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Elevatoriaus

vo-

Paėmė tris miestelius.

1934 m. Su-

inspektoriui skundų, ku- 
nusiskUndžia, kad “Lie- 
verčiąs juos dirbti per- 
valandų skaičių, nebo-

Is-
Lapaėmė

ir Espar- 
ir dabar

Penatroya,

Policija Veiveriuose nušovė du 
ūkininkus ir 5 sužeidė, o da
bar kariuomenės teismas 
šaudytuosius dar ir kalėji
mu nubaudė.

ruošdamos karo

darbininkui 
apie 30 lt. Atlyginimas 
mokamas per žemas (85 
už perkrovimą 1000 kg.), 
darbas reikalauja ne tik
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Lojalistai Paėmė Dar
3 Miestelius

Lojalistai 
naujas 
kovoti sukilėlius

siunčia 
armijas

MADRIDAS, bal. 6. — Ispa
nijos valdžia siunčia naujas ar
mijas sustiprinti lojalistų pra
dėtą smarkų ofensyvą keliuo
se frontuose.

Amunicijos ir kitos karo 
reikmenų dirbtuvės dirba visu 
smarkumu, 
medžiagas.

Sukilėliai
puola Baskų 
kai ginasi labai atkakliai ir su
kilėliai jų linijų neįstengia su
laužyti. Didelė nelaimė bas-

9

labai smarkiai 
kraštų, bet bas-

► ?

kams yra, kad jie neturi gin
klų, o kadangi jie neturi susi
siekimo su kitomis Ispanijos 
fojalistų dalimis, tai ir lojalia- 
tai nedaug gali jiems padėti. 
Baskų fronte kariauja ir 
kiečiai.

Cordoba fronte, pietinėj 
panijoj, lojalistai 
Granjuela, Blazųuez 
raguerra miestelius 
lojalistai gali pulti
centre turtingų kasyklų, arba 

į ir toliau supti 15,000 sukilėlių 
armiją.

Prie Madrido yra ramu. Tik 
vietomis būna puolimų, išlygi
nimui valdžios linijų.

C.I.O. pradėjo orga- Baigia rašyti unijos 
nizuoti aliejaus lau 

kų darbininkus
sutartį su Chrys 

leriu
bal. 6. — 

Organizavimo Ko- 
pradėjo organizuo- 
laukų darbininkus. 
Texas gubernato-

HOUSTON, Tex 
Industrinio 
mitetas jau 
ti aliejaus 
Nusigandęs
rius James V. Allred paskel
bė, kad jis panaudosiąs visas 
priemones prieš sėdėjimo strei
kus.

Amerikos Darbo Fedęracjja, 
kuri niekad nė?^’ organizavusi 
aliejąų‘3 laukų darbininkų, ne
norėdama apsileisti industri
nėms unijoms, irgi ruošiasi nuo 
balandžio 15 d. pradėti orga
nizuoti tuos pačius aliejaus 
laukų darbininkus, kuriuos da
bar pradėjo organizuoti indus
trinės unijos.
1 Organizavimas aliejaus lau
kų darbininkų duoda geras pa
sekmes ir unija jau pareikala
vo iš vienos aliejaus kompani
jų kolektyvių derybų.

LANSING, Mich., bal. 6. — 
Automobilių darbininkų unijos 
derybos su Chrysleriu esančios 
baigtos ir dabar buk jau rašo
ma sutartis, kuri užbaigs strei
ką Chryslerio dirbtuvėje. Da
bar ginčas einąs tik dėl kai- 
kurių žodžių sutartyje.

Pats gub. Murphy pareiškė, 
kad jis tikisi pilno susitaiky
mo už dienos, kitos, taip kad 
darbininkai jau.^tęiųančią sa7 
vaitę galės gryšti į darbą.

Vokietija Įveda net 
ir geležies porcijas

“ BERLYNAS, bal. 6. — Ge
ležis, kaip ir sviestas su tai
kais, bus dalinama Vokieti j o- 

Įje porcijomis, nes Vokietijai 
•pradeda trukti ir to taip bran
gaus industrijoms metalo.

Geležį pirmiausia gaus gin
klų dirbtuvės, taipjau mašinų iš juo skridusių 8 žmonių bų- 
dirbtuvės. Po jų seks garvę- tų išlikęs gyvas.

automobiliu apie lėktuvą nematyt. “Aš maSuimtojo komisaro 
Jagodos vietą už

ėmė generolas
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UNIJOS KOVOJA CLEVELANDE

VAIZDAS NERAMUMŲ PRIE CLEVELAND; OHIO, ELEKTRA OPERUOJAMŲ 
valytojų dirbtuvėje. Paveikslas parodo ne mušeikas, mušančius streikierius, bet uni- 
jistus: —Amerikos Darbo Federacijos šalininkus vienoj pusėj ir J. Lewis’o C. I. O. 
šalininkus kitoj. Abi grupės turėjo shvo atskiras pįkietas prie dirbtuvės.

Naujienų-Acme Photo

Prapuolęs lėktuvas 
užtiktas sudužęs Ari

zonos kalnuose
ALBUŲUERQUE, N. M., 

bal. 6. — Didelis Douglas trah- 
sporto lėktuvas, kuris su 8 
žmonėmis prapuolė sniego au
droj pereitą šeštadienį, šiandie 
tapo užtiktas susidaužęs prie* 
Mount Baldy kalno, Arizonoj, 
netoli New Mexico sienos.

r Užtiko jį maj. Smith, TWA 
divizijos superintendentas, ku
ris jau kelinta diena prapuo- 
lusio lėktuvo ieškojo.
z Pasak Sjnith^ kųps , atskrido 
į Čia, neš dėl nepalankaus oro 
negalėjo skristi į Winslow, 
Ariz., iš ku'r vedamas lėktuvo 
ieškojimas, skraidant virš kal
nų, jo domė 
čios lėktuvo 
jis nusileido 
hniausia. čia 
žusį lėktuvą.
tuvas atsimušė į Baldy kalną 
8,000 pėdų augštumoj. Lėktu
vas labai sudaužytas ir nėra 
jokios vilties, kad nors vienas

Riaušės Clevelande
CLEVELAND, O., bal. 6. — 

;Jau antrą kartą iškilo mušty
nės prie Vacuum Cleaning Co. 
Jos kilo tarp CIO ir Darbo Fe- 
'deracijos šalininkų. Dirbtuvė 
stovi uždaryta nuo kovo 22 d., 
dėlei ginčo tarp šių dviejų uni- 
jų. -U,-.

Maskva ruošiasi ati
daryti kalinių iškas

tu kanalą
MASK.VĄ, bal. 6. — Sovie- 

tų, Rusijos sostinė greitai 
“portas”. »

Inžinieriai jau ruošiasi 
atidaromo Maskvos-Volgos
nalo, kuris Maskvą sujungs ne 
tik su Volga ir Kaspijaus ju- 

bet taipjau su Baltijos ir 
Baltosiomis jūromis.

Tą kanalą pravedė Rusijos 
kaliniai. ,

patraukė blizgan- 
metalo dalys ir I ra, 
kiek galima že- 

ir pamatęs sudu- 
Kaip išrodo, lėk-

Jokių pėdų
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Nepatenkinti 
darbininkai

Kariuomenės teis
mas nubaudė polici
jos šaudytus ūki

ninkus •

Meksika suvaržys 
svaigalų parda

vinėjimą
MEXICO CITY, bal. 6. — 

Prezidentas Cardenas paskelbė 
planus griežtam suvaržymui 
svaigalų pardavinėjimo visoje 
Meksikoje ir uždraudimui juos 
gaminti ir pardavinėti indėnų 

' distriktuose.
Prezidentas yra didelis blai- 

vynės šalininkas ir mano, .kad 
svaigalų pardavinėjimo suvar
žymas yra reikalingas šalies 
progresui. Tuo tikslu jis mano 
uždaryti visoje šalyje penkta
dieniais,’ ’ šeštadieniais ir sek*-

. madieniaiš visas smukles ir už- 
. eigas, kur tik yra pardavinc- 
Ijami svaiginamieji gėrimai.
Taipjau jis mano uždrausti ga
minti ir pardavinėti svaigalus 
tose apielinkėse, kuriose gyve
na “čiabuviai” — indėnų kil
mės gyventoj ai <

Prezidento planas yra labai 
.griežtas ir praktiškai įvestų 
visoje šalyje prohibiciją, dėlei 
didelio indėnų pasiskaidymo po 
Visą šalį.

bus

Horner vetavo ne 
tikslų naudojimą 

taksų
žių, turbinų ir 
dirbtuvės. O visos kitos dirbtu
vės gaus tik tiek geležies, kiek 
atliks nuo anų dirbtuvių.
' Dėlei
vartojimo, ypač 
■žiujų triobėsių 
vienam geležies 
ri būti gautas 
mas.

RYGA, bal. 6. — Kariuome
nės vadai laimėjo svarbių per
galę, susisiekimo komisaro vie
tai paskyrus generolą Inoken- 
tii H. Chapelski. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad karinin
kas užėmė civilio komisaro vie
tų. Tas labai sustiprins ka
riuomenės įtakų valdžioje.

Gerb. Chapelski užėmė areš
tuotojo komisaro Jagoda vie
tą. Areštuotas yra ir Jagodos 
padėjėjas Georgii Prokopiev. 
Abu jie uždaryti Lubiankos 
kalėjime.

Nors Maskva labai mažai ra
šo apie Jagodos suėmimą, te- 
čiaus daugelio tikrinama, kad 
komunistų partija įsakiusi re
organizuoti visą GPUX kurioj 
susekta didelių suktybių.

'nau, kad visi jie buvo užmuš
ti beveik momentaliai”, sako 
Smith.

suvaržymo geležies 
nukentės did- 

statyba. Kiek- 
vartojimui tu- 
valdžios leidi-

iš seniausių 
parūpindavo

te

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

Apsiniaukę, šilčiau.
Vakar 

peratura
Saulė 

6:21.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje bufvo 43°, 
teka • 5:24, leidžiasi

Rusija rado senas 
aukso kasyklas

MASKVA, bal. 6. — Aukso 
kasyklos, vienos 
pasauly, kurios
auksą jau dabar išnykusiems, 
bet palikusioms puikius orna
mentus, skytams, tapo suras
tos sovietų archeologinės eks
pedicijos prie Arai ežero, Ru
sijos Kazakisane, Azijoj.

Dar ir dabar ta apielinkė 
yra labai turtinga auksu, ki> 
rį bus galima kasti plačioj 
skalėj. Kasyklos esančios 3,000 
metų senumo.

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
B. — Prasiskolinęs laiškanešys 
Leroy Irich, 40 m., nunuodijo 
Isavo invalidę žmoną Charlotte, 
į43 m. ir tada pats nusitroški- 
no nuodingomis dujomis. * 

> TOKIO, baL~6. 
žinios 
organizuotų chiniečių banditų 
puolimus rytinėj daly Manchu- 
iuo. Tarp kitų, buvęs užpul
tas ir Japonijos konsulatas.

< Pasak Smith, lėktuvas ran
dasi neprieinamoj vietoj, už 
50 mylių nuo artimiausio air- 
porto ir už daugelio mylių nuo 
bet kokio kelio. Kalnai yra už
pustyti sniego, pats lėktuvas 
tirgi snieguose paskendęs. Pri
eiti bus galima tik pėstiems 
žmonėms, nes ir dėl arklių 
sniegas yra perdaug gilus.

Z Lėktuvas atsimušė į kalną 
už 100 mylių nuo TWA oro 
kelio. Matyt, lakūnai pasisuko 
iš kelio tikslu išsigelbėti nuo 
smarkios sniego audros, kuri 
siautė toje apielinkėje šeštadie
ny po piet.

- Sudužęs lėktuvas buvo nau
jas puošnus Douglas transpor
to lėktuvas, kuris iš dirbtuvės 
.Burbank, Cal., skrido į New 
>Y©rką, iš kur butų buvęs iš
siųstas laivu į Holandiją.

Demokratai laimėjo 
Michigane

Harbino
praneša apie drąsius

’ DETROIT, Mich., bal. 6. —, 
šioje normaliai republikonų 
valdomoje valstijoje vakar įvy
kusiuose mažesnių valstijos 
valdininkų rinkimuose laimėjo 
demokratai. Jie pravedė iF

ŠIAULIAI.
artelės 24 darbininkai padavė 
darbo 
riame 
tukis’ 
didelį
jant švenčių bei sekmadienių, 
ir mokąs akordiniai atlygini
mą, kur už 80 valandų darbo 
pavaitoję išeiną 
vos 
esąs 
cnt.

’nes
jėgos, bet ir rūbų: trąšos, ku
rias dažnai tenka krauti, suėda 
drabužius. Be to, skunde dar
bininkai nurodo, kad, dirbda
mi nuo 1934 metų, iki šiol jie 
dar neturį atsiskaitymo kny
gelių, o paprašius jas įvesti ir 
pakelti atlyginimą, elevato
riaus vedėjas juos išvadinęs 
triukšmadariais. Darbininkai 
prašo darbo inspektorių pakel
ti atlyginimą už akordinį dar
bą, nustatyti mažesnį valandų
skaičių bei atlyginimo mini- 
'mumą ir sutvarkyti švenčių 
poilsį.

Min. Lozoraitis
Neurathą

t

iSPRINGFIELD, III., bal. 6. 
— Gubernatorius Horner šian
die vetavo pirmą šiais metais 
bilių. Vetuotas bilius buvo pa
siūlytas valstijos senatoriaus 
Baumrucker iš River Forest. 
Tas bilius leido specialių asess- 
mentų pinigus naudoti abel- 
niems miestų reikalams.

Gubernatorius savo veto pra
nešime sako, kad specialais 
asessmentais surinkti pinigai 
nepriklauso miestui ir todėl 
miestai negali juos naudoti jo
kiems kitiems tikslams, vien 
tiems, kuriems tie pinigai bu
vo surinkti.

Jagoda ruošęs orgi
jas valdžios pinigais

Orgijos,

Chiniečiai sušaudė 
75 raupsuočius

.MASKVA, bal. 6. 
kurios buvo ruošiamos valdžios 
pinigais, sakoma, privedusios 
prie pašalinimo komisaro Ja
goda ir jo arešto.

Pirmiau jis buvo vidaus rei
kalų komisaras ir galingosios 
slaptosios policijos GPU vadas. 
Jis kėlęs biauriausias orgijas 
ir pušniausius pokilius ir tam 
tikslui turėjo nuošalioje vie
toje “dačą”. Pašalintas iš vi
daus reikalų ir GPU viršinin
ko vietos ir pastatytas žemes- 
nėn pašto ir telegrafo komi
saro vieton jis jautėsi labai pa
žemintas ir 
ti.

.Spėjama, 
vojęs apie
džios pinigų.

pradėjęs labai ger-

kad jis bute išeik- 
1,000,000 rub. val-

SHANGHAI, bal. 6. -- Iš mi
sionierių laiškų. gauta tiksles
nių žinių apie kareivių išžu
dymą 75 raupsuočių, kurie su
darė ištisą kaimą Kwangstung 
provincijoj. Jie buvo globoja- 
mr misiomenų ,r kaikune jų studentas Robert Ir.

jų buvo.jn J. įr nužu4yti
tr apie 20 moterų.

NEW YORK, bal. 6. — Po
licija saugo Mrs. Etjiel Kud- 
rier, seserį nužudytosios Vero- 
nica Gedeon, prisibijodama, 
kad Veronikos nužudytojas te-

taipjau ir Ethei, prie kurios 
Bet velykų rytą atėjo ka- jis irgi meilinosi. Policija jau 

reiviai, raUpsuočitfs išsivedė į .neabejoja, kad 
kalnus ir ten juos sušaudė. Su- 
gryžę kareiviai apiplėšė raup- 
suočių bakūžes, pasiėmė visus

Veronica Ge
deon, jos motiną Mary Gedeon 
ir jų įnamį Frank Byrnes nu
žudė minėtas teologijos stu-

vieną valstijos augščiausio teb vertesnius daiktus ir tada Vi- dentas, kurio dabar visur ieš- 
są kaimą sudegino, j koma.smo teisėju. koma

BERLYNAS (Elta). — Lie- 
tuvos užsienių reikalų minis- 
teris Lozoraitis, važiuodamas 
atostogų į Pietų Prancūziją, 
sustojo Berlyne ir antradieni, 
kovq 9 d., Lietuvos nepapras
to pasiuntinio ir įgaioto mini- 
sterio Berlyne šaulio lydimas, 
aplankė Vokietijos užsienių 
'reikalų ministerį Neurathą, su 
kuriuo turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą abu* kraštus liečiančiais 
klausimais. /

Baltrušaitis. Bet jį 
kojų ne kas nors iš 
kitas poličistas per 
ginklo naudojimą.

Industrinės unijos 
organizuos teksti

lės darbininkus

medvilnes ir

NEW YORK, bal. 6. — In
dustrinio Organizavimo Komi- 
tetas pasiuntė 4o organizato
rius į visas pietines valstijas 
organizuoti ten
vilnų audinyčių darbininkus. 
Ten darbininkai 
organizuoti, bet Am. Da^bo Fe
deracijai pralaimėjus streikų 
tekstilės darbininkų unija ten 
pakriko.

bu ro dalinai

. Neturi kur dėti 
pinigu

. KENOSHA, Wis., bal. 6. — 
Rezortų miestelis Randall, tu
rintis 619 gyventojų, turi sa
vo ižde $16,000 perviršį, kurį 
nežino kaip sunaudoti. Gyven
tojai jau 16 metų nemoka tak
sų, bet miestelis pasilaiko iš 
smuklių ir cigaretų laisnių ir 

fiš taksų ant visuomenės ap
tarnavimo linijų, kurios eina 
per miestelį. Ir ne 
ko, bet susirinko 
perviršis.

. Miestelio galva

tik pasilai-
ir didelis

, Miestelio galva Dean pats 
nesurasdamas būdų išleisti 
tuos pinigus, sušaukė visų gy
ventojų susirinkimą — gal jie 
patars kaip sunaudoti tuos pi
nigus, nes jie neduoda jam ra
mybės ir dėl jų jis nė nakti- 
.'mis negalys miegoti.

i( KAUNAS, 
valkijoje ištiko ūkininkų bruz
dėjimai. Ūkininkai rinkosi, sa
vo reikalus svarstė ir tarėsi 
kaip pagerinti savo būklę.

Tokis ūkininkų sąjūdis įvy
ko ir Veiveriuose. Bet čia ne
apsieita ir be kraujo pralieji
mo. Kada į miestelį suvažiavo 
^daugiau ūkininkų, tai vietos 
policijos vadas Radzevičius įsa
kė suvažiavusiems ūkininkams • 
per 3 minutes išsiskirstyti. 
Kadangi ūkininkai nieko ne
darė ir kadangi Radzevičiaus 
įsakymas buvo neteisėtas, tai 
ūkininkai nesiskubino skirsty
tis, u 

Policija tada į ūkininkų mi
nią šovė ir du . ūkininkus vie
toj nukovė, o penkis sužeidė. 
Kartu liko sužeistas ir vienas 
poličistas 
peršovė į 
minios, o 
neatsargų
Policija šaudė net ir pargriu
vusius ir sužeistus ūkininkus 
j(Kazį Gustaitį).

