
z ............■■■—.1  ..........  1^ Į y .j <^w«yy»|i

The First and Greatest Lithualiian Daily in Ąnierięa
___ ——UXIL-X_________ h*--4^- I I-1, x1L-U-J-J t - - - " ' ' J" 711'1 ' FTI ni lin . " . -'-Į-' 1

Th« Lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuaiiiaii Daily News
Entered as sęcond-class matter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chitago, III., • 

under the Act of Maręh 3, 1879

.        ■■ ......... i        1 ■  ......................  ■ ......... ......■■■■A

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Tol. xxrv Kaina 3c
< j

Chicago, III., Antradienis, Balandžio-Apr ii 13 d., 1237

Augščiausias Teismas Parėmė Wagnerio Akta
Darbo Santykių Įstatymai 

Pripažinti Konstituciniais
■ MADRIDAS PO BOMBARDAVIMO Komp. Mikas Pet

rauskas palaidotas 
Dusmenyse

Augščiausias teismas patvirtino Wagnerio 
darbo santykių aktą ir darbininkų teisę 

yęsti kolektyves derybas

tarpvalstijinę

išnešė penkis 
kurių visi

liečia
pra-

nuo- 
lietė

WASIIINGTON7' bal. 12. — 
Naujoji Dalyba šiandie laimė
jo svarbią pergalę, augščiau- 
siam teismui patvirtinus ir 
pripažinus konstituciniu bent 
tas <|alis Wagnerio darbo san
tykių akto, ant kiek jis 
stambiąją 
monę.

Teismas 
sprendžius,
Wagnerio aktą ir visuose at
sitikimuose Wagnerio aktas 
liko pripažintas konstituciniu 
ir kompanijoms įsakyta tą ak
tą pildyti.

Veik visi nuosprendžiai iš
nešti 5 balsais prieš 4. Prie
šingas nuomones išreiškė poei- 
liui visi keturi atgaleiviškiau- 
si teisėjai. 5

. v* -*

Liberališkesni' -teismo*'' nuo
sprendžiai pasidarė .. galimi j 
liberališkąją teismo pusę per
ėjus teisėjui Owen J. Roberts, 
kuris ir pateko į teismą kaipo 
liberalas, bet paskui nukrypo 
pas atgaleivius ir pasidarė vy
riausiu jų nuomonės reiškėju.

Pirmiausia teismas nuspren
dė, kad Jonės and Laughlin 
Steel Corp. yra ' tarpvalstijinė 
korporacija ir todėl turi pildy
ti federalines darbo reguliaci
jas. Tokį nuosprendį 
teisėjai įtughes, 
Stone, Cardozo ir 
Priešingą nuomonę 
teisėjai Van Devanter, Suther- 
land, McReynolds ir Butler.

Lygiai tokis pat pasidalini
mas buvo ir trijuose kituose 
nuosprendžiuose, liečiančiuose 
Fruehauf Trailer Co. iš De- 
troit, Friedman-Harry Marks 
Marks Clothing Co. iš Rich- 
mond, Va. ir Associated Press. 
Pastarojoj byloj teismas nu
sprendė, kad aktą turi pildy
ti ir laikraščiai ir kad jis vi
sai nesuvaržo spaudos laisvės. 
Be to šie teismo nuosprendžiai 
daug plačiau interpretavo 
tarpvalstjiinę prekybą, negu 
ikišiol- tas pats teismas inter
pretuodavo.

Tik Washington, Virginia ir 
Maryland Coach Co. byloje teis
mas išnešė vienbalsį nuospren
dį.. • .

Augščiausi-am teismui parė
mus Wagnerio darbo santykių 
bilių valdžia įsigys galingą įna
gį taikinti streikus. O darbi-

išnešė 
Brandeis, 
Roberts. 
išreiškė

ninkai laimėjo įstatymais pri
pažinimą kolektyvių derybų.

Kaip William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas, taip ir John L. Lewis, 
industrinių unijų vadas, išreiš
kė didelį pasitenkinimą teismo 
nuosprendžiu. Jie mano, kad 
tas nuosprendis paskatins dar
bininkus dar labiau organizuo
tis ir kartu pašalins baimę or
ganizuotis, nes aktas pripažys- 
ta darbininkams teisę organi
zuotis ir • taipjau panaikina 
kompanijų unijas.

Homer Martin, automobilių 
darbininkų pnijos prezidentas, 
pareiškė, kad jei šis aktas bu
tų veikęs pirmiau, tai butų bu
vę išvengta didžiųjų streikų au
tomobilių pramonėje. Jis tikisi, 
kad dabar industrijose užvieš
pataus .taika, paremta pripaži
nimu darbininkams teisės ot- 
ganizuotis ir kolektyviai tartis 
su savo samdytojais.

