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PAVASARIO SĖJAI SĖKLOS

Ontario premjeras tariasi su General Mo 
tors viršininkais, bet griežtai atsisako tar 
tis su “foreineriais” unijos viršininkais
TORONTO, Ont., bal. 11. — 

Ontario premieras Mitchell 
Hepburn visų laikų grūmojęs 
streikuojantiems General Mo
tors of Canada darbininkams 
Oshawa mieste, dabar dar 
griežčiau išėjo prieš automo
bilių darbininkų unijų, atsisa
kydamas su ja užvesti bet ko
kias derybas apie baigimų 
streikų, kol unijų atstovaus 
prezidentas Martin, organizato
rius Thompson ir kiti “forei- 
neriai”.

Motors 
padare

Pats premieras prisipažy- 
sta, kad tokiam jo nusistaty
mui karštai pritaria ir kiti 
Kanados fabrikantai, kurie pa
tys bijosi darbininkų organiza- 
'cijos ir streikų.

Streikas tęsiasi.
Nežiūrint premiero grūmo

jimų, streikas General Motors 
dirbtuvėse Oshawa tebesitę
sia. Streikieriai kaip įmanyda
mi vengia aštresnių susikirti
mų ir iš to galinčių kilti nera
mumų. Todėl streikieriai 
sugryšti į darbų 60 dalių 
bininkų ir taipjau leido 
benti daliij pardavėjams
trokus įvairių automobilių da
lių.

Premieras nepaliauja grū
mojęs streikieriams raitaisiais 
“raudonšvarkiais”, kurių kelis 
šimtus jis sumobilizavo Toron
to ir laiko juos paruoštus iš
siuntimui į streiko vietų.

Bet yra pavojaus, kad jei 
kompanija bandys streikų lau
žyti, tai išnaujo gali kilti strei
kas General Motors dirbtuvė
se Jungt. Valstijose.
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leido 
dar- 

išga- 
kelis

kuris

Bet tas pats premieras mie
lai tariasi su General 
viršininkais, kurie buk 
tūlų koncesijų.

Premieras Hepburn,
visų laikų grūmoja ginklu4 su
laužyti streikų, dabar sakosi 
mielai tarsis ir su darbininkų 
atstovais, bet jeigu darbinin
kų delegacijoj nebus Martin, 
Thompson ir kitų “foreinerių 
apmokamų agitatorių, kurių 
organizacijos veikimas .Jungt. 
Valstijos buvo visiškai nelega- 
lis”. Tame dalyke Jis nėnusi-

Žemės Ūkio Ministerijos šaulių kuopa 3 metų gyvavimo sukakties proga įteikia 
Lietuvos kariuomenei 3 kulkosvaidžius: 1) kalba į šaulius Lietuvos kariuomenės * 
vadas pulk. Raštikis, 2) šauliai įteikia kulkosvaidžius ir 3) šauliai gerbia ginklu.

EKSPLOZIJA 
MILWAUKEE 

MALŪNE
Mažiausia 3 darbinįnkai 

užmušti ir 32 sužeisti, 
13 darbininkų dar pasigen
dama.

liko 
bet

Nedarbas sparčiai i LEONO TROCKIO
____v-*. I «rrT7Taii/r a c<»mažėja

Rexistų vadas pra
laimėjo Belgijos 

rinkimuose

Žmonos reikalavi 
mas iššaukė 

streiką

BIRŽAI. — šiaurės Lietuvoje 
pereitų metų vasarinių javų 
derlius buvo menkas ir jo koky
bė silpna*. Pavasario sėjai sėk
lų daugumas ūkininkų turės 
pirkti arba, blogiausiu atveju, 
sės netinkama sėklų. Sėjos me
tu numatoma sėklinius javus 
dar pabrangsiant, nes ūkinin
kai neturi jų parduoti.

Didelis Gaisras Klai 
pėdos Uosto Muiti

nės Sandėliuose

SUKILĖLIAI SKAN
DINSIĄ ANGLIJOS

LAIVUS
Anglija pasiuntė didžiausį 

vo laivų į Bilbao.
sa-

BRIUSELIS, bal. 11. — šian- 
die įvykusiuose rinkimuose 
premieras Paul Van Zeland 
laimėjo svarbių pergalę sumuš
damas fašistinių rexistų vadų 
Leon De Grelle. Van Zeland 
gavo 275,840 balsų, 
tik 69,242.

Šiems rinkimams 
duodama ypatingos 
čios Belgijos

o fašistas

buVo pri- 
nulemian- 

ateitį svarbos. 
Briuselio distrikte, vienam re-
xistui rezignavus, turėjo įvyk
ti papildomieji rinkimai. Rex- 
istų vadas De Grelle padarė 
iššaukimą ir oponentu liko iš
statytas pats socialistų, libe
ralų ir katalikų premieras Van 
Zeland, katalikų partijos na
rys.

Kova ėjo už fašistų kontro
lę atstovų buto. Ir nors f asis
tuojantys rexistai vedė labai 
aitrių kampanijų, suskaldžiusių 
dagi šeimynas, jie vistiek rin
kimus pralaimėjo. Muštynėse 
laike balsavimų šeši 
liko sužeisti.

žmonės

bal.

pareikalavo

Dabar su- 
darbininkai,

NEW YORK, 
Peter Christensen, guzikų fa
brikanto žmona, 
kielių alimentų, nes jis buk gy
venas puošniai ir užlaikąs ki
ltą geltonplaukę, 
streikavo ir jo 
reikalaudami algų pakėlimo. Jie
savo reikalavimą remia tuo, 
kad jei jis gali švaistyti pini
gus visokioms geltonplaukėms, 
tai gali mokėti ir geresnes al
gas savo darbininkams, nes da
bartinės darbininkų algos yra 
nepaprastai žemos. Pikietuoti 
dirbtuvę padeda ir Christensen 
žmona.

Streikas Moiiakoj

LONDONAS, bal.
Ralph Ince iš Boston, 
mūviu direktorius ir aktorius, 
liko užmuštas jo automobiliui 
įvažiavus į geležinį stulpų. Jo 
žmona, kuri automobilį vaira
vo, liko tik lengvai sužeista.

Mass

t

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

MONTE CARLO, Monaco, 
bal. 11. — Mažytė Monaco val
stybė su savo garsiais Monte 
Carlo gembleriavimo ‘ urvais, 
susilaikė pirmo savo istorijoj 
streiko — ir tai dar sėdėjimo 
streiko.

Nebodami diktatoriaus Louis 
II pageidavimų ir to, kad strei
kai Monacoj yra uždrausti įsta
tymais, keli šimtai gaso dar
bininkų paskelbė sėdėjimo 
streikų. Jie reikalauja pakelti 
algas, įvesti 40 vai. darbo sa
vaitę ir visų tų darbo sųlygų 
pagerinimo, kurias yra laimė
ję Franci jos darbininkai.
' Valdžia prisibijodama, kad 
įtrenkąs nepersimestų ir į pa
čių gembleriavimo rumus, ku
rie dabar yra pačiame įkarš
tyje, jau užvedė derybas dęl 
greitimo streiko sutaikymo.

— Smarki eksplozija ištiko 
Charles A. Krause Mining ma
lūne, kuri visiškai sugriovė 
dviejų augštų sandelį, o kilęs 
gaisras sunaikino ir patį pen
kių augštų malūną.

Mažiausia trys darbininkai 
liko užmušti ir 32 sunkiai su
žeisti. 'Be to 13 darbininkų ph- 
■sigendama ir bent dalis jų gal
būt yra žuvusi po sandelio 
griuvėsiais.

Spėjama, kad eksblozija ki
lo Uždegus dulkėms nuo elek
tros kibirkšties; Tuo laiku ur
ve, kuris jungė sandelius su 
malūnu buvo taisomos elektros 
vielos ir lengvai galėjo pasida
ryti elektros kibirkštis.

Eksplozija buvo tiek smar
ki, kad visos keturios sande
lio sienos išvirto į lauka, o 
stogas įgriuvo į vidų. Tik nie- 
kurius darbininkus eksplozija 
išbloškė lauk ir tie išsigelbėjo 
su lengvesniais sužeidimais, ki
ti gi žuvo po sandelio griuvė
siais.

Nuostoliai siekių apie $1,- 
000,000.

GENEVA, bal. 11. — Tarp- 
į tautinis darbo biuras paskel
bė, kad sulinktos skaitlinės 
■parodo, jog dar niekad nedar
bas taip sparčiai nėra mažė
jęs visame pasaulyje, kaip jis 
mažęjo per. pastaruosius tris 
mėnesius/Nedarbas žymiai su
mažėjęs- veik visose šalyse.

Baldwin . pasitrauk
siąs iš/Anglijos pre

miero vietos
LONDONAS, bal. 11. — 

‘Stanley Baldwin asmeniškai 
patvirtino gandus, kad jis ke
tina neužilgo pasitraukti iš 
premiero vietos.

Karti? jis įspėjo Anglijos gy
ventojus prieš gręsiantį komu
nizmo ar .fašizmo diktatūros 
pavojų ir ragino tų pavojų ant 
^visados pašalinti.
1 Manoma, kad 
sitrauks neužilgo 
karūnacijos geg.

Baldwin pa
po karaliaus 

12 d:

Rumunijos karalius 
suėmė savo brolį

WHITEBURG,

-TEISMAS”
MEKSIKOJ

Leonas Trockis šiuo “teismu” 
nori įrodyti savo nekaltumų 
dėl Stalino primetamų jam 
kaltinimų.

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saule teka 5:16; leidžiasi 
6:26.

WHITEBURG, Ky., bal. 11. 
—- Baptistų kunigas Hiram F. 
Fields, 61 m., persiskyrė su 
penkta žmona ir dabar apsi
vedė su 18 metų mergaite He- 
rina Day, ūkininko duktere.
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Reikalauja suvieno
dinimo senatvės 

pensijų įstatymų
NEW YORK, bal. 11. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William ' Green, 
kalbėdamas socialių saugumo 
draugijos pietuose reikalavo 
panaikinti ėmimų iš darbinin
kų dalies algos senatvės pen
sijoms, taipjau suvienodinimo 
valstijų senatvės pensijų įsta
tymų ir sujungimų visų šelpi
mo fazių į vienų programų. 
Jis taipjau reikalavo parupin-

BUCHAREŠTAS, bal. 11.— 
Rumunijos karalius Karolis, 
paskilbęs savo meiliškais prie
tikiais, uždarė po naminiu areš
tu savo brolį Nikolai ir atėmė 
iš jo princo ir kitokius titu
lus vien už tai, kad* jis jau per 
claug metų yra vedęs papras
tų moterį, su kuTia laimingai 
gyvena, nes tai esųs nusidėji
mas karališkiems įstatymams.

Pažemintas princas Nikolai, 
išsilaisvinęs, ketina apsigyven
ti Jungt. Valstijose, kur paiešr- 
kosiąs darbo automobilių dirb
tuvėj.

(Pats karalius Karplis 
buvo vedęs paprastų 
tę, , bet vėliau išsiskyrė ir 
sivedė su princesa. 
nuo žmonos greitai 
dabar gyvena su

MEXLCQ*vClTY, bal. 11. — 
Vienas tik iš kelių išlikusių 
gyvų senųjų bolševikų, Leonas 
Trockis (kiti bolševikų vadai 
yra arba išmirę, ar Stalino su
šaudyti) dabar yra teisiamas 
dėl sąmokslo nuversti Stalino 
valdžią, sabotažuoti Rusijos 
pramonę ir dėl jo susidėjimo 
su Vokietija ir Japonija prieš 
Rusiją.

žinoma, teismas nėra oficia- 
lis, neturi jokios juridinės ga
lios, bet jis susideda iš beša
liškų žmonių ir jo tikslas yra 
duoti progos Trockini įrodyti 
savo nekaltumą dėl Stalino da
romų jam ir jo šalininkams 
kaltinimų.

Teismo pirmininku yra Co- 
lUmbia universiteto prof. John 
Dewey. “Teisėjais” irgi yra 
žymus žmonės. Teismas vyksta 
Meksikos artisto Diego Rivera 
namuose, kuriuose Trockis- da
bar gyvena. Namas yra CoyO- 
acan miestely, netoli Mexico 
City. Namai yra apstatyti po
licijos ir niekas be specialių 
liudijimų nėra įleidžiamas, dė
lei Meksikos komunistu grumo- 
ijimų Trockini.

ST. JEAN DE LUZ, Fran- 
cijoj, bal. 11. — Iš diplomati
nių šaltinių patirta, kad Ispa
nijos sukilėliai pranešę Angli
jai, jog jie įsakė savo karo lai
vams šaudyti ir skandinti An
glijos prekių laivus, kurie -ban
dys įplaukt į Bilbao uostų.

Iš tos priežasties iš Gibral
taro į Bilbao liko pasiųstas di
džiausias Anglijos kruizeris 
Hood, kurio atplaukiant laukia 
penki Anglijos laivai, gabenan
tys maistų į Bilbao.

Bombarduoja Madridu.
MADRIDAS, bal. 11.--Sun

kiai prie Madrido prispausti 
sukilėliai," nebegalėdami atšilai1 
'kyti,, bando atsigriebti bombar
duodami iš didžiųjų kanuolių 
Madridu. Bet tokis 
vimas griauna tik 
tų, tečiaus jokios 
reikšmės neturi.

bombarda- 
patį mies- 
strateginės

eina labai

irgi

ii pabėgo ir 
meiluže.

bedarbių,
dėl 3,000,000

VATIKANAS1, bal 
pa Pius XI pirmų 
šis mėnesius išvažiavo pasiva
žinėti automobiliu 
tikano sodnus.

> Tuo pačiu laiku 
smarkios lojalistų atakos.

Industrinės unijos 
organizuos telefo

nų darbininkus

KLAIPĖDA. — Kovo 12 d. 
rytų muitinės II sandėlio šiau
rinėje dalyje įvyko gaisras. 
Apie 7 vai. muitinės tarnauto
jai, atvykę dirbti, pajuto, kad 
iš kažkur kyla nemalonus de
gėsių kvapas. Kadangi pro 
sandėlį dažnai kursuoja garve
žiai su prekiniais vagonais, tai 
ypatingo dėmesio nekreipta. 
Praėjus pusvalandžiui, iš san
dėlio dalies, kurioje buvo su
krauti medvilnės gabalai, stai
ga pakilo liepsna ir sandėlis 
paskendo durnuose, šiame san
dėly buvo sukrauta arti 86,000 
klgr. medvilnės. Skubiai atvy
kę kariuomenės, miesto įgulos 
t kitos ugniagesių komandos 
gaisrui toliau išsiplėsti nelei
do. Pažymėtina, kad Klaipėdos 
uosto ledlaužis “Perkūnas”, 
kuris turi įsirengęs gesinimo 
įrankius, pasirodė nepamaino
ma ugniagesybos priemone. Iš 
jo leidžiama vandens srovė 
kaip šipulius svaidė medvilnės 
didžiulius gabalus, suardydama 
'net metalinius medvilnės rai- 
štus. Tokia “Perkūno” galinga 
vandens srove stebėjosi ne tik 
prie gaisro dalyvavusieji žmo
nės, bet ir kitų ugniagesių va
dovybės. Jei gaisras butų per- 

’ s'tmetęs į kitų sandėlį, butų pa
daryta milžiniškų nuostolių. 

’ Dabar nuostoliai skaičiuojami 
arti ^50,000 lt. Apdegusi med- 

1 vilnė buvo apdrausta vienoje 
langių draudimo bendrovėje 

’ 150,000 lt. sumai.
1 G.aisro priežastys tiriamos. 

Vienas jurų kapitonas, kuriam 
esu ne kartų tekę gabenti me
dvilnės krovinius, aiškina, kad 
medvilnė galėjusi užsidegti pa
ti iš savęs. Tai esąs paprastas 
reiškinys. Esą, ne vienas 
vas, gabendamas medvilnę, 
ėjęs į dugnų, jei laive ji 
sidegusi.

lai- 
nu- 
už-

irgi 
žydelkaite Lupescu, kurių pa
viliojo nuo kito vyro).

BERLYNAS, bal. 11. — Vo 
kieti j a padarė pirmų filmų su 
tartį. Mažiau formalė filmų su 
tartis liko padaryta ir su Ja 
ponija. s

Vokietijos sankrovi 
ninkams gręsia 

bankrutas
BERLYNAS, bal. 11. — Ma

išieji sankrovininkai ir smul
kieji biznieriai ir amatninkai, 

rėmė nacius ir

susilaukė sunkių dienų 
niams gręsia visiškas

NEW YORK, bal. 11. — In- 
dustrinio organizavimo komi
tetas pradėjo vajų suorganiza
vimu*! 270,000 darbininkų di
džiausios visoj šaly korporaci
jos — American Telephone and 
Telegraph Co.

Juos organizuoja elektros 
darbininkų unija.

Mussolini kurstąs 
sukilimus Indijoj

LONDONAS, bal. 11. — Pa
staromis dienomis iškilo smar
kių šiaurvakarinėj Indijoj, ku
riuos malšinti liko pasiųsta an
glų kariuomenės ir bombarda
vimo lėktuvai. Nužiūrima, kad 
sukilimus kursto buvęs Afga
nistano karalius, kuris nori at
gauti’sostų. Jis per kelis me
tus gyveno Ryme ir nužiūri
ma, kad jo dabartines pastan
gas remia Italija, kuri nori su-

dabar kurstyti neramumus Anglijos 
Jų biz- kolonijose.
bankro- ----------------

kadPadėtis susidarė tokia, kad 
valdžia dabar svarsto uždary
mą vieno žmogaus sankro vėlių 
ir pasiuntimų jų 
dirbti dirbtuvėse. Tų 
loma padaryti irz su savysto 

smulkiaisiais amatnin

savininkų
į siu-

viais
kais, nes ir jie negali išsiver
sti, tečiauS į dirbtuves eiti 
dirbti nenoru >

NELAIMĖ KAMBERIO
LENTPIUVĖJE

Aleksote, Min- 
Kamberio lent- 
pernai įvyko 

16 d. toje lent-

KAUNAS. — 
kauskio g. yra 
piuvė, kurioje 
tragedija. Kovo
piuvėje darbininkų grupė kro
vė iš vagono rąstus, 
rustas užkrito ant 
Juozo Kaminsko 
krutinės ląstų ir 
Kaminskas vietoje

Velionis paliko šeima, kuria 
savo menku uždarbių^ maitino.

Vienas 
darbininko 

ir sulaužė 
nugarkaulį, 
mirė.

MERKIŠKĖS, Trakų apskrit. 
—šioje apylinkėje daugelis ūki
ninkų vargsta* dėl vandens. Kai 

‘kuriems ūkininkams tenka van
deni iš toli gabenti, nes jį rei
kia pirkti. Už vandenį seniau 
per metus imdavo 10 lt. mokes
čio, dabar gi jį parduoda suma
žino iki 5 lt.

f HERSHEY, Pa., bal. 11. — 
Hershey Chocolate Co. dery
bos su saldainių darbininkų in
dustrine unija užsikirto. , Bet 
visgi viltis greitos taikos nė
ra išnykusi.