TeČiaus teisman liko patrau
kti ne neteisėtai ginklą panau
doję ir du žmones nukovę po- 
Įleistai, o sužeistieji ir suim
tieji ūkininkai. Jų bylą nagri
nėjo Kariuomenės teismas. Kal
tinamuosius gynė advokatai L. 
Šmulkštys, L. Purėnienė ir 
prof. P. Leonas.

Kovo 19 d. vakare Kariuo
menės teismas paskelbė rezo
liuciją: ūkininkai A. Marazas 
ir K. Kalašinskas nubausti po 

metų sunk, darbų kalėji
mo, Juozas Bartnikas ir V. 
Mačys po 9 mėn. papr. kalėji
mo; J. Jankauskas, Jurgis Bar
tnikas, J. Grinccvičius, J. Kar
čiauskas ir K. Gustaitis po 9 
men. papr. kalėjimo, bet nuo 
bausmės sąlyginai atleisti; Alf. 
Veiverys 6 mėn. sąlyginai; An- 
dr. Gustaitis išteisintas.

A. Marazui ir K. Kalašinskui 
kardomoji priemonė paskirta 
sargyba. Juodu salėje buvo su
imti ir nugabenti kalėjiman.

Reikalauja pašelpų 
darbų dėl 3,000,000 

bedarbių
WASHINGTON, bal. 6. — 

Apie 100 kongresmanų susita
rė reikalauti paskirti $2,400,- 
000,000 pašelpų darbams atei
nantiems fiskaliniems metams. 
Ta suma pinigų parūpintų dar
bų dėl 3,000,000 bedarbių su 
$800 metiniu uždarbiu.

PER

NAUJIENAS
galit pasiust

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos
Džl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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TINKAMŲ NW PROBLEMA
čiąų visi, jie, kąįp įr musų Chi- 
pąg^t bHvP ‘^at broke.”

Valdžia nubarė staįyti savo 
, „ : Federąį Projects

arba Demonsitration frojeets.
Ikišiol tokių projektų užbaig

ta statyti arba yra statoma 
85-kiuose miestuose 1 viso 
50. Apskaičiuojama, kad 
ju. pą^atyrpąs 
maž $130,000,000. Viso juose 
sutilps apie 30,000 šeimynų. 
Darbp, nąipvis sumanius statyti, 
duotą trims - ^eturiems tūks
tančiams braižytojų, inžinierių, 
architektų, tyrinėtojų, etc. ir 
daug maž 50,000 statybos dar- 
binįnkų. Nužiūrėta taipgi visus 

projektus, laikui bėgant, paves
ti toms vietinėms valdžioms, 
kurių jurisdikcijoj jie staitoma.

Kai kurie valtUjas pa tyri
ntai Brai|ionej
Iš karto valdžios planuoto

jams aišku buvo, kad neapsi
moka statyti namelius pavie
niai, nupirkus vieną lotą šičia, 
o kįtą — ten. Matyta, kad sta
tyba tokių namelių brangiai 
kąštups; kad nebus gąlima 
jiems suteikti tiek parankumų, 
sau ės šviesos ir oro, kiek rei
kėtų; norėtą ryšy su projektais 
ir griuvėsius Cslums) naikinti.

Nužiūrėta reikalas statybos 
plačia' skale. Nors ne visuose 
projektuose, tačiau daugely val
džia apipirko ištisus blokus že
mės, kai kur po porą desėtkų 
ir daugiau akrų.

Supirkimas žemės buvo gan

(T^įnys)
IV

Privati iniciatyva namų sta
tyboj Jungtinėse Vąlstįjosę su- projektus
klupo — sako autoritetai. Ir 
teisybę sako. Nes iki šiol pa
rūpino namus privati iniciaty
va, o namų padėtis pasidarė ne
pakenčiama.

šiandien privačiai iniciatyvai 
reikia valdžios (federalės ir 
municipalitetų) pagelbos. Ar
ba reikia, kad pati valdžia eitų 
j namų statybos biznį.

Val4Įįą stątybos bį^ny
Tenka pasakyti, kad federa- 

lė valdžia jau yra namų bizny. 
Per pastaruosius tris - ^ę|ųri§ 
motus valdžios ągęntijos dėjo, 
ypatingų pastangų parūpinti 
paskolų remonįųį, morgięiams 
atnaujinti ir mQr^i^am^ ap
drausti.

Be to, valdžia įėjo j statybos 
biznį. Čra' turiu omeny federa- 
lius projektus, į kuriuos šian
dien daugelio domė yra atkreip
ta. Chicagoj vienas toks pro
jektas statoma dabartiniu lai
ku ir yra žinomas kaip Jane 
Addąms Project.

Fęderaliai pyojekįąi
1933 metais matyta reikalaą 

kuo. greičiau duoti darbo staty
bos darbininkams. Taigi valdžia 
pasiūlė privačiams statytojams: 
pradėkite statyti rezidencinius 
namus; jus sukeikite stato
miems namams 15 nuošimčių 
reikalingų fondų, o valdžia pri
dės H5 nuošimčių balansą; bet 
valdžia reikalauja, kad jus pą- 
sitenkintumėt už savo dali 4 
nuošimčiais pelno; kad materio- 
las ir darbas butų ‘tam tikros 
ktkybės; kad namai turėtų pa
kankamai šviesos, ir kad jų 
rendos butų prieinamos bied- 
nesnių gyventojų sluoksniams.

Valdžia greitu lai^u škisilau- 
ke 500 atsiliepimų j'pąsiųlymą. 
Patiekta jai ir planai. Tačiau 
iš visų penkių šimtų ji tegalė
jo priima tik septynis.

Pasirodė, kad privati inicia
tyva nesįkabina į valdžios pa
siūlymus. Bet pradžioje 1934 
metų ėmė plaukti į ^ashingto- 
ną reikalavimai įvairių miestų 
ii’ miestejių vąldžių ir piliečių 
organizacijų, kad ji, federalė 
valdžia, pati imtų statyti na
mus. Miestai reiškė noro kpo- 
peruotį su fedęrale valdžią, ta-

*

SPECIALIS PRĄ
NEŠIMAS OLP 

GOLD
$290,(^0.00 pRJZQ KONTESTĄ 

ĘALYVrĄM^

No. 2 Biuletenis Old Gold Kqn- 
testui dabar jau yra išsiuntinėtas 
visiems, kurie dalyvauja konteste. 
žiarpe Biuletene. yra mjsl’H (pųzzięl 
paveikslai 5-tąį, 6-taį, 7-t^i, 8-tai, 
9-tai ir 10-tai kontesto savaitėms.

Kopiją Biuletenio No. 2 jus turite 
jau turėti savo rankose — nebent į 
kontestą įstojote tik paskutinėmis 
dienomis. Jeigu Biuletenis nepa
siekė jusu, tai pasiųskite atvirutę 
tuojau sekamu adresu: Old 0old 
Contest, P. O. Box No. 9, Vapck 
Street Station, New York, N. Y., o 
jums tuoj bus išsiųsta antra kopija.

Visos kitos mįslės kontestui už
baigti bus paąiunČiamos kontestan- 
t«ms taip greitai, kaip tik taps iš
leistos. Tretysis Mįslių Bjųlątęnis 
turi nasiekti kontestantus pirmą- 
d:enj, balandžio 12 d.

FVm“ yra ląiko jstptį į šį labiausią 
jaudinantį koptestą ir sipkti to 
§100,000.00 Pirnįo Prizo! Jei dar 
nejstojote, tai tuojau pašiurkite 
mums atvirutę. Mes gi tuojau iš
siusime, jau užmokėtu paštu, yisus i 
mjsHų paveiksiąs išleistus iki šiol,' 
’n tarpe 10-tos Savąitęs Serijas, 
kartu su pilnu sąrašu taisyklių, kon
testo įstojimo blankomis ir atsa
kymams formomis, o taipgi visu 
kuo, kas reikalinga jum? pasivyti 
kontestą iki paskutinės dienos.

Jusu vardas ir adresas tuoj bus 
įrašytas į musų adresus ir jus gau
site visas busimas mjsįes iki galo 
15-tos kontesto savaitės, kai tik 
jos bus išląįdžiapios. Adresuokite: 
Old Gold Contest, P. O. Box Nq. 
9. Varick St. Sta., New Yprk,

- ---------------------- ----------- ----- ---- --- - ... .....;-------------- r—------ : 
paini užduotis. Kad įgyti vi- jektuose užima 25 - 27 nuošim- 
Sięms 50 projektų žemę, reike- čius arba jr mažiau žemės, tai 
jo valdžioj ągeųtams vesti dę- pasilieka nemažai tuščios vię- 
ęybąs pet sų 11,000 žmonių, tos. Šį tuštuma paskiriąma pie- 
žemės savininkų, morgičių vai- voms, sodnams ir žaismavie- 
ęĮytojų, reąį' e^atiųįnkų, ir t.t. tems, tąčįąU ne atskirai po kie- 
Kita kliūtis buvo teismų prie- mėlį kiekvienai šeimai, bet ben- 
šingumas. Teismai paneigė vai- dromis aikštėmis.

, \ ' t >

džios teisę vadinamą Eminent .~ . . .. . . .. • Stengiamasi kur ir kaip ga-Domain, sulig kuria gąlimą pn- .. x .. _ .v v. . .v . ... ; . hmą pašąįmti gatves šitokiųversti užsispyrėlius savininkus . j ,. - 7+ j t.' v J •................ kolonijų vidaus. Grože gyveni-parduoti žemę ir namus esąma . J . , ,. . . .• v v • ' " miD mėginama sudąryti kojom-
jų viduj, kur yra pieveles, me- 

yąl^įųš jau pa$tąty- <j|iap, arba net maudynės, kur
tį ąrįą turi savybių, vaikai žaidžia arba gyventojai
į jįųrįąs? m^upmą, atęiity vis ilsisi medžių pavėsy. Fakitinai 
d^ųgįąų dęiResip būs kreipiamą, juį toliau trobesis rąnd^sį nuo 

P^tys trobesiai 
užji^ą tft B " nuošimčius 
vįągg j pąyyzdžįui^ Čhi- 
cągoj. Jfąmų plotis dyįejų kątrf- 
bMįų? kąd iš ąįįįęjų namo šunų 
i^itv i vMu švm. ię Vie
no Unra 1 
viena eusę, Kito kamba
rio 1 antyą.

Wp: P®'-
vyzįžjųb frpiitipis ir valgomas 
su virtuve, apačioje, o miega
mieji kambariai ąntrąmę aukš
te. Reiškia, visi keturi kamba
riai tiesioginiai pasiekia šviesą 
ir atvirą orą. Jeigu statoma tri
jų šeimų namas, tai rasi apa
čioje ruošiamą vienai šeimynai 
butas, kurio langai bus iškirsti 
i abi namo puses, o kitų dvie
jų šeimų butai užims antrą ir 
trečią ąųgštųs — su gyvena
maisiais kambariais antrame ir 
miegamąis trečiame augšte. Ta
čiau planai kambariams projek- 
tupse ne vienodi.

ęą'dangi patys trobesiai pro-

gątyės triukšmo, tuo jis skaito
mą parąnkeąnis gyventi.

šeimynos visupirmą priima
ma gyventi į hutus tokios, ku-

Laidotuvių fiirektorius 
■H JUOZAPAS gfe 
L uoBiniV 

I ĮR TETAS U
REPublic 8340

rios turi ypač nąažų *r 
kuriu pajamos siekią tarp vie
no tūkstančio ir pusantro tuk- 
stapčip dpi. metams.

Trobesiai statoma £0 metų 
amžiui, reiškią, materjolas sta
tybai vartojama geras ir rei
kalaujama gero darbo. Apšildys 
mas teikiama kartu su renda. 
Visi moderpinniai arba naujo- 
viniai parankumai įrengiama.

Bet pastatymas ir įrengimas 
gyventi tokių namų kaštuoja 
daug maž po $1,0.00 kambariui. 
Net nųmušant apie pusę paties 
statybos darbo Uaštų, nes pro
jektą! statoma dažnai su pa- 
ąąįpgąyių (relįęf workęrs) dar
bu, kur$ ypatingu nąšumu ne
pasižymi, tąi ir tuomet prieina
ma išvadą, kąd rendos šitokiuo
se namuose patiems biedniau-" 
siems gyventojų sluoksniams 
atrodo persunktoj —X.

(Pąbaiga bus)

Renikite tuos, kurii 
garsinasi 

'“NAUJIENOSE”

SUSTOK ir i
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■
SPULKĄ pereitais metais
UŽDIRBO ..........

Trečiadienis, balan. 7, 1937 
...........................   —.....n— — / I ' ~ », II—»

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Thęrapy 

and Midwifę
6630 So. Westerų 
Avą., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo naujuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tJt. 
tyĮoterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-H84—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 131Q 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj?

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

• Tplephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ĄSHLĄND ’AVENUE 

Re$. 6515 So. RockyvąR St.
Telephone: Republię 9723

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAV1NG ASSOCIATION ' 

1739 SOUTH HALSTED STREET
> ■ ■ - , ; » .

B" ,/h.i ii II—

.. „D..C
r.i t HimU'i, 

. f U ■ * t!
*•

■— ■■ —I I m r........ l"lli,llllĮ " —

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA A 'Z **Z’* ' « V * * • *

I i- I" ■ f* MJohn F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

ambulance
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ '

Visi Telefpnąi YARDS 1741-1712
4605:07 So. Hęripitąge Ąvę. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. CĄr AYĘTTE 0727

T (koplyčios visose
L < A 1 įChicagos dalyse
Klausykite musu Lietuvškų rtfdio programų Pirmadienio vakarais, X0:00 
vai. va^ąrą įš \V.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

Reikalaukite DEGTINES

DĘNTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. ifci U 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

’ susitarimą. * ~
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.Telefonas LAFAYETTE 801 ę

' Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
geredomis ir nędol. pagal sutartį 
Rez.668'1 Sq. CaRfppiią Avenue

Telefonas Repųblic 7868

Tel. Office Wentw°rth 6330
Re z. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6906 Sq. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vai 
įšs^yrųs seredpmis ir sukatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gvdytojas ir Chirurgas 
Ofisąs 4(j45 SO. ASHLAND ĄVE 
pfiso yąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

v ik. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namą Tel.: Prospect 1930

BŲICK &A
PONTIAC

KL JURGELIONIS
i ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Vįętory 1696
DOMININKAS KURAITIS 

. . š, ..........SAVININKAS
F. BŲLAW Ir K. SĄBQNlg, BeridradarMal.

L V ' ■ ■■ 1 1 4 .
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lERA MiMVAfiERESN|S;DAKBAS
nigų. Tokios yra populiarės Helmąn malevos. Ir kainos 

nebrangios, o stakas visada pilnas.
Moorę’s niąlęya, 30<spalvų, gal- ........ ..................
Specialė malevą, 16 špalvų, gal................-..........

, Vąrnish renidiv^ gal. ...... ......................... . ........
Grynas 'baltW įnamei, gal.....................................

ir. brangiau.
S,ienoms popie^a, roleris .......................................

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 Sq. Hąlstęcl Street. Tel. Canal 5063

A;

$1.85 
97c 
95c 

$1.39

4ė

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111. W. Washington St
Room 737

Vai. 9. ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490 • l . » > i ’ • t

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

CIement J, Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SAULE STREET
6- tos lubos Tel. CLNtral 1846

Marųpe^te Park Ofisas:
6322 SOUTH WĖSTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Aptradięrpais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeš|ad’ęniąią nuo 3 iki 6 

vai, vakarę ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virgiąia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULI! 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4157 ĄRCHER AYĘNŲP 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija

$939 SOUTH CLARĘMONT AVI 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Ęoulevard 7042

DR, C, Z.VEZEL’I
dęntistas

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

ĮĮiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulpvard 5914 Dieną ir Nak 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4’, nuo 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. 
DR. S. NAIKELIį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
i- ■ , CHICAGO, ILL.

DR. W. V. NORAI
PHYSJCIAN AND SURGEOh 

10 N. BROĄDWAY, Melrose Pa 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 

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

Res. 1400 S. 3rd Aye., Maywood , 
Phone Maywood 21.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VIS 

Optometr.cally Akių Specialistai 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę i r toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
ki ynuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydą atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos nio 10 iki Š v. Ne
dalioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

.-(V.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

IŠOŠĖ MIESTO 
DALYSE. *

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero;
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
, Patarnavi- 

, mas Dieną 
f ir Naktį

Tom Taylor |
, . 2 Metų 

Sępųųio
STRA1GHT

KęJNTUCKY 
BOURBON 

DEGTINI.

90°
v

GALIMA GAUTI VISOSE
’ ' TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOfl COMPANY
4707 SOUTH ''HĄLSTED STREET 

Visi Telefonai* Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

A

DR, A. J, MANIKA 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Ayenuc 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išspyrus seredą. 

Sekmadjenj susitarus

DR. A. J. Shimku
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield A v 
'Jfęl. Ląfąye^te 8Q16

EZĘRSKIS IR SŪNŪS
Į0734 S. Miehigan Avė. Tel. Pylimai! 5703

DACHAM
2314 West 23rd Plące 
SKYRIUS: 42-44 Eąsf 10841

įcz IR SŪNUS
Phone Ganai 2515

Įį Street. Tel. Pullman 1270

S. P.
3319 Lituąpįca Avenue

MAŽEIKA.""
Phone Yav^s

į J. LIŲLEVIČIUS
4348 So. California Aver)ue Phone Lafayette 3572

' (į i Ą. MASALSKIS '...............
3307 Lituanįca Ąyenue i Phone Boulevard 4139

f A-
1410 South ^Oth Coųrt

PETKUS
į Cicero Phone Cicero 2109

P. J.
3354 So. Halsted Street . “i •

SlDIKAS
Boulevard 4089

I.
1646 Węst 46111 Street

J. ZOLP
PĮioncs Bouįevąrd 5203į

• S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street ' ’ P.Iione Mooroe 3377

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nu»» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nędėliqpns nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St<
Tel. Boulevard 1461

Ofiso Tel. Boulevard 5913 "

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tęl. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afišas ir ąkipių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

, kąmpas Halsted St. 
Valandos: nub 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal §utartj.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

A. Montvid, M. D.
West Tn\\;n Stąte Bank Bljg. 

2400 Wešt Mądison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. SeeJey 7330
Namų telefonas Brpnsvrięk p59j

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams^ žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas c 
rurgas ir akušeris.

Gydo stąigias ir chrųnišlęas Iii 
vyrų, moterų ir vaikų *bagal n; 
jauslus metodus X-Ray ir kitok 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
ĮP34 \V. 18Hį SL, netoli ^organ 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 'fr:30 vai. tiakaYo.

Te|. ęanąl 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 746<

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

)fį§o vąląndo^ nųp 1-3 nuo 6:30-8:30 
?reqeliomiš pigai sutartį

Rez. 4910 SO. MICHlGAN BLVD.
Tęl. Kenvvopd 5107

arsinkitės ‘uv-nose”

Dr. Charles Sega
OFISAS 

4729 Sq. Ashland Av< 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALAKUOS: 

Nuo 10 ’ki 12 vąl. rytp, nuo 2 ik 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v 
vakąyo. NecĮėlioiąis nup iki 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahr
4031 SQUTfi ASHLAND AY® 

Ofiso valandos;
Nūn 10 iki 12 dieną,’ 2 iki 3 po pi<

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 1
Df A7A 0400
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Draugijos, Kurias Valstija
Grąsina Likviduoti

Prokuroras užvedė bylą Cook Apskričio 
Superior Teisme

NAUJIENCfe^Beago, m.
.  Į............. ......... ................■............. . in;-. ... ...... , —-- 

arba rusams? Kiiris‘ant lietuvių ginti Lietuvos vyskupams ture- pranta'ma, su Lietuvos svietiš- 
katalikų ašarų, vargų, skriaudų ti bent kokį susinėsimą. su Ro- kos valdžios sutikimu, kad kar- 
ir baisiausių prispaudimų dr 
persekiojimų nė ausies nekrei
pia, nemato reikalo už lietuvius 
užsistoti, ir juos apginti prieš 
tuos basius lietuvių tautos prie
šus.