Teismo’ reformavimo prieši
ninkai mato tame nuosprendyje 
atidėjimą teismo reformavimo. 
Bet teismo reformavimo šali
ninkai mano, kad vienas kitas 
liberališkesnis teismo nuospren
dis nė kiek nepakeičia padėties 
ir pasiūlymas reformuoti teis
mą bus stumiamas kongrese 
toliau.

Lojalistai eina į 
priekį Madrido 
priemiesčiuose

ir

MADRIDAS, bal. 12. — Prie 
Madrido eina labai smarki ko
va, iš vienų apkasų į kitus, su 
rankinėmis granatomis ir dur
tuvais, lojalistams bandant 
toliau nuo Madrido atstumti 
sukilėlius ir praliuosuoti, suki
lėlių apgulimą Madrido., Mušis 
eina jau ketvirtą dieną ir lo
jalistai neatlaidžiai veržiasi į 
priekį, stumdami sukilėlius to
lyn nuo sostinės.

Asturijos angliakasiai išdi- 
namitavo pantoninį tiltą sker
sai Manzanares upę, kuriuo 
apie 10,000 sukilėlių, kurie da
bar yra izoliuoti universiteto 
apielinkėje, gaudavo 
amuniciją.

Lojalistai veržiasi 
vienuolikoj sektorių,
kiausias mušis siaučia Casa de 
Campo parko apiellnkėj, 
sukilėliai buvo arčiausia 
ėję prie Madrido.

Sukilėliai laikosi tvirtai
dviejų kalvų—Monte Aguila, 
pačiame parko centre ir Mon
te Garabitas, toliau! į šiaurę. 
Abi kalvos dominuoja parką ir 
universiteto apielinkę.

Lojalistai eina į priekį, bet 
labai pamaži ir atsargiai, už
imdami vieną po , kitų apka
sus.

maistą ir

į priekį
Bet smar-

ORFIS,
9e

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

Apsiniaukę, galbūt 
šalčiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet 
ratura Chicagoj e buvo

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
6:27.

lietus;

Vaizdas Ispanijos sostinės Madrido gatvės po sukilėlių 
puolimo lėktuvais, iš kurių jie metė bombas. Madrido 
gyventojai per kurį laiką gyveno baimėj, kad rytojaus 
nesulauks. Bet dabar lojalistams sekasi ir jie įaimi mū
šius keliuose frontuose. Puolimai lėktuvais ant Madrido 
nebesikartoj a. j Naujįenų-Acme Photo

i.’

Kompanija unija 
kovoja organizuotus 

darbininkus
! M. 12. ■ —
Industrinėms unijos pradėjus 
organizuoti apielinkės cinos ir 
švino kasyklų darbininkus ir 
atidarius čia ir kituose mieste
liuose savo raštine^, kompani
jos unija tose kasyklose su
kurstė kruvinas riaušes, kurio
se devyni žmonės liko sužei
sti. I d.

Keli šimtai lazdomis ir ki
tokiais įnagiais apsiginklavusių 
kompanijos unijos narių atėjo 
į/ Picher miestelį ir puolė CIO. 
industrinės unijos raštinę. Pir
miau ta pati goveda puldinėjo 
organizuotus darbininkus gat
vėse. Po to išdaužę unijos raš
tinę, nesulaukdama paskelbto 
unijos susirinkimo, kurį ji ruo
šėsi pulti.

Nugirdę, kad susirinkimas 
yra laikomas Treeče, Kas., go
veda trdkais nuvyko į tą mie
stelį, išdaužė salę 
rakandus.

Po to goveda at 
na. Čia ji pirmiau 
miestelio konstabelį, 
buk pritariąs CIO. Po to ban
dė pulti ir CIO raštinę. Te- 
čiauš ištiko susirėmimas, ku
riame devyni įmonės liko per
šauti.

šerifaą Simkin sako, kad jis 
areštavęs keturis CIO. organi
zatorius.

Dabar miestelyje yra ramu 
tvarką prižiūrint mero paskir
tiems dešimčiai piliečių.

kur 
pri-

ant

ir sulaužė

«yko į Gale- 
asia sumušė 

nes jis

ternpe- 
55°.

Tikisi greitos taikos 
Kanados automobi

lių streike
OSHAWA, X)nt., bal. 12. — 

83 neorganizuoti darbininkai 
šiandie įėjo į streiko apimtą 
General Motors of Canada 
(Įirbtuvę. v Veik visi jie buvo 
raštinės darbininkai ir tik gal 
poras desėtkų buvo automobi
lių dalių gamintojai. Pikietuo- 
tojai juos apšvilpė, bet Jų ėji
mui į dirbtuvę netrukdė.

