .

s.s

Simono

■ PuOSELAND. — Buvo taip, 
kad Edward Reitz, 18 metų 
jaunuolis, nuo 107 West 104th 
Street, mylėjo jauną i merginą 
Mary Hagarty, nuo 10731 So. 
Michigan avenue.

Didelė ir karšta buvo jo ta' 
meilė. Pereitos savaitės pabai
goje sumanęs eiti pas mergai
tės tėvą prašyti jos rankos, jau
nuolis pirmiausiai užsuko į ali
nę prie llOth Street nusipirkti 
“drąsos”. “Drąsinosi” jis už 
tris dolerius.

Jausdamas, kad niekas prieš 
jį neatsilaikys, jaunuolis nuėjo 
į merginos namus. Pamatęs 
rustų jos tėvo veidą, jaunuolis 
nei nesuvirpėjo. O kai busima
sis uošvis nelabai prielankiai 
atsinešė į jaunuolio aiškinimus 
apie didelę meilę jo dukterei, 
jaunuolis smogė jam į veidą ir 
apkruvino nosį.

Jaunuolis buvo areštuotas. 
Berniuk^ teismo teisėjas Bran
de paskyrė jam $200 bausmę, 
bet sutiko ją panaikinti, jei 
smarkus mylimasis nebesidrą- 
sins alinėse ir savo karštą mei
lę merginai parodys kitokiais 
budais.

Aludininkas, kuris pardavė 
jaunuoliui gėrimus bus suimtas 
už girdymą nepilnamečių savo 
įstaigoje. Jis, berods, yra lietu- 
viš. —Rep. A. ■

Čia parduodama geriausios
kelias t°jrrųšies tavoras.

Miesto Kolektoriaus 
Žinios Apie Mokes
čius Nuo Automo

bilių

Tairus čia galite pirkti Len
gvų Išmokėjimų Planu. Kai 
perkate, tai galite susitarti 
tokioms išmokėjimo sąlygoms, 
kokios yra jums parankiau
sios.
* Pamėginkite turėti reikalų 
su šia kompanija; ir pamaty
site, kad klaidos nepadarėte.

Tad turėkite omenėj Boh
net Tire Co., 3843 So. Ilalsted 
Street.

Išduotų leidimų (licenses) 
per tris mėnesius, — nuo sau
sio 1, 1937 iki kovo 31, 1937. |

Vežimo rūšis: j
One-horse Vehicle ......  2,918 I
Two-horse Vehicle ....... 275
Motorcycle .... .... .........  519
Passenger Automobile, 35 h. 

p. or less ..............  406,168
Paasenger Automobile, more 

than 35 h. p. —...............- 12,415 |
Auto Delivery Wagon, capa- 

city 1-ton or less ...... 30,448
Auto Trailer, capacity 1-ton 

or les...... ................... v... 32
Auto Truck, capacity more 

than 1-ton .........   23,589
Auto Trailer, capacity more 

than 1-ton ......
Demonstrators
Transfers .... .
Gi perėitais metais (1936 m.) 

per tą patį laikotarpį buvo iš
duota leidimų toks skaičius: 
One-horse Vehicle ........... 2,760

Two-horse Vehicle .. 327
Motorcycle .............. .. 740
Passenger Automobile, 35 h. 

p. or less..... -.............— 448,820
Passenger Automobile, more 

than 35 h. p......... .............12,707
Aulo Delivery Wagon, eapa- 

city 1-ton or less .......    35,032
Auto Trailer, capacity 1-ton 

or less .......................... 25

. 127
. 1,961 
. 5,689

šventos

švento Pe

Szventos

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo/ pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokant 4%
DIVIDENTAIS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd.
Pilone CANAL 8887

-- -----------------------—     ■■        ...........................................— —-—1   vi ^r^ ■ ; -------—    ------------------------------------------------------------------- - ■-■ ■■■

Baisios AuiGiuobdių Nelaimės Chi« ^oje“Naujas Lietuvis Čempionas

PO KOLIZIJOS SU TRAUKINIU —Keleivinis automobilis po susidūrimo su 
traukintu prie 95 ir Vincennes gatvių. Du žuvo vietoj, du buvo kritiškai Sužeisti. 
Automobiliu važiavo chicagiečiai Nylan deriai, 7921 So. Wood St.

DAR VIENAS LIETU
VIS SPORTO ČEMPIONAS 
—Jaunas Chicagos lietuvis 
Juozas Platak, a u k š t a,s 
raumeningas ir tvirtas, ku
ris laimėjo National Amer
ican Athletic Union “hand-

KAS“ JIS? — Policija 
bandb sužinoti kas yra ,šis 
jaunuolis. Neteko atmin
ties. Atėjo centro, nuova- 
don pagalbos. A.

UŽMUŠĖ 2 — Martha 
Rlock, 54 metų, iš Lyons, 
Wis., kuri automobiliu už
mušė 2, sužeidė 4 prie 
Wilwaukee ir Dundee sts.

PRAŠALINTAS Iš VIE
TOS — Genrikh Yagoda, 
vienas iš sovietų Rusijos 
slaptosios policijos “G. P. 
U.” steigėjų, kurį ta pati 
“G. P. U.” suėmė ir įmetė į 
kalėjimą, berods už “troc-' 
kizmą.”

Naujiem^Acme Phbto —

ball” čempionatą. Lošimai 
įvyko Chicagoje, pereitą 
savaitę. Platak nugalėjo 
Sam Atcheson iš Memphis, 
Tenn., 21-13, 21-6.

Naujienų-Acme Photo