■te

(Tęsinys)
Vakar “Naujienos” pranešė, 

kad valstijos prokurcras-attor- 
ney general Otto Kerner užve
dė bylą. Cook apskričio Super
ior teisme, prašydamas teismo 
likviduoti didelį skaičių Cook 
apskričio organizacijų, tarp jų 
daug lietuviškų kliubų ir drau
gijų. Vakar taipgi “Naujieno
se” tilpo pirma dalis sąrašo tų 
lietuviškų organizacijų, ku
rioms gręsia likvidavimas.

šiandien paduodame antrų 
dalį sąrašo.

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

Tebegyvuojančios organiza
cijos yra likviduojamos už ne- 
prisilaikymą valstijos įstaty
mų, liečiančių draugijas, kor
poracijas ir kliubus, kurie tu
ri išsiėmę čarterius.

Prokuroro Kerner byla bus 
svarstoma balandžio 19 d.
LIKVIDUOJAMŲ ORGANIZA

CIJŲ SĄRAŠAS
(Tęsinys iš vakarykščio “N” 

numerio)
(šalę organizacijų vardų yra 

jų numeriai byloje)
G.

84659 Garfield Park Lithua- 
nian Benefit Club

84711 Gediminas Lithuanian 
Republican Club of the 16th 
Ward

85245 Greater Pullman Lith
uanian Better Government 
Club

85395 Gvardia Pirmos Divi-

87672 Kedoynes Athletic 
Club

87686 Keistutis Lithuanian 
Republican Club of the 29th 
Ward

• 87831 Kliubas Lietuvos Ka
raliaus Mindaugio

87832 Kliubas Vakarinės 
Žvaigždės Lietuvių Lictuvai- 
czių

87947 Kovner Verein
87959 Draugystė Saldžiau

sios Širdies Viešpaties Jėzaus
87979 Dr. Vinco Kudirkos 

Lithuanian Society
87980 Kultūros Ratelis
87982 Kunigaikszcio B. 

Oginskio Jaunuomenės Lietu
vių ir Lietuvaiczių Choras 
N. 1.

L.,
88106 Laisvos Jiaunuome- 

nės Draugija
88452 Leib Gvardija Didžio 

Lietuvos Kunigaikščio Algir
do 1-ma Divizija, Ratelis

88495 Lietuviszka Tautiszka 
Draugystė Susivienymo Bro
lių Lietuvių

88550 Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Benas Chicagoj

88552 Lietuvių Jaunimo Ra
telis Draugystė

88553 Lietuvių Laisvės Kliu
bas Lithuanian Liberty Club

88554 Lietuvių Progresyviš- 
kaPašelpos Draugystė — Lith
uanian Progressive Benevolent 
Club

88555 Lietlander Sočiai Club 
of Chicago, III.

88556 Lietuvos Kareiviu of
c

Chicago
88557 Lietuvaičių Sąjunga 

Po Priegloba Palaimintos Jo- 
anna D’Arc

88558 Lietuvių Draugystė 
Vienybė

Išvadą gauma tik vieną pa
daryti. Amerikos priežodis sako, 
jei tave kas nors apgauųa vie
ną kartą, tai apgavikas yra kal
tas. Bet jei tave apgauna ant
rą kartą,.tai tu pats esi kartas. 
O juk lietuvių tauta buvo ap
gaudinėjama Romos katalikų 
bažnyčios popiežių per 550 me
tų. Tad jau čionai reikia kaltin
ti nebe Romos poipežių, bet čia 
jau reikia kaitinti pačius lietu
vius katalikus, pačią lietuvių 
tautą.

Štai ką Lietuvos valdžia ga
lėtų ir turėtų padaryti. Kadan
gi dabar eina' baisus Vilniaus 
krašto lietuvių persekiojimas ir 
teriojimas, Lietuvos valdžia tu
rėtų pareikalauti Romos popie
žiaus, kad jis smarkiai lenkus 
sudraustų arba' pasiųstų tokį 
pat griežtą teisingą žodį, kokį 
jis padarė Vokietijos naciams. 
Ir jeigu Romos popiežius atsi
sakytų tat padaryti, tai Lietu
va turėtų nutraukti visus ry-

ma, užginti jiems siųsti bent tais neįsispraustų kokis pro 
kokias aukas Romai, aplamai, lenkas ar provokietis, ar tam 
nutraukti visus diplomatinius ir į panašiai. Ir butų baigtas da'ly- 
tikėjimiškus ryšius su Rymu. Ir j kas sh Roma ir visa Romos 
tada butų galima matyti, ką'ta bažnyčios intrigų marmaliene.* 
neklaidinga Roma darytų. .Nėra) 
nė mažiausios abejonės, kad 
Romos popiežius butų privers
tas nusileisti ir pasakyti nors 
sykį lenkams teisybės žodį.

O jeigu. Romos popiežius nie
ko iš lietuvių tokio protesto ne
darytų, tai dėl to juk butų men
ka bėda. Juk ir dabar Romos 
bažnyčia dėl lietuvių ir Lietu
vos nieko gero nedarė, nedaro 
ir, galima drąsiai sakyti, kad 
nedarys ir ateityje, tai dėl to- bažnyčia nepriklauso Romai, ar 
kio visų reikalų nutraukimo taip pat iki šiol negerai gyvuo- i 
Lietuvai jokio nuostolio nebus. 
Iš to bus tik nauda, nes pasi
liks kasmet po kelias dešimtis 
tūkstančių litų namie, Lietuvo
je. Dabar dar Lietuva turi lai
kyti savo kokį ten atstovą prie 
popiežiaus dvaro, kas sudaro 
dideles išlaidas. Taip pat Lietu
vos valdžia turi mokėti, regis, 
algą net ir popiežiaus atstovui, 
esančiam Lietuvoje, — tai vi
sos to išlaidos bus sutaupytos.

Lietuvos katalikų bažnyčia 
j gali įsteigti savo sinodą, išsi-

sius su Romos popiežium: už- rinkti savo bažnyčios galvą, su-
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Kaį kas pasakys, kad Lietuva 
nega.'ės gyvuoti atsiskyrusi nuo 
Romos. Pažiūrėkime, nejaugi 
tai negalėtų gyvuoti. O tik ap
sidarykime, ir matysime, kad 
visai tai yra galimas dalykas. 
Graikija yra nepriklausoma sa
vo tikėjimu nuo Romos, ar ne
gyvena? Danija, Švedija, Nor
vegija yra nepriklausomos nuo' 
Romos, ar ne puikiai gyvena ? > 
O ir pati Anglija, ir Rusijos'

rikoje, — kurios nieko bendro 
neturi su Roma, ar ne taip pat 
gerai gyvena? Bet tai jau pa
kaks, ką pažymėjau, manau, vi
siems bus aišku, kad dabar yra 
geriausias momentas pertraukti 
visus ryšius su Romos katalikų 
bažnyčia, jeigu jos valdytojai 
atsisakytų užsistoti už Vilniaus 
lietuvius.

Romos katalikų bažnyčią. Nes 
ji pasirodė neteisinga, nedieviš- 
ka, neužstoja prispaustų ir per
sekiojamų žmonių ir tautų. 
Tad kokis reikalas gali dar bū 
ti jai nuolankauti ir savo kraš
te leisti intryga's varinėti?

—Perkūno žaibas.

Jokios prasmės nėra ir negali 
buči ilgiau dar tūpčioti prieš;

ja? O ir Lietuvos sąjunginin-' 
kės Latvija, Estija ir taipgi ’ 
Suomija' nieko bendro neturi su 
Roma, ar ne gražiai gyvena? i 
Galima butų priskai'tyti šimtus 
įviarių tautų, -—• Azijoje ir Af-

SUSTABDYK 
GĖRIMO PAPROTĮ 

Duok jam beskonj Cravex 
paslapčia.

Įdek truputuką Cravex miltelių 
paprastai Į kavą, arbatą, degtinę 
ar sriubą, jis to nesupras. Cravex 
neturi skonio nė kvapo, o besai
kis jo alkoholio, vyno, degtinės ar 
gin geidimas palengva dings. Cra- 
vex yra saugus ir nepavojingas. 
Daug jau šeinių padarė vėl lai
mingais, kodėl jūsų ne? Prisiųp- 
čiame tiesiai, paprastam įvynioji
me už $2.50, su pašto išlaidomis.

CRAVEX CO., Dept. NS-5 
Box 942, Burbank, California

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

Skubinkitės sti dokumentais ir tuojaus Užsi- 
sisakykite vietą ant laivo.

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

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

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

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
na pusę $107.50—į abu puses $192.00. t

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

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.

SONOTONE
66 E. Van Buren

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

DABAR LOŠIA 
MIDWESTERN PREMIERE

“DIDESNIS
PRIŽADDAS”

BIROBIDJAN

zos Švento Kazimiero Kara
laičio

H.
85589 Harvey Lithuanian 

American Club
86084 Humboldt Bark Lith

uanian Club.
J.

87242 Jaunu Lietuviu Kliu
bas

87243 Jaunų Lietuvių Pa'šel- 
pos Draugystė

87214 Jaunų Lietuvių Pašal
pos Draugystė

K.
87548 Kanklės Muzikališka 

Dramatiška Draugystė.

88559 Lietuviszka Tautiszka 
Draugystė Susivienijimo Bro
lių Lietuvių

88561 Lietuviszka Tautiszka 
Draugija “Ateitis”

88562 Lietuviška Tautiška 
Draugystė Pašelpinė Broliškos 
Pažinties

88563 Lietuviškas Teatrališ
kas Kliubas Vardu Simono 
Doukanto

88565 Lietuviszkas Demo- 
kratiszkas Kliubas Vitauta

88566 Lietuvių Skaisčio Mie- 
nulio Kliubas A. A.

88567 Lietuvninkų Susiriszi- 
mas Visos Amerikos

88568 Lietuvos Darbininkų 
Draugystė

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kritika ir Polemika
Kaip Romos Katalikų 

Bažnyčia Stovi Už Tiesą
(Tęsinys)

Tačiau kodėl jisai negirdi ir 
nemato, kaip lenkai persekioja 
lietuvius Vilniaus krašte? Ko
dėl jisai čionai netaria savo 
griežto ir teisingo žodžio? Juk 
lietuviai yra' taip pat geri ir 
nuoširdus katalikai, kaip ir len
kai. Juk nereikia didesnio ir 
baisesnio z bile kokios tautos 
žmonių persekiojimo, kaip da
bar kad daro lenkai. Tai kodėl 
tas teisybę mylintis ir prispaus 
tųjų ir persekiojamųjų užtary
tojas, visagalingas Dievo vieti
ninkas, tyli apie, Vilniaus lietu
vius ir nieko nesako prieš len
kus?

Juk lietuviai ir lietuvių tau
ta taip ištikimai ir “sūniškai,” 
kaip musų lietuviai kunigai sa
ko, tarnauja Romos' popiežiams 
ir yra milionus dolerių aukų su
dėję per praeitus 550 metų.

Na, ar net už tokį nepaprastą ir 
nuoširdų tarnavimą Romos ka
talikų bažnyčios galvai lietuvių 
tauta tik tokį atlyginimą) tegali 
gauti ?

TURI ATSISKIRTI NUO 
RYMO

Dabar, gerbiamas skaityto
jau, nors trumpai matėte, kieki 
daug Romos katalikų bažnyčiai’ 
rūpėjo ir dabar rupi Lietuvos 
katalikų žmonių vargai, skriau
dos, prispaudimai ir persekioji
mai. Romos katalikų bažnyčios 
popiežiai ir kardinolai senovėje 
lietuvių reikalus ignoravo, ir 
taip pat dabar ignoruoja. Tai 
kokis velnias lietuvius katalikus 
laiko pririšęs prie tokio tikėji
mo galvos, kuris visados praei
tyje ir dabartyje lietuvius ir jų 
tautinius reikalus neigia, pa
taikauja lenkams, vokiečiams

t'.
WLYON».HEALY, CHięACOMOTORCLUB&COllSEtiM

YRA SMAffi-iAOS TIS SMAGIAI!

JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI NUVĖSUSI OLŲ GULU

Žiurėlcite!!
Apatinis Užvalkalas 

iš "Cellophane'' • 
Atsidaro Iš VIRŠAUS

Gerklę palengvino ... Iš ryto ypatingai mane 
gerklė klapatydavo nuo perdaug rūkymo. Tie 
velvetiniai • švelnūs ir šviežus Old Golds prašali
no tą gerkles draskymą. Ura už tą dvilinkai ap
vyniotą pakelį!

Grace Ashley (piešėja), St. Louis, Mo.
Copyright, 1937, by P. Lorillard Po., Ino.

Išlaukinis Užvalkalas 
iš ’'Cellophane'’ 

Atsidaro iš 
APAČIOS

Kada ir kur jūs pirksite Dvigubai-Švelnius Old Golds . . . Jūs rasite 
juos absoliutiškai šviežius.

Ją šviežumas yra dėka oro-uzlaikymui, klimatą-ap sau jojančiam pa- x 
keliui . . . išskiriamam pakeliui su EKSTRA Cellophane vyniojimu! 
Du nuo drėgnumo saugojanti Cellophane užvalkalai vietoje vieno. 
Tas ekstra užvalkalas visiškai apsaugoja Old Golds nuo dulkią, drėg
numo, sausumo ir kiekvieno kito cigaretą gerumo priešo.

Švieži, kaip ką tik suvynioti, Old Golds yra vėsūs ir lengvai de
ganti. Jie nepadaro (kaip nuvėsę cigaretai) šiurkščią, aitrią rū- 
šią, kurios erzina burną, gerklę ir patį rūkytoją. Jie nepaliks jus 
pavargusiu dienai baigiantis!

Jūs nebūsite nuleipę šviežiais Old Golds!
P. LORILLARD COMPANY, Ine,;

(Established 1760) į

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS! Kiekvienas pakelis 
Dvigubai-Švelniig OLD GOLDS yra suvyniotas { DU užvalkalu* 
— dvilinką Cellophane. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko OLDį 
GOLDS pirmos rūšies sąlygose bi kokiame klimate* Jūs ne« j 
galite nusipirkti nuvėsusi OLD GOLD.

★ Jūs Dar Turite Laiko Laimėti Tq $100,000.00 Pirmq Prizą! X _ 
įstokite j OLD GOLD $200.000.00 Kontestg Dabar. Atvirutė atneš Blanką ir visas Mįsles sulig diena. Adresuokite: Old Gold Contost, P. & £ox 9,

Varick Street Station. Hew York, N.Y.
■ ' . ■ ................ r. . ,. • .•>. V. ..z-s ......... * - V :     ? -  

'SVIEZUS Ciraretai Jums Seresnn !
.o

Valgis būna skanesnis . . . Nuo pasikeitimo prie Dvi- 
gubai-švelnių Old Golds, visados taip Šviežių ir švelnių, 
valgis būna skanesnis, ir aš nejaučiu nei mažiausio nu
silpimo po ilgos dienos rūkymui.

Edith Gibson (šokike), Brooklyn, N. Y.

Žiūrėkite!

Nervai pastovesni . . . Tie “visa
dos šviežus” Old Golds niekad nė
ra šiurkštūs ar erzinanti. Jie pa
laiko mano nervus pastovesniais. 
Wallace E. Blomgren (salesman), 

Burlington, Vt.
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Jėgų išbandymas
Michįganp valstijoje buvo daugiausia streikų. Juo

se svarbią rolę vaidino gubęrnatorius Mųrphy ir fedprą- 
linęs valdžios atstovai. Vakar tenai įvyko teisėjų ir kai 
kurių valstijos valdininkų rinkimai.

Rinkimų rezultatai parodys, ką #pfe tai mano vi
suomenė. RepublikonaĮ, kurie kovoja prieš gubernato
riaus ir Washingtono politiką tame pramonės konflikte, 
stengėsi, žinoma, pravesti saviškius.

Bet pranešimai sako, kad jiems nepasisekę. Demp-’ 
kratai ne tik atlaikė savo pozicijas, bet da ir, gal būt/1 
laimėjo keturias naujas vietas. t

Visame krašte šitie rezultatai bus labai atidžiai 
studijuojami.

Konstitucijos taisymas

tikslo. Aš tam pritarti nega-i 
liu.” :
Tokio stambaus yeįkėjo pasi

traukimas yra’ didelis smūgis 
Socialistų partijai. Bet jo links
nis nėra netikėtas. Wisconsino 
socialistų nusistatymas yra ne
sutaikomas su itą lįįpją, kurią 
ŠocįalĮstų partija’ paąįrinko po! 
Nprmąno Thomaso vadovy be J 
Kąi ąną metą buvo priimta 
“gą^įpji” Detroito principų 
dejkjapcįja, tai jau t>uvo aiškų,, 
kąjį į partiją įsiskverbė bolšę- 
yikųpjąs ęlęiįięntąą. ; į 

, Bėję, yrisconsiųiečiąi tą elp/ 
męųtą sustiprinę, balsuodami’ 
ųž deklaraciją, o pernai metais 
jie padėjo jam partijoje visįš-Į 
kai įsigalėti, kąi Įloah ir Krzy- 
Čki parėmė Thomąsą jo kovoję 
prieš New Yorkb sęciąhstųs. 
“Naujienose” buvo ne kartą iš- 
r.ęiks|tas ųųsisįieb^jiniąs, jkofĮg! 
jyjil^aukęe’s socialistai pąsirin-į 
ko tokią keistą taktiką. Dabar 
pasireiškia tos taktikos pasė-; 
kos.

Kuomet išėjo iš partijos Wis-; 
consino Darbo Federacijos pre-! 
zidentas, tai veikiausia ims iš- 

,jos trauktis ir kiti unijų vei
kėjai. Atrodo, kad jau ir pats1 
Hoan “sėdi ant tvoros”.

KORESPONDENCIJA

SSSR ir Ispanijos Karas
SSSR smarkiai rųpsiasi karui 

acijų. Nepaprastas patriotizmas. —- Puškino ir Lermon
tovo iškilmes.

- Daug kreipiama demej-io į avi-

Tolimų Rytų armija.
r, t r ''f t ’ A

<Musų specialaus koręspondęntę)

Senatorius Norris, iš Nebraskos, nori, kad butų 
pakeistas J. V. konstitucijos tąisymo būdas. Dabar, no
rint konstituciją pataisyti, reikia, kad už pataisą bal-Į 
suotų dviejų trečdalių dauguma abiejuose kongreso ^u- 
tuo^ir’^ą^kuib kad ją patvirtintų tfys kėMr^ddliai 
valstijų/ ’’ t / !/’

Tai yra labai gramozdiška ir ilga procedūra.
Laikraščiai praneša, kad senatorius Norris sipląs 

pavesti konstitucijos pataisų tvirtinimą patieips žmo
nėms valstijose. Nesinori tikėti, kad sumanytojas butų 
tik tokį pakeitimą sugalvojęs. ’

Jisai jokios naudos neatneštų. Jeigu konstitucijos 
pataisą vistiek turės priimti dviem trečdaliais balsų 
kongresas ir trys ketvirtadaliai valstijų, tai procedūra 
nebus nei palengvinta, nei sutrumpinta.