Vienas General Motors vir
šininkų išreiškė viltį, kad strei
kas greitai ’ bus sutaikintas, 
galbūt trečiadieny, nes kompa
nija nėra- kitos išeities kaip 
taikintis su darbininkais. “Ką 
kitką galima daryti, jei prie 
galvos yra pristatytas gink
las?” klausė jis. '

Susitaikymas bus padarytas 
tuo pagrindu, kad automobilių 
darbininkų unija bus pripažin
ta jos narių atstove kolekty- 
vėse derybose su kompanija.

Naciai nusiminę dėl 
Belgijos fašistų 

pralaimėjimo
. 12. — Vo- 
ra nusiminę 

Leon

BERLYNAS, bal 
kieti jos naciai y 
dėl “Belgijos Hitlerio1 
Degrelle pralaimėjimo vaka
rykščiuose rinkim 
ly. Naciai skaitė 
mus išbandymu 
kratijos ir diktatūros 
Jmokratija laimėjo milžiniška 
balsų dauguma.

iiose Briųse- 
tuos rinki* 

jėgų demo- 
ir de>-

:aZi,a

KAUNAS. — Mirus komp. 
M. Petrauskui, jo kūnas sku
biai buvo išvežtas į Dusmenis, 
Trakų apskr. ir ten palaido
tas. Mat, pats velionis, prieš 
mirdamas, buvo pareiškęs no
rą, kad jį palaidotų Dusmeny
se, greta jo tėvų kapų. Jį pa
laidoti skubėti vertė baimė, 
kad visai nepabiurtų keliai ir, 
be to, bažnyčios nusistatymas 
kelias dienas prieš Velykas 
nieko nelaidoti.

I
Valst. operos solistas Ant. 

Sodeika, kuris dalyvavo tose 
laidotuvėse, plačiau apie jas 
papasakojo. Velionio muziko 
karstą iš Kauno išvežė trečia
dienį, kovo 24 d., 10 vai. ry
to. Karstas buvo vežamas gra
žiai eglutėmis ir gėlėmis pa
puoštame sunkvežimyje. Kartu 
automobiliu važiavo velionies 
žmona, sūnūs, brolis Kipras, 
jo sesers vaikai ir kt. Baisiai 
buvę blogi keliai, kai kur sun
kiai auto mašinomis prava
žiuojami. Dusmenis pasiekę tik 
4 vai. po pietų. Važiavo per 
Mariampolę, Simną, Alytų ir 
Daugus. Duomenyse buvo jau* 
.susirinkusi didele minia ; žmo
nių. Visi jie norėjo pareikšti 
paskutinę pagarbą didžiam lie
tuvių muzikui, menininkui, jų 
krašto sunui. Ten atvyko ir 
nvelionies brolis, seimo altst. 
A. Petrauskas.

Kanados darbininkai remia 
streiką.

40,000 1 narių Toronto darbo 
tarybos prižadėjo pilną para
mą streikuojantiems darbinin
kams. Tarybos prezidentas 
John Noble pareiškė strėikier 
riams: MM'eš prisidėsime prie 
jus ir pavėsime jums visus sa? 
vo išteklius. Tai nėra kova 
vien prieš General Motors. Tąjį 
yra kova prieš premierą Hep
burn ir jo atsisakymą priimti 
General Motors darbininkų at
stovus”.

(“Liberalas” Hepburn atsi
sakė priimti streikierių atstu- 
vus, nes jų tarpe buvo “forei* 
neriai agitatoriai” Martin ir 
Thompson, automobilių darbi
ninkų vadai Jungt. 
ir dar prigrūmojo 
prieš streikierius 
Kanados jėgas);.

Valstijose 
panaudoti 
ginkluotas

HAAGA, bal. 12. ^. Holan- 
dijos apsigynimo ministerija 
.Užsakė keturias sųbmarinas. 
Jos bus- 'statomos Holandijoj.

fondo sudarymas; 8) pamink
lų klausimas: prie teatro ir 
Dusmenyse, ant kapo.

Daugelio susirinkimo daly
vių konstatuoti dideli M. Pet
rausko nuopelnai lietuvybei ir 
lietuvių kultūrai, lietuvių mu
zikai ir lietuvių visuomenei. 
Neįkainojamo svarbumo M. 
Petrausko darbuote Amerikoj. 
Tai turi būti tinkamai iškelta, 
įvertinta ir įamžinta.

Kpmitetan išrinkti: p. Bie
liūnas, p. Jakševičius, p. Miro
nas, p. Tallat-Kelpsa, p. A. So
deika, p. Gira ir p. Kardelis 
su teise kooptuoti daugiau 
menų.. Komitetas kovo 30 
pradėjo darbą.