BATTLE CREEK, Mich., 
bal. 11. — Du žmonės liko nu- 

sužeistas muš-šauti ir trečias 
tynėse šokiuose

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•

Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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“SocialistiČėskij Vesthik” už riŠkaš perversmas, tai tukstan- 
sausio mėnesį plačiai ra'šo apie Či\A pažangiųjų vokiečiu turėjo 
pavojų pabėgėlių teisėms. Tas skubiai savo fČvynės nėšdin- 
žumalas rašo, jog skandalingos ils, neš jiemų grūmojo koncen- 
Maskvos bylos, kuriomis buvo tracijos stovyklos. Daugelis jų 
pasimota sunaikinti morališkai surado prieglaudų čekpslovaki- 
Trockj, rado didelį pritarimų ne joje. Ten jie pradėjo leisti sa- 
tik ąfcalįnęų, bet įr fašistiį tar-; vot laikraščius,. kųriuoše plačiai 
pe. Ra vyzdžiui, Norvegijos fa-, rašė aįie taį fca§ $$dSsi Ėitle- 
šistuojantis advokatas Hort pa- rio valdomoje Vokietijoje. Ypač 
reikalavo iš prokuroro, kad ta- daug nepalankių naciąms infor- 
sai iškeltų TrockiUi bylų, pasi-’mačijų, suteikdavo socialdemo- 
remdamas kriminališko kodek- kratų laikrašfis.

brėžė, kšd Amerikoje yr& spAu- galėjo, bolŠeį 
dos ir žodžio laisve, o todėl ne- kias aukštas 
galima piek^ - diJ^ūdti, " "
turi sakyti, d fco iieturi

’ 7'Į . . . —T-O-.----
; Prokuroras Višinskis j 

tų byloje pasist 
socialdemokratus 
lįucioiĮierius. Pasak “Laisvės,” 
jis pasakęs: “Juk ,mfehševikai 
ir socialistai revoliucionieriai, 
tie aršiausi socializmo priešai, 
irgi apsidengė vardu socializmo. 
Jie gi padėjo Kdlčakui ir Deili- 
kiiiųi ir visiems baltagvardie- 
čiams prieš Sovietų Sąjungą.,,

X ‘į • r \ r J •<!'
Pasirodo, kad Višinskis

NAUJIENOS, Chicago, UI
J -------------— • - - . : -- - ---- - • ■

spau- galėjo bolŠeįviitijųjė užimti to-
J vieŪs ? yra 

tUš^ I kad dar visai hbsWal 
dėkas buvę kefiiamaš i padarines 
įr laikomas gabiausiu bolševikų 
žurnalistų ! \

Antrą, jeįgų , ^įnovj^ąs 
Kamąnevas pardavė komunistų 
partijų ir darbininkų klasę dar 
prieš bolšėVikų perversmų 1917 
m., tai kaip galėjo atsitikti, 
kad Ziftpvjęvąs per męfifs va
dovavo visam komunistų jude-

. / . . <i.,.'A;rl,ih- Yn.fi /y ^■■mi.n.iiii.i.iMįį

^IRIOJE MEpB Vi

<ą jis

ockis-
A iekint 

sociairevo-

ir patvafkyniai buvo, nėkląidįn- 
gi įr riėkritįkuotihi. Juk Ir .rįįų- 

j0_ aiškiai kopiųništąį jo žodžius

‘j : 4

so 330 straipsniu. Vadinasi, ta
sai fašistas reikalavo, kad Troc
kis butų nubaustas už kažko
kius kriminališkus darbus, ku
riuos jis, esą, papildęs dar bū
damas Rusijoje!

Prokuratūra adv. H orto rei- 
kalav.mo nepatenkino. Ji nuro
dė, kad Trockis jokoi krimina- 
liško( darbo Norvegijoje nėra 
padaręs, todėl jokios krimina- 
liškoš bylos jam negalima iš
kelti.-

Pereitų metų galę Vokietijos 
valdžia griežtai pareikalavo, kad 
to>r. laikraščio pardavinėjimas 
butų sulaikytas. Ir Čekoslova
kijos valdžia' reikalavimų pa
tenkino :. uždraudę , vokiečių so
cialdemokratų laikrašt; parda
vinėti.

Matyt, padrąsinta.tuo pasise
kimu, sumahe tokį pat reikala
vimų įteikti ir Austrija; Ji pa
reikalavo, kad butų Uždraustas 
Austruos darbininkų leidžiamas 
laikraštis “Arbeiter Zeitung.” 
Ir šiuo atveju Čekoslovakijos 
valdžia nusileido. Vadinasi, pa
tenkino reikalavimų.

Iš tų pavyzdžių matyti, kaip 
diktatoriai stengiasi nuslopinti 
kritikų net užsienyje. Hitlerio 

/y U * •
. < • • • ; 

pasimojo net New Yorko merui 
burnų uždaryti. Tačiau šiuo at-

----- o-----
Fašistiškos valstybės yra' la

bai jautrios ir jokios kritikos 
nepakenčia. Pas save namie, ži
noma, tą reikalų labai lengvai 
sutvarko: uždaro savo pilie
čiams burnas, ir atliktas kriu
kis. Tačiau kiek sunkiau yra su 
svetimomis valstybėmis, kur valdžia tiek įsismarkavo, jog 
spauda nėra' cenzūros pažabo-

Vienok fašistai 
apie juos kalbėtų blogai ir už
sienyje. Kiekvienų kritikų jie 
skaito įžeidimu ir reikalauja, 
kad “drauginga” valstija' near
dytų draugiškų santykių.

Kai Vokietijoje įvyko hitle-

4351

kiomis priemonėmis nesivaržė, k-
bš WrdZiai j tada 

įrankis. Nei Dėnikmui. nei Kol- Du<ąv° .sv?“t1, . • ..... u. 
čakuį menševikai į, taiką nešto- Jupkdąrrųi f£^; M Kristus
jo, bet tai vis dfeitb np^iįufdb turėjb| dvyliką apašfąių ir. V.ie-
Višiii^k,iUi. purvais dvaBšt 
vo įx)iįtiš^ųs b^dnentuš..... 

i’rižš klek laiko' 
mųžįąuį taiį, parašė: 
SSSR darbo žmones jaį , 
Šaįyjį baigė Statyti pagrindų, 
socializmui, nepaisant kenkėjų. 
Ų® į^ąiųkpyųr ir kitus
geręsni ės^ kdlįątaš, Denitlnas 
ir Judeničius. Žino v j e vas ir Ka- 
mėnevąš, ;DardaV^. įr
datblfijįdęU jklasę dar pn^sŠįmį- 
ni&p niųšių diend^is.' į
ir ftatafevąš sųnįcipfnis Bręsto i 
taikos dienomis stūmė kraštų j 
provokacinę aviaiiitlirų įr pa- 
reišk^, kad jie pasiryžę eiti prie 
galimybės nėtėkti sovietų val
džios. , .

Jeigu “Pravdoš” išminčiai sa
ko tiesų, kad Radekas ir Piata- 
kovas jau 1918 m. buvo visiš-

Pirmadienis, balan. 12, 1637
................................................. ,• rlAhl.ui i ■ ,i į ,į n-
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.A.iidi<i IC«. Jctriisz, įDr. C. J. Svėfičfefcas

, VILKAVIŠKIS. — Bębrinin- 
kif kaimo, Pilviškių 'valsčiaus, 
ūkininkas Jurgelevičius, pasiė
męs pagelbininką, buvo nuvažia

vęs į Ąžuolų-Rudos miškų par
sivežti medžių. Tačiau bekelia- 
mas į vežimų medis sprūdo ir 
krisdamas mirtinai pritrenkė ū- 

, kinįnko atsivęžtųjį darbe padė
ti jo. Tt mėtį gimlAaitį Pijų 
i^ilevičių, kuris iš miško be
vežamas į Kazlų - Ėucių pas gy
dytojai kel^jė itiirS. Atvykęs 
apskrities fedytbjas nelaimin- 
gajį apžiūrėti, Įmnsiatavo gal- 
Vcis įtriiktni^

nų Su; įępihų atsitiko 
kaip, tikpasftp- 
dPz tū^p ■ jpdų-, t?..tiic 

Mvdi, vtbnų Ištikimu
žinohią, yrą viską zin^Š, viską 
galis ir nėkiaidiht^s^Sfąįihąs;.,

-■ '4i-w,irksištas.’
Tv,'.;.

yfi ša-

I ?> .r pa-

nenori, kad veju ji atmušė savo kaktų į sie
nų. Nors Washingtono valdžia 
dėl mandagumo ir atsiprašė, bet ; . . • i • < • « . i t
tuo pačiu metu visai aiškiai pa- kai sugedę, tai kokiu budu jie

»-wji .fliiiiih.;' wiiii

' -.H j&W’i4/S'£ v ■

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA ; pereitais metais 
UŽDIRBO .....  .

ŠI SPL'I.KA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
.. . BANK. . ... ,

PRlSlĖAŠYTi GALIMA KASD/ENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

UTHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING AŠSOCiATiON 
1739 SOUTH HALSTED STREET.

f - • . V t K t. . T; •: ; i A; i. i v /t t ~ t s t , ■

SENIAUSIĄ, IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis §
Laidotuvių,. e>ij\ęktqriu.s ; Q

AMBULANCE C
PATARNAVIMAS M.I
t)ffiNĄ IR NAKTĮ N

Visi Telefonai YAĖfe 1741-1742 ®
4605-07 It^įrtitage Avė.
4447 South Faifiield Avenue

LaiėituViy Diretfpnus

<POWfiAC
t • • .. • ; - ■

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ;

J GENERAL MOTORS ĄG.ENTURA 
‘ BRIDGEPORTĖ
806 W. 31st Street • 1 Tel. Victory 1696

PbffiNiMKAS KURAITIS
( f ŠAviNINKAS

k BjįtAVV Ir k. SABONIS* Bendradarbiai.
a >. f <• A*-‘ * ’<**• r 4 '/• i ? *

- .ir’.................. jutui 1 ! 1 l'-l J1

Gera malęya, .tinkamai užn\ą.ęyOta, mažiau, jssipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiarės Helrpan maievos. Ir kainos 

nebrangios, o stakąš visada pilnas, 
yioore’sjpaleva, 30 spalvų, gal- . .......... ..............
SpeČiale maleva, 16 spalvų, gal. ..........................
Varhisli ręmover, gaį .... 1..............
Grynas baltas enamel, gal. ..................................

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

» ..v ’ ...v, .r.-s ir i>rhngiųu.u. v

HELMAN PAINT STORE
14.11 So. Haįšted Strčet. Tel. Cahat 5063

$1.35
- 97č 

sse 
11.39
.............

t jLai<lotwiW Difėktoriai t

Physical Therapy 
and Miė "

6630 So. Weste 
Avė., 'Žiuf not

Henilock: 925^/>;
Patarnauju pyie 

gimdymo namuo
se- ar ligoninėse* 
d u o d u massąge 
elęctric t r,a t
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

.DENTISTAS 
OFISO VALANDOS: 10 v. 

Jfloo? vakaro. k. seku
; S. FAlfeF^D AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8016

ADVOKATAI

GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS
2201 Wesf 22hd Street

Valandos: nuo i—3 ir 7—^8 r t 
Seredomis ię ned£l, pagal sutartį 
Rėz.6631 So, Califomia Avenue

Telefonas Republic 7^8

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto o^'^as—127 N. Dearborn St. 
Kąrnb. 1431-14 34—Tel. Central 4'4il-Ž 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

_■ r . Tel. • Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Bark 3395

Moterų Ir vaikų ligų■ gydytoja
6900 So. Halsted Št

Valandos j.—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir sukatomis.

JOSEPH J, GRISI!
LIETUVIS ADVOKATAS 

j , Telęphone: Boulevard 2806 ,. 
4631 SOlg’H ASHLAND AVENUE

Rfes. o515 So. ROvkvt ei! ’.L 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAI . 

3407 Lowe A*e. Tel. Yards 2510

. , f. ; ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 

OHso Tel. Central 4490
■ j J. i . 'i

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

CIement J. Svilovv
ADVOKATAS

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

. i. Marųun*te Park Ofisas: 
6322. SOUTH WESTERN AVĖ.

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

, vai, vakare ir nagai sutartį.,. .

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKO1. IS
G^dytojaš it Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ.

• •. . t • 4 w .. > e v J .. • .i m. i t ** ' '** z1 # «

Ofiso vai.: Nųp 2 ikį 4 ir nuo 6. iįn 8 
v ik. NedėHoj pagal sutarimą 

.Ofiso T-el.: Boulevard 7820
Namą Tel.: Prospect 1930

.Ofiso Tel. Vįrginia 0036 ,

GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS
4157 ĄRCHĖJR AVF.NUft 

Ofiso valiindufi: - •
nuo 2—4 ir huo 6—8 vai. vakaro

. „ Rezidenciją^..,
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ,

. Valandos—T*—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartj

Phone Boukvanl 7042
• •' . 1 -t. I . * .* <

DENTISTAS .
4645 So. Ashland Avė.

,, arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredo.i pagal sutartj

Kiti Lietuviai Daktara;

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
OfisO valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iioi 8:3U v. Nedėlgnuo 10 iki’ 12a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> Ofisas,„ir .Rezidencija .
3335 So: Halsted St. • ■

.ęmęAGO, IJ.U <?;•:> ’ {

DK VAITUSH. OPT.
. . . LIETUVIS ....
Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių Įtempimą, , kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ęvaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skauO tma akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu teisingai akiųiuĄ. Visuose ątsitĮ- 
k’mr.ose egzaminavimas daromaa su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė ątyda atkreipiama j ino- 
Kyklud vaikus.'. Klovos akys atitai
somos. Valandos nio JO iki 8 v. Ne- 
delipj nuo 19 iki 12 v^ dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainus pigiau kaip pirma 
4712 SdųtH Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. W. V. NORAK
PHYS1C1AN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 16 isi 12 dieną ir 2 

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

Kės. 1400 S. 3rdlAve., May.wood Av.
Phone Maywood 21.

Br. a. j. manikas
pHYSlCJANtSURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

g Valandą: ,4—3; 7—-.8:30 p.p.
Office & liesidence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

4351—Rimtų! moterei išėjimui su
knele. Tinka iš hile kurios margos 
naujos mados materijos, šilko arba 
rayono. Sukirptos m'eros 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern DepU 
1739 S. Halsted St, Chicago, 111.

čia f dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pa<yzdj No-----------

Mieros ___________ per krutinę

■*y v • ■ *v-

I ) n' 1 <<'
t et. LAf’AkYETTE 0727

_ į .koplyčios visose
-L 1 įChicagos dalyse

! . A»< A . L A •
NARIAI

Chicagos, j 
g Cicero J

Lietuvių fl 
Laidotuvių 1 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

i itiSs.Dieiią 
k if Nakų

i • TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

LIETUVIS AKIU GVDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 

* Pritaiko Akinius 
Kreivas. Akis 

t J$tuisot 
Afisas ir Akinių Dirbtuve 

756 yyest 35th Street 
kampas Halsted St. < 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis pėgal sutarti*

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4,V, jp, p. ir nuo 7 
iki 9 y. yak. Trečiadieniais ir

i Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR. REZIDENCIJA

4300 So.Tairfield Avė.
^Tel. Ląfąyętte „8016

KITATAUČIAI

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
-M*

'•‘"•//r ■ ‘ '' ' ' * . ■ • \ J , ' ^imi ii ii i
Klausykime musų. Lietiivškų racjio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.
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Reikalaukite DEGTI

LĮjy <4>&A

‘r•

Tom Taylor
2 Metu

. Senumo
STRA1GHT

KENTUCKY 
BOURBON...

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISO.SE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQI
4707 SOUTJU , HALSTED STREET 

Visi Telefonai Vardą 0801 .
VljENINTEL!S DlSTRIBUTORIpS

NATHAN

„ . . ■ Š. P. Mažeika ,
3319 Litiianiča Avenue.. Phone Yards 1138

■ !■. -- ----------- i--------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

■, J, LIŲLEV1CIŲS .... .. ...
4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phohe Boulėvard 4139
-------------------------- i......... ' ...-------------- —r

A. PETKUS
1410 Soitth 49lh Court Cicero . Phone Cicero 2109

3354. So. Hals ted Street Boulevard 4089

: . ■, . lj. žolp
1646 West 46tb Slreėt Plione’s Boulėvard 5263

-     ;—... ž f • r ______

s, M. SKUDAS
718 Wėst 18tp Stteet  Phone Monroė 3377

ĖŽERSKIS IR SŪNŪS -
10731 S. Micliiįtail Avę , Tel. Pullinan 5703

. w; m stNtJš;. . ~
2314 Wėšt ,23rd\tUaee _ Phone Canal 2515
SkYFĖitlS: 42-44 Ėast 108th Street. Tel. Pullman 1270

TJETTTVIAI
/^^^m^^K^*^^^**^*^^^^^*^11^****^^^^^^****-*^^***

GYDYTOJAI IR denTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West, To,wn State Bank ,Bldg. 

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

Tel. Seelęy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

uerai lietuviam^ Žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo (staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędus X-ftay ir kitokius 
elektros prietaisus. ...

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

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

Tel. Canal 3110
. Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard-1401'

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

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

:. Nedėlięmis pagšl sutartj t 
Rez. 4910 SO. M1CHJGAN BLVD.

Tel. Kenwo<Ml 5107

Di. Charles Sėgal
OFISAS

4729 Ši>. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
QFISO VALANDOS:

Nuo 10 ’ki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų .ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai .dienų; \ ■. u <,

Pbone MIDWAY 2880 ....

Telefonas Yards 0994

Dr. Matirfcė KMin
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

Ofiso valandos:-*
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pb pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA £409

VISO.SE


J
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

SPORTAS
M Hinif F**

DAR KARTĄ PERSITIKRINS

vėl ban- 
su Jack

North Avė. Pirtis
Daugelis žmonių ypač mote

rys dar nežinojo, fcad garo pir
tis (RUssian-Turkish Bath) dėl 
moterų yra atdara kiekvieną 
dieną ir vakarais. Taipgi ir dėl 
vyrų. Dvi atskiros pirtys tos 
pačios firmos. Pirtys randasi 
antrašu 2039-41 W. North A v. 
Tėmykite skelbimą Naujienose 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais.

— VBA.

šiandien Bert Rubi 
dys suvesti sąskaitas 
Conley, pagarsėjusiu Bcstonos 
ristiku. Ristynės įvyks White 
City patalpoje.