Valstijos, kuomet joms yra pateikta kopstitucijos 
pataisa, gali dabar ją ratifikuoti savo legislaturose.. 
Kongresas turi teisę, jeigu nori, reikalauti, kad rątifį-i 
kavimą atliktų tam tyčia išrinktos konvencijos, šitokiu 
budu buv6 patvirtintas prohibicijos atšaukimas.

Tuo tarpu senatorius Norris siūlo (jei spaudos pra
nešimai teisingi), kad butų vartojamas kiekvienoje vai-1 
stijoje referendumas. Tai butų dagi labiau komplikuo
tas dalykas, negu ratifikavimas legislaturose a-rbą spę- 
cialėse konvencijose.

Amerikoje da yra daug pažangių žmonių, kurie lą-; 
bai tjki į referendumą. Bet referendumas yra geras da
lykas tiktai tuomet, kai tenka spręsti koks nors nepai-J 
nūs klausimas. Bet jisai nėra praktiškas, kuomet daly-^ 
kas reikalauja ilgų aiškinimų ir diskusijų.

Konstitucijos. pataisymui turėtų pakakti pąprastpsi 
daugumos valstijų pritarimo, t. y. 25 valstijų, viętpje; 
36. Juk jeigu kongresas dvięm trečdaliais bąl^ų pataisą: 
priėmė, tai nėra pavojaus, kad ji butų kęnksmingą.

Pagal dabartinę taisymo tvarką 13 mažiausių valstijų i 
gali sutrukdyti sumanymą, kuriąm pritaria milžiniška; 
žmonių dauguma. Jungtiniu Valstijų ■“tęyąi”, kurie ra
šė konstituciją, nelabai pasitikėjo žmonėmis.

Rockford, III

Ispanijoje užsitęsusi revoliu-i 
ei j a savaip veikia SSSR gyven-; 
tojus. Visur: tiek spaudoje, tiek’ 

1| mitinguose, susirinkimuose la
bai plačiai kalbama' apie Ispa
niją. Visi labai įdomaujasi, kaip; 
Ispanijos revoliucija rituliuoja-į 
si. SSSR pasišovusi pramušti 
kelių j naują gyvenimą begali-; 
niai susidomėjusiai seka visa, 
kas tik liečia Ispaniją. Noras 
įsitikinti kiek giliai Europoje 
yra įsigalėjusi revoliucinė nuo
taika čia begalinis ir kartu vi-1 
siėms smalsu patirti, kurios 
Europos valstybės palaiko Ispa
nijos sukilėlius. . j

Dabartinės Ispanijos gyveni-! 
mo raida dar labiau sužadina 
norą ginkluotis ir būti viso
kiems įvykiams pasiruošus. Vo
kiečių ir italų akiplėšiškumas 
čia sukelia didžiules "aistras. 
Betgi visos tos aistros kyla ne 
tiėk iš apačios, kiek iš viršaus. 
Jos eina tik iš viršaus diriguo-, 
jama linkme, štai Ispanijos su-! 
kilėliai paskandino SSSR preky-į 
bp.s' Jąiyą Kpmspmpl. Kilo begą- 
liąę audra visoje SSSR terito
rijoje. Prasidėjo ir tpbeina gaų-

JAU ARTINASI GARSIO-’ mitingai ir praneši^
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suyažiąyimę dalyvauja ne tik tams periamas kailis visokiais 
ruses, į>et ir kitatautės. f

šitas suvažiavimas ir ne kam 
kitam sukviestas, kaip palaiky
ti militarinę dvasių ir prijau
kinti tą mintį, kad reikėsią ka
riauti, p jei reikėsią, tai reikią 
būti visai gerai pasiruošusiam.

Ypač reikią turėti gerą oro 
laivyną, kuris privalo kelis kar
iąs pranešei kitų valstybių oro 
laivyną.

—SSSR lakūnas turį mokėti 
skristi toliausia, jis turi lėkti 
aukščiausia ir turi gebėti iš
kelti aukščiausia ir turi mokė
ti taikiąį mėtyti bombas į prie
šo pozicijas — tai šūkis, kurįs 
dabar kiekyienam kalamas.

IŠ čia bus aišku, kąd šitame 
fone Ispanijos revoliucija čia* j- 
gyja pirmaeilės reikšmės ir vi
sa! kas įtik iš to karo fronto ra
šoma visų skaitoma su didęliu 
■atsidėjimu. O iš Ispanijos revo
liucijos rašoma’ labui daug. 
Fronte yra ne vienas, p keli 
korespondentai, kurie atsidėję 
visa seka, žinoma, įrodinėjamą 
ir iškeliama nepaprastas ispanų, 
komunistų narsumas, jų pasi-: 
šventimas. Bent kiek tose ko
respondencijose privengiamą 
piktų žodžių, atsiliepti apie so
cialistus, radikalus, bet trockiš-

įjufjais ir įp>doręį jį visur neva 
išdavikiški žygiui. Kinijos pa
skutinių dienų atsitikimai, bent* 
kek nustelbė Ispabjos gyveni-' 
mo sekimų, bet vis dėlto jis pir-

SSSR kariai, suprantama, y- 
pač atsidėję seka Ispanijos re
voliucijos eigą. Juk daug kas 
iš jų yra savo buvusio civilinio 
kato dalyviui. Jiems tąį ypač 
fos fialoj iš dabartinio Ispaai- 
jos fronto yra savos ir supran
tamos. Taigi SSSR šiuos ręetus 
baigia tikrai kariškoje nubtai
ko j e. Pasiruošimas karuį eina 
visa galima sparta. Vokiečių 
drastiški pareiškimai šitą SSSR 
karui ruošą tik dar pastiprina.

Suhku butų pasakyti, kaip 
SSSR Įęarįąi grumtųsi su įeito* 
mi§ valstybėmis, bet vokiečiams 
Čia neapykantos yra pakanka
mai.

Kartu su patriotine dvasia 
grįžta kai kurie seni papročiui. 
Sakysim, žiemos švenčių eglu
te, kuri buvo pamiršta, dabar 
ne tik atgaivinta, bet net kul
tivuojama'. Beje, ji ne Kalėdų 
šventėms ruošiama, nes tokios 
Oficialiai šventės nesama, bet ji 
ruošiama Naujiem? Metams.

(Bus daugiau)

• ’ . . . . ' . . j
rodromai jr jaunimas mokosi 
skraidyti. Darbas eina pašėlu- > 
siu tempu! Planerizmas išvys
tytas begaliniai plačiai. Para
šiutizmui daromos visos sąly-, 
gos, kad kas tik nori galėtų mo-1 
kytis. Visose SSSR respubliko
se ir autonominėse srityse sta
tomos aukštos, kartais kelerių* 
šimtų metrų alikščio gairės nuo 
kurių šokama su parašiutais. 
$ibse pamokose dalyvauja ne 
tik darbininkai vyrai ir moters,; 
bet mokyklų mokiniai kartu su 
mokomuoju personalu. Kai kur 
čia net dalyvauja jau gerai pa
gyvenę profesoriai ir jie neąfsi- 

! lieka nuo savo mokinių.
i Šūkis — yra kas pas mus 
gintis, yra' kam ginti — pask- 

! lido ir prigijo visame krašte. 
Seniau visai. \ užguitas žodis 
gimtinė, tėvynė dabar visais bu
dais linksniuojamas. SSSR pa
triotizmas pakilo labai aukštai.; 
Kiekvienas pusėtinai įsisąmoni
na reikalą ginti savo gimtinę., 
Esą, nėrą pasaulyje kįto tokio 
gražaus krąšto, kito tokio tur
tingo krąštp, įęai-p SSSR. Nie
kur taip žrponęs grąžįai ir so
čiai negyvena, kaip gyvena 
SSSR, šitaip ne tik kalbama, 
bęt eilės sakomos ir tokio tu
rinio daįnęs dąinųojąimos. SSSR 
patriotizmas • skiepijąmas vįso- 
kįaiš bįįdSis įr visę^ionfįs įprie- 
monėmiš. Šitojtio patriotinio' 
entuziazmo ypač yrą pagautas 
jaunimas.

Ruošiamasi prie Puškino iš
kilmių įr čia patriotiniams jaus 
mams sužadinti visa panaudo- 
jama. Įrodipėjama, kalbama, 
kad tįk dabar Puškinas tikrai 
įvertinamas, kad tik dabar ru- 
sams jo literatūroje reikšme 
suprasta. Puškino eilės visur 
sąkęmos, visi jas mokosi. Esą, 
jei nori tikrai pažinti tikrą ru
sų kalbos grožį, privalai eiles 
Puškino skaityti ir jas atminti
nai mokytis. Buvo • atšvęstas 
Lomonosovo, anų senų rusų is
torijos laikų mokovo, ir čia 
įvirtitč buvo tvirtinama, kalte 
visiems kalama, kad rusų carai 
nesupratę, pilnai neįvertinę ko- 
fcįpS peįkšničs turėjęs anuomet 
Lęmonospyas rusų mokslui; 
girdi, tik dabar šita visa su
prasta! '^Jet rusų herojų bili- 
nos dabar susilaukė vertingos 
pagarbos- žodžiu, ne taip seniai 
įsigalėjusi kosmopolitinė ir in- 
temacionalė dvasia dabar už- 
laidžią yįetą patriotizmui.

Įr visa tai panaudojama mili- 
tąrines dvą^i°s ugdymui!

Lygįąi šituo pačiu metu, ka
da šitas laiškas rašomas, eina’ 
ikąrių įnię.ųų didžiulis Maskvo
je su'yąžiavimas. čia tariamasi, 
čia kalbama, kas privalu karių 
leįįpęmsdąryti, kad vyrai ka- 
rįąį karo metu jaukiai jaustų
si, Ir nę tįk karo metu, bet kas 
peikia daryti ir kaip veikti, kad 
ramiose apystovose karių žmo
nos padėtų kariuomenėje ugdy
ti tikrą nuoširdų patriotizmą ir 
šviestų mažiau palavintus ka
rius. šiame suvažiavime sve-‘ 
Čiais dalyvauja visi žymesni 
SSSR kariuomenės vadai.

Su neišpasakytai dideliu pa
sididžiavimu šiame suvažiavime 
motinos giriasi, kiek jos savo 
sūnų išaugino SSSR kariuome
nėj ! Šį suvažiavimą sveikina j- į 
vairių fabrikų darbininkės, pro
fesorių žmonos, inžinierių šei* 
mos ir visų pasveikinimuose 
Štampą karingos ir patriotinės 
kalbos. Tų pasveikinimų metu 
įteikiamos visokios dovanos 
Stalinui ir kitiems aukštiems 
valdininkams ir kariams.

Šitas patriotinis ūpas yra pa
gavęs ne tik rusus, bet visas4 
tautas, kurios įeina į SSSR są- 

•žvalgas. jungą. Ir šiame karių žmonių
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Paslaptis ir Kraujas
ROMAN A S

Išvertę K. AUKURAS

kur išnešamus pildos pykčio įrį 
neapykantos rę^oiiųęijps. Ęet1 
visose tose rezoliucijose neręi-; 

ninkus, tuoj siųsti katę laivy
ną j Įs^ųhijos yąp^ėniš.' |tąip^ 
tik buvo paskljdę gąndaį, kad, 
buk SSSR , jau pasiuntė savo 
karo laivyną į Viduržemio jurą, 
tai visos SSSR rądio stotys 
tuoj paskelbė, kad tai esą pra- 
simanyma^. Kaip matome, kad 
SSSR užsienių tarptautinėje po
litikoje yra labai atsargi ir sai-, 
ki. SSSR daromuose mitinguo
se taip pat tokio tono prisilai
koma. — Nieko perdaug.

Kadą’pgi tokie mitingai dalo
mi iš yirŠąus diriguojant, tai 
toksai saikus tonas visai leng
va išlaikyti, žinoma, čia fašis- 
tąms įr jų visokiems pakali
kams žodžių gerai pąąšįžriųtąiš; 
išsireiškimais visai nesigailima. 
Betgi valstybių adresu vengia
ma r perdaug ląkųs pč^yabHųs Į 
išsireiškimai.

Prękybinip laivo paskandini-i 
mas tyįlitarinį ūpą (ląr labiau 
sužądipo, kuris ir jau y-j 
rą ią^ąi ^idęįįs. Dąbąr kaįp kųr| 
fabrikų b^pgupsę nutariąmą1. 
tam tikras algos procentas 
skirti karę feekybos‘

'įąįyypę .jurininkai ^typęsę' ąų-' 
ąįrinkibųidsę išneša nutarimus 
smerkiančius fašistinius piratus 
ir pasižada budėti laivyno sar
gyboje, beferiųųoti p^yękųoją-j 
iįiais ir drpįai plaukioti nepai
sant Yįsokįių Pįf^tų grasinimų.; 
ŠpSR tięb;;yrą atsargi, b-ąęĮ jos; 
laivais ginklų vežant Ispanijos 
yyriąųsybinįpkąms įįi šioj ne-- 
bavyl^ę sųčiųpri. Jei jie yežą-! 
imi, tai vežami kitų laivais įr’ 
taip atsargiai, kad nevyksta jų 
pagauti. į

Rodęs vokiečiai pasiskelbė, 
kad jie privalą išmokyti 75; 
tųkstabčiuą iąkunų. SSSR pasi
ryžę nępąsį^ųoti ir išmokyti; 
aeroplanais skraidyti net 150, 
tūkstančių, ir šitą pąsiryžiipą 
su kaupu per trumpą laiką į- 
vykdys!

Visur: fabrikuose, kolchozuo
se, mokyklose <dąbar šituo rei
kalų einą dideli pąąitą^įmąi ir; 
atrenkama gabesnis jaunimas 
mokytis skrajoti. Perkami mo
komieji ^sroplanąi, daromi ae- 
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sulaukR bųrię svečių ir Dr. 
Yovaish’as. žodžiu, kitą sekma
dienį mes turėsime nepaprAstai 
svarbų parengimą, tikrą muzi
kos šventę. Parengimas prasi
dės 4 vai. po pietų.

JI DIENĄ
— — (

Kaip Britų imperijos,... milijo
nai , piljėčiį/,1 "su’1' diSžią'ųkįu^We-' 
kaitrumų laukia karaliaus1 ka- 
rųnacijos, kuri įvyks gegužės 
12 d., taip Rockfordo kolonija 
laukia savos pramogos. Būtent, 
ji nekantriai laukia daiųų ir1 
muzikos iškilmių, kurios įvyks 
balandžio 11 d. Columbus sve
tainėje, 320 Kent St. Toms iš
kilmėms musų piliečiai tikrai, 
su atsįdėjih’rtfTėngiasi. Mat, da-; 
lykąs tas, kad' Rockfordo. lietu
viai visada pasižymėjo kaip mu
zikos įr scenos mylėtojai: muzi
ka, dainomis ir scęna įjįe yįsa- 
da domėjosi. Štąi kodėl geresni; 
parengimai pas mus visada turi! 
didelį pasisekimą.

Kalbamą paregimą balandžio 
11 d. rengia Rockfordo Lį'ęfių-J 
vių Kultūros Draugija. To pa
rengimo tikrai visi laukia tarsi 
savotiškos šventes. Jųę labiau, 
kad šį kantų sųsilauksįmę viso; 
būrio pasižymėjusių meno jėgų! 
iš garsios Chicagos. Pavyzdžiui 
kas nėra girdėjęs apie p-ią No
rą Gugienę, kurį per daugelį; 
metų darbųoj'ąsi muzikos įfi 
sčenęs srityse? Tąį tįk^i ątąį-’ 
davusi menui darbįųįįįkę. -JT 
draugę sų lęitąis čhįęągįęčįąis' 
aįvyks mus j^įįįĮksiUintį.

štai įeitą gą^i 
kurį pęr fcęlęįią W 
įja ųięno snįty^- ĮPft- Wį^-. 
novąitė Giėdį:Wėnė, kųrięs 
stangomis buvo suniokytą ępe-| 
relė “Sveikam ligos neikalbėsi.” 
Turėsime progęs susipažinti if! 
su p. Jonų Romanu, žinomu te
noru. į>pęr^tėję tąįp pąį 
vaus p. P. 3M[iiięr/ ir jąUnąsis \ 
Brupo BruĮeųįs, kuris jąu spę-' 
jo pasįžyrnęti scenoje.

Sų visų tuo burių artistų įr! 
dainininkų atvyks ir pasižymė
jęs pianistas Jonas Byanskas, 
įų^is vadovauja Birutės, chorui.

įš yfso lengva suprasti, kad

kokį kada nors . ‘ • v • • •
kodėl rockfordiečiai tikisi sve-' 
čių įr iš įdtųr. feąyy?džįui, p. Ą. 
Savickas įąųks yįsę būrio drau
gų ir pąžį&įąknų į| t)e Kalb; 
nuoširdi ponų ‘Bętronių šeįnią: 
rupęstįngai ruęšiasi pasitikti 
waukeganiečiųs, o p-ia O. Sin
kevičienė, ta musų mandagioji' 
lapė, yra pasirengusi sUifikti 
chicagiečių grupę. Aptiekinin- 
kąs Antąnąs Jąkubka net spe-į 
cįaliąi Važiavo į Chicagą pa
kviesti į parengimą savo senus! 
draugus ir pažįstamus. Tikisi

tarė:

mums 
savo 
susi-

(Tęsinys)
Tėvišku tonu bandė įtikipti:
—Žinau, sunku.’, yįsįęmš

mums mirą lengvą. Bėt palauk.
‘ Paskui, lyg susigriebęs, rūs

čiai murmėjo:
—O pagaliau, velniai žino, 

kaip ir kąs bus...
Pagaliau jis neišlaikė:
Kantą ryto metą jis atsisėdo 

ant lovos ir griežtu tonu
—Važiuok!
—Kur?
—Tau čia nesveika. O 

visyien yra reikalingas
žmogus Suomijoje. Reikia 
rišti.

Aš nustebusiai žiurėjau 
Jis aiškino:

—-Ten kažkas darosi. Mūsiš
kiai ir ten nesnaudžia. Bet štai 
jau du mėnesiai, kaip mes iš 
ten neturime jokių tikslių žinių. 
Ryšiai nutraukti, bet Helsinkio 
organizacija, rodosi, sveika. Tą 
ryšį tau ir teks atnaujinti... Juk 
pažines pasiliko.

—Taip.
Iš tiesų, Trofimovas kalbėjo 

tiesą. Blogiausių atvejų aš visa
da galėjau surasti Epąnęiną.

—'O pinigų mes tau duosi
me... Keliauk ir dirbk! Svar
biausias dalykas, pasiimk save 
į rankas^

—Gaila čia nųmesti ęlarbą.
—ŠtĮpraųtų. Be t didesnę or

ganizacijos dalį teks iš čia iš
siųsti.

—Kaip tai? Kur?
Trofimovas susimąstė.

kui nenoriai, pro dantis prako
šė: . i

—Dalį — j Maskvą.... Dalį j 
Jaroslavlį.