—o—
Velionio Miko Petrausko 

minčiai pagerbti, gegulės
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje įvyks iškilmingas vaka
ras. Jį rengia velionio draugai 
ir bendradarbiai Chicagoj.

Anglija neįleis savo 
laivų į badaujantį 

Bilbao

as- 
d.

at-

, j , 
visoj

plačiau Dusmeny-
Liettfvoj. paminė-

mirties didysisbrolio 
dainininkas Kipras yra 
nusiminęs, nieko negali

Dviems savaitėms jis

Velionį palaidojo Dusmenų 
bažnyčios šventoriuje, greta jo 
tėvų kapų. Prie kapo nebuvę 
pasakyta jokių kalbų. Vėliau, 
manoma 
se ir 
ti.

Del 
musų 
labai 
dirbti,
nutraukė darbą. 
7 Yra iškeltas sumanymas su
organizuoti komitetas, kuris 
rūpintųsi tinkamai visoj Lie
tuvoj Miką Petrauską paminė
ti ir ant jo kapo pastatyti pa
minklą. Velionis Mikas Pet
rauskas buvo labai populiarus, 
plačiai žinomas, Jungt. Ameri
kos Valstybėse. Manoma, kad 
ir amerikiečiai jį tinkamai pa
minės.
KOMP. MIKUI PETRAUSKUI 

PAGERBTI

Didžiąjam musų muzikui, 
kompozitoriui ir visuomenės 
veikėjui pagerbti, jo nuopel
nams iškelti, pasirūpinti jo pa
liktais darbais ir garbei įam
žinti iniciatyvinės grupės pa
stangomis kovo 27 d. Vai. te
atre buvo sukviestas susirin
kimas, kuriam pirmininkavo ir 
pranešimą padarė V. t. dir. V. 
žadeika.
'Susirinkimas nusistatė: 1) 
suruošti bažnytinių paminėji
mą a) Kaune ir b) Dusmeny
se; 2) paminėjimą Vai. teatre 
kur butų paskaitos (viena, api
budinanti M. P., kaip muziką 
ir kita
darbuotoją) ir koncertinė da
lis; 3) paminėjimas Konserva
torijoj; 4) paminėjimas Radio
fone; 5) palikimo (muzikinio) 
klausimas; 6) Monografijos iš
leidimas; 7) Miko Petrausko moterys.

kaip visuomenės

Baskai protestuoja 
prieš sukilėlių žu

dymus kunigų
PARYŽIUS, bal. 12. — Is

panijos oficialė žinių agentūra 
paskelbė, kad autonominės Ba
skų respublikos preziddfite

HENDAYE, Francijoj, bal. 
12. — Baskų sostinė Bilbao 
badauja, nes iš niekur negau
na maisto. Sukilėlių gi laivai 
laiko apsupę uostą, kad tik 
sutrukdyti maisto pristatymą.

(šeši Anglijos laivai su mai
stu pasislėpė su Franci jos uo
ste, dėlei sukilėlių laivų grą- 
sinimų. O Anglija nesiryžta 
neteisėtą blokadą - laužyti).

Atvykę į Handaye Anglijos 
karo laivu pabėgėliai sako, 
kad jau dvi savaitės kaip ne
galima gauti duonos Bilbao. 
Pats miestas paaugo iki 300,- 
000 gyventojų, atvykus į jį 
pabėgėliams iš apielinkės ka
ro sryčių.

Esamas maisto išteklius yra 
laikomas karo lauke kovojan
tiems kareiviams. Kaip išrodo, 
Baskų prezidentas Juan Anto- 
nio Aguierre yra nusisprendęs 
neužleisti miestą sukilėliams 
bet kovoti už jj iki paskutinic 
žmogaus.
Anglija neleis trukdyti jos lai 

Vus, bet nelaužys Bilbao 
blokados.

- ‘'"LONDONAS, bal. 12. — Pre
Aguirre . pasiuntė iš. ^Bįįhap jrnįeras Tialdwin paskelbė, kai 
protestą frakai' Piui XI prieš 
Ispanijos sukilėlių išžudymą 
didelio skaičiaus katalikų ku
nigų.

(Vatikanas atsisakė pasaky
ti, ar jis gavo Baskų protes
tą).

Nori papirkti strei 
kierius pakėlimu 

algų
12. —TORONTO, Ont., bal.

Premieras Hepburn atsišaukė į 
General Motors of Canada strei
kierius, kad jie priimtų kompa
nijos pasiūlytą pakėlimą algų 
ir sutrumpinimą darbo valan
dų ir tuo baigtų streiką, nebe- 
reikalaudami pripažinimo uni
jos koluktyvėse derybose su 
kompanija.