Jie ritosi ir pereitą pirma
dienį. Visą valandą vienas an
trą lamdė, bet be rezultatų: 
•ristynės baigėsi lygiomis. Va
dinasi, vienas antro

Į MILIJONUS, 
KURIE TURĖTU

VARTOTI BRAN
Bandymai įrodo ALL-BRAN 

Pataiso Užkietėjimą* 
švelniai ir Naturališkai

negalėjo

CONLEY RISIS
SCHNABEL

SU

trečiadienį, 
risis

balandžio
Jack Conley su

Naujas Tautiškas 
Kunigas

Į Iš Pittsburgho, Pa., atvykęs 
Edward Richard Maskeluna^- 
Maskell paliko kunigu Chica- 
goje. Priklauso prie Old Roman 

vCath'Olic bažnyčios, ir pirmas 
mišias atlaikė . _ 
Gyvena ties 3232 W. Flournoy 
street.

vienuose namuose, kur niekas davėjas sakė šiandien mamai —Kodėl tavo šuniukui liežu-
kojos nedrįsdavo įkelti, -— Tėvas (supykęs) : “Na, čia vis išlindęs? — klausia Petru-

gina savo drąsą nuo priekaištųttau tie penki centai!” 
ponas Iksas.

—Na jau jei, tu įtokia drąsa ,1a ponia, ar tamstai anglių šian-
tikrai gali pasididžiuoti, tai gal 
nueisi ir pasakysi mano žmo
nai, kad aš šį vakarą neparei- 

Velykų dieną, siu vakarieniauti, — kalba' to-
’liau priekaištingasis ponas Yg- 
rekas.

Petrukas: “Jis pasakė: “Mie
kas Jonuką,

—Matyt, jo per trumpa gal
va; — filosofiškai aiškina už-

dien reikės?” klaustasai

Congress Inn
Naujienose dabar eana skel

bimas Biznio Directory sky
riuje. Užeiga randasi pačiame 
didmiestyje, pietų šone prieš 
Sears ir Roebuck krautuvės. 
Savininkas yra gerai lietuviams 
pažįstamas ir malonaus budo 
žmogus p. Jos. Amelianovich. 
Antrašas yra 7. E. Congress. 
Vieta yra naujai įrengta ir la
bai švariai užlaikoma.

— VBA.

'> Kitą
14 d., 
Hans Schnabel. Risis jie šiau
rinėje miesto dalyje, Rainbo 
Fronton (Lawrence ir Clark).

Jų ristynėms paskirta
valandos. Mat, jie kartą jau 
ritosi pusantros valandos, 
Vienas antro negalėjo įveikti.

dvi

bet

Pasišovė Jaunuolis

Plaukų Grožis Mote
rims ir Merginoms

Plačiai - žinoma lietuvaitė 
p-lė Helen Mažeika, yra ve
dėja The Crown Beauty Shop, 
antrašu 3444 So. Halsted S t. 
Patėmykite tos firmos skelbi
mą Naujienose antradieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Ta pati firma taipgi tu
ri skyrių ^vaikams ir vyrams 
plaukų kirpimui.

— VBA.

Negalėdamas panešti rūpes
čių ir nemalonumų naštos 
bandė nusišauti 23 metų jau
nuolis Leo Romanski, 4812 S. 
Ada street. Guli apskričio li
goninėje.

Klaidos Atitaisymai

Nuo jo pasirodymo, apie pėnkio- 
likos metui atgal, Kellogg’o 
Bran yra vartojamas milijono 
nių su labai gerom pasekmėm, I

Realizuojant svarbą atsinešimu 
tarp tinkamos dietos ir sveikatos, 
Kellogg Company per daugelj metų 
suteikė pagelbą žymesnių unįversi- 
tetų tirinėjimo laboratorijoms šie 
tirinėjimai parodo, kad rfuoįatinis 
bran vartojimas yra pilnai patenki
nantis.

ALL-BĘAN 
maistą”, kuris 
švelniai išvalo 
taipgi suteikia 
žies. Vartokit 
(cereal) su pienu arba grietine, ar
ba išvirkit skaniose patrovoge.

Šiuos skanius maltus grudujs gali 
normališkas 
Kellogg’o 
beveik pakanka

mai. Pasitarkit su savo gydytoju, 
jeigu jus negausit pageidaujamų re
zultatų.

Pagelbėkit savo šeimai pasilaikyti 
sveikatoj. Vartokit ALL-BRAN re- 
guliariškai dėl reguliariŠkumO. Par-j 
siduoda visose grosęr-

nėse. Padaromas per

Kellogg, Battle Creek.

ALL- 
žmo-

JUOKAI

suteikia “minkštą 
sugeria vandęni ir 
žarnas. ALL-ĖRAN 

vitaminą B ir gele- 
Šiuos maltus javus

valgyti kiekvienas 
muo. Du šaukštai 
BRAN kasdien yra

as-
ALL-

Parkų Distriktai •< , 
Trumpina ^Mau
dymosi Sezoną

“Neturės pinigų”

Chicagos parkų distriktas 
paskelbė, kad maudymosi sezo
nas parko maudynėse šįmet 
bus žymiai trumpesnis, negu 
pernai Imetais. Sezonas atsida
rys liepos 1 arba 15, o užsida
rys tuoj po Labor Day.

Parkai skundžiasi, kad ne
turės pinigų maudynių opera- 
vimui ilgesnį laiką. Parkų dis
triktas numatė išlaidų 
milionus, bet valstijos 
turą užtvirtina tik $7 
milionų.

apie $9 
legisla- 
ir pusę

Daršaukia W.P.A 
bininkų Masinį

Mitingą
Illinois Workers Alliance, 

Local No. 25 šaukia visų W. 
P. A. darbininkų masinį mi
tingą. Jis įvyks rytoj, 8 vai. 
vakare Howell House, prie 
1831 South Racine avenue.

Mitingo tikslas yra protes
tuoti prieš pašalpos ir pašal
pos darbų mažinimą.

Vyrus. —- Kaip tai atsitiko, 
kad tavo tairas supliuško?

žmona. — Aš pervažiavau 
per pieno butelį.

—Vyras. —- Negi ir pieno bu
telio ant gatvės nebegali pama
tyti?

Žmona. — Kaip ją pamatysi, 
kad ji buvo vaiko kišenėje.

—Ar tu kada matei tą nuo
stabų numerį: vienu rankos pa
sukimu magikas penkių litų 
banknotą paverčia į nosinę.

—Nieko čia nuostabaus: ma
no žmona viena akimirka dvi
dešimt litų banknotą paverčia į 
skrybėlaitę.

Ponia Trauberienė apsirgo ju
ros liga ir negalėjo išeiti iš ka
jutės.

—Pone kapitone, ar toli mes 
jau nuo kranto?

/

—Apie tūkstantį du 
metrų.

—Kuria kryptim?
—Gilyn.

šimtu

Bet, mamyt, studija buvo 
man penkis centus, tai aš tau gerai iškūrenta ir šilta, — tei- 
pasakysiu tą pat, ką anglių par- sinasi duktė.

Petrukas: “Tėveli, jei duosi

—Ką? Tu abejoji mano drą
sa. Aš pasakysiu atvirai: kart
kartėmis esu dalyvavęs liūtų, 
medžioklėse, jau dvidešimt dvi
kovų esu praleidęs ir ištisas 
naktis kaip lokys esu išknarkęs

R<(.

ję PAIN-EXPE įLEJI^i
....

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su kuliais 

ifisitrynimals.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau- 
dojamas nuo 1867 metų.

NAUDOKITE » ĮĮĮĮ m || ?.•
VAISTUS, kuriuos BU fl IMI I 11 i

PARŪPINO ■ ■■

Eik Lwis‘i^y KeMik, iKT 
LEWIS KREDITU APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų 

SIUTAS

•39.50
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Ir tu leidaisi nuoga piešiamu 
—barasi motina ant dukters.

, i

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

šeštadienio “N” tilpo žinutė 
apie mirtį Lietuvoje. Turėjo 
būti pasakyta, kad mirė p. 
Paugienė, o ne Paupienė.

'Taipgi pereitą savaitę bu
vo paduotas klaidingas adre
sas žinutėj apie staigią Bright- 
on parkiečio Rudaičio mirtį. 
Adresas turėjo būti 4200 So. 
Campbell avė., o ne 4202 So. 
Campbell.

*Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto
kos “mihkštaus maisto”.

W O R U 0 , F A M O U 5 ’ 

L I N I M E N T

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite .

Nida Herb a
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką užsakykite nuo

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

“N”

AUAROUND

CLEANen

iti.riVii.~i

&totck iUcan
An All-around Pašte Soap Cleaner 

•Greitai ir lengvai, išvalys mąlevotą, varni- 
šiuotą ar enameliuotą paviršj. Negadins ran
kų, nepaliks žymių ant politūros, <
Pirkite Iš Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

...- ....... .................................... ......

jMlsen NIDA LABORATORIES,S!
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Stotus 

arti ar toli,
3406 SOUTH
HALSTED ST. WĘSTERN AVĖ. 

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

£'W‘lF p- w
4*

H 'i

Gerieji daigiai
1$

R. and R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY 
įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių (r Body Tai- 
• symas. Karų Malevojimas, 

3572-74 ARCHER ĄVĘNUE
Lafayette 7688-89 ,

H. Q. Reichert, Jr.~J. F. Reuther, Jr.

ierių ir Body Tai-

‘ FU ’ - J

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —

.....................  Tadas Suleas
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.................... V. Stankevičius 
Čigonai ........................ A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandai .............  Banas Pumputis
Du eilėraSčiai ............ J. Kruminas
Kita Amerika ............ E. Voytinsky!
Kova prieš dykumą.......  M. Ilijinas
įdomioji fizika ........ J. I. Petehnan I
Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

^Rūkytojai visada gauna daugiaus g
užganedijimo iš cigaueto pagaminto iš i
tinkamos kombinacijos musų geriau- I
šių namie-augintų tabakų sumaišytų I
su geriausių aromatišku turkišku. | 

Tai dėlto Chesterfiėld tabakai paeina I
iš toli ir arti... aromatiški tabakai iš | 
Artimų Rytų... saulės-istiokinti taba- | 
kai iš musų pačių pietinio krašto. \

Musų pirkėjai užmoka prekę ir gauna i 
geriausius tabakus is pasaulio visų 
svarbiausių rinkų suteikti vyrams ir | 
moterims geriausius daigtus, kuriuos I 
rūkymas gali jiems suteikti... gaivi- 
nantį lengvumų, priimnų skonį ir 
kvapsnį.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

esterfield 1
, balansuotas sumaisymas 

pasaulio puikiausių cigarete tabakų
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dangr’“Naujienų” redaktorius 
nieko panašaus apie Farns- 
Worth byl^ nerašė.

Apie tą bylą “Naujienos” pa- 
stębėjo, kad spaudoję ji būvą 
•minėta' piažai, niękąs į ją ypa- 
/ftago, dėmesio nekreipė ir “Nau- 
jienps” nėrą ąnsipąMnusios su 
jtuą, kas toje bylbje dribsi: 
i ^tąkta budu butų visaį 

bergždžias darbas nagripėlti 
teismo procedūrą, kurt buvo 
joje pavartota.?’

i'nT ii .ii » n'

lygusi balsas rinkiniuose
Demokratiškose šalyse žmo- tas 1920, metų, skaitlinėmis! 

nės renka valdžią o kad jie 
tikria galėtų’ išrinkti tokią val
džią, kokios jie nori; tai yra 
įvesta visuotina rinkimų teisė 
su lygiu balsu visiems pilie
čiams ir su slaptu ir tiesiu bal- 
savitnu.

šita demokratiška rinkimų 
tvarka dar nelabai seniai pra
dėjo veikti net ir pažangiau
siose valstybėse. Daugelyje ša
lių balsavimo teisė iki pasaulio 
karo buvo apribotą tam tikro
mis turto' arba mokslo sąlygo
mis. Sakysime, Anglijoje galė
davo balsuoti tiktai- tie žmo
nės, kurie' turėdavo savo na
mą arba bent mokėdavo tam 
tikrą mokestį, kaipo nuominin
kai; Be' to, nė' vienoje šalyje 
neturėjo balsavimo teisės mo
ters. Vadibartiose “lotyniškose” 
(arba “romaniškose”) šalyse 
moters da ir šiandie negali bal
suoti.

Apie slaptą ir tiesų balSavL 
mą čia netenka kalbėti. Tik la
biausia atsilikusios valstybės « v : z / ; ■ *. * ’ 'f • ’ '

dar nepraktikuoja šitos siste
mos. Sovietų Rusijoje, pav. nuo 
Lenino laikų btivo balsuojama 
rankų kėlimu ir balsuotojai 
riekdavo ne atstovus, bjet tik
tai rinkikus, o šitie rinkikai 
rinkdavo iš savo tarpo kitus 
rinikkus, pastarieji dar kitus 
— iki galų gale būdavo priei
nama Trie išrinkimo atstovų. 
Bet Stalinas tą atžagareivišką 
tvarkų jau panaikino.

Tačiau da ir tose šalyse, kur 
seniai yra įvestas slaptas ir 
tiesus balsavimas ir kur visi 
piliečiai turi teisę dalyvauti rin
kimuose, dažnai nėra balso ly
gybės. šitas demokratiškos rin
kimų sistemos principas pa
prastai būna' apeinamas netei
singu krašto padalinimu į rin
kimų distriktdš; Maži arba4 re
tai apgyventa distriktai renka

i <^dėllW gyventojų- šilai1-
— tokių ^ųdrt piliečio bal

da ugikUy negu.’ balsas kitame 
distrikte.'

Šita, taip sakant, geografiš
ka nelygybė dažniausia daro 
skriaudą miestų ta pramonės 
centrų1 gyyėntdįams. Pramo
ninguose miėsteose gyventojų 
skaičid^ auga dkiiį sparčiau; 
negu sod^iilje, ta jeigu ilgesnį 

Z^rijbs pĮotaj; iš* kurių 
udkry ti< distriktaį. pasise

ka nejlalięiŠti,. tai* sodiečiai; pa
sidaro k&įf ir* prhfiiekiiiibtfą Vi
suomenės dąlls^nltiinųbse: jje 
išsirenka daugiai!' atstovų, ne
gu jiems priklauso pagal1 jų 
balsų' skaičiui &taį paiH iHjrtąis 
valstijoje kdį kurie kongreso 
distriktai turi netoli millbno 
gyventoj ų, o* kiti maukti kaip 
pusantro šimto tūkstančio; bet 
jie visi renka po y ieną atstovą’ 
į kongresą.

šitų nelygybę butų IbiigVa- 
pašalinti, išlyginant ^trįĮfųs 
po kiekvieno gyventojų1 surašy
mo, kuris įvyksta kas dešimti 
metai. Atlikti tai privalo Vals
tijos legislatura. Bet‘ Illinois- 
legislatura to nedaro. Paskuti
nis census (žmonių surašinėji
mas) Jungtinėse Valstijose bu
vo padarytas 1930 m., bet rim 
kimų distriktų padalinimas šio
je valstijoje dar, tebėra’ pąrem-

Ne kartą legislaturai buvo 
įteikiamas sumanymas pertvar
kyti distriktus (dabar vėl įne
šė tokį sumanymą senatorius 
(Ward), bet politikieriai iš toli
mesnių nub‘ Chica’gos vietų tąm 
priešinasi ir sumanymas negau
na daugumos pritarimo.

Bet dėl to paties blogumo 
kenčia ne vien Illinois, o ir ki
tos valstijos. Kai kur sąlygos 
dar daug aršesnės. Bendrai 
.'imant, visoje Amerikoje so- 

’džjąuk gyvėntaja'i turi st'anibįą' 
pibmęnybę, rinllimų’ atžvilgiu; 
palyginti Su miestiečiais. So
džius višUr politiškai slegia 
didmiesčius. Prie to dkr prisi
deda' tas keblumas, kad pagal 
įstatymą atstovai turi būt ren
kami iš tų distriktųj kuriuose 
jie gyvena. Iš atsilikusių so
džiaus distriktų išrinkti kong- 
resmanai, suvažiąvę į WaShing- 
toną, rupįnasi' tiktai “savo paL 
rapijos” interesais. Bendrųjų1 
krašto reikalų jie nesupranta 
ir dažnai nepaiso. Tokiose ap
linkybėse yra lengva paimti vį- 
są galią į savo rankas preziden
tui.

* >

; žodžiu, yra daug kas taisyti
na J demokratinėje Amerikos 
santvarkoje. Ji anaiptol nėra 
ideališka.

į Tai ye; ką “Nąuiiepoe” apie 
itai pasakė. O Bimba rašo, kad 
męs buk kalbėta apie “k’voti^ 
mų”, apie “atviras duris” ir t.t. 

į ICas su juo dsrosiY Ar jisai 
nemoka skaitytį ar bandę są
moningai savo skaityta jus 'ap
gauti ?

Į

TAI KOBėL gi neatsako?
i
■i “Darbininkai

” ir t.t.

sako;- kad

Apžvalga
SUAREŠTAVO TRIS LIETU

VIUS FRANCUZIJOJE

prastai būna' apeinamas rtėtei- 
singu krašto padalinimu į rin
kimų distrilitek Maži arba re
tai apgyventi distriktai renka 
tiek pflįS atstovų;- kiele distrik- 
tai su dideliais gyventojų ^ar
čiais — tokiu budo piliečio bal
sas viėnartie distfiUtę sveria 
daugiau, negu balsas kitame 
distrikte.

laiką terifo’ 
yra ®

Franci jos policija suėmė bu- 
jrį> amerikiečių, kurie bandė pe- 
įreiti sieną ir keliauti Ispanijon 
padėtį* vyriausybininkams ka
rianti prieš fašištąiš. “Am. Lie- 
ituvis- ’ rašo, kad5 tarpe suimtų
jų esą trys lietuviai’ iš* Worces- 
ter, Masą.: Antabas J^kisųrka, 
,22 me tų amžiaus; Juozas Saka^ 
pauškas, žk' meta; ta Jbliūs 
■Bąųblįrs; 36 metų; Minėta?3 
kaitraštiš sako:

“LietiiViaį iš> amato’ yra: 
Mazurka baigęs aukštesnę 
mokyklą ir paskutiniu laiku 
dirbo, tytakvvtae Speųąąy kom
panijoj; šnkaiaųkįią^ dirbą 
batų išdirbyst^jt ii** Bąta>lta 
dirbo; Areadė Mąiieąbįe gąW 
žibą išdbtaystėji ta yra tatną- 
vęą SiiV. Valstijų^ kariitdme- 
n^;”! " \ ‘į'’' '’' :

! Iš Nėw Yorko jie iškeliavo 
Įkųyą žfe U; Jie iAlrėjU; ^kųmen- 
’tusi- kaupta

1 H-/

j Savo špaitoje “Laisvėje” An- 
Binįbab prikaišioja “Nau- 

jjidiių” redakfofiui tokį dalyką: 
1 “L.jisį1 prisimygęs teigia, kad 

įa^bXwbrtH; Nubaustas už 
šnipinčji.mą Japonijos naudai 
nebuvėš kvočiamai slaptai! 
Viskas ėję prie ąvvirU: durų. 
Tik vas; 26 dl ptartiU' sykiu 
per teismą jis prisipažinęs 
prie kaltės.