Pamatęs mano nustebusį vei
dą jis pridūrė:

—Rengiame didelį darbą... 
Na, o kolkas geriau bus ąpie 
tai nieko nesakyti, štai tam rei
kalui tu mums ir esi reikalin- ja paslaptis ir naujas kraujas 
gas. Jeigu sųgębėsi surasti ke- Galas

liūs ir užmegs Ii ryšius su rei 
kąlinagis žmonėmis — laba 
mums pasitarnausi. Bet atsi 
mink: atsargumas, tylėjimas i: 
paslaptis.

Ir aš ryžausi.
Kaip nepakeliamas sunkuma 

išgyventų atsiminimų, baisu 
mais ir krauju slėgė mane Pet 
rogra'das — tie mėnesiai kalėj i 
mo, požeminis gyvenimas, to 
bemiegės, kupinos kruvinų vaiz 
dų naktys.

, . . . Savaites gale, penktadie 
nj, aš atsisveikinau su savo bi 
čiuliais. Reingardas ir Trofimc 
vas pabučiavo mane. Ir aš iš va 
žiavau be tikslo, be plano, nusi 
ritau, tarsi vėjo mėtomas lapas 

Sekmadienį aš perėjau sieną 
Rusija pasiliko ten, užpaka 

lyje. Aš buvau išgelbėtas. Tai 
man atrodė tą minutę. Anoj 
pusėje sienos aš palikau sav 
jaunystę ir meilę, savo praeiti 
žuvusią paslaptį ir 
kraują. O prieš mane 
nežinomybė.

Bet visa savo širdimi
čiau, kad musų organizacija pra 
deda kažkokį naują gyvenimą 
o drauge su tuo prasideda -nau 
jas gyvenimas ir man.

Neišaiškinamo išokio stu 
miamas, su ašaromis akyse, a 
atsiklaupiau ant kėlių. A§ išsi 
traukiau ręyolverj ir paleidau 
šūvį.

Ne, tas suvis nebuvo taiko 
mas mano Rusijai! Aš šąędžiat 
jos priešus, kurių negalėjųų nu 
galėti ir su kuriais vedžiau ko 
vą — vedžiau, bet ir iki savi 
dienų galo vesiu tą karą, nei 
dar gyvas ir gyva mano tėvynė 

Paskui aš numečiau revolveri 
atsikėliau ir saulei tekant rašo 
ta žole nuėjau ieškoti nauji 
darbų, naujų kelių ir nauju iš 
gyvenimų, nęs mane ląukė nau

praliet, 
stovėję

aš jau

Pas-

mes turėsime vienų šauniausių 
parengimų. ■ ‘ '
Roekfordas yra turėjęs. Štai Pq Šilute Kasdien,

HENRY OHL PASITRĄŲKe 
Iš SOČI ALISTŲ PARTl JOS '

Wiscęnąino pąrbo Federaci
jos prežjdentas ir senas sočia-! 
listų darbuotojas Henry Ohl, 
j r., pasitraukė iš Normano Tįio- 
maso kontroliuojamos Soęiąlis- 
tų partijos, paskelbdamas spau
doje pareiškimų, kuriuo aštriai 
atakuojama neseniai įvykusi 
Chięagp j e tos partijos konyen- 
dj- - ♦ ’ ‘ _

Ohl sako, kų4 kpnveppija ne
turėjo indorsuoti C. I. 6., nes 
kištis i unijų reikalus nėra po
litinės organizacijos uždavinys. 
Chicagos konveppijų, jo nuomo
ne, užvaldė “ardantis’” elemen
tas, kuris bando prisiplakti 
prie darbininkų masių ir iš-

nauejotį sunkų darbą, atliktą 
per ilgus metus teisėto darbi- 
įtinkiį judė^mp pastangomis.

Bet ir pasitraukdamas iš par
tijos, Qhl sakosi pasiliekąs išti
kimas socializmo principams, 
kuriuos jisai gynė beveik per 
40 metų, būdamas Socialistų 
partijos nariu.

Rirmiąųs sęciąjistu Priešai 
nuplątps įprįl^aišipdąy^ aociąlią- 
tųms7 veikiąntįpms darbininkų 
unijose, kad" unijos jiėms tik
tai partijos įrankis.

“Tai buvo neteisingas kal
tinimas”, pareiškia Ohl, “ir 
mes griežtai jį užginčydavo
me. Bet nuo dabar ja'u ne- 

/•    * , . . ’ f f , A *
bus galima sakyti, kad So
cialistų partija neturi tokio

(Įškįrpkit šias eiles -r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi* 
gražų eilių rinkinį).

Prabėgo jau metai, dveji, net ir trys, 
Bet sielos liūdesio nieks hehdršmyis.

Tamsus debesėlis ar skaisti saulutė, 
Nė erdvėse mirganti šviesi žvaigždutė. 

Taip rodos jie visi ne aiškiai man šviečia 
Pasaulis ir dradgai kavd mintis keičia.

Tik gaivus vėjalįs ęięla dar gaivina,
Sūnus ir dukrelė šrdi sųrū’mina. 11 

Bet tu ramiai ilsies ir balso riėgftjdi, 
Našlaitės dejonių ar skausmo jos širdies.

Lai Pavasario Vėjąs ir skaisti saulute 
šviečia tau per amžius ir gieda įjšūkštelė.

M. Makaveckienę.



< TAS E $N IR TEN

Aido choras, su gan pla- 
t

Pętręitiečiai Toronte
Balandžio 3 d. ALDLD 126 

kp. Toronte, aplankė detroitie- 
čiai
čia lųuzikale programa’.

Nors chpras nebuvo pilname 
sąstate, nes dalyvavo tik apie 
30 asmenų, bet matomai parin
kti stipresni balsai, darė gan 
gerai susidainavusio choro įs
pūdį. Choro, vedėjas p. Gugas, 
pasirodė ępergįngas ir geras di
rigentas. Jis taipgi išpildė ke
letą solo ir duetų, ypač duetą 
..Oi berneli, vientury,” kurį dai
navo su savo žmona, ponia Gu- 
giene, labai gražiai gestaVo ir 
akcentavo. Keletą solo išpildė 
p-nia Zigmantienė k. t. “Kur 
bakūžė samanota,” “Naktis sva
jonėms papuošta,” “O, skam
bink” ię kitus. P-nįa' Zigman
tienė pasirodė prityrusi daini
ninkė, bet užtat p-lė Astraus
kaitė pasirodė kaip daug žadan
ti dainininkė. Ji turi taip gra
žiai skambantį soprano ir taip 
lengvai dainuoja, kad rodos jai 
tik ir būti dainininke. P-lė As
trauskaitė Rainavo: “Tamsios 
akys” ir “Pamylėjau vakar.” 
Vėliau buvo iššaukta bis ir dai
navo dar vieną dainelę. Gra
žiai pasirodė p-lė Edi’th But- 
kĮųlę — smuikininkė ir abi pia
nistės. Bendrai paėmus, koncer
tinė programos dalis buvo at
likta su atsįdejimu ir gerai. 
Kiek sugadino malonią nuotai
ką Dr. Palevičiaus pigi kalba', 
kurioje jis svaidėsi “svoląčiais” 
ir kitais negražiais t žodžiais. 
Tokiam kalbėtojui tik ant bač
kos atsistojus “spyčių” rėžt, o 
ne salėje, kur žmonės susirin
kę gražaus meno pasįklausyti.

landžio 1, 2, 3 dd. ir lietuvių 
parapijonys surengė bazarą,. 
kuris vistik negalėjo būti la'hai 
pasekmingas, nes tuo pačiu lai
ku įyyko detroįtięčlą 'koncer
tas ir daugelis nuėjo, dainų pa
siklausyti, vietoj kad į bazarą.

Kur musų koręspon- i 
(lentai?

Paskutiniuoju laiku, K. L. 
žinių skyriuje galima sakyti 
tik iš Torohto žinių matosi, o 
iš visų kitų Kanados liet, kolo
nijų nė kukšt .Kur ĄĮpntrealas, 
Winnipegas, Windsoras ir kitos 
kolonijos? Sukruskit, gerbia
mieji, paaukokit valandą kitą 
spaudai, kad musų Kanados 
Lietuvių žinių skyrius butų į- 
vairus ir įdomus.

----- o-----
Susirgo SLA 236 kp. 

narė
Kovo 30 dieną tapo padaryta 

sunki oprącįją Zosei Užemec- 
kienei, žydų ligoninėj, kuri ran
dasi ant Yorkville ir Hazletpn 
gatvių. Operacija pasisekė ir li
gonė sveiksta. Zosė Užemeckie- 
nė priklauso SLA 236 kp. ir yra 
pirmoji ligonis tos kuopos gy
vavimo 2A/2 metų laikotarpy.

Linkiu Zosei greitos sveika
tos.

—Frances.

SLA 236 kuopos 
moterų domei

Svečiai iš Detroito 
gražiai pasirodė 

Toronte
BET TORONTIEČIAMS NE

PATIKO DR. PADEVI- 
YIČĮAŲS ŽARGONAS

Balandžio mėn. 3 d. Toronto * A ■ i ■ ♦miestą aplanke Detroito Liet, 
aldiečių Aido choras. Choras 
nebuvo pilname sąstate, nes 
nevisi galėjo atvykti, o ir at
vykusieji negalėjo visi pasiro
dyti ant pagrindų, nes sulig 
programos pranešėjo, kaip kam 
kelionėje teko persišaldyti, to
dėl negalėjo 'atlikti savo užduo

tiketis, kkd ateityje ir kitos kalinių natidai, nurpdydamas, 
grupės, kaip tai Torphto SLA ■ Had kiekvienas iwų suaukotas 
236 kp. arba LSD organizacįja' centas gali daug jiems pagęlbė- 
parsįkvies iš to paties Detroito 
panašias, meno jėgas, kas jau 
buvo seniau projektuojamą'. Ne
žinau, kodėl tas nebuvo vykdo
ma.

Dveji trynukai į metus
Toronto anglų laikračšiai 

praneša žinią iš Kauno, kad 
Tolkiškių kaimo gyventoja Rai
nienė tapo motina antrų trynu
kų, laike 12 mėnesių. Tai irgi 
savo rūšies rekordas. .

—o—
Lietuvių parapijos 

bazaras
Vietoje užginto “bingo,” To

ronto katalikų parapijos dabar 
rengia bazarus ir loterijas. Ba

Hospltal of Toronto, ir pasida
vė vidurių operacijai.

Nors operacija buvo labai 
ąupki, bet yra vinies, kad li
gonė po dviejų savaičių galės* 
apleisti ligoninę. Linkėtina, kad 
drg. Užemeckienė kuogreičhaU-. 
šiai pasveiktų. 236 kuopos na-

gebėjo sudaryti didžiumą unijo
je dar ir dabąr. Bet ta nesą
monę aišlp siuvėjams! Po tų 
“blogatįarių” vadovybe moteriš
kų “kautų” siuvėjai turi daug 
geresnes darbo sąlygas, daugiauAhkąvuąiejį

žemiau paminėsiu visų auko
tojų pavardes.

J. Mankus, — $1.60, Franke
liai — $1, dr. žTiumba — $1, 
^įeiįąh^kąi — $1, dr. Požerę— 
$1, J. Juška — $1, Rukai—$1„ 
indfdiai į-į $1^ F. Kudrefcevįe- 
nė
50c., &*. Koiyta — 50c., M. ši 
monienė 
čius — 
dr. Daugėla 
sevieienė —

;25c., A. Melašius 
' Skimu.ienė
; $2. Viso suaukavo $14.75.

Kaipp šeimyninėj sueigoj, ga'- 
pasirupšįą ypatingiau na ’' gražią sumą surinko. Vi-

Torontietis.'

Ir Velykų pokilyje 
neužmiršo Lietu
vos polit. kalinių

Torontiečių Dagilių svečiai su
dėjo $14.75 aykų

Nors išeivijoje gyvendami e-j

50c., Z. Užemeckienė

— 50c., J. Laurusevi- 
50c., K. Šimonis—50c., 

■— 50c., K. Lauru- 
50c., J. Pitrus —-

■..  25c., dr.
25c. ir Dagiliaičių. Bet bendrai tenka pasaky- same gerokai nutolę nuo lietu

ti, kad detroitiečiai _ pasirodė yjgkų velykinių papročių bei cę- 
meno srityje turį ganėtinai Sa"remonijų, vienok žmonės |ąi 

dienai
kaip paprastai. Vieni eina į sVe-^sięi^s aukavusiems tenka pasa- 
čius, kiti jų laukia. 13—’ ••
pas žmones kitokia nuotaika', j durno gepęms tikslams.
visi smagesni, lyg ištikrųjų pa-'matote, ši$ Dą^ių suruoštas

buinų. Choro vedėjas, nors dar 
jaunas žmogus, bet pilnas ener
gijos ir turi tam darbui pašau
kimą. Tik apgailėtina’, kad jie 
pasirodė per Dr. Palevičių, ku
ris labai darko lietuvių kalbą. 
Tuo labiau Dr. Palevičius yra 
gimęs Lietuvoje, taigi jam rei
kėtų vengti žargono. Paimkim 
jo išsireiškimus: “nuo 7-to flįo- 
r.o su siutkeįsip.” Kodėl ne nuo 
7-$o, aukšto su ranknešiu. Arba 
dirbtuves j įsai kitaip nevadina, 
kaip “fękterėmis,” ir t.t. Bend
rai paėmus, jisai vartoja per 
pus lietuvių ir anglų kalbų mi
šinį.

Aš netikiu, kad Dr. Palevičius 
nežinotų kaip reikia išreikšti 
lietuvių kalboje tuos žodžius, 
kuriuos jisai vadino angliškai. 
Mums atvažiavusiems iš Lietu
vos suaugusiais, toki išsireiški
mai nepakenks, bet jaunuoliams 
tas yrą žalinga, nes jie girdė
dami viešai kalbant tokiu žar
gonu, įsivaizduoja, kad lietuvių 
kalba' 
džių, ir: dėl ’tb'Vengia savo kal
bos.

Kaip ten nebūtų, bet reikia 
I pripažinti, kad panašus vizitai 
Į iš kitur su programais yra la- 
bai praktiški ir girtirias daly^gel/no^hmi p7guo7t7 “^‘“gi

Aplankykite Z. Užemeckienę
TORONTO, ONT. — šiuomi 

pranešu gerb. nariams, kad su
sirgo mus kuopos narė Z. Uže
meckienė, kuri 1 dabar randasi 
ligoninėj po labai sunkios ope
racijos ir sulyg šiai dienai jau
čiasi labai blogai. Prašau kuo
pos moteris neatsisakyti prilan- 
kyti ją, nes panaši nelaimė ga-1“ .“**“* “**
Ii ištikti kiekvieną. Visuomet y- v. .
ra smagiau, kuomet liūdesio ar kas’ nes,.SU Pan^iai3 pareng.- 
nelaimės valandoje lanko „„o. ^ais gahma sutraukti žymiai 
širdųs draugai. Ligonė randasi auJ/lau Pu 1 <os’ ne®u s1' saY? 
žydų ligoninėj, 100 Yorkville etinėmis programomis. Reikia 
streęt. Lankymo dienos yra ' . -...-........ ■■
trečiadieniais, šeštadieniais ir vai. vakaro. Linkiu tau, Zose- 
sekmadieniais, nuo 2 vai. iki 4 le, kuogreičiausiai pasveikti.
vai. popiet., ir nuo 7 vai. iki 8 SLA 236 kp. fin. raštin.

Bendrai, Ryti aęju parodymą nuošir-' 
Kaip

vasarį pasitikdami, šių metų 
Velykas kaip girdėti nekurie 
Toronto lietuviai turėjo ganą 
smagias.. Vięną iš paną'šių Ve-’ 
lykų “pokylių” suruošė ir Da
giliai, susikvietę savo draugų 
bei pažįstamų net kelis desėt- 
kus žmonių. Manau, kad pats 
“pokylis” nesiskyrė nuo kitų 
vaišingumu bei nuoširdumu, to
dėl jo nei “nereklamuosiu.”

Nors dažnai patarlė, “sotus 
alkano neužjaučia” yra Įabai 
teisinga, bet šį kartą' Dagilių 
pokylyje įvyko atbulai;' todėl, 
randu vertu apie jį pasidalinti 
su skaitytojais.

Besilinksminant buvo neku
riu svečių'1 paliesti įvairus šių 
dienų gyvenimo klausimai.

Gerb. svėys J. Mankus prisi
minė ir ajjie Lietuvos brolius, 

neturinti ganėtinai žo- kime šiandien netik neturį pa
našaus Velykų stalo, bet skurs
ta' netesingai už akmens sienų, 
su kietos /duonos pluta; kurių 
nelinksmina nei švelnučiai pa
vasario saulutės spinduliai, 
skverbdamiesi per mažytį lan-

šeimos, vietoję džiaugtis Vely
kų šventėmis, verkia ir liūdi at
skirti nuo savo maitintojo už 
žodį, norintį lygybės.

Kad nepamiršti tų nuskriaus
tųjų, gerb. J. Mankus kvietė 
svečius neatsisakyti paaukoti 
kas kiek gali Lietuvos politinių

ČEKOSLOVAKU LĖKTUVO NELAIME CĮIICAGOJE

LOCKHEED-ELECTRA gamybos dvimotorinis lėktuvas, kuris gerokai NUKENTĖJO įkritęs 
į dumblo duobę Chicagos Riis Parke. No. 1 parodo motorą, kuris buvo išplėštas iš sparno No. 2. Lėktuvu skrido 
keturi Čekoslovakijos lakūnai. Jie buvo lengvai sužeisti. Lakūnai skraido po pasauli, kartu su garsių Čekoslova
kijos avalines karalium Bata. Naujienų.-Acine Photo

užęlirba, laimėjo 40 vai. savai
tę, suorganizavo Į.00% Toronto;
markętą, priyertė darbdavius riams reikia neužmiršti aplan- 
pasirąžyti po valdžios įstatymu kytl ligonę.
(Govermpent Gode). > —Korespondentas.

“pokylis’’ buvo ypatingas tuo- 
mi, kad jame dalyvavusieji sve-, 
ęįąį parčuįė kilnų tįkslą. Linkiu 
Toronto lietuviams ir kituose 
šeiipyniniuose pokyliuose pana
šiai pasielgti.

Ačiū už tą progresyvei siu
vėjų grupei, kuri laimėjo būda-* 
ma mažumoje “Joint Council” 
ir “Executive Board.” Taipgi 
ačiū generaliam organizatoriui 
International Unijos Toronte, 
draugui H. Langeriui, kad mes 
galėjom komunistus sustabdyti 
įuo vartojimo savo papročių, 
kurie buvo, vartoj am i Industri
nėje unijoje, t. y. nesiųsti dar
bininkus į darbą iš eilės, ar 
taip, kaip padarė su Radio 
Dress: lietuvius išmesdami iš 
darbo sakė, kad jie negeri uni
jos nąriai, o pastatė jų vietoj 
sąvo gerus komunistus. Bet dėl 
tos ligos, — įsitikinimo, kad 
jau negali unijos pilnai kont
roliuoti ir įsakymus nuo savo' 
partijos pildyti, komunistai nei 
naktį nemiega.

Apipiešė Moteriškę
Vidurmkstyje 1

Didžiausio judėjimo metu,' 
prie State ir Madison gatvių, į 
miesto centre, nežinomas ple-, 
šikas užpuolė moteriškę, Ber-Į 
picę Mįchąelson, 5220 Kenmore! 
avenuę, ir atėmė nuo jos $900 
vertės žiedą.

—O. J.