Streikieriai ikišiol tik terei
kalavo pripažinimo unijos ir 
kompanijos pasisiūlymas pakel
ti algas ir sutrumpinti darbo 
'valandas yra savanoris, įtiksiu 
papirkti streikierius ir prikal
binti juos atsisakyti nuo savo 
svarbiausio reikalavimo.

Bet derybos dėl pripažinimo 
unijos yra vedamos Detroite, 
kadangi Kanados General Mo
tors priklauso išimtinai Jungt. 
Valstijų General Motors.

Anglijos valdžia nepakęsiant 
kliudimo Anglijos laivų juro 
se.

Bet kartu jis įspėjo Angli
jos laivus neplaukti į Bilbao 
kol ten tebėra “pavojinga pa 
dėtis”, sukilėlių laivynui įstei 
gus blokadą apie Bilbao.

Bald'win sako, kad kiekvie 
nam įplaukiančiam į Bilbao uo 
slą laivui gręsia pavojus, ne< 
uostą sukilėliai uždarė mino 
mis.

Bet nors Anglija neleis savi 
laivų į Bilbao, ji visgi atsisa 
ko pripažinti sukilėlius kariau 
jančia jėga ir todėl pasilaik< 
legalę teisę skaityti juos j u 
ros piratais, jei jie bandyti 
kliudyti Anglijos laivus toliai 
trijų mylių nuo Ispanijos kran 
tų.

Tokia dviveidiška Anglijo: 
konservatorių politika ir toki: 
pat Baldwino pareiškimas ne 
patenkino darbiečių ir jie aš 
triai !Baldwiną ir jo valdži; 
kritikavo už dviveidiškumą ii 
bailiimą.

Pašalino valstybės 
ūkių komisarų

Išgelbėjo lietuvį iš 
kasyklos

MASKVA, bal. 12. — Cen 
tralinis pildomasis komitetą: 
be jokio paaiškinimo pašalint 
iš vietos Moisei Kalmonovič 
'komisarą valstybės ‘ūkių, Ji 
vietą užims Nikolai Deinčenko 
agrikultūros komisaro padėjo 
jas.

TAMAQUA, Pa., bal. 12. — 
Gelbėjimo kuopa dirbo daugiau 
kaip 24 valandas iki ištraukė 
Anthony Viscavage (veikiau
sia lietuvis Viskevičia), 48 m., 
iš anglių duobės, į kurią jis 
bu4vo įkritęs. Nežiūrint išbuvo 
filgo laiko duobėj, Viscavage 
įstengė vienas pareiti namo.

MEXICO CITY, bal.- 12. — 
Trys žmonės liko peršauti no
minacijų balsavimuose, kuriuo
se pirmą kartą dalyvavo ir

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS 
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



Prieš kiek t laiko “Laisvėje” . Va(įljųąsi,. dirbo ir turėjo pinigų. 
Z. Ang^rietis parašė straipsnį Bet tai tik mažmožis, kuris 
apie dešimties, metų .fašistų šei-į vis „ęĮęJto . charakterizuoja tą 
mininkavimą Lietuvoje. Vieno- žmogų. Ęur kas įdomiau butų* 
j e vietoje, tarp kitko, jis sako / patirti, kas ta Į per “vidurinė 
“Komunistams 1927 m. rūpėjo' mokykla,,r kurios direktorius 
fašistų nuvertimas ir demokrą-, neturi jokio mokslo? Taip, įdo- 
tijos atstatymas.” , piu, kaip žmogus gali vadovąu-

. . v. a ti mokslo įstaigą, kada apie mo- Mums atrodo, kad čia Ąnga-rrietis' laimi klysta. KomiiniĄai pats
Lietuvoje ir visame pasaulyje, p * > * 
“didžiojo Stalino vadovaujami^ 
iki VII Kominterno kongreso, 
kuris įvyko Maskvoje 1935 m.J 

• • v ’ « - f-

demokratiją keikė kaip įmany
dami. Tuo atžvilgiu jie nė kiek 
nesiskyrė nuo fašistų. Tik kai 
komunistų “geniališki” vadai 
pamatė, kad kruvinasis fašiz
mas, sunaikinęs demokratiją, 
gali ir Maskvai 
lipti, 
Vadinasi, pasidarė demokratijos 
šalininkai.' Tačiau vis dėlto 
mano, kad demokratija yra 
blogas daiktas visur kitur, 
ne ^Rusijoje. > 

Į - o----- -
“Priekalas” kuris yra leidžia

mai • Sovietų Sąjungoje, rašo, 
kaip iš Dimandvos vidurinės 
mokyklos buvo nuimtas eks-ku- 
nigas Vilimas, kuris ten ėjo di-i 
rektoriaus pareigas. Jis užsi
krėtęs trockizmo bacilomis, to
dėl ir netekęs vietos.