“Bėti; tai nonsensas” — sa
ko Bimba — “nuo pradžios 
iki galo...”
Tikra' tiesa; kad tai “nonsen

sas niib pradžios iki galo”, ka-

.i’i-Ą-v4' * '' •- ..■'•"m: ’ J:

Didysis Spaudės 
Balius Lietuvoje

■ II—l ■ n , m     . , , . .

(MusU specialaus koresiiondento Lietuvoje)

paliekate Suomiją ąnapus ir to- 
■įįąu vedą te liniją net įki šiau- 
res jurų. Toliau siekiate Azijbsr 
apimate Visą Sibirą ir per Bal- 
jk’artųš* vęl: atsiduriątfe apenynų* 
ptiąiąsąįyje; ii* viąur šiartie že
mės pijote gaUte drąsiai dainuo- 
ti šitą naujųvišką spaudos tan- 

į«9, iv ąs VW jo zt^žius visi 
^supras* ir visiems jie buš pPa- 
įsirtiiiąi', nes čia visą spauda tu- 
^ri Vėiit pąridįšiųš varižtiįs,

■■i'

/f ’ mat, jię persišaldo..

klausimas, kurį pastatė “Nauj 
j ienos”, esąs taip lengvas, kad1 
reikią stebėtis, kaip “Naujie
nos” jį' statančios.

1 Tas klausimą^ buvo toks 
(priimsimą suformula
vimą)’:

- “Jei- Katalikų Bažnyčia1 yra 
grynai dvasinė’ organizacija 
ta ekonomįškas politįškas 
bęt kokios4 šalies sutvarky
mas jai- nerupi) trtį kodėl? po
piežius skelbia kryžiaus ka-

I rą prieš koniupizmą?’.’' 
' Ką gi šv. Juozapo Sąjungos 
organąs į šitą “lengvą kląuši- 
mą” atsako? 6 gi ve ką:

“Popiežiuš skelbia koriių- 
nizmui karą kaip tik • d^lto, 
kad komunizmas nėra eką- 
nominė sistemą, bet grynai 
prieštikybinė orgąnižaęija» 
Tvarkytį ękor.ortiiją’ tai? w 
priedanga, kovoti gi prieš tL 
kejinią tai jau tikrasai ko
munizmo’ tikslas. Taigi kovą 
su komunizmu tai papriąs* 
čiausia religinė savisauga;” 
Kam čia juoktis krėsti? Juk 

visi žino, kad koiįiunistąi Rusi
joje atėmė iš' 
ninku bankus 
krautuves ir net 
zavo” smulkiųjų 
mę. Tai kaipgi j 
kad ekonominė 
“tik priedanga”?

suformula-

są sntvąrKy- 
tai kodėl? Bb-

organizacija*
.•.? ■ s

i (Tąsa)-
Ne (tokie jau geri, kaip dai

noje dainuojaipe, bęt juk dąi- 
noje yiatio^ęt grąžiąu, negu gy
venime. Iš dainos žodžių neiš- 
įbrauksį.

Berods čia ne liaudies dąiną, 
tąi eilės, kurių autorius čia pa‘t; 
spaudos baliųją sukiųejųsi, bėįt’ 
eil^,- kųriąą tfauįg šų didė
liųsaį;o. jvk ___ _____ _____
eiiSs, kurios spauSbje neturėjb’^a suprantama,
ląim^ pųsiępdyti, beĮ joą dAbai4 ' -< - .
salsoiįųųų. ik- nęt ųiąm^ b^liųįę iš 
scenbs, kad ir ne visūomenėį- 
.buvo dąinųojamoų. Pereitų mą- 
^ų spąųdjO^ Uąliųi- pašytus, o tik 
•s^nį^ j,ųs pasalcyfoš/ tai yr^ 
į^ę^iųjų^e’ buliuje (trijų ar- 
;tiųtų sęįenojį pądąinuoįos.

pa^inųotos linksniai; > smagiai, 
gražiai ir vyriausias špaudoš 
šefas jas girdėjo ir šaipėsi... 

į Tokių kryžių' kvyžią^ nų^loti 
įsųąųdbs keliat Ne tik Lietuvo
je taip' yrą. Jeį jus žvil^telsit 
jįi Europos žemėlapį, tai pčade- 
bįint Apęųynųj' pųsjąsąliu galite 
įdrąsink vesti liniją pro Vįėnnų, 
l’palibkiaht įyeieąviįų ahkpiigi to- 
įlihu einant Reino; upės slėųiu,' 
įsukant Vokietijos šiaurėj sie- 
piią iki pat Baltijos juros * if čia 

i 3

daugeliu aitveju politiniai' min- 
jčįąi, sunkų prasiveržti.
j. Tik šiamė ž^męš plote turite 
^ėkosioVa^ą Laipų išiiiitį, kur. 
įspaudė tokią- pat laisve naudb- 
jjasi, kaip'Rraricužijoje, Skandi1- 
navijdS’: vaištįybčše ir kitur. 
•Tik čia- spauda neserga savotiš
ka sava’ slogą;
•< Slogą jau tokrą' bgar knrife 
visi pažįsta, bet niekas nuo jos 
pirm įkilto' ųegalt pasigydyti1, ir 
kuri pareina nuo kitų kulio dą- 
'įlių nusišaldymb: Tai' rib dėl to 
isldgn ųžidUių^k) kac^ ųosiš su
šalo. 'Nė dėl to ta'mė žemės 
įSkliąų$e įgyVenditita dėnzura, 
(kad spauda nėbutų* tam tikroje 
ąukštdmoje, bet dėl to, kąd 
valdomieji organai negaluoja,

Piidhadiėnfe, 
■i . .......1'^-1 ..... ....... ........................................—-..........—.i—■ .

apie spaudos balių parašyti i 
jo'proga šiaip keletą žodžių tai 
ti.

P. S. — šia pfogar vieną-di 
lykėlį negaliu (tįylbrtiis apęit 

4 V ienas mano 'bičiulių pereita: 
metais net iš folinio Urugvajau 
man atsiuntė “Naujos Bangos 
iškarpą, kurioje bu'vo pernyki 
tis Lįetuvęs spaudos balius a] 
pašytas įr »tasai aprašymas bi 
vo mąno paties ir iš “NąUji 
Jniį” peęsisPąudintas! Žinom 
įtąsai mano bičiulis ir žinoi 
bežinojo, kad tai mano bui 
įrašyta, čia tariu jam vieš 
ja'M’l ‘

Bent iš jo patyriau, kad* m 
®įęį rašinys pasiekė adresatą’ 
net juo buvo pasinaudota drai 
gingų “Naujosios Bangos” r 
daktarių. Bičiuli, tolimam Uri 
gva'juje gyvenąs, o dabar ja 
nežiųau kur dingai; Nepyk, j 
anuomet į laišką neatsakiau. 
turėjau1 tai padaryti; juk šita 
džiaugsmingai ir saulėtai riiai 
nuteigei' tą’ iškarpą prisiuhtęc 

i Esi gudrus ir suprast rnkh 
dėlko* i' laišką niėko neatsakih 
Busi dar gudresnis, jei* šiuos ž 
džius skaitysi ir man nieko n 
atsakysi ! Bukie sveikas. Tikiu*

žipoma',:. butų ląbai'įpaikaįipą- 
nyti, kad ir tenai, kur/n^ra 
ištaki^ spaudos1 Varžtų^ spauda 
,yra laisva.- Jei čia ji veik pęif- 

’derii turi tarnauti- gyvenimo vai
ruotojams, tai- kitur ji ištiki- 

rmai tarnauja Stambiam kapita
lai' Ir čia spatidos; laisvė yra 
tik sąlyginis suprafiniafe.

, Lept tokia (įąugųmoje yrą 
;įperię(linė, kasdięnįnė spauda.
j 0, Lietuvos spaudai tikrai 

t »’kryžių keliais vis# sa*vą gyveni
mą yra ęjusi. jįi nęt ‘nelegaliai 
atsirado ir tik stiprios kovos 
keliu galėjo laisvai pasirodytų 
nors stipriai rusų cenzorių pri
žiūrima. I)idži,bjo karo metu ją 
vokiečiai globojo, vėliau savi 
prižiūrėjo ir tik laikotarpiais 
tąnr tikrus pragiedrulius; turėjo.

? Tikrai ne daug kur tokįų sun
kių kėlių turėjo, spauda, kokiąis 

(tenka ir feko jai Ėįetųvoje eiti!
Tik štai, tenai pas jus USA 

dietiiviU: spauda1 šitų1 slinkių ke
lių nėta pažimisi. Tai* galiinas 
•daiktas, kad daug kais iŠ jUsų 
tettaitysta ką čia rašati ir pečius' 
traukysite ir spaudos tango' 
(žędžjų tikros prasmės; nesupra
site. Betgi, dedu vijties, kad 
jums Lietuvos gyvenimas nėra šiuos žodžius skaitysi, 
ąvetimas, ir kad norite jį ! 
.pažinti, todėl- radąu reikalo ir

—Vistagpai 
(Pabaiga)'

av-

saien

•privatinių Savi- 
dirbtuves ir 
“sukolektyvi- 
ukininkų že- 

ąlima sakyti, 
-varka jiems

Privatinę- rtųosavybę Ru.šijbą 
komunistai bųVO yisai panaiki
nę ir uždraudę, Retį Religija ta
nai niekuomet' nebuVO uždraus
ta. įį? ir šiąndie Rusijoje yra’ 
daugybė bažnyčių, kuriose žmo
nės mėldžiasi, 9 per d^džiasias 
šventes toą bažpyčiosį btaia ku
pinos. ApškaičiuOjąma’; kad, Ru
sijoje dar tebėta' 5O;OO0! pravo
slavų kunigų,' nekalbant apie 
kitų tikybų dvasiški ją.

Todėl aišku, kad kovą su ti
kėjimų nėra svarbiausias ko
muniste'tikslas. JPąi 
laikų Rusijos: valdžia? sųgrąžL 
no dvąsįškijąi bąlsavįmo teisę 
ir naujojoje pa
skelbė tikėjimą M 
budu tikybos žmoni 
sijoje jaii* įlėrą sis

O, bęįgį kaip tW 
žius 1 
prieš kbmuiilstus !

Kodėl?*

’aštaruoju- gi’ 
džia; sųgrąžL 
Įsavimo teisę 
itubijoje’ pa- 
fevę. Tokių? 
ių teisės liu- 
;UHnąnidš;

.. . . .. dųbar1 PbPie-
skelbia “kryžiaus karą”

I šitą klausimą ”Darb.” atsa' 
kymo nedavė:

T

Uisvą

KAUNAS- — ĘaW9 
ties viršininkas, pagal medici
nos' įstatų tarti tiktus nubsta1-' 
tus, šiomis dienomjis davė lais
vamanių etinės kultūros dr-jos 
centro valdybai leidimą steigti 
Raudondvario Vals 
vk., nekonfėšines 1 
. šiUm rcikaM

Įriedu, ^0' .. .
•gyti' vittaug! reikalų nunjSfeijiš 

‘ S*- * i' j *’ Y 1 ■ ’draugijai leido

:č., Romuvos 
kapines.

' (IŽkirpkit šias eiles .r pasidėkit atminimui: Ilgainiui sudarysit 
, vryvi 0I11U rinkinį)' ■ 'r’. .

Uola.
, į; . . _ . : . ,

Ąugštai, kur pukų-dėbeselių? nakvyiie, 
Aušros spinduliai' pirmutiniai kur publa, 
Iškeli,' įkiirdžiUš tėti savo sėdynę, 
Paniurusią galvą paniurusi' uola; 
Toli apačioj gyvata* riėrithaVd' m f: V 
Tarp krūmų įdūko kažiųkokios riaušes, 
Miškai įsirustinę šiaušes, 
Kažinkur dvasia nusigandus dejavo.... 
Ir širdįs drebėjo, ir maldos girdėjos, 
Kai gedulą dieną sugrudę verkėjos... 
Gi uola rami. Pakili, kai Praamžius 
Kurs jos nebetoli mėlynėse sklando. 
Ji žiurif* daboja iš amžių i amžius?* 
Ir širdį'ąp^aU^iiik, *ąeątli^’ą gaudo?: 

O bėga garsai iŠ slėnių geltonųjų, 
Q kyla pplospi švėlriučiai ir rustus... 
l!r. sprūsti ^vienių, kai gaidų gailiųjų, 
Ką perveHą' jausmą, išlėkusių skųstųs, 
Išskridusių verktų, kad širdį jiems gniaužo,—< 
Ir plasta pulkai nematuotai skaitlingi, 
Lyg*' godus ereliai galingi— 
Tenai- apačioj jie ir milžinus laužo— 
Ir ųžnią pakėlė, ir gužą lyg karo 
Balulį ’lyg kad atbalsiai einančio maro.., 
Ir plaukia priplaukia garsų milijUbąi!'. .
Atgaudžia ir linksmos ir liudribš ąą(dUds, 
žavėjantįs, meldžiantjs, džiaugiantis tonai, 
Ir laimė ir bėda žemaitėš-žiiięnijdš..?

m. 7 ■ ’■*;-j 1 
Danguj liiėiyhųpją giedra1 begalinė. 
Erčių^pr^emoi tiek išlygus rjatiiybė, 
Lyg tukstaūčiuds SYdhtnkm.iij kylio m aidi n ib- 
Griaudi vijaridą;... lV lig juostai skaistybėj’ 
Dangaus- išsikalusi Uolą behiuto— 
šventynėj? šii1 kuiiU; švęhtoji^- , 
Didžiam' rairil>Črtąniy£: siąia' ramioji, 
Ji1 dvasios ‘ aklių VJšafegėmtežiuro.'... 1 
Subėgo ždhiybiiįi garsai skaitlingieji, 
Didieji riiaŽiėjL rUstieji šVėįnkjL 
Subėga šuplatlkią* £ uolos krutinę. 
Pįlųi geidmiii*^gąį krūtinėj dbr siaučia; 
Gal” draskos,'da kėlią gal' karė ugninę... 
Gi uola ~ ąy lipia' didžioji pajaučia?—

Kokie dbbėsiąi! Kas dą rąstus galiūnai! 
Juoduoliai* ciklopą!, žalčiai pragariniai; 
Be, forrrM istisė 1 kažinkokię klinai...
Klaikybe — stiėBai atsistoję ugniniai;. 
Dundendį garuoja — o baitri6!~kairi Ūkia... 
UU\. ari dVašiė čiaLk^I^blė? V ’ 
Aal... iri gatšąš čia' vietoj: praptibl&.. 
Ir Plyšo jūodžiaufeibs galybės pėdukę!- 
Žaibijų tinklais*priišibjbyė rUsbinaL 
Pabiro kaladėiiis* petkuhiį-perkuhai!' 
Velnių įią’gąA inilljoriap sužvitikč;
Kardai šėtUrškėjėl^ o' Uėpšiidš jų' š*/aisteš, 
Kai žvaigžde^ ,pef tirštumas orb'1 dbrVingb!... 
Iri tol d^- aplinkui tik riklią pašvaistės...

Ir kalnuose jąiįtėš blogai ąteitikąiąm

Laiškas iš Lietuvo;
i

Ispanija ii- Lietuvos žmones. — Kokių knygų p: 
geidauja? — “Naujienose” išspausdirtt; 
prof. Mykolo Biržiškos laiškaš’ Kaune suk< 

• lė tiktų sensacijų.
Nbrs Ispaniją labai toli nuo 

Į Liėtavosį bet' atrodo tarytum 
t ji čia pat po šonu. Jos ka

ras Sekamas su didžiausiu 
sųtatatamta Baškutipių dienų 
Vyriausybiriinkų ląimėji’n)ai 
Kartrtp darbo žnioųių tarpe 
sufcelė' tikrai' ne^irbtiną 
džiaugsmą. Visi džiaugiasi, 
lyg tai butų jų asmeninis lai
mėj imąs. Dalinai juk taip ir 
yra. Nugalėjus Ispanijoje re
akciją, neišvengiamai daug 
kur Europos valstybių gyveni
me, kame siaučia reakcija, 
prasidės prošvaistė.

Tai jaučia ir Lietuvos dar- ly11,

Kaune dienos sensacija, t 
profesoriaus Mykolo Birži 
kos tilpęs Naujienose laišką 

; Vis dėlto Kaūlie yra k 
gauna Naujieilas ir šita žin 
apie tilpUsį profesoriaus M 
kolo Biržiškos laišką gr< 
pfaplito.

Štai šilo Ibiško autorius n 
ra dar ta Naujienų riuiner 
niątęš if' staiučš* Litaniosc 1 
sai laiškas yra tilpęs, o vi 
nok jali žino, kad tokio laišl 
butą. Suprantama, dėsiu p 
stangas, l<ad tą laišką pasks 

Koks jis lenais nebūt 
jei profesorių i Mykol

Biržiškai jau teko kreiptis n 
’į* talirrios Amerikos spaudą, 1 
•V1Š dėlto smalsu1 pašėlusi 
pagauna*.

Tai, kaip rtiutote, jUsiį lai 
rastis netikėtai* Kaune suda 
sensaciją. Apie tą laiši 
daug kalba. Labai įdomu, 
Lietuvos spauda neturės pr 
gos tuo Reikalu pasisakyti s 

’ba nors kaip, ką iš to laišl 
pacituoti.

Jūsų Keistas.

Skelbimai JSl^iJiėftoŠė £

yra naudingos.

n r-

Išlyginsi^ yįfek^ Oį Whfeš' kląšthig9s..\ ' 
Kai paukštis, pabūgus dvasia nerimauja, 
Kai die^iš 'priMkUudė1 siela:.. 
Skaistyb^ 'jai'iiūmirė- “ 
Kažinkur' k<žirikabi ją Vėįros beraŲja:.. 
Sudegintas' sŪbmkS.ta' l^ėintįp^ 
Galybes šuliį; diėvuleuįp balVOntį!,: 
O juoda ajilmkui... gal’ niekio rięlikb...
Gaį perverta’ žemė... Gal* ugnjs patvino...— 
Gi Uola?... O uola! tave kas ištiko?
Ar audrOą^tau šventą ramybę gadino?!... 

Tik švyst'!-.-p^ Gal čia aitvarų vilkste praskrido... 
Ir kas čia ? !; O mėlina... mėlina matos...
O tenrgi lig pačiai net saulei jbrido 
Plieninė švįėšybe!... prie saulei ji statos 
Ir saulei jį* Jygi, ji saulės sesutė, 
Giedrybėje/ žėri, sidabruos prapuola— 
Tai Uola!- tai uola!, tai uola!— 
Ji ryno,;—o kojas jos laižo da ugnjs... 
Ji niuro—o ten da chaosas bedugnis... 
O uola galybė! O uola šventoji! • 
Q,upJą! žaibai gi tau trenkė krūtinėn! 
TeriaP-gl jie degė... žaizdas gal nešioji... 
Bet stovi-rami, išsikėlus visa begalinėm..