Toronto Siuvėjų Uni- 
jos narių kova su 

komunistais
In-Ragina siuvėjus veikti po 

ternational Ladies Garment 
Workers’ Unija

TORONTO, ONT. — Keturi 
metai atgal, kada siuvėjai susi
organizavo į industrinę uniją, 
kurį buvo kontroliuojama vien 
til^.stalin.Utų valdybos, siuvėjai 
iš pradžios buvo pasitenkinę su 
savo organizaciją. Bet jų pasi
tenkinimas praslinko labai 
greit. Kaip tik susitaupė savo 
partijos jėgas, jie tuojau pradė
jo savo partijos spaudimą prieš 
kiekvieną, kuris nenorėjo su
tikti sų jų nuosprendžiais at
neštais pas siuvėjus nuo komu
nistų partijos. Persekiojimai 
ėjo kiekvieną dięną prieš tuos, 
kurie ėjo tikru unijos keliu. 
Pataikavimu nekuriems pradė
jo rinkti naujas spėkas komu
nistų partijai.

* Kova prieš komun’stus *

Būrelis siuvėjų susirinko ir 
susiorganizavo viduje unijos į 
“Progrę^yve Dress Makers 
Group/’ dėl atmušimo tų užsi
mojimų, persekiojimų ir dis
kriminacijų. Pirmas grupės o- 
balsis buvo siuvėjus suvienyti 
su I. L. G. W. unijomis, nes 
buvo aišku, kad originale unija 
jąų bankrutuoją, ir siuvėjai bu
tų likę be organizacijos. O tada/ 
ąįš^u, darbdaviai butų pasi
naudoję. įjo didelė kova per 
metus laiko, bet mes kovą lai
mėjom. Siuvėjai susivienijo su 
ta vięna didele šeimyna, t. y.

- LGW uniją. • '
Turiu pasakyti, kad siuvėjai 

būdami originąlėj unijoj buvo 
jčiepijami labai dažnai prieš In
ternational uniją įr jų vadus 
(vadindami ‘jups social-fašis- 
tais, pardavėjais darbininkų bo
sams įr kompanijų unijoms),. 
Ir. yįen dėl ty šmeižtų, jie su-

Komuinstai vėl kelia gaivias
Dabar iš naujo pradeda pilnu į 

spaudimu savo senus politikos• 
papročius, kaip tai siuntimą į 
darbą savo pasekėjus, visai ne
atsižvelgiant į kitus unijos na
rius. Mes manome, kad laikas 
ir lietuviams pabusti. Jie turi 
pradėti žiūrėti, kas daroma uni
joje, nes lietuvių siuvėjų duo
nos kąsnis yra taip pat reika
lingas, kaip ir kitų. Musų obal- 
sis turi būtį, kad valdybos bu- i 
tų iš siuvėjų, dėl siuvėjų, o ne 
dėl politikos partijos obalsių, 
kurie yra nenaudingi ekonomi
jos srityje.

Su Į. L. G. W. U.!
Aš manau, kad musų unija 

privalo turėti International val
dyba, kuri darbuotųsi siuvėjų 
naudai. Mes galėtume suorgani
zuoti visus neorganizuotus ir 
tada galėtume pagerinti siuvėjų 
būvį. Siuvėjai, kurie esate su
sirūpinę su siuvėjų gyvenimu, 
turite surišti savo rankas su 
tais, kurie unijoj stoja ir kovo
ja prieš partijos spaudimą ir 
prieš diskriminaciją, prieš pa
taikavimą. Kad visi siuvėjai su
sivienytų iš vien prieš virš mi
nėtus, mes laimėtume ir išau
gintume tvirtą ir galingą uniją 
po prieglauda ILGWU, pilnam 
ir tvarkingam darbui.

—Nebuvęs.

SLA 236 kuopos pir
mas ligonis

Serga Z. Užemeckienė
TORONTO, Ont. — SLA 236 

kp. jau trečius metus gyvuoja 
Toronte, bet dar nei vienam/na
riui neteko tiek sirgti, kad rei
kėtų užsiregistruoti kaipo ligo
nis. Bet kovo mėn. 30 dieną, Z. 
Užemeękienė daktaro pataria
ma nuvažiavo į Mount Sinai

4353—Lengva sporto suknelė. Tai 
patogus ir praktiškas rūbas. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20. 
16 mierąi reikia b *4 yardų 36 colio 
piečio materijos.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvienų 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, Ilk

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

čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pa<yzdj No..............

Mieros ---------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

MAS® WINDOW SHADE CO.
S. J. Vo,ndrak Tel. Lafayelte 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS.
1803 VVEST 47(h STRįET (ARTI WOOD ST.)

MALONUS SKAITYTOJAU!
Pats perskaityk ir parodyk savo vaikams ar drau

gams, QLD GOLD Cigaretų apgarsinimą, kuris telpa 
šios dienos laidoje. Paragink, kad jie įstotų į OLD 
GOLD RONTESTA—gal jiems pasiseks būti laimėtoju. 
Kontesto taisyklės paprastos, jeigu jas atydžiai per- 
skaitysit ir stengsitės suprasti. Kas nebando—tas nie
ko neatsiekia...
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’ Trečfadiėnfe, Man. 7, 1937

Diena Iš Dienos
Draugijos, Kurias 
Valstija Grąsina 

Likviduoti
Vestuvių .
Nebebus

Kaip gražios gėlės, jų drau
gavimas tobulinos ir augo iš 
pat mažų dienų. Kaip gražios 
gėlės gražiai užaugusios kar
tais netikėtai pirm laiko mirš
ta, taip, dabar užgirstam^, 
kad p-lės F. Sadauskaitės ir 
Dr. A. Maniko meilė netikėtai 
mirė. Bet, kas žin, ar ji pati 
viena būt galėjus taip visiškai 
ir numirti?

Visvien, vestuvių, kaip buvo 
pranešta, nebebus. —-A.
ŠAUNI
PUOTA

šeštadienj, 4057 Artesian av., 
buvo taip pat nemažas padų pa
trynimas. Mat, tą dieną išpuolė 
p-lės Bronytės Švedaitės gim
tadienis, o artimieji, ypatingai 
jaunimas, nutarė nepasiduoti ir 
šurum * burum turėjo {vykti. 
Visi prie šaunios muzikos ir

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
88669 Vytauto Benas
88570 Liet,uwiszkas Politisz- 

kas Khib powarda Kunegark- 
szcio Vytauto

88571 Lietuviszka Politisz- 
kas Pagelbus of Kensington

88572 Lietuvių Progresyviš- 
ka Pašelpos Draugystė

88573 Lietuwas Ūkininkas
88574 Lietuwiskas Teatrališ

kas Kliubas Po vardu Dou- 
kanto

88575 Lietuvviszka Tcutra- 
liszka Dr-tė Martino

88576 Lietuvvos Darbininkų 
Draugystė

88577 Lietuwos Sūnų Ir 
Dukterų Draugystė — Sons 
and Daughters of Lithuania

88700 Litewiszka Draugistic 
St. Piatrč ir Powilo.

88701 The Litheranian Ro
man Catholic Students Assn. 
of America

88702 Litheranian Stage Lo-

rican Repirblican Benefit Club 
of Cook County

88717 Lithuanian American 
Republican Club of South Chi
cago, III.

88718 Lithuanian 
Republican League

88719 Lithuanian 
Studentą Assn.

88720 Lithuanian
Dramatical Girele

American

American

(Tęsinys rytoj)

SUSITAIKĘ su darbininkais, 
iJoliet Wall Paper Mill viršinin
kai atidarė dirbtuvę. Jie bu
vo nutarę firmą likviduoti, aiš
kindami, kad negali pelningai 
operuoti dėl nuolat pasikarto
jančių streikų.

Dirbtuvės dirbs tik vieną 
“šiftą” (pirmiau dirbdavo - ir 
naktį). Pasirašydama sutartį 
su Wall Paper Craftsmen’s and 
Helpers’ Union pripažino dar
bininkų “seniority” teises.

■ Dirbtuvė buvo uždaryta nuo 
kovo 25 d.

JUOKAI
__ ______ >-----

“Aš buvau nusipirkęs kepu
rę padarytą iš šuns uodegos, 
bet turėjau parduoti.”

“Kodėl?”
“Mat, aš mėgstu švilpauti. Ir 

kai tik aš sušvilpiu, ta kepurė 
ima vibruoti....”

SS

MUSŲ SKAITYTOJAI
(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI kas parašė, kad šerno paminklas 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. REIŠKI- negeras. O tuo tarpu visi žino kad 
TE SAVO NUOMONES JUMS RU- geras ir gražus. Rašoma taip pat, 
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE kad “Tėvynė” netinkama, bet ne

parodoma, ko jai trūksta, kad bu
tų tinkama.

PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

IŠ DARBO LAUKO

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJA atėmė charterį nuo 
Chicago Cleaners, Dyers and 
Pressers Union. Unija buvo iš
mesta už tai, kad atsisakė pri
sidėti prie International Clean- 
ing and Dyei Ilouse Workers’ 
Union of America, kuri apima 
visus rūbų valymo pramonės 
darbininkus, priklausančius Fe
deracijai.

“Ar pasinaudoti jūsų telefo 
nu?” , ' '

“Ka, ar jūsų pagedęs?”
“Ne, mano pati telefonu 

darą langą laiko parėmusi, 
dikis kramto vielą dantims
stiprinti, o tarnaitė donacus 
kerpa su priimtuvu.

—V. Faiza.

•at- 
ku- 
pa-

uždrausdamas 
šerifui išmes- 
streikierius iš 

dirbtuvės,

)

FEDĘRALIO dištrikto teisė
jas Philadelphia, Pennsylvani- 
joje George A. WaĮsh išdavė 
indžionkšiną, 
Bčrks apskričio 
ti “sėdinčius”
Rosedale kojinių 
Readinge, Pa.

Teisėjas pakvietė streikierių '4*vadus įteikti teismui {rodymų, 
kuriei parodytų, kad darbas 
yra nuosavybė darbininkui, 
taip kaip operuojanti dirbtuvė 
yra darbdavio nuosavybė.

pridūrė, kad reikia 
teismo su' jurisdikci- 
darbininkų-darbdavių

Walsh' 
specialio 
ja rišti 
ginčus. Jis mano, kad jeigiVj
toks teismas nebus įsteigtas 
netolimoj ateityje, tai gali kil

oti chaosas.

SLAPUKAI
I

Gerai žmogui, kuris mėgsta rašy
ti į laikraščius. Bet, neskubėk, imk 
laiko, kad galėtumei apgalvoti. Po 
kai kurio laiko’ protas atves prie 
tikslesnio galvojimo, ir nerašysi. 
Pasirodys, kad rašinys butų buvęs, 
skystas. Neužmiršk parašyti aiš
kiai savo vardą. Jei nėra . parašo, 
tai rašinys lieka be vertės. Skaity
tojas pirmiausia žiuri, kas pasirašė: 
jeigu slapukas, tai rašinys eina Į 
gurbą. Dabartiniu laiku yra puolami 
Vinikas ir Vitaitis, kad jie nepri
klauso tai parapijai, kuriai priklau
so puolikai.

Meldžiamieji, nemanykite, kad 
SLĄ yra ligoninė. Susivienijimas 
yra tokia organizacija, kur yra pri
imami sveiki kunu ir protu.

Prieš porą metų vienas slapu-

•—F. Mikolainis.
Thorp, Wis.

apdėtų stalų leido laiką net iki vers„^rcLe 
gaidelių. Neapseita ir be dova
nų. Ypač puikią dovaną pada
rė motinėlė p-ia P. Švedienė, o

88703 Lithianian Brothers
88704 Lithographers Manu-

xv iiivviuciv p-i«. x . ovcuiviiv, u '• facttfring Assn. Ine.
tai, būtent, miegamojo kamba-l Lithographers Prover
no setą. Gi p. J. Scultz pado- Transferrer. and Pressman 
vanojo wrist watch. Kita dide- Chicago

and Pressman

NUMALEVOK IR NUVALYK! |
Atdara sekmadieniais iki i v. p. p.

VISOS MALEVOS DlDRBTUVES ŠVIEŽUMO VISUOMET 
SIENŲ POPIERIŲ APKERPAME DYKAI

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai. - 

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street
Tel. Haymarket 3555

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

APDRAUDA
<INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:

lė dovana buvo nuo p. M. Pra- 
tapo..

88706
88707
88708

Ljthuanian Club 
Lithuania Restored 
Lithuanian Aero Club'

Vakaro šeimininkė buvo p-ia of America 
Pratapienė. Iš savo pusės 
kiu panelei Bronytei viso ge-1 rican Chamber of Commerce 
riausio, bet vienukart {spėju ir į 
p-ią Švedienę, — čia retkarčiais 
pažvelk ir j Jonelį, kad neišves
tų Bronytę.

lin- 88709 The Lithuanian Ame- 
y*innn /Av»n/%

Lithuanian - American 
Club of Melrose Park 
Lithuanian American 
Janitors Club
The Lithuanian Ame^

$2.50 SPAR

Varnišas
Vidinis ir išlaukinis

M.63 M

$1.95

Hom-O-Ner
Visokiam vidiniam 
darbui; galima var- 
toti $ 1 59 lauke. ■

K’ M
WHITE
LEAD oHSi'i

. • > . . i. . ....

Pra

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH ________ __
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

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.

88710
Citizens

88711
Citizens

88712
rican Citizens Political Club of 
Roseland

88713 Lithuanian American
Civic Assn. of Deerfield Town- 
ship *

88714 Lithuanian American 
Independent Citizens Benefit 
Club

88715
Pleasure

88716

Lithuanian American 
Club
The Lithuanian Ame-

VIENO KAUTO
BALTAS

ENAMELIS

Gal.
Paprastai $3.25 vert.

umiiiiiiK
■ IA(QUI R

/

$1.79 paprastas Bal
tas. Tik SI JĮ Q Galionas * ■

Spalvotas $1.59 
Galionas.

nnnnnnnn 
PAINT

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų 
Sąlygos

DR. O’CONNELL 
135 South State St

MOKĖKIT C-f 
I SAVAITĘ ■

!
LIGHT

Klejonkių Varnišas
PAPRASTAI 90c VERTĖ

Specialiai, EEa
Kvorta ............... -...... .....

LANGŲ ŠEIDOS 
VENETIAN, jBLINDS 
STIKLAI—P ALIŠIAI

METRICK’S
...! PAiNT-:- STORE s . 

5905-07 SOUTH KEDZIE AVĖNUE
GROVEHILL 1875 PRISTATYMAS DYKAI

760 Madison St.
9234 Madison St.
4002 Madison St.
2S67 Milwaukee Av.
4002 Irvine Park

evesTtill L

6320 Cottaga Grav 
6240 S. Halrtad 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Av. 
6380 N. Clark St. 

9—CLOSED SUNDAY

PUSĖN
FIDOROI

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

grindis.
Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 

ŽVILGĖJIMU
REIKALAUKITE

MM PILSEN LIGHT FLOOR OIL
, “ iŠ PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES

KRAUTUVININKĄ.

l

—Rep. x-y.

Linksimos Velykos 
Krikštynų Pokilis

Marųuette P&rk.— Plačiai ži
nomų biznierių Ma|‘jo ir Jose- 
phine Bertash’ių, 6200 S. Rock- 
well st., neseniai susilaukusių 
sunaus, krikštynos {vyko Vely
kų dienoj, šv. Jurgio bažny
čioj, Bridgeporte, kur p-nų 
Bertash’ų sūnūs buvo pakrikš
tytas tėvo vardu Matas (Ma- 
tthew). Krikšto tėvais buvo' 
p-ios Bertashienės brolis
nas Pipiras ir p-lė Onutė Stri- j 
kol (StrikVlaitė), advokatės ■ 
Sfrikol sesute. . |

Pasibaigus bažnytinėms apei- ■ 
goms, kūmos ir visi svečiai po- j; 
kylio dalyviai susirinko į puoš-|: 
niuosius p. Bertashių namus, j 
kur turėta šaunus krikštynų ; 
pokilis. Visi gražiai linksminos; 
velydami jaunam Bertashių 
įpėdiniui laimingai augti ir pa
tapti naudingu visuomenes na
riu.

Reikia priminti, jog a] 
kitų svečių dalyvavo ir Dr. 
J. Bertash, kurio ofisas randasi 
adresu 756 W. 35th Street.

Rep. B. P.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Alex Narusiewicz, 
Martha MLikuta, 22.

Joseph Krebs, 33, su Marie 
Podalski, 35.1 j

Chester Lewandowski, 21, su 
Helen Miką, 16.

Wiliam WhMe, 22, su Anne 
Rumšas, 22.

Peter Solis, 31, su Anna 
Man trim, ,19.

Charles Mateika, 24, su Ma*’ 
ry Novak, 21.

Joseph Dul’ąn, 
Misewicz, 20.

Theodore Zick, 
Zalesky, 27.

R o bert Reizelė, 
Lukasevig, 47.

Eugene Wirkus, 27, su The- 
resa Vacca. 24.

John Petrokas, 26, su Gene- 
' vieve Marzec, 19.

21

30,

51,

23

su

su

su

Anna

ITDM

SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof 
■ .. . < ■

International Wine & Liąuor Co
KRANK VIZGARD, Savininkas ’

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

i Lietuviškas Krupnika$-80 Proof
I ASSL LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA1 B Arbata, pašalina slogas.

ihot5 LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE-
SAT Cf.PK tTFTTTVTČTYn KRUPNIKO TAT RRIV A T A TIKIT SAVO TAVERNOJ.

SS
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Perkant Refrigeratoriu

SUSTOK!

%

g

su

plūs 
jums

DYKAI!
Kelvin Home 

Bobk
Matysit pilną grin
dų plantą — iliust
racijas viso namo 
įrengimo — ir pilną 
nurodymą Kelvin Na
mo šioje pilnoje 36 
puslapių Muštruotoj 
knygoj. Ji dykai. At- 
silankykit šiandien 
jos pasiimti.

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 perkraijustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing-, 

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

TIKTAI KELVINATOR 
SUTEIKS JUMS VISUS 

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

UŽTIKRINTAS ŽE
MO OPERAVIMO 
IŠLAIDŲ ... Tik 
Kelvinator tą jums 
duos.
6-METŲ PROTEK
CIJOS PLANAS ...
Gausit daug metų 
atsakantį ir užtik
rintą patarnavimą.

Faktas 2

tiktai laikopuse per

IR KLAUSYK!

Vr Faktas 1
Naujas Kelvinator 
daugiau jėgos. Turi 
gubai daugiau šaldymo
jėgos negu kiti žinomi 
refrigeratoriai tokio pat 
didumo. «

turi 
dvi-

Helen

Helen

Kasdien skaitydami a 
“NAUJIENAS” lietu- g 
viai įgyja naudingą l ~ 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

ZIUREK! Mes parduodame jums
vieną šių Plus-Powered
Kelvinatorm net už

Naujas Kelvinator bėga

dieną — o kitą laiką sto
vi tykiai ir visai nevar
toja elekrikinės jėgos.

90c
i savaitę

Jos.F.Budrik,!nc.
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. vakare.
Panedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF. nuo 3:80 p. p.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYK! A 

f----------- ------- ‘ M * * *

t
750 West 31 st Street 

NORKUS Savininkai
Tel Virtorr 067(1

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklu?. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
vvdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARfc HOSPITAL 
1900 Sęųth Kedfcie Avenue 

Tel. JLawndiJe 5727.
Silicį

■ ■H ■ .i   l iRfRRHMi ■ .1—9i^i!..................................—

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

stu-

CANAL 1138.
639 West 18th Street 

. CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Cbicacro. III.