čia, žinoma, nieko nepapras
to. Tačiau įdomiausias dalykas i 
yra tas, kad tos mokyklos di
rektorium liko paskirtas Ameri
koj gyvenęs Svotelis!

Prieš pasaulinį karą Svotelis 
gyveno Mass. valstijoje. Per 
vienerius metus jis ėjo LSS VI 
rajono organizatoriaus parei
gas.

Apie ji galima štai kas pasa
kyti: žmogus nebaigęs nė pra
dinės mokyklos. Pasižymėjo jis 
tik tuo, jog gyvendamas^Nor- 
woode-.neatsiskaitė su M. ^Ake' 
laitiene už kambarį, ^įTorŽT tuo 
metu,'%&ip yra sakoma, jis ne
buvo prie “pakaros” privarytas.

tijos atstatymas.

ant sprando-; 
tik tada jie susigriebė.

jie 
ne
tik

Pastaruoju metu kęmunistai, 
. nelyginti toji sena pafta, įsi
geidė “susituokti” su fašistais. 
Prieš kiek laiko štai.ką bylojo 
“Laisvė” apie būklę Italijoje: 
girdi, “Italijos Komunistų Par
tija į visus fašistus žiurėjo su 
neapykanta ir tik kpvą jiems 

i teskelbė. Bet dabar, pasikeitus 
padėčiai, musų draugų Partija 
savo nusistatymą pakeitė ir 
bando veikti išvien su darbinin- 
kais fašistais, prieš fašizmo vir-

- y 9 sunes.
Tai tau, kur nudardėjo pa

saulinės revoliucijos inžinie
riai! Susidėję su fašistais, jie 
bandys fašizmą nugalėti. Vadi
nasi, Mussolinį ir kitus juod- 
marškinią. vadus.

Bet j u ktai yra didžiausia ne
sąmone. Jeigu kas tvirtintų, 
kad norint militarizmą nugalėti 

r • -t r > <
reikia stoti į armiją, itai mes 
apie toki žmogų turėtume labai 

‘žemą nuomonę. Neiškentęs, vie
nas kitas net tiesiog pasakytų: 
“Tas žmogus tikrai niekus p’.e- 
pa.”

Namų Karaliene
• g pįv’ . ii

R0YAL HIGHNESS

Prefers to ūse the į 
mosi efficient Pcin» 
and House Clėaner

J2U—

One of its basic ingrėdients 
is the most powerfulūeanset. 

"Volcanic Ash'-originally >■ 
camė from volcanos-Thafj. 
whaf£ivė$ it Individual 
quality and unusual : 
efficiency. ’ ■

U n ii p A1 T •'VVOODYVORK
JI III i -c į A 

in, tkf ythyvt p^ckacįe enk/ 1/

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

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HRH Malevų Valy- 
tojų ...... ....... ......... . ** •
Utility Household- Fiat ar Gloss 
iMaleva. Paprastos Spalvos ir_bajT 
ta už galioną

Gražus 1937 m. Sienų Popierius
M .59

5c už rolelj ir aukščiau. ' 

Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienj, Ketvirtadienį ir Šeš

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

9:30 iki 10 vai. po pietų.

W£4W.63* ST.
TeL/PROS.PfCT' 3440į

CORNER 63RO & JUSTINE

NAUJIENOS/ Chičago, III.
-- . . 11 1 1 ■■ I n/ J *1 j".... ■ i 1 .......

Ir k^da komunistai siūlosi 
s į bendrą frontą, tai 
tįuo parodo, jog vėjas

juos gali bekyli į vigas puses,
Jie

Antradienis, balan. 13, 1937 
—.......... .... ............. ......... ...

-—T - |
KAUNĄS. — Kėlių • Ąiusiį 

,' Universiteto; #$ę?orių , iųic.ial 
.. .. • i . . . tyva 1929 m. kilo šiimanyihaš