Kal^dij1 KaūkS

įbo žmonės.
Štai Lietuvos radio klausy

tojai jau pradėjo iš provinci
jos net uždavinėti radio va
dovybei . dėlko ji nepranešanti 
apie Ispanijos vyriausybės ka
riuomenės laimėjimus, o jei 
ir praneša, tai dėlto taip 
šykščiai. Radio vadovybė tei
sinosi, kad ji praneša tai, ką 
gauna, o gauna iš oficialių 
pitos šaltinių.
į Lietuvos Žinios, kurios ga- 
jilą! plačiai pradėjo rašyti apie 
jvyi$ausybininkų pasisekimus 
įiėa^ėjb.tiilai daro tiražų. Jų 
įskaityta jų skaičius žymiai au- 
>gįi;' Tai tokia Lietuvos skai- 
įtytbjb nuotaika.
j Eį^tUvųje išeina dabar gana 
įda.iig knygų ir įdomu, kad tos 
įkųyįb^ kurios vienaip ar ki- 
įtai^' jodina visuomeninius 
jljtląUši*ųy.ą bent kiek radika- 
(l^jįėjų ilsioje, taip pat turi 
■gąr^ pų^ikekimų.
į šįt'aFųę taip seniai išėjo pro- 
įfešdritiUk J. J. Blažio knyga* 
i— Tolerancija, kaip kultūros 
Mi)0ijUas. šioje knygoje la- 
bdif nuodugniai ir visiems su
prantamai — nagrinėjama kas 
,'tąi yra tolerancija ir, žinoma, 
|tąsai klausimas moksliškai ri
šamas toli gražu nepalankioje 
formoje šių (dienų visuomeni
nės minties monopolistams, ir 
knyga turi tikrų pasisekimų. 
Seniau šito nebūdavo.

Tai vis tie simptomai, ku
rie rodo, kuriuo keliu vysto
si Lietuvos visuomeninė min
tis. Tai tikrai džiugus reiš
kiniai.

Taip pat grožinė literatūra, 
kuri tik paliečia visuomenės 
opesnius klausimus, turi gerų 
pasisekimų ir suranda tikrąjį 
jos skaitytojų. šitas knygos 
pasisekimas vis skatina knygų 
leidėjus leisti naujas knygas, 
todėl rinkoje vis nąuji vei
kalai; pasirodo.

Didelis Gaisras 
Telšiuose

Sudegė miesto’ savivaldybė i 
i apylinkes teismas

L’ KOVO 23 d. apie 3 vai. ry 
'Kęstučio'gatvėje, V. Auguste 
tiėnės muminiame name ki 
gaisras: Bėgti pradėjo viršui 
niahlė’ aukšte, kaip spėjam 

’iš suskiiiisio pečiaus. Tame n 
me buvo Telšių miesto sax 
valdybė, Apylinkės teismą 
sveikatos centras ib gyver 
siuvėjas Andriejauskas. Gai 
rui prasidėjus buvo skambu 
ta savivaldybės ugniagesiam 
bet kaž kodėl ugniagesiai ti 
po gero pusvalandžio teatvyh 
į gaisro Vietą. Dėl vėlaus a 
vykimo ir dėl vandens stbkO: 
gaisras* vis plėtėsi, apimdama 
Visas viršutines medines di 
iis.

Stogui sugriuvus ir lubom 
•pradegus, ugnis įsiveržė į’ ki( 
hb pusėje esančius kambariu 
r į teismo1 posėdžių salę. Gj 

veiitojkms * padedant, iš nafn 
visi daiktai išnešti;* tik lu 
boms įlūžuš, nesuspėtą išnešt 
dalį teismo' bylų, kurios sude 
gė. Gaisro gesinimas Užsitęs

10, valandų. Namo belik 
stėnos;

•per 
tik



Pfrinadfeiiia,batam 1% 1937 
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■VR* Pernai turejfr- sUHlfitf 
pakelti GootNear koropįiufci

SKULPTORIUS RIMŠA DAŽNAI PRI81ME 
NA PtnSBURGlUEilUS Iii JAU YRA 

PASIILGĘS LIETUVOS

Iš Laidotuvių) Sug 
, žo E. K. Šiurmai 

tiene
Buvd išvykite j Scranton, Pa,

“Netrukus bus ‘Goodby, America’ ”
PoŠiomis dienomis buvo gautas pabūti gal- trejetą savaičių, 

laiškas' nbo skulptoriaus Petro tam dar kokiam laikui gryšiu 
Rimšos iŠ: Boston, Mass. Ger- į Waterburin. Ir taip, ateis birže- 
biamas skulptorius rašo, kad Jio pradžia.
jis dažnai1 prisimėnąs gerus Fit-

CARNEGIE, Pa. 
jdįeąomis g!rįžo iš 
Pa., Pittsburgho 
bendradarbe E. K.

Mano parodų pasisekimai 
tkburgho* žmones, ridrą; pasak kiekvienoje vietoje būną vis są- 
p. Rimšos, jis Amerikoje visai votiški. Bostoną aprašymus gą- 
nesutikęs blogų žmonių. Trųm- ’vau ištisais puslapiais ir su dau- 
pai sakaųt, gęrb. skulptoriui A- geliu- iliuštračijų • • < V ‘ • • • 1 • ‘ "1 f f . 1 . • Y • I ■ 4 1 1merikos lietuviai visi gėri buvo 
ir su visais jis gerai sugyvena.

Nuo savęs turiu pasakyti, kad 
Pittsburgho lietuviai ir dažnai 
prisimena netik Rimšos paro
dos kurinius,* bet ir apie patį 
skulptorių, vis iš gerosios pu
sės.

P. Rimša’ savo laiške padaro 
trumpą peržvalgą savo kurinių 
parodos maršruto po įvairias 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Todėl čionai paduodame jo 
tekstą ištisai:

Boston, Mass.
bal. 5.

į. Wątėrbuty 
daug skysčiau, bet beveik kas
dien po nedaug. Bet parodos1 ap
žvalgos, tai’ čia; galima sakyti,1 
ir nebiiVo: J’ub1 mažesnis1 mies
tas, tuo ląnkytojų turėjau dau1- 
giau. Išsiilgau namų' ir jau dir
bti noriu ką’ kita. Rarts nuo' 
karto čia nbklijubju kokį por- 
trėtuką.

Kaip ten atrodo anbs nub- 
traUkos padarytos iš musų ke- 
lionėš pb Pittsburgho apylin
kes? Tas mėitėliš didysis bus 
jaui manau paskerstas. Bet fo
tografija? Gal* bukit toks getas 
man', po kopiją Jų atsiųsti* Bu
siu labai dėkingas.

Labų diėnų gerbiamąja! jūsų 
poniai ir' visai* šeimynai.

—Petras Rimša.
252 Broadwayą
So. Boston, $Iasš.
P. Rimšai viešiH't’ Pittsburghe 

teko su juo aplankyti anglių- 
kasyklas ir tam tikrus pavyz
dingus- ukius.

Todėl p. Rimša savo laiške ir

Mr. S. Bakanas,
2404 Charles St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Malonus Tamsta:
Išvažiavęs iš Pittsburgho daž

nai vis prisimenu ten gerus 
žmones, ir maloniai praleistus 
su- jais laikus. Nors tikrai sa
kant, aš Amerikoje blogų žmo
nių ir nesutikau.

Pittsburghą palikęs, parodas
turėjau New Xorkč, Bostone ir prisimena apie tas nuotraukas’ 
Waterimry. Birželio pradžioje
dar turėsiu Wįlkėą, (Bą*rre, ir, traukų bdyb įi‘ pavysiąs 750 
good by America I svarų meitėlio, kuris buvo* lai-

Bostonan gryžau baigti ne- mojęs Allęgheny Čounties Ūkio 
kuriuos, laike buv. mano paro- parodos pirmą dovaną.
dbs pradėtus darbelius. Čia teks I —*S. Bakanas.

anglių kasyklų, ūkių; Tarp nuo-

svarų meitėlio, kuris buvo* lai-

Senutė iš Lietuvos 
sako, kad ten var

gsta ūkininkai
Atvyko iš Kauno per 11 dienų; 

yra L. Kairio motina

McKEES ROCKS, PĄ. — Ba
landžio 4 d. Leono Kairio na
muose, 1147 Wayne Avė., teko 
sutikti viešnią iš Lietuvos, t. y. 
šeimininko motiną, Leonorą 
Kairienę. Apleidus Liętuvą ko
vo 1 d., kovo 11 d. jau buvo 
McKees Rocke savo sūnaus na
muose. Reiškia, padarė tą toli
mą kelionę tik per 11 dienų. 
Viešnia paeina iš Girelės kaimo, 
Kavarsko1 valsčiaus; Ukmergės 
apskriti ir yra apie 60 mėtų 
amžiaus.

Gęrb. Kairienė papasakojo, 
kad nors kelionė gerai sekėsi, 
bet važiuojant per Atlantiko 
vandenyną vis tiek prisėjo biski 
pasirgti. Buvo įdomu klausytis 
senukės pasakojimų apie’dabar
tinę Lietuvos kaimiečių pdėti.

šioji; senukė, pasakodama a- 
pie‘ Lietuvos padėtį, žinoma, 
nesivaduoja jokia- politika, bet 
pasakoja apie tai, kaip ištikrų- 
jų yra. Išrodo, kad Lietuvos 
kaimiečių nėra tokia gera pa
dėtis, kaip mums, ką dyra tekę 
girdeli nuo patęatuOtų Smeto
nos patriotų. Didžiailšias ūki
ninkų vargas tame, kad ką rei
kia pirkti, tai viskas labai bran
gu, o produktus priseina ati
duoti už pusdykį. Mokesčiai ir 
yra labai* didėli, tad ne vienas 
ūkininkas ir gyvenimą prarart- 
dk dėl neišgalėjimo sumokėti 
mokesčius valdžiai.

Paklausus p. Kairienės, kaip 
jai patinka Amerika, ji sako,

— šiomįs
Scrantpriį 

‘Naujienų?’ 
šiurmaitiė-

,nė, kuri’ buvo išvykus daly
vauti laidotuvėse savo giminai
čio.
• ** . •. , , 1

Apie’ keliones įspūdžius iV 
apie Sęrantono lietuvius tur- 
filit parašys pati gerb, Šiuč- 
niaitięnė, neš sakosi kad “pa
silsėjus, reiks griebtis už dart- 
¥o’V •; • r f 
‘ Reikia pasakyti, kad drg. 
šiurmaitienė nebijo jokio dar
bo įV mažai kada pavargsta.

lieMus footballo
1 lošėjus

i-1 Lietuvių Radio Va
landos Vakaras

Pavyko*
' ■— . ■■

Atsilankė daug publikos; su
vaidinta du veikaliukai

i ——- ■■
SOHO PITTSBURGH, Pa.—

I

Balandžio 4 d. Lietuvių Mok
slo Draugystes svetainėje Lie
tuviu Radio valandos vedėjų 
pastangomis’ buvo surengtais 
vakaras. -PaŠtatytą pora vęika- 
litikų;: “čigonės Burtai” ir 
“Telšių PliimpiŠ su’ Raseinių 
Magde”.

Lošėjai, savo roles gana ge
rai atliko, publikos buvo pil- 
inutė Lietuyių Mojkslo Draugy
stės svetainė.,,

K
šis vakaras dar kartą paro

dė, kad1 Uetuvių Radio paren
gimai* turi geriaušįo pasiseki
mo ir Pittsburgho. ir apielinkėš 
lietuviai nuoširdžiai remia tuoš 
parengimus.

SLA. 195 Kp. Ren 
giasi Prie Pirate 

Savo Baliaus

"TT.'~------ ----- --------- --- -----

d‘arni’ėR^&irtet

AKRON, OHIO: 
I 
nįa užpįųdb VidbVmįeštj; Taį 

tracijla; kokioš' musų riii^taą’ 
-V« 5 . Z • . K- ; •

, ....................................... ..I
Leitenantas Tom Iiynett, kuris 

soptyųįblilįą’ mčtų; paręl&kč; jog

Wbdmis,vkUfiąs ’jie vartojo per-: 
n ai streiko mėtų. Minia juos 
itikrai* trihkšihingfai t?

Buvo paruoštas viėiW labai 
ku4

įjfš. Yęžiiną “devynąą vyrų * iį* 
^ąmšpą....

žžhbma; ir į# jbltių 
pądiSkMiinhį' viki’ lerigVaL sup&l 
to, ’ ką' taš'' Vėžim'aš vafcšdubjal 
Organizuoti darbininkai tdkiųe 

ębudu vi^ąį aiškiai pąrąfške 
j vo ^ępa^tenkihįpą “devyniąlsj

£ąrie ką^ kUr|uę^ 
iį^ento IjĮopaėveJtp 
sumanymus7 pavertę- niekais.

-A^dlhętteC & t?

ąpėpęįličitį1 tuos ųhijbš veikėjus? 
Ruri^' feibią* Le\vis’ą jp; pąsimo- 
jime kiek galima didesnį darbi- 
ninkų skaičių įtraukti j; uniją. 

:j sąį$ Jtef ątfeįk atr 
siskaitymo. Jei Federacija1 ir to_ 

!ltaų' ląiliįteįk tpįhbs pž$ įaktį-

AKRON, OJĄO. — Bailiai 
džib 4’ d. milžiniška' žmonių' mk 
nia užpįųdb vidUVhjieštj; Taį 
buvo tokia darbininkų demons
tracija, kokibš' nlUšų riliėštas 
dar niekuomet nebuvo matęs. 
LęįtęnantąB įpųi liynfett,- kutiš’ 
prižįu.tr ttąfįką' per paBkųtįniUs 
sep.tyttibįįką’ pąi^įš^į 

minios ' yi^ųhpiieėtyjė- 
jis dar niekuomet nebuvo ma- 
t^į

Apie 2- vai: Pd piėtų; jau Vi*, 
soš; gatvės miešto ceijtrČ buvo i 

ir demonstracija, kuri specia- 
liškai buvo kreipiama į FirestO- 
nė' iV
savo rušibs dkrbįnįpk^ vienių1- 
g^nįo’ dėnionstraVinias. Vadinu
si, šio miesto organizuoti dar
bininkai1 nėdvejpdanii pksisakė,- 
kad1 jie' 'Visais galimai’š budUte 
remš Firestone’ kompanijos 
streikininkus.

Taip, kalbėtojai pareiškė, jog 
organizuoti darbininkai žiūrės, 
;kad Fii’eŠfdtfė kOmpaiiijdŠ dirb
tuve butų uždaryta; kol ji nę- 

įpripa'žins ųnijoą.
į Dernonštraęija buvo tikrai, į- 
įdomE lur but‘, dalyvavo visos 
įtini jos, kokios tik x yra šiame 
mieste. Dalyvavo jos su įvai
riausiomis vėliavomis ir iškabo
mis. Tose iškabose mirguliavo 
visokie Šukiai. Pavyzdžiui, mar- 
šuojančios moterys nešė iškabą 
su užrašu, kądj labdarybė prasi
deda namįę. Tod,ęl, esą, darbi
ninkų šeimose turį bųti skiepi
jama ir sąmoninama- linijos 
reikšmė. . ,

Reikią pasakyti, kad streikui 
čia vadovauja Lewįšro organi
zacija, kurios atstovai tikrai su 
dideliu entuziazmu buvo sutikti. 
Ypač karštai minia pasitiko kal
bėtoją Grillo, kuris, taip sa- ' * K • ) ’ 4
.karit, užvažiąvo ir Amerikos 
darbo Federacijos vadovybei;.

, šiuo metu, pareiškė Grillo, 
Amerikos Darbo* Fedęrącija lai
kosi nuošalyje nuo darbininkų 
jkovų. Maža tų: kai. kuriais at
vejais ji dagį trukdo darbinin
kams organizuotis. Ji- drįšta- su-'

nugara.

b-

AS CLOTHES,

TIMS MOHEY
wm ■ ’

! S.S. PITTSBURGHj, PA.—BaL 
landžio 7 dieną Lietuvių Bal
suotojų Lyga buvo surengus 
bankietą Lietuvių Piliečių sve
tainėje, pagerbimui Pittsburgho 
Universiteto lietuvių’ studentų 
footbaio lošėjų, ir dalyvavusių 
Californijoj garsiąjam “Rose 
Bbwl” lošime.
: Publikos buvo susirinkę apie 
100. Didžiausią dalį šioš nelai
kai skaitlingos publikos sudarė 
Northsaidiškiai. O Soųthsidcs 
lietuvių šiame parengime visai 
mažai tesimatė.

Svečiams ir :viešnioms suse* 
dus prie stalų; kiek pasidrūti
nus skania vakariene,, tuojau ir 
programas prasidėjo.

Programa vesti btivo pavesta |19 metų kaip šioji kuopa yra 
' susiorganizavus, bet iki Šiol

nieko dar nėra rengus šioje 
apylinkėje.

Tai šiuo kartu norima tik
rai gerai pasirodyti netiįk su’ 
“pirmi? parengimu”, bet pažy
mėti tinkamai gerą- pasiseki
mą auksinio vajaus. Todėl, yra* 
dedamos didžiausios pastan
gos, kad viskas butų1 kup; ge- 
riątteiąi ip svečiai ,atsilaųkę 
baš muš butų patenkinti.

‘ šokiams gros Lietuvių Radio 
Orkestrą. Bus dubdama net 3

• . • ' . . • ’ ‘ I

dovanos, būtent: pirma dova
ną $15, antra — $10: ir tre
čia' — $5. * /

Musų kuopos nariai ir šioš

advokatui Ędwąrdui 
kuris pastaruoju laį 
dovy bėję PittsburgHo Universį-

- . r
sų* lietuviai studentai — footf- 
balo lošikai yra jo priežiūroje.

Pirmiausiai buvo perstatyta

Schuitcai, 
<u yra vą-kad labia gerai, tik jau jinai 

pradedanti pasiilgti savųjų Lie- 
tuvojb. “Jei mokėčiau anglų tetp, footbalo komandos ir mu- 
kalbą, taį- gal1 greitai- apsipras- 
čiau. Bet dabar..., čionai visi 
daugiausia kalbasi angliškai, o 
aš tik klausaus i? nežinau; kąL 
jie kalba,”—pridūrė sentikė.

; Senukė mano, kad ji turbut 
bus persena mokytis anglų kal
bos.

“Važiuojant iš Lietuvos, kate 
mynai ir pažįstami; yiebi Į>rašė 
pamatyti jų sudus; kiti’ dukte
ris gyvenančius Pittsburghe. O' 
kaip, išrodo, tai aš riieko tokio 
negalėsiu padaryti patenkini
mui jų, neš dievai žino, kur jie 
gyvena,”—pridūrė senukė.

Viešnia iš Lietuyoa mus pa
vaišino su lietuvišku suriu ir 
su lietuviška' degtine.