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

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

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

į , t

He will be the brilliant young 
Victor Bender.

Vic isn’t as well known 
among the Lithuanians he is 
among the Americans. He has 
sung in various theatres

A burst of music, silencę, 
the clęar tęnor voįęe 

of the singer filis the great 
Metropolitan Opera House 
where fppr thousand pęopįę 
hąve gąthered to hear the 
greatest tenoy in the world.

Rapt attention is evident 
everyvvhere. Ftom the “Dia
mond Horseshoe” to the ląst 
seat in the lašt row eyes are 
fixed on the figuTe standing 
apart f rom the ręst. It is En- 
rico Caruso, world famous 
Įtaliaą tenor who has thrilled 
piiljions. Būt it is a different 
Carus? tpnight. Hįs voice soars 
and glides as never before. 
The audience is eųraptured.

Tonight Caruso is siriging 
“L’Ęlisier D’Ąmore”, his most 
Ipved opera. His heąrt is ip 
hią sopg; pleading, Jaughing, 
crying, giving the listeners 
something to cherish for all 
time...........

thraugh the catfntry and at 
presęnt is a big attraętion at 
the well knoWn Kitty Davis 
Bar in the įopp.

Likę so many others, he had 
to go outside his own peopįe 
tp find success, būt, when they 
hear hįmt they will acclajip 
enthusiasticąlly.

Vic will be co-stared vyith 
that great favoritę Frąnk Ja- 
kayičįus, who for jnąny years 
was a member of Pirmyn. Ali 

’of you known Frank ant} the 
caliber of the work he has 
turned out and will continue 
to turn out. At this writing 
he is singing in the opera “ĮL 
Traviata”. His work has been 
recognized by the Americans 
as well as the Lithuanians. At 
present hę likewise is one of 
the most populąr stars at 
Kitty Davis Bar, where he may 
be heard pightly.

Ąlpng with the newpr stars

stąlą make u<p the baląnce of 
the cast.

As ąlwąys QnųKs ^įll excel 
in her acting aiĮČĮ, beautiful 
'meizzorSoprąiĮo voicę, (— thus 
givihg the touch needed to 
iinakę the opera doųbly pleas- 
ing. |

Johnny has been studying 
hard for seyeral months ąnd 
sounds better then hę evęr did 
before. ,With his acting abil- 
ity and greątly improvtd sing
ing the role of Sergę^nt Ęęl- 
core will be in good h:

The chorus has ente

TJie scęne chąnges....... Ca
ruso is gone to live forever 
ąmopg the immortals, būt the 
gem of music that so enrap- 
tured him štili lives again.

A new singer will stand be
fore an audience in the Good
man Theatre pleading, laugh- 
ing, crying as did the great 
Caruso somc twenty years ago.

is the evęr pppular Alice Stę>- 
phens. There is little we can 

■Udd to the laurels shę won in 
the “Mikado” and “Oro Ban
gomis”, expect that this wi|l 
undo,ubtedly be her best role 
in years. Her expcrience will 
be a great help to those less 
experienced in the cast.

Onuks Ske^er and John Ruk-

tnds.
red the 

rehearsals with a s.pirit that 
leaves no doubt as to ;he out- 
come. Everyone feels that this 

’will be the greatest of Pir- 
myn’s long list of sųccessęs 
and it certaįnly shov/s in thęir 
singing.

The chorus and solojsts are 
reądy, the time has bęęn 
chosen and all you neėd is te’ 
call Laf. 7552, Mr. Stephęns 
or Miss Bąronąs Can. 8500 and 
ąsl< to have your seats re- 
served for this great musįeal 
event. The prices are $0.:75, 
1.00, 1.50 per person; Evęry 
s'eat in the tląeątre is perfect 

;ąs f ar ąs yi$ibility įą ęopcerp- 
ed, būt remember, ALL 
SEATS are ĘESERVED. So do 
no t wait too long.

The performąnce w 
place on SuncĮąy, Apri]
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SUSIRINKIMAI
V. I. Lebedev 

Chicagoje

sęnųjų bolševikų sušaudymuo- giečius.ūž neatsargų važtayimą: 
se.

Bet kalbėtojas mano, kąd jei
gu Stalinas neįves gyvenime 
tos derųokratinės tvarkos', ku
rią jisai prižadėjo naujojoje 
konstitucijoje, tai ir jisai bus 
nušluotas nuo kelio.

Europoje, iš kurios Lebedev 
tik - ką atvažiavo, esąs beveik 
neišvengiamas katąs. įęigų Is
panijoje laimėj gen. Franco, 
,tai kąrąs tikrai kils.

Lebedev yra kokių 50 metų 
amžiaus žmogus, kalba gyvai ir 
savo mintis išdėsto aiškiai. Ji
sai ketina Chicagoje pasilikti 
kokias dvi savaites ir perskai
tyti dar keletą lekcijų įvai
rioms rusų organizacijoms.

—Kor > as.

automobiliais.
Nuteistieji yrą Walter Ur- 

bap, 25 metų, 2Q35 West 47th 
streęt (20 dienų); Joseph Zįby, 
1221 South Central Park avė. 
(Į0 dienų); John Phillips, 23 
metų, 1315 ^Vąde Street, Walter 
Bozak, 24, 3031 North Kędzie 
avenue, ir David Krefting, 2143 
M. Nexa avenue, po penktas 
dienas. /

DUODAM

CLASSIFIEOADS
L

ąęlp Wąnted- Mąle
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs SHEAR- 
MONAS j pastovų darbą. 2468 So. 
Loomis Street

5 Nubausti Už Neat
sargų Važiavimų 

Automobiliąis
Gavo penkiaą ar daugiau dienų 

kalėjime

Miesto trafiko teismas nu
baudė kalėjimu penkis 'chica-

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAĘTI 
MATERĮOLAS NAMŲ 

STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

namų, taisymui porčių, stogams po- 
piėra, rynos, sietai, langai, durys 
ir kiti reikmenys.

ŠTAI BARGENAI:
Sęlected plain oak flooring $93.00 
už 1000 pėdų. Langai 28x28 W. P. 
$3.00. ’ ■'

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
M.^OLP,

3562 So. Halsted Strept
Savininkė

Telefonas YARDS 2576.
Atdara vakarais ir nedėliomis.

ANT PĮRMV 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielinkės e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirlfimo, pątąisymo ir 
stątymo naujų namų.

Išmokant

OIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

REIKALINGAS DžIĄNITORIUS, 
tūri' būti patyręs kūrenti pečių 
(boiler). Kambarys, valgis ir alga. 
Trumpos valandos. Atsišaukit tuo- 
jaus.‘ 1245 So. Michigan Avė. ( į 
Tavern). ______

Help VVanted—Fėmale
Darbininkių reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams sortuoti džion- 
ko šapoj. Gera mpkęstįą, pastovus 
darbas. BERGER BROS.

2248 West Lake St.

Tel. Victory 4965 
STOGDĘN0XST£

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

BRIDQEPORT ROOFING CO.
3216' So. Halstęd Bjįreęt

HelpWanted—Male-Female
DatbininkųReikia ‘

VISOKIŲ RVŠIŲ DARBAI, vieš
bučių, dirbtuvių, restoranų, ligoni
nių; vyrams jr moterims; puikios 
algos. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 EJ. Jackson Blvd.

REIKALINGAS VEITĘPĮS,., J ar
veitęrka' į ręstauranfą ant paktų. 

Atsišaukite 1745 So. Halsted St.

REIKĄLINGA BEAŲTY operuo
to j a pastoviai, su bent metų pa
tyrimu, turinti laisnj. Gera alga.

4388 Ąrcher Avenue.

Euriuture & Fixtutes
RająndaLimąąl

REIKALINGĄ VEITERKA tarpe 
19 ir Ž5 metų amžiaus. Patjndmas 
nereikalingas, darbas nuolatinis.

Atsmaukite, 1801 Sq. Laflin St., 
Tel. Ganai 2071.’

MERGINA; ABELNAM NAMŲ 
DARBUI; virti nereikia; skalbti ne- 
ręįkia; sayąs /kambarys; geras na
mas; $6; Juniper 9345.

£25,000 Nauju Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis ' — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

‘kaurai "...1.......... $15—$2ū—$25
$160 Amer. Orient kaurai $80—$35 
$135 grąžus, nauji parlor

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

de lp$e ..........  x__ $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v.
’RAPP STORAGE FURNITU^ 

5746 Sof Ashland Avė.

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

Vidurvakarinių valstijų Liet. Moterų Socialčs gerovės Konfe-

Halsted st. Pradžia’ 10 vai. ryto. Kviečiame visas delega
tes atvykti laiku. Yra dąug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Keli referatai bus skaitomi. Po kopferęncijos, 7:30 vai. 
vak. programas, kalbos ir vakarienė Mi dos svet. Įžanga 
50c. Programui vadovaus ir turį pąrašjus kopferencijai 
pritaikytą dainą p-ia A. Zabukįenp.

Kviečiam publiką skaitlingai atsilankyti. Konferenci
jos ir vakaro rengimo Komisija.

SLĄ 36 kuopa įąikys mėnesinį susirinkimą balandžio 7 d. 7:30 
vai. vakare Chįęa’gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Prašau narius būti, nes randasi svarbių reikalų aptar
ti. —J. Ęakiunas, rast..

SLA 134-tos mot. kuopos susirinkimas įvyksta balandžio 7 d. 
8 vai. vak. Visos narės prašomos atsilankyti. Yra labai 
svarbių reikalų. —K. K., sekr.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Asociacija laikys’ ber- 
taininj susirinkimą treč’adienį, blandžių 7 d:eną, 7:30 vai. 
vakarę Chicagos Lietuvių Ąuditorijoj. Visi puriai malone- 
kįte laiku susirinkti, nes 7?^ daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Ąfąlonėkitę tąipgį mokesčius užsimokėti tip, kurie dar 
peučsimokėjote. —r$. KųnęYičia? rąšt.

: stok i Eite Tų TųWwių, Kurie
■ Nešioju Wiųpęr’s Įžymiuosips

i “PALIUDYTUS AKINIUS■
Kiekviena Pora Besąlyginiai Garantuota

" _ __ ____ * ___________________________________ ,________  .. _________ , J

Pasitark su 
musų

Valstijos 
Registruotu 
Regėjimo 

Specialistu 
ProfėSionalis 
Patarimas 

DYKAI!

Rusų nepriklausomos drau
gijos komitetas pereitą sekma-. 
dienj surengė paskaitą žymiam^ 
Rusijos Socialistų Ręyoliucio- 
nierių partijos darbuotojui, V. 
1. Lebedevui, kuris neseniai at
vyko iš Paryžiaus į Ameriką.

Lebedev buvo Laikipos Vy
riausybės narys Rusijos revo
liucijos pradžioje.,

gtayo pūs kai tp j etjisai "išreiškė- 
dkfe||*- pasiT&fllrinimą. kad- 
Stalinas likviduoja bį>lą$vikų 
partiją, sušaudydamas tuos 
žmpnes, kurie veikė kartu su 
Lepinu, vadovavo bolševikams 
ppyVeikme, ęteigč “proletariato 
diktątprą” ir organizavo ko
munistų iptęrpąciopala. Pa
skelbdamas dempkrątiją ir vy
kindamas “socializmą vienoje, 
salyje,” Stalinas, anot kalbėto
jo, sugrąžino Rusiją į tas vė
žes, kųnoniĮS ji buvo pradėju
sį eiti 20 meiį;ų laiko atgal.

“Stalinas yra |ik aklas is
torijos įrankis. Jisai vykina' 
tąi, ko reikalauja Rusijos 
žmonės. Musų partiją (socia
listai revoliucionieriai) 
prieš 2Q metų sakė tai, ką 
dabar suprato ir bando įgy
vendinti gudrusis gruzinas, 
Josif Vissaripnovič.”
Tokiai^ žodžiais Lebedęv api

budino tą persilaužimą Ęųsijos 
revoliucijoje, kuris, jo iiuomo>- 
nę, prasidėjo su pirmą, 
tiliętka” ir šiandien :

lUrba FlQwęr šhėPpę
Į Gelęs Mylintiems—Vestuvėms—
I Bankietams—Laidotuvėms—- 

Papupšimams.
I 4180 Arcmėr Avenue

Fhonę lSĮfAYETTE 5809 ’

RsmptaBp. 11 m w j .u

sušaudydamas tuos

• COAL

jau

a pia- 
eiškiasi

/MrU v ... y

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS ĮIŲŠIĖS ĄNGLIS

BIG LUMP ................... $6į00
Į1INE RUN STAMBIOS 
” .       $5.75

ĘGG .............. ................. $6.00
IĮIUT ......................  $6.00
SCRĘENINGS .............. $4)75

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSĮS

TON

Plūkus} Lęngvaus Svorio Stiklai
Viskas su Puikiausiais Torio pensais ir 

Mokslišką Ąkių Ekzaminacija.
Raštiškus pąliudymąs užtikrinama, kad sudaužyti 
Unsai bus naujais atstatyti...jūsų su Winner’g 
ąkinjy pirkiniu tiktai! Įrtąi absoliučiai DYKAI!

Amerikos puikiausi Lensai padaryti musų La- 
tĮoratprįjose už vis geriausiai kaip galima 

patyrusių ąmatninkų.

25

Dr. Albert EarI Winner, O. D^ D. O. S.-vedimas.

Prieinamos 
Kreditų 
Sąlygos 

ATDARA: 
Antradieniais 

Ketvirtad. 
šeštadieniais 
iki 9 v. p. p.

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Street, near Kedzie Avė. JJ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■«■■

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

SIMANO 
DAUKANTO

FĘDERAU SAVINGS AND 
LOĄN ĄSSOCIATION OF

CHICAGO. .
1 -p

2202 W. Cermak Rd.
Phone CANAL 8887

MERGINA; NAMŲ DARBUI; 
gerame name; $8; 6332 North Rich- 
mond St., 2-ras; Rogprs Park 8519.

TARNAITĖ; ABELNAM NAMŲ 
darbui; nereikia virti; nereikia skal
bti; gera alga; šeimyna iš 3; Irving 
0771.

REIKALINGA VIDURAMŽĖ MO
TERIS prie namų darbo. Atsišau
kite laiškų—C. ALLAN, R. 1, Box 
257, Batavia, III., Tel. Batavia 
4275 M 2.

REIKALINGA VEITERKA .. ma
žame lunčruimy. Patyrimas Duetai-; 
kalingas. 4544 Archer Avenue. ,

liusuie^s Vhąnęe# 
rąraavuaui Jaifniai

BUČERNĖ RENDAI su fįkčeriais, 
arba parduodama trobesis: krautu
vė, 6 kambarių flatas bargenas; 
6834 So. Western Avė., Tel. Re- 
public 9094.

PRIVERSTAS DĖL LIGOS GREIT 
PARDUOTI pirmos rųšies moderni
šką bučernę ir grpsernę. Kreipki
tės į Naujienas, Box 595.

pp tęyąfs Ivąnąvičiute
, . Mirę . hąiąnd?io h d., 19^7 
' 10:09 vm-

pusės anižįąus.
Kilo įši Šiaulių apskr., Į>ųr- 

šėpų pprap., Saupumaičių kąį- 
mp. Amepk^ję jšgyvęnp 38 m.

Bąlikp dįįpUąme nąliųdimp 
vyrą Jopą, sūnų Vinpęntąvdųk- < 
tėri' Kleną, žentą Stanislovą, 

dvi sešeris ‘Bąrbpęą ir Oną, 0 
Lietuvoj e dvi šešprįs 
įr Stapislavą įr kiįąs gimines.

Kųnąs pašarvotas 1814 W’ 
46tn Sf. Laifįpt! I yės įvyks pėį- 
pyčioj, bąl. , & dieąų- Įš namų 8 
vąl. ryto bus atlydėta. į šv. 
Kryžiaus itarap. bažnyčią, ku
rioj jyyljisį gedulingos pamal
dos ųz velionės sįęta- Bo pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka- . 
zimierp ka^ipęs.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažįs- 
tąmus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. ■» A ’r

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Tėl. Boulevard 5203.

A. + A.
BALTRAMIEJUS 
MĄSKOLĮUNAS

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
baląndžio 6 dieną, 2:20 vai. 
ryto, 19^7 m., sulaukęs 42 
metus amžiaus, ^imęs Ukmer
gės apskr., ^ieęi^ų parapijoj, 
Čfesbiiilį imime. ‘
I nĄidėtikbj išgyvenę 26 ipet-us 

BąlĮko didejiąme nųliuįiime 
moterį' Liudviną, po tėvais 
Ąptr^ŠHevičiptę, sųnų Ęaltra- 
mięjų, sesprį ' Oną Lesienę ir 
šypgerį Prąnciskų ir uošvienę, 
4 šyogerius, pųsfceserg Rąrbo- 
rą Bųtvįlįenę ir švpgerj Pet
rą, pusbrolį Motipjų Maskoliū
ną ir dąųg Įritu 0
Lietuvoje paliko tęvą .Joną, 
s'eseri Ęąrbprą Dpdeįienę ir 
§ypgerį Kąriųiierą ir gimines.

■» prie Bai
gtuvių Pi-

Vėlioms ppklą 
tos žvaigždės ir 
Jįečių Kimbu.

Ęnnąs pašarvotas 4718 So. 
Keėlęr Avėk Laidotu vės įvyks 
šeštadienį, bąl. 10 dieną, ,8:30 
vai;’ ryto įš napiy j Aušros 
Yartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
mąldpą uz velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
mierų papines.

Visi A. A. Baltramiejaus 
Maskoliūno giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
^viepiami dalyyąuti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nulipdę liekame,
Moteris, sūnūs, sesuę, švoge- 

. riai, pusseserės ir giminės.
Pątąrjiaųją laid. pącha- 
vįęĮi ir Supai, Tel. Čąnal 2515.

Financial
Finansai-Paekolog

PARSIDUODA $200.00 vertės 
kreditas už $125.00 ant naujo Pon- 
tiac 1937 modelio. Kas perkat nau
ją k»ta, galite šūčėdyti pinigų. 
Kreipkitės 4018 Arclier Avė. Tel. 
Lafąyettė 3036.

“ Farms for BBliL
Ūkiai J^ata^Yitaųf 

. SPECIAL BARGENAS
80 akrų farmą tVisępiisin valsti

joj su road house, gas stątion ir 
Toupsts cąbin apf State kelio “cor- 
ner”. Yta elektrą, moderniški kam- 
bariąį tįnkami dėl dviejų šeimynų 
—bizniui ir ūkininkavimai. Biznis 
dabąr Ata lengvo iš-
mokęjimp- Priimsiu propeytV mai
nais. 6040 Unipn Avę., TęĮ. Nor
mai 6518. '

Vartoti Automobiliai
1I):M FORD SEDAN — Uadio

ir

RENDĄI FURNJMUgTA TĄ-
VĘ^A, prie Forest įr ymewood 

Avė. (vienas blokas nU® Archer 
Avė.) dyiem akrais pįknikąms 
sodąo. Ęepd> męnefciųi.

ANT ĘENDQS DIDELIS STO
RAS^ pilnai įrengtas dėl jničernes 
ar groserrieš. Gera ‘ apielinkė. Kreip
kitės TęJ. Bęlhvood 7533.