Štampų ws (pampinti auijnti’ ' Lięthvoj'e-
dans. šta ką rašo U«ve’ 1^- k^ili&U žvbris/ Tam 
Seųukg uE. IS1kova gyvenant, , 

mieste Krasny Luč {(Sovietų bbei^ .Uky e,
Sąjungoj) neteko regejuno dar/t01i nuo Kąuno. Pradži suda. 
Rpeš revoliucijų. Dabar ji.įun ,rg - kardiškos juod-
101 jpetus. Nesenu.,Vie^•>■,lape- už ,terias 
gonines daktarai Ste^ergas ?r|^ 25,500 jt.-’Ąrmais
šulginas padare jai opęW« ir, >emioš kurdai n<*turė-' 

lei.J^Ovą\ au^6 į'° ak« iapėTai“vedr višoTabo ~4 
raišti, jinai tarė: Duokite man 
Stalino paveikslą. AŠ ribriu ma
tyti musų Vadą, kuris seniems f- 
žmonėms suteikė linksmą ir / 
smagų gyvenimą. Aš datig gerų 
žinių girdėjau apie Staliną, bet 
aš jo nemačiau. Kas man butų 
prieš revoliuciją sugrąžinęs re- įĄ 
gėjimą? Niekas!’” »

Matote, kas Rusijoj d darbą į'g 
atlieka, o kam garbė tenka. Gy- 
dytojai padarė sėkmingą opera- i' 
ei ją .— garbe Stalinui! Kurioje ' 
vietoje užderėjo javai — garbė [ 
Stalinui!... j

Nebe reikalo juokdariai sako,] 
jog garbė Stalinui tenka ir tuo ; 
atveju, kai karvė atveda gra
žų veršiuką... , /

—Marksistas.

kaip pasvirus) medį.
-L-- O----------

• - Į » ■

Skaitykite , įr “šlovinkite

Laidotuvių Direktorius
« JUOZAPAS f* 
L U P E I KI V 
L IR TĖVAS "

REPublic 8340 ;
.0!

yj V '■ J" I

PAGALVOK 
{DĖTI PINIGAI I ŠIA' 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO ^ ^

• ■

''MH
*. •r <■ >

ŠI 3PŲLKA YRA-NARYS FĖDERAL IIOM'E'''lOAN 
' BANK. ■ " ’ i

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HAL$TĘD STREET ;

~^r~T

y *• < - c. > 7 X ■’ • • V . v * 4 ’ . ~ .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis^
t a innTTTVin mRRETnnw. La r JLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE! o
r - • .<• i y ' . ,-_w i ' /■ iv

Timdcidahrin Janiu Kermos Lietuvoje vėliau įsiku- 
cĮkugiau mažesnių fermų 

i (Mg fer-
jria, auginanti norvegiškos kil
mės lapes)/ Bendra Lietuvos 
Juodsidabrių lapių produkcija 
sWro 
^kąičjųs tpli gražu nepatenki
na šių prekių pareikalavimo.
..Į •' f * f • 'h : ' ’ . ' -

puvo baųdyta eksportuoti 
.kailiukus, ’ bVtent, į Angliją. 
Čekoslovakiją Jr Laįvįją ir vi
sur kailiukai be kliūčių buvo 
parduoti, }b^t kol kas reikalo 
eksportuoti.ųėra, nes vidujinis 
pdreikaląv.inįiąs nėra dar paten
kintas, tuo labiau, kad pasku
tiniais metais Lietuvoje įsiku-

jo didelio pasisekimo, nes 5 jų 
: vai-

kuš. Tho .budu ruęįęi-ų fi^ėtą* ,rė keletas .moderniškų dirbtu-
,h,Pžs’.jįfeusjBgj ,Y.įų, ..ta^gesnius

(tais atYėdš 1A iauiulriu. ..Niid' ”7' .... V

■ yetuv°je 
laP6s

pOtt nir,;®Falenk.ia

. jrv/JJj

. PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

f BRIDGEPORTE
.806 jy. Jtreet • Tel. .Victpry 1696

" DOMININKAS KURAITIS
•. • ■ iWWS

; F. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

Mrs. Anelia K. Janisz iDr. C. J. Svenciskas
Physical- DENTISTAS

0FIS0 VALANDOS: 10 v. r. i|d V>*S ?' 0 S°‘ vai.' vakaro. Treč ir sekm. pagal■■1 An™i2k <?9A?r susitarimu.'' ' r'* ‘1 ■IBS Hentlock yZ3Z 4300 s FAIRFJŪELD AVĖ.
.prie Telefonas LAFAYETTE 8016gimdymo namuo

se ar ligoiiinŽse, 
duodu massage 
electric treat* 
ment ir mągpę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

* ginoms patari
mai dovanai.

■1 .r?

ADVOKATAI
KP. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto of^as—127 N. Dearborn St. 
Kamib.'1431-14 34—Tel. Central 4411,-2 
Namų ofisas—t3323 So. Halsted St.