—Koresp.

Skelbimai Naujienose 
duoda nąudg dėlto. . 
kad pačios Naujienos 
yra’ riaudingm

Rengia balandžio 24, Slovenian 
; Hkll salėj

PITTSBURGH, Pa. —1 ^LA. 
195 kp. randasi Butler Street 
apielinkėje įr laike Auksinio 
Jubiliejaite labai daug padidė
jo nariais, pasidėkojaht kuo
pos darbščią j am organizatoriui, 
p. Charles K. Pikeliui. Ji ren
giasi prie pirmo savo baliaus, 
kuris įvyksta balandžio 24 d. 
Sldvepiąn Hali, prie 57 gatvės 
ir Butler S t . ' ■ ? ...

Dėlto1 sakau prie “pirmo ba
liaus”, - nes jau daugiau kaip

ABC Heavy-DdtV plo
vyklą’ ąi6vdė,lib; 1&7 pu*’ 
dės’ juirte pUdžiliuti dra
bužius greičiau, negu 

; kada1 pvamy: » 
■ tinai- ABC French Type

Agitator Skalijimo prin
cipą daugelis šeiminin- 

. kių pripažino kaipo 
‘ vienatinį, kurs višąi pa

šalina reikalą ranku* 
mis trintį di;alį.užiusA 
ypač įąįai purvinuą 

{ talniėriuą ir mankietūs.

BBW

-

•žukna tarti keletą žodžių. Pas
kui kalbėjo vienas is studentų, 
btifent Jonas Dugaptas, kuriš 
jau porą kartų dalyvavo “Rose 
Bowl” lošime , su Pittsburgho 
Ūniversiteto fOotbald komanda 
it šiais metais jau baigia dėn- 

’tisterijos mokslą. Pittsburghb 
.lietuviai susilauks naujo prote-

” ‘ [ buvo kolionijos lietuviai višaita nuo-
P. j Pivaronas. širdžiai remia 1 _ .

Siorialo'.
i Trečiuoju
Iperstatytas
Tolesniai iš eilės bdvo pakvies
ti1. tarti1 po keletą įžodžių stu
dentai: W. Stepulis, Al. Lazaus-1 
kas, W. Brenza ir Ben. Asevi-1

kalbėtoju
P- ■

r

čius. O iš “senų” dar buvo pa- Į 
kviesta Floras Radžius ir Povi- į 
ląs Dargis:

' Po vakarienei buvo šokiai.
Visi pasilinksmino iki valiai.

—Reporteris.

PETERPEN

THI® 
GBT 

’ us 
i AMV- 
where

" ŠOU;

parengimus: Todėl - mes tiki
mės, kad ir kitų kolionijų lie
tuviai širdingai parems ir mu-1 
įsų šį pirnlą parengimą:
' Neužmirškite balandžio 24 d. 
Slovenian’ Hali; 57-tos ir Būt- 
ler gatvės. Užtikrinam, kad viL 
sį’ turėsim' gerus laikus.- 

kitų.1 koliohijų SLA1. 195’ kp: Reportdriš.

KOMbiRŪbtii’ ALIEJAUS, MALEVOS IR VARNI$Ip,f 
, kati phditbirts, užlaikys ir apsaugos jūsų nudėvėtą^ 
4 ■ “ -  grihdte.'
*! Išdžiuvusi* žiba skaisčiuvatĄišio1

' ' ŽVitGEJW "
REIKALAUKIM

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
PAS SAVO malbvų ar GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

į Įreųgtą su dąugiau geresnių, tik Čią-
Į parankuhio prietaisų, negu bet kurį kita
I Ployykla Modelio. 157 turlj viską alutnirio; ‘
Į( 8-position. Wringer....ABę Finger-tip Control...A'B<u-
t Toucli Clothes bVeder . .-. ABC Įnstąutęno.us Toucli 
| Relcase...ABC Didžiausios įtalpos Porcelėno Įįubjlą...ABC 
| parankiai nuleidžiamą dan|gti...ir dąug kitų jjąrąnkunių, 
L kurių kitos Plovyklos neturi.
I Apsaugokite sąvo rankdis, drabužius, išlaidą# d^dbA^iatnis, 
I laiktį1 ir pldigu^ štV AB(? Heavy-Duty PldVyklU mbdfelid' 
| 157c..Plbvykla, kąri' tdH1 aV|ską*

. Mes nyriai sųtęįksim UŽ dyką demoųstravinįą j\isų nąniuo-
( sę. Pašaukit mus šiandimi/

M f. SUDRIK,
' J117 Sp. Jjalstea

Tfeį įouleVard 7010'
. ................... '| . |-|,r lt ......  'fTftfi fliGft

> op -n^e-'? 
L .Ft^uu-S .'

baugumo ir 
vykią, ABC

It <-c #

W ČhdttRĄMO NEDĖLIOJĘ PĘRMĄlNYTA^ 
PRASIDĖS 7:80 VAKARĖ W.C.F.L., 970 K.
i~ ažfįįtių rr nflR* Įnifiitfii, w*ni a
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NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadięnis, balan. 12, 193?

tai ten
Matyt,

Apie Spulkas

Diena Iš Dienos

Sabaičius Aplankė 
Garnys

ROBEY, IND.—Kovo-March 
27 d., jau buvo pavasaris, tad 
garnys parskrisdamas iš pietų 

• į šiaurę neužmiršo sustoti pas 
pp. Waiter ir Stella Sabaičius. 
Jų namuose palikoy gražų 
nų.

Pp. Sabaičiai garniui už 
kią gražią dovaną yra labai 
kingi, nes tai buvo pirmoji 
vana. Kol jie gyveno Chicago- 
je, Brighton Parke, 
garnys neužsukdavo, 
miesto nemėgo. Bi?s jau apie 
metai laiko kaip pp. Subaičjai 
išvyko gyventi į ūkį. Garnio 
dovanos kaip mat susilaukė.

Senas Petras.

nuvargina ir ar jam įkyrėjo? 
Ne. Kaip tik priešingai. Ge
ras šeimininkas panašų darbą 
skaito sau .smagumo pramo
ga, žaislu ir tik tuomet jaučia
si namuose pasitenkinęs, kuo
met mato viską sutvarkyta 
pagal savo skonį ir išgalę.

Kuomi rūpinasi nuominin
kas? Dažniausiai šį mėnesį 
stovi galvosūkis—kiek savi
ninkas pakels rendos.

—W. V. M.

KORESPONDENCIJA
Rockford, III

Iš darbininkų veikimo.—Rock- 
fordo Lietuvių Pi'.ieč.ų Klu
bo vajus. /

su-

dė-
do-

Renka Žinias 
Lietuvos 
Ūkininkų Naudai

Pereitos savaitės pabaigoje 
“Naujienose” buvo sustojęs p. 
Pranas Rimkus, jaunas stu
dentas iš Cornell universiteto. 
Jis atvyko iš Lietuvos pereitų 
metų birželio mėnesį studijuo
ti Amerikos ukius Lietuvos 
ūkininkų naudai. Amerikon jį 
atsiuntė Lietuvos žemės Ūkio 
ministerija.

Atvykęs Chicagon p. Rim
kus sustojo pas p. Stephen Va
lius-Walus, 10034 South Michi- 
gan avenue. Chicagoj e turi ir 
dėdę, Dominiką Rimkų, 4124 
School Street.

Dabartiniu laiku p. Rimkus 
važinėja po žymesniuosius A- 
merikos universitetus, apžiūrė
damas jų laboratorijas, ūkio 
įrengimus, ir rinkdamas žinias 
ir literatūrą apie ukiiTs. Jis pa
sakojo, kad visos įstaigos mie
lai pagelbsti, ir su kliūtimis 
niekur netekę susidurti.

Užbaigęs kelionę, p. Rimkus 
grįž į Comell universitetą Itha- 
ca, New Yorke, mokslus už
baigti. Mano išplaukti Lietu
von apie birželio mėnesį.

Ūkio žinių reikalu p. Rim
kus jau apvažinėjo 
Franciją, Švediją ir 
lis. Kilo iš šviekšnos 
metų amžiaus.

Vokietiją, 
kitas ša- 
ir yra 29

R.

Ši drąsi raitelė yra vieną iš daugelio, kurios gas
troliuoja Hagenbeck-Wallace ir Forepaugh-Sells Bros, 
cirke. Kalbamas cirkas dabar gastroliuoja Coliseum 
trobesy. Perstatymai rodoma du kartus per dieną. Cir
kas pasiliks Chicagoj iki balandžio 25 dienos.

' v' •

Namai ir Žemė

Kas nenori pirkti
•H

Apie pirkimą nuosavos pa
stogės gyvenimui, daug kal
bėti nepriseina. Labai mažai 
tokių žmonių rasis, kurie ne
norėtų pirkti sau namo. Visi 
be paliovos svajoja kaip pir
kti, kur gąuti tiek pinigų iš 
kart, kas duos paskolą ir 
kaip ją atmokėti.

Į šiuos pastaruosius klau
simus bus, gal būt, geriau
sias atsakymas prisirašy
kite į spulką. Žmogus prigu
lėdamas spulkoje, nejučio
mis išsidirbs sau pagirtiną 
paprotį sistematiškai taupyti. 
Nors taupydamas ne po daug 
kas savaitė ,už keleto metų 
pasijus jau turįs 
kad apsipirkti sau 
laikydamasis įgyto 
nei nepajus kaip
už namą, kuriame galės jaus
tis tikru įsavininku ir viešpa
čiu, kur nebereikės bijoti ren
dos pakėlimo; pats galėsi de
koruoti ir puošti pagal savo 
norą ir sau tinkamu laiku.

Patarlė sako: kad pradžia 
yra visuomet sunkiausia. Tat 
prisiverskime save padaryti tą 
sunkiąją pradžią, o toliau bus 
nebeprieva^ta, be.t nuolatinė 
pareiga.

Spulkų yra visur ir įvairių. 
Pasirinkite sau parankiausią.

—b-L-

Lietuvių Budavojimo Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė 
(Naujienų SpuŲ^ą), randasi 
Naujienų name, 1739 So. Hal
sted Street. Raštinė atdara nuo 

1

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; 
sekmadieniais iki 2 vai. po 
piet. , ' J

Ši ispulka yra narė Federal 
Home Loan Bank, neturi pa
imtų namų; moka 4 nuošimtį

Musų miesto “Cabinet Furni- 
ture” dirbtuves darbininkai Į- 
teikė dirbtuvės vadovybei rei
kalavimą, kad butų pakeltos al
gos. Reikalaujama, kad darbi
ninkams, kjirie gauna po 50 
centų .per valandą, butų pa
kelta 10 nuošimčių; gaunan
tiems po 40 centų — 15 nuo
šimčių, o uždirbantiems mažiau 
nekaip 40 centų per valandą — 
20 nuošimčių.

Algų pakėlimo klausimu pra
sidėjo derybos.

Reikia pasakyti,, kad tos dir
btuvės darbininkai unijai ne
priklauso, tačiau jie turi sukū
rę savo asociaciją, į kurią kiek
vienas darbininkas per mėnesį 
moka dešimt centų. Asociacijos 
mitingai taip pat yra laikomi 
kartą per mėnesį.

Prieš kiek laiko visiems tos 
dirbtuvės darbininkams algos 
buvo pakeltos penkiais nuoš. 
Viepok, kaip matote, uždarbiai 
vis dar tebėra žemi, todėl dar
bininkai reikalauja didesnio at
lyginimo.

Sujudimas
die- 

daug

viltis. Juk ne iš savo kaitės jie 
negalėjo išsimokėti. Bet tuo
met miesto ir valstijos tėtu
šiai saldžiai miegojo. Kiek bu
vo išgelbėta, tai ačiū rūpes
čiui ir pastangoms federalės 
valdžios, ir šiandien federalė 
valdžia nešaukia “trevogos” 
dėl rendų kilimo. |

Jei ištikrųjų politikieriam 
rūpėtų rendauninkų padėtis, 
tai jie be pastangų galėtų ma
tyti, kad pusę sumokamų ren
dų valdžia pasistengia surin-

■ kti kaipo taksus. Toliaus, be-

užtektinai, 
namą ir 

papročio, 
išsimokės

Prieš kiek laiko prasidėjęs
Rockfordo Lietuviu Piliečiu

su He-

Stepha-

su Kę

su

He-

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

Harry Jacobsen, 37, 
len Sinski, 30

John Mockas, 22, su
nia Lidgus, 23

Joseph Rymsha, 29, 
len Jurewicz, 30

Joseph Gera, 23, su Emily 
Wojnarowski, 25

Michael Weghars, 24,
Anne Tylennis, 19

Walter Meoczka, 22, su 
len Juda, 27

John Jurewicz, 21, su Stel
la Sejda, 28

Zygie Stefanowski, 33, su 
Dorothy Pašilas, 17

Willard Orloff, 23, su Marie 
Mitkus, 23

Vernon Norbett, 27, su Ge- 
nevieve Parry, 25

George Sereikas, -29, su Do- 
rethy Cooklo, 23

Stanley Tomaszewski, 24, su 
Helen Tuman, 24

Chester Dzieciolkowicz, 31, 
su Stella Gilvidas, 24

Charles Soplanda, 21, su Mae 
Kalas, 23

Joseph Borek, 21, su Helen 
Burkat, 20

joseph Kocsis, 24, su Stella 
Žerunskis, 22

Anthony Lucas, 21, su He
len Ruzus, 20

Joe Pushckpr, (Hammond, 
Ind.,) 22, su Mildred Rimkus, 
20

Joseph Stancil, 28, su Clara 
Novak, 21

Joseph Zičkus, 23, su Julia 
Chopaga, 23

John Sk>wicfkey, 25, su Stel-

Paskutinėmis keliomis 
nomis spaudoje gana 
kalbama apie Illinois valsti
jos legislaturos ir Chicagos 
miesto tarybos pastangas, kad 
sustabdyti nuomų kėlimą. Pri
rašoma špaltų špaltos, kaip 
nuomininkai yra apsunkina
mi ir kaip beširdžiai namų 
savininkai yra lupikais. Poli
tikieriams ir laikraščiams su
sirado nauja proga pažaisti 
žmonių įtemptais nervais. Bet 
kas atidžia; seka visą tą aša- saikės kainos apdraudoš, nuo- 
rojimą, rodosi, gali būti vi-Rimčių ir 
siems aišku, kad visi tie verk-j valdžia galėtų per 
smai yra ne kas 
tik krokodilio ašaros.

Tiesa, rendos pakilo, apie 
20 nuošimčių abelnai, bet ne 
suokalbio ir išnaudojimo tik
slais, o tik savo išsilaiky
mui. Kam nėra žinoma, kad 
depresijos laiku rendos buvo 
nupuolę apie 50 nuošimčių ir 
tų negalima buvo iškolektuo- 

;ti. Pasėkoje to, ko ne pusė 
namų savininkų neišlaikė — 
turėjo paleisti namus ir eiti į 
rendauninkų klesą.

Namų išlaikimo kaštai ne- 
; nupuolė. Taksai, apdrauda, 
nuošimčiai, komisai, apšildy
mas, dekoravimo medžiagos, 
šiandien jau 
kaštuoja, negu “prosperity” 
laikais. Kasgi namų savinin
kui lieka daryti? Palikti na
mas ir bėgti į “pipirų žemę”. 
Jis pasirinko vieną iš leng
vesnių — pakėlė rendą.

Ir pakėlė mažiau, negu pu
sę to, kękią turėjo kuomet 
pirko namą, kurio kaina buvo 
pamatuota ant tuomet gau
namos rendos. Namo savinin- 
jkas nors ir su pakeltą renda, 
'dar sunkiai galės suvesti galą

ant padėtų pinigų. Yra tvar
koma 'rimtų ir patyrusių vir
šininkų ir direktorių.

Pradėjimui taupymo, bei 
kitokių informacijų visuomet 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
i spulkos sekretorių T. Ryp- 
kevičią.

—W. V. M.

= Klubo vajus baigsis balandžio 
18 d. Tą dieną įvyks klubo ju
biliejinis parengimas su gražia' 
programa. Parengimas bus Aro- 
gona svetainėje, 320 Kent St.

Iki balandžio 18 d.* klubas 
skelbia /tikrą “jubiliejušą” vi
siems naujiems nariams. Tas 
“jubiliejušas” pasireikš tuo, 
kad visi nauji nariai nuo 16 iki 
30 metų amžiaus bus priimaiųi 
be jokio Įstojimo mokesčio. s 
Nauji nariai nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus turės mokėti tik pusę 
Įstojimo.

Vajininkai, atseit, kontestan- 
tai irgi nebus užmiršti. Mat, 
yra skiriamos dovanos: kas 
daugiau narių įrašys, tas gaus 
$4.50 vertės dovaną. Todėl vi
si esate skatinami kiek galima 
daugiau narių įrašyti.

Klubui priklauso tiek vyrai, 
tiek moterys. Tai seniausia ir 
tvirčiausia Rockfordo organiza
cija. Rodosi, jokia kita vietos 
organizacija neturi tiek turto ir 
tiek narių, kaip musų klubas.

Klubas turi du skyrius.. Į pir
mą. skyrių nariai moka 50 cen
tų per mėnesi, o ligoje pašal
pos gauna $6.00 per savaitę. 
Antro skyriaus nariai moka po 
dolerį per mėnesi, o sirgdami 
pašalpos gauna $12.00 per sa
vaitę.

Tiek pirmo, tiek antro sky
riaus pomirtinė yra $200.

Kaip matote, klubas stovi ant 
tvirtų pagrindų, todėl kiekvie
nam verta tokiai organizacijai 
priklausyti. O kad klubas yra 
tinkamai tvarkomas, tatai nu
manu iš to, jog jis finansiškai 
yra tikrai tvirtas.

Iki vajaus galo tik kelios 
dienos bepasiliko. Kviečiame tad 
visus pasinaudoti gera proga, 
atseit, pelengvitomis išlygomis 
įsirašyti į klubą.

—Klubietis.

Didelė žmogžudystė 
Šakių Apskrityje
ŠAKIAI. — šakių apskr., Ki

dulių valč., Slavikų km., įvyk
dyta žiauri žmogžudystė. Apie 
21 vai. į našlės Bunikienės so
dybą atėjo nežinomas, kauke 
prisidengęs, vyras ir nužudė 
šeimininkę Bunikienę’ ir jos sū
nų Joną, 11 metų berniuką. 
Tas pats piktadarys sunkiai 
sužalojo Bunikienės dukterį 
Marcelę, 19 mt. amžiaus ir sū
nų Augustiną 15 mt. amžiaus. 
Išliko sveika ir nesužeista 9 
metų duktė Cecilija. Ji pasi
slėpė nuo piktadario po lova. 
Cecilija pasakoja, kad pikta
darys . pirmiausia reikalavęs iš 
motinos pinigų, o kai jų gavo, 
smogė Bunikienei kažkuo pa

mašiu į kirvį ir motina krito 
vietoj.