■!

.b

TON. 
TON. 
TON. 
TOtįf.

l’eoples Liųuor Store
2646 West 63rd Stręet

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies 'gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarąinįinu, 
nusipirks w)|«|lesaie ’ kainomiH. 
..... .
. ---------------- --- -------------- 1-----——;  

LOVEIKISL V V Visas Pasaulio
------- ------------- - Dalis. J

KVIETKININKAS
• t f * < , 4 I

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams |

3316 HaĮstefĮ Stpęibt
Tel. BQŲLEVĄĮW 7314 •

PĄPLAUSKIS 
su šįuo pasauliu 
d., l;4Ęį valandą 

ryto 1&37 m., ąplaukęs pusės 
avižiaus, gimęs Kantaučių pa
rapijoj, Telšių apskrity.
. Amerikoj išgyvępę 30 metų.

Paliko dideliame nuįlųdimė 
seserį Stąnįslayą Bųdgiijienę, 
ir švogerį Kazimierą Bįidgi- 
ną, 6 JJetuvoj—2 seseris Ka
zimierą Nprvilienę ir Ąlelgsan- 
dra Kryžiėnę ir gimines.

ĮCųnaS pąšaryotns 4628 So. 
Rpckvvell St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 8 d., 
8 vai. ryto iš namų į St. Rose 
pf Limą parapijps bažnyčią, 
kųriųje atsibus gedulingos pa
maldos UŽ velionio sielą, o iš 
tęn bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mięro kapinės.

yjąį A- A- Iguąęo Paplaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami’ esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir ątsisvei|<inipią.

Nuliūdę liekame, 
Sesęrys, švogeriai ir Gimines.

Patarnauja laid. dir. Ežers- 
kis ir Sunūs, Tel. Pullman 5703.

IGNACAS
Persiskyrę 

balandžio 4

TAAĮpŠĮUS KĮtĘlšįCIUS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

bąlančio 5 d., 15:80 vąl. ryto, 
Į937 m-, su}ąųkgs puses ąmž., 
gimęs Tauragės apskr., Kalti
nėnų pąrap-, Bąravykų krime-

Amprikoj išgyveno 23 metus. 
■ Bąliko dideliame nuliūdime 
5 brpiiųs Petrą Joną ir Juoza
pą, seserį Oną, pamotę Ag
niešką ir daug kitą gįminių.

Priklausė Dąrįąus ir Gįrėno 
Legionui. Kūnas pašarvotas 
4350 Sp. Rockwelll St. Laido
tuves įvyks penktadienį, bal- 
9 d., 8:00 yąį. ryto išnąmu į 
Nekalto Prąsidėjinip Paų. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą ,0 jš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. Ą. Tamošiaus Kren- 
ciaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nupširdžjai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti j&m paskutinį patar- 
nąvimą įr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Pamote ir 
Gimines.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikiš. Tėl. Yards 1741.

lersjskyre su šiųp pašaunu 
balandžio’ 4 dieną, 7:80 >vąi: 
yąkąrp, 18§7 m-, sulaukęs 

ąpažiąps, gimę? T.
Tvėrių parapinį žų- 

pųpų kaime.
Amerikoj įšgyyeąo27 metus.
Bąlikp dideliame nujiųdimę 

moterį Ęąrppta’ PP $vąiš 
pužaity, § sūnus, Petrą ir 
matalžT ’ 0Hfb Lpųię ir mąrčią 
pną, Jųdžąpą ir marčią Map- 
jppą, 2 ąpnkps. Kazimierą lF 
Jąpząpą, sęąerį’ J(WPhinų «ifa- 
kiįbąu^kiene šeimyną įr gi
mines. P Ųietuvoj — ęesėrį 
Emilijų Verketięnę ij- gįmineę.

Kųpąs pą^ąryotąš randas' 
4117 So. Frąnpįseo Aye.

LąįdotųyŠs įvyks 'ketvirta 
lieni, bąiąridžio 8 dieną, 8 va 
ąndą ryto, iš nųmų į Nekal 
;q Brąsidėjjmo P. šv. parapi 
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu- 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visį A. A. Louis Sautkus gi- 
įpines. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
IJIoferįs, Sįąnąį ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja laid. 

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

j--, f. ■ ...■■ia.Hl.lll

PARDAVIMUI.,, TAVERNAS .ĮR 
šokių svetatafelL^UŽ' ‘Lifenghiią 
$500.00* >Renda $50.00 menesipf*

Atsišaukite 2402 St. Charles Road, 
Bellwood, III.
—■■■ .............................I      ,11 ■.■■■II. I..I. —■■■ !!■! | ■  į., || ||

Keai Estate Eor bale
Už MORGIČIUS PAIMTAS

Brighton Parke — 4 flatų medi
nis namas po 5 ir 4 kambarius, ne
toli 42 ir Maplewood Avė. Kaina 
$2,800; įmokėti $500. Išsimaino ant 
lotų arba bizniavo namo.

C. P. SUROMSKIS and CO.
7 6§t>l So. Kedzie Avenue 

GrQVehilI .Q396- v

PARSIDUODA MARIQ U E T T E 
PARKE, pačiame gražiausiame cen
tre 10 flatų apartmentas; tiktai 
$7,000 reikia cash.

5 kambarių apšildomas mūrinis 
bungalpiy 30 pėdų lotas, 2 kąru ga
ražas, kąjųa $4875.00, $1000.00 ąa$h.

Brighton Parke 2 flatų po 5 kam
barius bungalmy stogas, pirmas fla
tas karštu vandeniu apšildomas, 
gražus mnripiš, greitam pardavi
mui, $4700.00.

KĄZYS ŲRNIKAS 
4708 Sp. Western Avenue. ,

PARDAVIMUI 3 AUĘŠTŲ MŪ
RINIS fclAMAS po 6 ir 4 kamba
rius. Kaina $2809.00. 1625 South 
Jęfferson Street.

TIKRI BARBENAI
PARUDUODA lotas 80x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kąina $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

Perkam, parduodam Ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmaę; inšiu- 
rinąine ųąmM rakandus ir auto- 
mpįįilius. Taipgi turime daug gerų 
nąmų pąrdavimųi arba mainymuį už 
gerus bargęnųs; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus Krei-
TJKluCS

4631 SO. ASA^ĄND AVĖ.
Ofisas 2-rpę lubos su J- J. (Įpfsh

hįkas

PsVRąąryj žniončs - 
PEąM jOW ■

tįĄŲjįąm 
(įĄRSjitįMUĘ 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Jlusų apgarsinimų kainoj 
prielftambji. Ui pakartoji
mus duodamą gerų nuo
laidą.



ATSISAKĖ DUOTI BETENIENEIPERSKY-
RAS NUO ANTROJO VYRO

Teisėjas lauks nuosprendžio byloje už 
daugvyrystę

Vakar prieš Supcrior teis
mo teisėją McKinlcy prasidė
jo Elenos Betėnienės-Russel- 
lienės byla, kurioj ji prašo di- 
vorso nuo savo antrojo vyro 
Grant C. Russell.

Teisėjas atsisakė tuojau 
duoti divorsą, pareikšdamas, 
kad lauks kriminalio teisino 
nuosprendžio. Kriminaliam 
teisme užvesta byla prieš Be- 
tėnienę už daugvyrystę.

štai kaip Betėnienė išaiški
na keblią situaciją, kurioj ji 
atsidūrė.

Atvykusi Chicagon iš Geor- 
gia valstijos, balandžio 4, 1934 
ji ištekėjo už virėjo Mykolo 
Betėno, 53 metų amžiaus, 
6346 Maryland avenue. Betė
nienė yra 23 metų amžiaus.

Vasario 26, šiais metais “ji 
jautėsi labai nervuota ir ne
galėjo miegoti. Ji išgėrė vais
tų miegui. Po to ji išgėrė 
alaus ir degtinės. Kas toliau 
įvyko, ji nežino. Įvykiai buvo 
kaip blogas sapnas.”

“Pabudusi” rytojaus dieną 
ji rado, kad ji ištekėjo už 
Russell, dailininko, kuris gy
vena ties 6516 Kimbark ave
nue. Apsivedė Waukegane. 
Bet kaip tas atsitiko, ir kaip 
ji su dailininku suėjo, Betė
nienė nežino.

Pakliuvusi j bėdą, dieną ji 

būdavo su antruoju vyru, na
ktį su pirmuoju. Vienam sa
kydavo, kad dirba dienomis, 
kitam, kad dirba vakarais.

Bet pereitą savaitę dailinin
kas sugavo ją meluojant. Įsi
maišė policija, moteriškę su
ėmė ir nutempė į kriminalį 
teismą.

Betėnienė aiškina, kad su 
antruoju vyru Russell’iu ne
gyvenusi. Jis gi sako, kad Be
tėnienė labai karštai myli, tik 
ji atrodo kaip ir užmigusi.

Ištekėjo Teturėdama 
15 Metą Amžiaus;

Nori Perskyrą
Dėl jaunos žmonos ir advo

katas pakliuvo į bėdą

Prieš teisėją John C. Lcwe 
apskričio, Supcrior teisme ei
na Įdomi byla dėl vedybų at
šaukimo.

Ją užvedė 19 melų Mrs. Ire- 
he Norbit, nuo 11853 South 
Michigan avenue. Ji reikalau
ja teismo panaikinti vedybas 
su Juozu Norbutu. Aiškina, 
kad ištekėjo už jo turėdama 
tik 15 metų amžiaus.

Jaunąją moteriškę atstovau-

Besimaudydamas turtuoliu 
republikonų kliubo H&piilton 
Club tvenkinyje, mirė Eliner 
Dei WiitA Brothers. Jis buvo 
žydrius Chicagos advokatas^;

...j-'' r.-: V' '

Hąmilton Club randasi prie 
20 S. Dearborn street.

Tarp jo narių yra keli lietu
viai, kaip adv. A. A. Slakis ir 
J. J. Elias, buvusio Univcrsal 
banko viršininkas.

ja a d v. J. .T. Grisiu
Teisine paaiškėjo, kad byla 

buvo užvesta prieš porą metų. 
Norbutienę tada atstovavo ad
vokatas Stephen J. Bzdek. 
Grish skundėsi teisėjui, kad 
Bzdek išgavo iš moteriškės 
$75, neva vedė bylą, bet neį
teikė teisėjui nuosprendi pa
sirašyti.

Teisėjas J. C. Lewe traukia 
advokatą atsakomybėn ir teis 
jį už teismo paniekinimą.

Nušovė Vieną Vagi, 
Kitą Sužeidė

Grįždamas namo iš tarny
bos, policistas Francis JRegan 
pamatė tris negrus bevagiant 
ryšulius iš troko. Vagys ban
dė pabėgti. Regan vieną nu
šovė, kitą sužeidė. Trečias pa
bėgo.

Įvykio liudininku buvo lie
tuvis J. Strikaitis, 6002 Sduth 
State Street.

Mirė Besimaudyda
mas Tvenkinyje

NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujos Riaušės Prie 
Nelly-Ann Suknelių 

Siuvyklos
Vėl uždarė būrį moteriškių 

kalėjime.

Vakar rytą prie Nclly Ann 
dirbtuvių atsinaujino , riaušės 
tarp streikuojančių darbinin
kių pikietų ir streiklaužių.*

Riaušių malšinti atvažiavo 
keli škvadai policijos. Dau
žydami moteriškėms per gal
vas ir kitas kūno dalis medi
nėmis buožėmis, jie kelias su
grudo į patrolką ir nuvežė 
kalėjimair. t .

Dirbtuve randasi prie 2253 
South Halsted stTęįt. Streikas 
ten vyksta veik ketvirtą sa
vaitę. Kai kurioj darbininkės 
sugrįžo darban, -kai bendrovė 
pakėlė algas. Bet apie šimtas 
Jebestrjei'kuo-ja reikalaudamos 
ir Intenational Ladies Gar- 
inent Workers unijos pripaži
nimo.

Riaušės kilo, ir prie B. Sop- 
kin and Sons dirbtuves 4321 
Wentworth avenue. Policija 
areštavo septynias streikieres.

Klaidos Atitaisymas

Penktadienio “Naujienose” 
tilpo žinia apie p-lės Teada 
Nainis sužeidimą automobilio 
nelaimėje. Turėjo būti pasa
kyta, kad ji yra pp. T. Buk- 
niaus podukra, o ne duktė.

Taxi Šoferių Unija 
Prisidėjo Prie Darbo 

Federacijos
Susijungs su International 
Brotherhood of Teamslers

4,000 taxi šoferių vienbal
siai nutarė prisidėti prie Ame
rikos Darbo Federacijos ir su
sijungti su International Bro- 
tehrhoo of Teamslers and 
Chauffeurs.

Išėję streikai) prieš kurį lai
ką Yellow ir Checker Šofe
riai įsteigė uniją, Midwest Cab 
Dęivers Association. Buvo 
kalbų, kad jie prisidės prie 
C. L O.

Brotherhood of Teamslers 
y La pasiryžusi su organui z no t i 
visus taxi šoferius Chicagoje 
ir priemiesčiuose. Mano, kad 
netrukus turės apie 10,000 la- 
xi šoferių tarp savo narių.

Kviečia i Birutės šo
kių vakarą

Įvyks šeštadienį, balandžio 10, 
Mildos svetainėje

Šeštadieni, balandžio 10 die
ną, įvyks “Birutės” choro ren
giamas “Susipažinimo šokis,” 
kuriame visi rėmėjai ir publika 
turės progą pasilinksminti ir 
smagiai vakarą praleisti, čia' 
prie geros muzikos galėsime pa
sišokti, o taip pat atnaujinti 
senas, pažintis ir užmegsti nau
jus ryšius su naujaisiais biru- 

|tiečiais.

—i--------——--------------------- —
Su Birutės darbuote chica- 

giečiai jau yra gerai susipaži
nę, todėl ir aiškinti, kaip Birutė 
stengsis savo užduotį atlikti ir 
svečius palinksminti, nėra bū
tinas reikalas.

Taigi, atsiminkite šeštadie
nio 'vakarą ir atsilankykite, nes 
tuo paremsite šiuos jaunus lie
tuviškos dainos skelbėjus. Va
karo pradžia 8:30 vakare. Ti- 
kietas tik 35c.

—VAB.

Vieną Nušovė, Kitą 
Pašovė, Trečią Su

mušė Alinėje
Suėmė jstaigos savininkę, bu

vusio polii'Jkieriaus žmonąJ.
Vienas žmogus buvo nušau

tas, antras pašautas, o trečias 
skaudžiai sumuštas, kai kilo 
muštynės Bar Harbor alinėje, 
prie 1332 Juliau street. Mušty
nės įvyko naktį, iš pirmadienio 
į antradienį.

Nušautasis yra Walter Run
ge, 1951 Armitage avenue, Chi
cagos policisto brolis. Jo drau
gas Stanley Florcek, 1915 N. 
Lincoln avenue, buvo pašautas 
į veidą.

Sumuštasis yra alines bar- 
tenderis Allen Simon, 45 metų, 
kuris pirmąjį nušovė, antrąjį 
sužeidė.

Policija sucipę bartenderį ir 
alinės savininkę, Emily Trand- 
ler, mirusio legislaturos atstovo 
Joseph A. TraUdler našlę.

Trečiadienis, balan. 7, 1937

Teisia Keturis Aludi- 
ninkus už Gėrimus

Nepilnamečiams
Vakar prasidėjo, bet vėliau 

buvo atidėta iki balandžio 29 
d. byla prieš keturis Chicagos 
aludininkus. Jie yra kaltinami 
pardavinėjimu gėrimų nepilna
mečiams berniukams, o dau
giausiai mergaitėms.

Teisme paaiškėjo, kad mer
gaitėms nusigėrus, vyrai alinė
se pradėdavo nepadoriai elgtis 
su jomis.

Teisiami aludininkai yra 
Frank Wagner, 2689 Wayne 
street, Joseph Burda, 2743 
Southport avenue, Harry Krip- 
pes, 950 Wrightwood avenue, 
ir George Kowall, 2750 South
port avenue.

Teisme liudijo ir dvi nuken
tėjusios mergaitės, Ann Bost, 
1633 Wolfram street ir Doro- 
thy Kautter, 2729 Herndon st. 
Abi yra 15 metų amžiaus.

Mirė Širdies Liga Be
dirbdamas Bučernėj

BRIGHTON PARK — Geor
ge Rodiskis, 52 melų amžiaus, 
nuo 4130 South Artesian ave
nue, netikėtai mirė širdies li
ga “bučernėj”, ties 4202 So. 
Campbell avenue.

Rodiski krautuvėj tarnavo 
už “bučerį.”

Prasidėjo Zintako Bylos Skandalo Byla --15 Metų Žmona

KALTINAMASIS JUOKIASI — Robert W. McKin- 
lay juokaisi kriminaliame teisme, kur vakar prasidėjo 
jo byla už Zintako bylos džiurininkų papirkinėjimą. Jis 
laisvas po kaucija.

Naujienų-Acme Photo

APSIMAINYMAS ŽMONOMIS NEKAIP IŠĖJO — 
Chas. Kaley, Californijos muzikas, su buvusia žmona 
Leah Clampitt Sewell Kaley, kurią gavo nuo kito vyro, 
atidavęs jam savo žmoną. Nepatenkinta nauju vyru 
Mrs'. Kaley gavo perskyras.

NORI PERSKYRŲ—Ro- 
selandietė Irene Norbot ne
benori gyventi su vyru, už 
kurio ištekėjo buidama 15 
metų amžiaus. (Žiu. ži
nią) .

ŽUVO — Glen C. Moser, 
lakūnas, kuris žuvo kelei
vinio lėktuvo nelaimėj, 
Arizonoj. Žuvo kiti du įgu
los nariai ir penki kelei
viai. Lėktuvas įlėkė į kal
ną.

KAMANTINĖJAMAS — 
Chicagos piktadaris George 
Casper, 27 metų, kuris bu
vo suimtas ir yra kamanti- 
nėjamas apie 10 metų ber
niuko Charles Mattson pa
grobimą ir nužudymą. Poli
cija rado, kad jis tavyko iš 
Californijos.

MIRĖ — “Little Egypt” 
vardu praminta Chicagos 
šokėja Frieda Spyropou- ŽIRGAS DEMONSTRUOJA GABUMUS — Baland-

ŽMOGŽUDŽIO TEBEIEŠKO — New Yorko nužudy
tos Veronica Gedeon tėvas, ir revolveris rastas jo na
muose. Gedeon tebėra po areštu. Ryšy su žmogžudyste 
ieškomas ir buvęs klerikas-skulptorius.

lous, kuri mirė apskričio 
ligoninėje nuo širdies li
gos. Ji buvo labai garsŲ 
pirmos pasaulinės paro
dos metu.

I
■

žio 17 d., Chicagoje įvyks arklių paroda, kurią rengia 
vietos armijos raiteliai ir miesto turtuoliai arklių mė
gėjai. Parodoj dalyvaus ir išdresiruotas žirgas “Peter 
Pan”, kuris paveiksle rodo savo didelius gubumus.

Naujienų-Acme Photo

SUKĖLĖ TRIUKŠMĄ — Mažytė beždžionė “Jo-Jo”,
kuri sukėlė triukšmą Chicagos gėlių parodoj, Navy 
Pier. Ji ištruko iš narvelio ir daužosi po parodą. Nesi
duoda pagaunama..
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