Velionė Bunikienė valdė 13 
ha ūkį ir buvo laikoma pasitu
rinčia moterimi, žmogžudystė 
stropiai aiškinama.

TUOJAU PRASIDĖS PANEVĖ
ŽIO - JONIŠKIO GELEŽINKE
LIUKO STATYBOS DARBAI

KAUNAS. — Balandžio mėn. 
pradžioje pradėta Panevėžio-Jo- 
niškėlio geležinkeliuko statybos 
darbai, kur gausią darbo apie 
800 darbininkų. Statomo gele
žinkeliuko linijos ilgis apie 40 
kilometrų, sąmata siekia 1 mil. 
800 tukst. litų.

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

reikmenų,L ’ kurias 
pusę mi

kita, kaip mažint, jei tik panorėtų. Tuo
met ir namus ir žemes galėtų 
įpirkti, ir, nuomos butų įma
nomos, ir “politiškų ' ašarų” 
nereikėtų be reikalo lieti.

Bet iš vietinių valdiškų tė
tušių butų perdaug tikėtis.

—W. V. M-us

NAMAI - DARBAI . Į
Pavasaris

nuosavą namą,Kas 
pavasariui atėjus, darbų ir rū
pesčių netrūksta, 
gaunant liuosuo 
laiko, pirmiausiai

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C-f 
Sąlygos l SAVAITĘ ■

Tm. (rcoNNEiiT"
135 SO. STATE ST.

Kiek tik 
nuo darbo 
apžįurinė-

gal brangiau! jama žiemos laiko palikti žen
klai : atsiliuosavęs vienas ki- 

maleva, 
tvoroą bei 

išgedusi 
mimas 
e n ė - 
kampe

4619 Broadivay 6330 Cottage G rovė
3138 Lincoln Av. Mašinon St.
2S«7 MUwaukee Av. 6204 S. Halsted Št. 
4002 Irving I’ark 3234 Aiadlson St.
EVES. TILL 8 — CLOSED BUNDAY

Kur buvo musų rūpestin
gieji politikieriai tuomet, 'kai 
namų savininkai buvo tūks
tančiais varomi lauk iš savo 
namų, palikdami juose visas 
savo gyvenimo sutaupąs ir

tas stiklų, apšiurus 
užbrinkę langai, 
varteliai betvarkėje, 
žolė pievutėje, persod 
vieno medelio, 'a p g 
jimas antro, ot, čia
kiemo, tuščia vietelė —kaip 
ją geriausiai suvartojus, kad 
butų papuošta ir praktiška ir 
daugybės panašių rūpesčių* ir 
darbų gero namo savininką 
vargina. Vakarais, šeštadie
niais bei sekmadieniais*, visi 
mes rasime trusiantis i|r kru
tant, bandant papuošt
lizdą vasaros sezonui: šu grė
bliu, lopeta, sėklų katalogu 
arba kirveliu, plaktuliu bei 
šepečiu ir maleva. Ar tas jį

savo

į ■ . ;

;la Surevičius, 19
Albert Davidonis, 26, su He- 

len Novickis, 21

Reikalauja
Perskyrų
f

Irene J. Norbot nuo Joseph
E. Norbot

SONOTONE 66 Easti 
Van Buteli 

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

Antrą savaitę Pilnas 
Nepraleiskit šios Puikios Sovietų 

Pažibos 
BIROBIDJAN ‘Didesnis Prižadas’ 
Pasaka Imigranto gyvenimo nau
joj Autonominėj Respublikoj — 

su Tamarina ir Zuskinu.

z

^■■PASARGA!
Pirm negu pirksit jnalevas 

i tas reikmenis atlanhykit didžiausiu 
šios rųšies krautuvę Chicagoj, par
duodančių tūkstančius galionų stan
dartinių į

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI,

y2
PIGIAU REGULIARUS KAINOS

Oia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS išdlrbystčs, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumęris 
turi būti patenkintas.”

| Už DYKĄ PRISTATYMAS |
Sherwln
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.79 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1937 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

Paint Exchange
? 2000 Wilwaukee Avė. 

6836 S. Halsted St.
22447 Elston Avė.

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440
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Varnlah
_.........  95^

galionų Trim $1.25 
Galionas ..........- *?•■*•**
vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50 
vertės Fiat
Paint ...______ t—

Williams trim 
vertės, Musų &

o

K

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis įkyrius 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.

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią žolę 
užauginti aplink savo namus, tai 

6pristatom geros juodžėmės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

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

Taipgi perkr?4.ustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• RĘSTA URANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Victory 9670

Salutaras Druff and 
Chemical Co.

SalutarO Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge- 

i ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geraš gerti su degtine ir be degti- 

■ nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

i 639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

LIGONINES- 
HOSPITALS

• TAVERNOS

SVEIKATOS KLINIKAS .
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gvdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tek Lawndale 5727.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicatro, 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.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN > 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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Šiandie po Pietų Ra-[Vargšas J. Štraukas!
din Programas iš 

Kauno, Lietuvos

w

Jam Vis Dar NeduO- 
da Ramybės!

STAMBUS GAISRAI CUICAGOJE

Perduos stotis U'CFL nuo 2:15 
iki 3 jįto pietų

šiandien po pietų chicagie- 
čiai išgirs radio programą. iš 
LietiiVoš. Programą perduos 
chicagiškč radio sWKs WCFL, 
970 kilocycles.

k Transliacija Chicago j e prasi
dės 2:15 ir tęsis iki 3-čios po 
pietų. Kituose miestuose pro
gramą perduos stotys, kurios 
priklauso prie National Broad- 
casting Company “Mėlynojo 
Tinklo’’ — “Blue Networ.k”.

Programe dalyvauja daininin
kai Kipras Petrauskas, Anta
nas Sodeika, Lietuvos Valsty
bes Operos ir Konservatorijos 
chorai, Kauno radiofono ir 
Operos simfonijos orkestrai.

Dirigentais bus Balys Dva
rionis ir Juozas Tallat-Kelpša. 
Chorvedis Julius štarka.

Šiandien Paskaita 
Apie Ispanijos Pi

lietinį Karą
Ją skaitys Jay Allen, kores

pondentas Ispanijoje
Jay Allen, garsus vieno Chi

cagos dienraščio koresponden
tas Ispanijoje šiandien skaitys 
paskaitą apie Ispanijos pilieti
nį karą.

Paskaita įvyks Drill Hali sa
lėje, Capitol Rūmuose, kurie 
randasi prie 159 North State 
Street. Pradžia 8:30 vai. vaka
re. įžanga — 50 centų. Paskai
tą rengia American Friends of 
Spanish Democracy, Amerikos 
Komitetas Rėmimui Ispanijos 
Demokratijos.

Mitį hunas Jietii 
vis Sužeistas Auto
mobilio Nelaimėje

Trys kiti guli ligoninėse; šian
dien inkvestas

< ................................... . .......  I-IU '■ ' — J .

Vakar rytą Peoples ligoninė
je, prie 22nd ir Archer gatvių, 
mirė 19 metų lietuvis, Petras 
Galman, nuo 3329 Lituanica 
avenue. Jis buvo sužeistas 
stambioj automobiliy nelaimėj, 
kuri įvyko balandžio 4 d., prie 
22-'tros ir Canal gatvių.

Trys kiti sužeisti asmenys te
beguli ligoninėse: Jonas J. Ąn- 
kauskas, 21 metų, 12422 Šo. 
Carpenter avenue, Apskričio li
goninėje su nulaužtu nugar
kauliu; Petras Novak, 1559 W. 
21st., St. Paul ligoninėje ir Joe 
Ragazinski, 21 metų, 915 W. 
32nd street — Apskričio ligo
ninėje.

Fordas, kurį valde Ankaus- 
kas susidūrė su Yellow kebu. 
Novak buvo taxi keleivis. Visi 
kiti važiavo su Ankausku.

Gavo naują įsakymą savo rezi
denciją nugriauti

Vargšas Juozas Štraukas!
Washington Heights kapita

listai neduoda jarti ramybės ir 
tiek.

Apsidžiaugė Štraukas prieš 
porą savaičių laimėjęs ilgą ko
vą su tais kapitalistais krimina_ 
liame teisme. Jie rengėsi ji j 
kalėjimą įgrūsti, bet Štraukas 
išsigelbėjo. Nuo teisėjo Conno- 
lly gavo net palaiminimą lai
mingai gyyenti savo rezidenci
joje, ties 9917 S. Union avė.

Bet neilgai jam teko džiaug
tis. Prieš keletą dienų atėjo 
uniformuotas, nedraugiškai at
rodantis žmogus, persistatė de
tektyvu ir įteikė Straukui įsa
kymą: išsikraustyk iš reziden
cijos arba ją nugriauk į. de
šimts dienų, kitaip bus striu
kai!
/ Rezidencijos griauti Strau- 
ka’s nemano, tad kas dabar iš
sivystys, sunku pasakyti. Vei
kiausiai jam vėl reikės slapsty
tis ir naktimis pareiti namo, 
kad nepatekti į policistų ran
kas.

( s 1Visas triubelis yra tame, kad 
Strauko kaimynai kapitalistai 
jo rezidencijos neskaito rezi
dencija, bet šėtra, sukalta 
lentgalių, kuri nepatenkina' 
skonio ir nėra verta $9,000.

12,000 Masiniam 
Roosevelto Šali
ninkų Mitinge

iš 
jų

Agitavo už teismo reformą •
* * '■ ■ v ' « i 1 eApie 12,000 žmonių šeštadie

nį vakare susirinko į masinį 
kūH surengė Roosevėl- 

fd tėishfio re^drinos šalininkai 
Čhičągdje. H

Dalyvavo keli kalbėtojai, ku
rie agitavo už teismo reformos 
pr aVedimą. Kalbėjo Harold 
tekės, vidaus reikalų sekreto
rius, senatorius Albeh Batklay 
iš Kentucky, prof. Charles E. 
Merrian, majoras Kelly ir kiti.

šįvakar Bartkų 
šeimyna

Iš stoties WHFC šįvakar bus 
transliuojamas naujas epizo
das iš Bartkų šeimynos gyveni
mo. ,

Vaizdelis yra dalis progrartio, 
kurį finansuoja Standard Fedė- 
ral Savings and Loan Associa- 
tion, 2324 So. Leavitt strėet. 
Tos įstaigos viršininkas yra 
Justinas Mackevičius.

Programas prasideda 10:15 
vai. vakare. Nuo 10-tos ta pa
ti stotis perduoda J. F. Eudei- 
kio programą. Vedėjų yra Po
vilas šaltimieras. (Sp)

;į

M

Chicagos Draugijų, 
Kliubii Valdybos 

1937 metams

LIETUVIŲ KEISTUČIO . PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kojndroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Štoleraitte, 7244 S. Taiman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, . 4635 So. . Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838 So, Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen , Chaputę, ,4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. . 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645. So. Ashland Avė., tel. Bou- 
lėvard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. pijo 6 įki ,8 vak.—Gydytor 
jas; George Menkas, 127 North 
Dęarborn St 
Patarėjas 
So. 49th Avę., L 
nių lankytojas; Steponas Narkis 
4358 So. Taiman 
lank, ir. Kontrolės rašt.; Mikolas

Avė. —

tel. Central 4410— 
Kazys Yurgon, 1614 

Cicero, III.—Ligo-

4358 So. Taiman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 

Knygius; 7
3140 W. 40th PI. “ '
Juozapas Bendokaiti$, 3116 So. 
Halsted St. — Korpispondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo H vai. ig ryto.

P.., Ališauskas, 
Biznio pirm.;

3116 So.

Cicero, III.; K. Jenušauskąs —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan Št, Chi
cago, III.; Eris Reksnis —» kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chięago, III.; Ignas JureviČe—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, Ilk; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

[CLASSIFIEDAOS4 i

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ties 908 Belmont 
avenue užsidegė Belmont Apartnient Building. Apie 200 
turėjo išsikraustyti laukan. 4 ugniagesiai apsvaigo, be- 
gesindami liepsnas. Manoma, kad ndmą kas tai padegė.

šeštadienį po pietų vidurmįestyje kilo gaisras, ties 
189 N. Clark, bet buvo greitai likviduotas.

Liepsiios sunaikino South Shore Ėleciric linijos sto
tį prie Rahdolph ir Michigan gatvių. c

Naųjienii-Acmę Photo

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th ,Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Frahcisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKĄS—nut. rast., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct.,

LOVEIKIS
yToAk f SUKANDŽIOJO

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio

, , T,.. , Dalis.Kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................................. $5.75
EGG ................................ $6.00
NUT .........   $6.00
SCREENINGS ............. $4.75

PRISTATYMAS t MĮJSSTE IR 
tai *

TON

TON.
TON.
TON.
TON.

J -to

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street

Tel.. Republic 88^1
Didelis pasirinkimas visokios 

į , , rųšies gėrimų, 
į Kas ateis su šiuo apgarsinimų, 
^nusipirks wholesaie kainoiųis.

DUODAM
ant Pirmų
MORGICIŲ

ęiiięagoje ir apielin k ė s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
ntipirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų riaįnį.

ties 3434 Parnell sukan-
7 metų mergaitę Marga-

Šuo
džiojo 
rot Lishkeyi)p,ij$543 Parnell st 
------------- -

3 METŲjMIRTIES SU
KAKTUVĖS

PETRAS PILITAUSKIS
Persiskyrė zsu šiuo pasauliu 

balandžio 8 dįęną, 8:30' valandą 
ryte, 1934 m., ( sulaukęs pusės 
aihžiaus, giirrfęš Raseinių ąpsl^., 
Kražių pariųl., . Sodalės kaime. 
Amerikoj iŠgyyępo 37 metus.

Paliko didelianie nulįudime 
moterį Juzefą, dukterį Bronis- 
lavą, žentą jųOzapą ,Walskį, a- 
nuką , Edwardą, švogerius, švo- 

.gerkas ir gimines.
Liūdnai atminčiai inusų bran

gaus Vyro ii: Tėvelio ‘įjis lai- 
kdmoš šy. vMįŠios Sį. Bose of 
Lima bažnyčioje, 48th įy Ashr 
land Avę., jbąlaųdžip 13 d., 1937 
m., 8:00. vai. ryto, kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus 
atsilapkyti į 'pamaldas*

Jau, praslinko 3 metai kai 
tąve,. musų niylimas Vyras ir 
Tėvas, nelaimingoji mirtis iš
traukė iš musų tarpo. Musų 
širdyse palikai neužgydomą 
žaizdą, p namuose neužpildomą 
tuštybę., Męs .tavęs, brangusis 
Tėve, lahkia'me sugryžtaht, bet 
musų laukimas veltui.

Mylėjome Tave kuomet bu
vai gyvas; taipgi neužmiršime 
Tave ir dabai*, kol per musų 
maldas neįveįsime Jus į Vieš- 

' paties namus!
Nuliūdę lieka;
Moteris, Duktė, žentas ir

. giminės. _ ... ......

GALMENAS
su 1 šiuo pasauliu 
dieną, 7 valandą 

! 19

I

PETRAS
Persiskyrė 

balandžio 11 
ryto, 1937 m., sulaukęs 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois. , >
, Pąliko dideliame nuliudimc 
motiną Anastaziją, po tėvais 
MaĮiauskaitę, patėvį Kazi
mierą Štaškuną, brolį Joną 
Galmėną, dėdę Juozapą Mali- 
auską, jo moterį ir šeimyną, 
gimines Kazimierą ir Domi- 
cęlę . Aidukųs, gimines Pran
cišką ir Petronėlę Jąnkaus- 
kius ir šeimyną ir daug kitų 
giminių, (

..priklausė prie Keistučio Pa- 
Šalpinio Kliubo.
j ,KUnas pašarvotas 3329 Ęi- 
į J / ' ' 
ketvirtadienį, bal. 15 d 
ryto iš nąmų į šv. Jurgio 
rdpijos bažnyčią, kurioje 
sibųs gedulingos pamados 
velionio sielą, o iš ten 
nulydėtas i Šv. Kazimiero 
pines.

Visi A. A. Petro Galmeno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam,

Motina, Patėvis, Dėdė, Brolis 
ir kiti Giminės.

Patarnauja laid. dir. S. F. 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

nerti

tuhnica Avė. Laidotuves įvyks
1., 8 vai.

pa- 
at- 
už 

bus 
ka-

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.: 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Petęr 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—‘Mik. BaiikėviŠins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITI
ZEN S CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

111. valdybą 1937 metams: Pir
mininkus—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J, Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
Węst 39th St.; Kasierius—J., Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—-A.
naįti?; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollyvvood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

Lauri

CLASSIFIEDADS
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Help vvaHtėd—lėhihle , 
Darbininkių reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
MOTERYS skudurams sortuoti 
džibnko šapoj. Pastovus darbas, ge
ra alga. 1801 No. Leavitt Street.

MOOTER1S, MERGINA; 
darbui; patyrusi; gera virėja; 
šeimynoje;

8105 So. Wood
Tel. Stewart 8282

stogVde?/gv1t^
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogUs, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. , . . <■

BR1DGEPORT ROOFING CO.
3216 So.^Halsted Street

^utnitute & Fixtures
- Ra’ landai -J taisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis Prieina* 

momis išlygomis. , .. .
$100 Importuoti ir Amerikoniški.

kaurai ..... . $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85
$185 gražus, nauji parlor ■ 

setai  ...... ................ . $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas ♦

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

RAPP STORAGE ĘURNITURE 
5746 Sq. Ashland Ave.^^

namų 
trys

REIKALINGA mergina prie namų 
(įarbo mažame viešbutyje ($6 kam
bariai). Alga, -valgis ' ir; kambarys? 
Trumpos valandos. Atsišaukite tuo- 
jaus. 1243 So. Michigan Avė.

T urmshed Rooms
ANT RENDOS 2 fomišiiioti kam

bariai, gasas ir elektra. 2136 Cer
mak Road. * ' ' *

—.r.. -   n--------------- --~nr—~i—r—
.................................. ... ■ I ............................. ■■■■»■■

ForKent
RENDAI FURNIŠIUOTA TA

VERNA, prie Forest irv Vinewęod 
Avė. (vienas blokas nuo Ąrc|iėr 
Avė.) su dviem akrais piknikams 
sodno. Renda $35.00 mėnesiui. , 
Willow Spsings; tel. Willow Springs 
6b. '

ĮMMljĮį ................. t

k arins tor bale
Ūkiai Pardavimui ~

FARM A PARDAVIMUI.
Lietuvių kolonija—šešios dešimtys 

akerių — keturios dešimtys akferių 
nuvalyta; upelis per keturias dešim
tis — trobesiai, jaunų arklių jauk
tas, farmų mašinos, šešios karvės, 
jauni gyvuliai, vištos; trys Šimtai 
yardų valstijos pradinė mokykla— 
aštuonios mylios, nuo Rhinelander 
prie pašto vieškelio; viskas $3.000; 
už cash mažiau. Pašaukite Este- 
brook 2786. .

KRAUTUVEIR T 
FLATAI

4785-4787 ARCHER AVENUE, arti 
LAWNDALE AVĖ.; 54 pėdos ant 
Archer; 1 krautuvė (tavern);. 1 
penkių kambarių flatas; du šešių 
kambarių flatai. Gerai pastatytas 
medžio trobėsis ant konkryto pa
mato. Nėra taksų.

Bargeno kaina $5,800; ant išmo
kėjimo. ,

STANLEY REALTY CO., 
, 179 W. Washlngton Street.

Rahdolph 7055. ' \ .

VIEŠBUČIO TARNA U t O J O S; 
$50.00; fabrikų darbininkės $12.00; 
prie stako merginos $12.00; South Side 
Consolidated, 1105 East 63rd St._
Help VVanted—Male-Femak

Darbininkų Reikia
, PATYRĘ operuotojai-jos prie Sin- 
ger siuvamų mašinų. Ero Manufac- 
ituring Co., 714 West Monroe St.

I LIGONINES SKALBĖJA $45.00, 
kambarys, valgis; Ligoninės tarnau
toja $30.00, kambarys, valgis; Ligo
ninės dietos virtuvei merginos 
$45.00, valgis; Ligoninės daržovėms 
mergina $45.00; valgis; Ligoninės 
valgomajam kambariui mergina 
$30.00; kambarys, valgis; Restora
no veiterkos $10.00, savaitei, valgis; 
Pantry (viralinės), merginos $12.00 
savaitei, valgis; Restorano indams 
niauti (dishwashers), $11.00 savai
tei.

ALL TRADES EMPLOYMENT 
BUREAU,

16 West Jackson Blvd.
.....  ... 2md. floor. ......

Išmokam

PARENGIMAI

n ?JĮ* *

I     Iii I. .    . I ■■■ I..U , ■ .        

SUSIRINKIMAI
‘ ’ -į.- » ‘ \ '.« ’ -

FORD COACH geram p

Financial 
Finansai-Paekolos

TROKAS 3 tonų nebrangiai grei
tam pardavimui. Atsįšaukit

;....  4523 So. Honore St. ,

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rėngią draugišką vakarėlį ba
landžio 24 d. Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St.

Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 13 dieną Liuosybės svetainėje 8 vai. 
vakare. 

. * .............................  4 ‘ f 4 k

Chicago Lietuvių Auditorijos reikalai: Ekstra susirinkimas vi
sų draugijų, kliubų ir kuopų viršininkų, taipgi pavienių 
bonų ir Šerų savininkų įvyks panedėly^ balandžio 12 dieną, 
8 val^fidą vakarę Chicago Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 
S. Halsted S L Kviečiame visus atsilahkyti, turime laba; 
svarbų dalyką apsvarstyti. —M. Kadziaiisfcas, bomį savi
ninkų sekretorius.

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal ' Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Ž)čZ informacijų kreipkitės į

S ĮMANO 
DAUKANTO.

EĖDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phęne CANAL 8887
■ .j.... .. m*...................................

SIU5KHPER

PINIGUS LIETUVON
k) prašo Lietuvos žmonesir 
taip pataria Liėtuvds bankai

ARTHUR BLOžIS
... „■ ■ ■ . . . ; ■ . " ' . 1 . , . ■ ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 11 dieną, 11:30 vai. ryto, 
1937 metaįs, sulaukęs 20 metų amžiaus, gimęs Chicago, Illinois.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
* .. yU . . . .

į . • •1 . • - . • , • • f. : , »

Paliko dideliame nuliudimfe motiną Antaniną, po tėvais, Kava
liauskaitę, tėvą Jiiožapą, 2 brolius Dennis ir Ernestą, dėdes Ed- 
wardą .Kavaliauską,. Dr, Georgę Bložį ir Chas. Bložį ir jų šeimy
nas. Tėtas Petronėlę Daraškienę, Marijoną Chernauskienę ir Oną 
Putrimienę ir jų šeimynas. Daug pusbrolių ir pusseserių, drau
gų ir pažįstamų. .

Bložių namų telefonas HEMLOCK 6180.
Kūnas pašarvotas randasi J. LiuleviČiaus koplyčioj, 4348 So. 

California Avehųe. , , ’
Laidotuvės įvyks sėredoj, balandžio 14 dieną, 1:30 vai. po pietų 

iš koplyčios į Tautiškas kapines. .
, Visi A, A. ARTHUR BLOŽIS gimines, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
S/v I ... ’ • < •

Motina, Tėvas. Broliai, Dėdes, Tetos, Pusbroliai 
ir Pusseserės.

t : v ’ « ' ’ I ’ ■

Laidotuvėse patarnauja laid. direktorius J. Liulevičius, Tel. La
fayette 3572.

Vartoti Automobiliai
1904 

dėjime. $265.0Q.
NEWBERRY MOTORS,
1025 N. Clark Street.

PARSIDUODA $200.00 vertės 
kreditas už $125,00 ant naujo Pon- 
tiac 1937 modelio. Kas perkat nau
ją karą, galite sučėdyti pinigų. 
Kreipkitės 4018 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 3036.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiem8~V«sluvėio8— 

Bankietams—.Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Arčhėr Aventife
Phone LĄFĄYETJE

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

Didelis pasirinkimas statymui 
namų, taisymui porčių, stogams 
popiera, rynos, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedaliomis

APARTMENTAS 4 flatų po 5 
kambarius, 4 karų mūrinis gara- 
džius, dubeltavas oktagono frontas, 
kaina $15,800.00. Tik reikia $5,000 
cash įnešti. . ; -

CHAS . URNIKĄS, 
4708 So. Westcrn Avenue,

DIDŽIAUSIAS BARGĖ^AŠ 
SOUTHSlDfij

Prie 63-čios ir Ashland
TURI BŪTI PARDUOTA t

$6,000 cash nuperka eguity. 3 .au
kštų trobėsy, turinčiame 1. krautu
vę, 1 Loft (galima pakeisti ; ofi
sus arba flatus);. 4,,ir 5 k^baHų 
flatą, garu apšildomą, 2 karų ga
ražą. Morgičius $10,000, Ši, savas
tis buvo parduota 1928 metais už 
$35,000.

J. E. ŠHERRY, Ė^CLŪŠIVĖ 
AGENT, Prospect 2012

TIKRI BARGENAI . t.
PARLIDUODA lotas 30x125 Mąr- 

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

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

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITH and COAPĄJfY 
Real Estate, LoansK and InMiratice 

Tel. BOULEVARD 280(L.
Perkam, parduodam ir malhpiiL na
mus, lotus, biznius ir farinas; įnlm- 
riname namus, rakandus ;iy auto
mobilius. Taipgi turime, daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui. Už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės 11

4631 SO. ASR^AND AVĖ, .
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gristi

------------------   . A? /h i J- JLk "

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGĖMUS.

Pavasaryj žmonės 
perka ir Maino 
Namus.

HAvjieSų 
GARSINIMUS 
visi SKAITO

PAŠAUKIT MŪS TŪOJA'il

.... .k „..„..M. ,.».>£ į'..,*
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakaHoji- 
mųs, duodame gerų nuo
laidi.
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hodel y balsavo l^itataučiai 
už lietuvį atsako patsai kandi
datas. Jis sako, kad 
dėję jo paties a
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Lietuvis Laimėjo
Rinkimus Ciceroje

Advokatas Norbert Tumavick laimėjo rin 
kimus į Mokyklų Tarybą nepaprastose 

politinėse apystovose

jam pa-, 
smeniniai 

draugai, kurių jis daug 'turįs 
kitataučių tarpe. Turėjęs, pas
kui, keletas gerų rėmėjų ir 
pačioj taryboje. Gi iŠ lietuviu 
pusės daugiausiai pasidarbavę 
atskiri asmens, draugijos ir 
laikraščiai.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Šiandien Organizacijos Perspėjamos 
Paskutinį Kartą Apie Likvidaciją

Ateinanti pirmadienį prasideda byla 
Superior teisme

r Pirmadienis, balan. 12,1937
y" .................. ■■■■■■ ...................................... M .............. I.f UI H. ,1 , IIĮIĮ ■■ i ■ ........................................ ■ III. IHI —

filaiko. Persišaldęs, jis pagavo St. Oras kad ir nepalankus, bet 
gi daug publikos atsilankė. Jų 
tarpe buvo ir teisėjas J. T. Zu- 
ris. Pelno kad ir mažai, kad 
tik nenuostolis.

CICERO — šeštadienį, ba-rkuopos nariu. Yra Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjungos le
galiu patarėju ir šiaip veikia, 
kur vra kviečiamas su savo 
žiniomis padėti.

j politinį veikimą jis stojo 
pirmą sykį, 1935 metais. Tada, 
nors rinkimų nelaimėjo, bet 
kaip jaunas politikierius gavo 
patirti savo jėgas. Jis tad ir 
nenuleido rankas. Metai atgal 
jis neatlaidžiai dirbdamas pa
teko į Public Library. Nors, jo 
paties žodžiais tariant, nėra 
jau tiek svarbi vieta, tačiau 
tai buvo geru akstinu busin- 
čioins kovoms.

Kodėl balsavo svetimtaučiai.
Gi šeštadienio rinkimuose 

į Mokyklų Tarybą jis kandi
datavo nevienas, buvo dar du 
kiti lietuviai, žinoma, kad tik 
sumažino jo balsų skaičių, nes 
kiti du nelaimėjo. Dar galuti
nų rinkimų davinių nesant, 
negalima pasakyti kiek bend
rai buvo surinkta balsų, bet 
apytikris skaičius rodo, kad 
už p. Tumavick buvo atiduo
ta apie 6,600 balsus. Jei pri
leisti, kad lietuvių balsavo 
apie 2,700, tai reikia pripa
žinti faktą, kad šiais rinki
mais žymiai daug balsavo už 
lietuvi kitataučiai.

landžio 10 dieną buvo rinki
mai į Ciceros Mokyklų Tary
bą. Per 22 metus buvęs tos 
tarybos pirmininku Frank J. 
Petru pralaimėjo. Turint gal
voje tas politines apystovas, 
kokiose teko šiuo sykiu eiti į 
rinkimus lietuviui Norbert 
Tumavick, jo laimėjimą tei
kia skąityti dideliu lietuvių 
laimėjimu;

Advokatas Norbert Tuma
vick yra 29 metų amžiaus. Gi
męs . Chicagoje, nevedęs. Gy
veno .su tėvais 1227 So. 501 h 
ayenųe, Cicero, III. Kada tė
vai apsigyveno Ciceroje, jis 
būvu tik 4 metų amžiaus. 
Mokslus pradedant pirmuoju 
skyriumi, ėjo Ciceros mokyk
lose. Baigęs Morton Jr. Kole
giją, tęsė advokato mokslus 
De Paul ir Illinois universite
tuose. Baigęs mokslą pasiliko 
gyventi' tarpe 
jiems stengiasi 
padėti. ■

Visuomeninio
Visuomeninis

palyginamai dar jaunas am
žiumi žmogus, jam nesveti
mas. Gyvai dalyvauja lietu
viškame veikime. Yra Raudo
nos Rožės Kliubo ir SLA. 301

ciceriečių ir 
savo žiniomis

dąrbas, kad ir

šiandien valstij os prokuroras 
(attorney general) Otto Ker- 
ner perspėja organizacijas — 
draugijas, • kliubus ir sąjungas 
apie joms gręsianČią likvidaci
ją. . ' .

Draugijų viršininkams ne
sutvarkyti mokytojų tarnybos i siuntinėjami atskiri praneši- 

mai-pakvietiniai teisman (sum- 
mons). , Bet dienraštis ‘‘Daily 
Times”, kuris spausdina val
džios oficialius raštus, šiandien 
turės oficialį pranešimą apie 
likvidacijas. ,

Likvidacijų byla prasidės 
apskričio Superior teisme at
einantį pirmadjęnį, balandžio 19 
d. Visos organizacijos, kurios 
nori apsaugoti savo čarterį, pri
valo štai ką padaryti:

Valdybų yiršipinkai privalo 
sumokėti Superior teismo kler
kui $20 teisnio“/kaštų padengi
mui, o prokuroro raštinei įteik
ti du raportus — už 1936 ir 
1937 mėtų s. Prie kiekvieno ra
porto reikia pridėti po $1.00. 
Kartu su raportais ir pinigais 
reikia įteikti kvitą iš Superior 
teismo, kad $20 buvo sumokė-

Jo ateities pianas.
Užklaustas apie ateitieą pla

nus gerb. advokatai Tuma
vick teikėsi atsakyti trumpai 
ir drūtai. Kiek leis apystovos, 
stengsis sumažinti biudžetą.

reikalus, t. y. prieiti prie kon- 
traktavimo tvarkos, kad nie
kas nebūtų šalinamas iš tar
nybos be rimtos priežasties, 
ir, kiek leis aplinkybės, steng-

viams mokytojams parūpinti 
vietos. Bet, — sako, — nedaug 
tų galybių galės būti, nes, juk, 
iš devynių narių tik aš vie
nas busiu lietuvis. I

—-Prašau ypatingai padėko
ti visiems lietuviams, organi
zacijoms ir Naujienoms, aš 
jaučiu savo ypatingą prievole 
jiems už taip didi pasidarba
vimą ir ypatingai ididis ačiū 
mano tėveliams už mokslą,” 
baigė p. gerbiamas advokatas 
p. Tumavick savo pasikalbė
jimą su jūsų reporteriu.

Advokato tėvas Antanas 
Tumavick yra visuomenės dar 
buotojas. Priklauso daugeliui 
organizacijų ir, 
laikas, visur 
juose veikti, 
dėl, kad ir 
visuomeninės darbuotė 
tos dalį. Be advokato ponai

ti. Organizacijos, kurios tą 
darys nebus likviduojamos.

Sąrašas draugijų, kurioms 
gręsia likvida'cija, ėjo per Nau
jienas nuo antradieūio, balan
džio 6 d., iki šeštadienio, bal. 
10 d. Jų yra keli šimtai. Dau
gelis iš jų jau mirusios, bet 
nemažas nuošimtis tebegyvuo
ju

Draugijos, kurios nori apsi
saugoti, privalo teismui sumo
kėti už kaštus ir raportus 
įteikti, pirm balandžio 19 d. 
Pradedant tą dieną Superior 
teismas išleidins kasdien dek
retus, likviduodamas po tam 
tikrą,į skaičių organizacijų, ku
rių valdybos ? nepasirūpino su-
tvarkyti savo reikalus.

pa-

Vakar Netikėtai Mi
rė J. ir A. Bložių Sū

nūs Arthuras
Persišaldęs gavo plaučių 

uždegimą

kiek leidžia i
stengiasi gyvai
Nenuostabu lo

simus pasisavino 
naš-

Tumavick turėjo dar ir duk
terį Eleną, kuri ištekėjusi už 
John Chesta ir jau trys metai 
kaip turi nuosavą vaistinę 
prie 563 N. Laramie.

. y —Rep.x-y.

plaučių uždegimą ir vakar 
11:80 ryto užmerkė akis am
žinai. ; . 1 ■ .

Kūnas bus pašarvotas Ju
liaus Liulevičiaus koplyčioje, 
1348 South California avenue. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 14 d., 2 valandą po 
oietų. Jaunuolis bus palaidotas 
•tautiškose kapinėse.

Drg. Juozas ir Antoinette 
Bložiai gyvena ties 3938 West 
68th Place. Jie turi kitus du 
sūnūs,.Ernestą ir Denišą. Abu 
yra pasižymėję spoi liniukai. 
Denis vra ristikas. v

Organizacija dėkuoja ypatin
gai šioms įstaigoms, kurios au
kavo prizams, būtent: 
Radio Store už vaplinę, 
velt Furniture Store už 
lempą, S. Prokockui už 
palų butelius ir Barskis
ture Store už pelenyčių..

Korespondentas.
/

Albert 
Roose- 
stalinę 
2 kva - 
Furni-

lietu-Artimų ‘‘Naujienoms 
vių Juozo ir Antoinettės Blo
žių šeimyną vakar 
dus smūgis. Mirė 
sūnūs Arthuras.

Jaunuolis sirgo

ištiko skau- 
jų 20 metų

apie savaitę

Iš Lietuvių Demo 
kratų Lygos Vei

kimo
Velykų dienoje (turėjo dideli 

šokių vakarą

BRIDGEPORT. — Velykų 
dienoje Lietuvių Demokratų 
Cook County Lyga turėjo dide
lį šokių vakarą Lietuvių Audi
torijoje.

Dėka komisijos geram pasi
darbavimui vakaras buvo pa
sekmingas. Komisijoje darba
vosi A. Kum/kis, P. šaltimie- 
ras ir Jokantas Bruno.

Praeitą antradienį įvyko ek- 
zekutyvis susirinkimas. Susi
rinkimas buvo skaitlingas ir 
daug gero nutarta.

----- o----- -
12 Wardo Amerikos Lietuvių 

Demokratų Organizacija suren
gė puikų šokį sekmadienį Ho- 
llywood svetainėj, 2417 W. 43

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

APDRAUSTI:
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
e nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:

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

f *

Darbininkų Kooperatyviška Kolonija|domi

KOLONIJOS PAŠTAS, kuris jungia gyventojus su 
pasauliu. Čia įrengti bendri telefonai, telegrafas ir čia

GEORGIA VALSTIJOJE vienos pramonės darbinin
kai turi suorganizavę kooperatyvišką koloniją. Paveiks
las parodo kolonijos namą, kuriame yra gyvenamieji 
kambariai, ir bendri valomieji kambariai.

m

RŪMAI, kuriuose bendrai mokinasi visi darbininkų 
vaikai.

' AMATŲ MOKYKLA, kur vaikai mokomi amatų dirb
tuvės darbui ir žemės ūkio darbo.

gazolino stotis.
PATYRUSIOS virėjos moderniškose 

virtuvėse bendrai gamina maistą visiems 
gyventojams. Patys darbininkai užsiau
gina daržoves, etc.

Kadangi daugelis yra susipažinę su dailidės darbu, 
tai kolonijos gyventojai patys gaminasi reikalingus bal
dus. Tėvas su sunais baigia statyti lovą.

> '.Jf

PO DIENOS DARBO tėvai ir vyresnieji vaikai susi
renka į kolonijos salę linksmintis, žaisti ir šokti. Nemo

kančius šokti tuoj išmokina.

. JAUNAS instruktorius amatų mokykloj parodo jau
nuoliams kaip naudoti! oblį. Užbaigę pradinius mokslus 
ir išmokę amato, jaunuoliai eina dirbti dirbtuvėj.

VALGOMASIS KAMBARYS kolonijos 
rūmuose laike pietų vaikams. Visi kolo
nijos gyventojai sudaro vieną didžiulę 
šeimyną. Įdomu bus žinoti kaip ilgai to
kia kolonija išgyvuos ir ar bendras gyve
nimas per ilgesnį laiką patiks kolonijos 
gyventojams. Naujienų-Acme Photos