• Valandos vakarais n uo 6 iki: 8:30 
Tel. Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS ‘ 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 ŠOlįTH ASHLAND AVENUE 

Res/o515 So. Rrivkvvell J .L 
Telėphonė: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS'

' 3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111. W. Washington St
Rooiri 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare
, Ofiso Tel. Central 4490;P’ ’< : ■

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

—____ LAFAYETTE 8016 .
>• - • •___________ ___  ' -'I

Phone Canal 6122

DK S . JBBŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedol. pagal sutartį 
Kez.6631 So. California Avėnue

TeL Office ,Wentworth 6330 
‘ Kež. .HydeTM* 3395 1

Dr.. Susamia Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
69Q0 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pktu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredortiis ir ęubątomis.

DR. STRIKOLTS 
ūdytojas.ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

y ik. Nędėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect ,1930 '' 1 ; " '■

Ofiso Tel. Virginia 0030 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

4157 ‘.įRČHER AVF.NUE
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—Q—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį

nuo

8939

Clement J Svilow
ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846
" ’ Marque*te Park Ofisas: 
,6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak- šeštad’eųiais nuo 3 iki 6 

vai. vakp;ė. ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. -C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandas .nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį 

•'*.• t.i.*?. r » »i

Kiti Lietuviai Daktara.

patarnavimas’ ■ ’ w
DIENĄ'}R NAKTĮ \

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V
'4605t£Į7 So. HermRage Avė. X
4^47 ^Quth Fąjrfield'Avenue X

Tel. LAFAYETTE 0727 X
« koplyčios visose ’V G/!
L .Chįęągos dąlyge ąNI f/įI)v 1<

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00; 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltiųiieras.-

Reikalaukite
“ Tom Taylor

2 Metų 
senumo

EGTINES
r>»» v •»» •' •” ' j ’ f T j . ’

STRAIGHT
KENTUCKY 
' 1BOURŲON 

DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE .

' "' TAVERNOSE ' NATHAN

MUTUAL
” v 4707?’SO 

..Visi,
VJEN.INTELIŠ DISTRIBUTORTUS

Ė' ' NATHAN KANTER

LIQUOR COMPANY 
ytH’ HALSTED 'STREET'' '' 
Teleforiai' Yafds 0801

GERA #ALEVA -r- GERESNIS DARBAS .
Gera maleya, tinkamai ųžma.evpta, mažiau išsipųstina ir sutaupo, pi

nigų* Tokioš^yrą pppųliąrMs jiėlman maievos. Ir kainos 
’ nebrangios,’’o stakas Visada pilnas. ' ;< ■

Moore’s malevd, 30 spalvų, gal-    ............  $1.85
įSpęciale nialėVa'; 16 spalvų, gal....................... 97^
Varnish reiii^ver, gal. ...L:...... ..... ..........      95^
Grynas. baltas 'enainęl, gal.............................    ,$1.39

ir brangiau. ’ , ,
Sienoms pppiera, roleris ......................... ............... 4^
' • ' ' ir brangiau.

, IĘLMAN l’AIM’ STORE
,1411 ;So. (Halsted iStręet. 4Pel. . Canal 5063

.Tel.. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
(■fisO valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
.ki 8:30 V^. NedOl: nuo 10. iki 12 a.m 
DR. S. NAĮKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Qfisas' ir Rezidencija

3335’S.o. Halsted St

/ LIETUVIS
Optometric^lly Akių Specialistas 

’ Palengvina akių įtempimą,' kuris 
esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu nervubtu- 
mO, skauoariia akių karštį, atitaisd 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
k^muose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. , Krėvos akys atitai
somos. Valandos n i o’ 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nito 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. ,W. y. NORAK
PHY^ęiĄN AND t SŲRęĘON 

10 N. JBROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos'' nuo lt) iki 12 dieną ir 2 

‘ iki 4:!'ir tiuo "7—9 Vakare
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3fd .Avė., ,’Maywood Av.
Pbone JMĮaywood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIĄN:SŲRGEQN 

Office 4070 Archer Avenuc 
>■' Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

Cbicagos, j
Cicero J

Lietuvių I 
Laidotuvių V 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
? DALYSE.

' ‘ ■ ■' ■ s. p. Mažeika :
3319sĘituanica Avėnue * Pho.ne Yards 1138

J^LIŲLKVIČIUS”
4348 So. California Avėnue 0 ' tPhone Lafayette 3572

4.? |PETK]g|p
1410 South 49tb,Court Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089

L J. ZOLP —
1.646 /yVest 46th . Street Phones Boulevard 5203

S. M.gKUDĄS
...phone Mortroe 3377

ĖZĖRSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micliigan Avė. ' “ ' "fįl. Pullman 5703

v LACHAAVICZ IR SŪNUS
,2314 West ^3rd Place’• Phoiie Canal 2515
,SKYJMUg:., 42-44. East 108th Stręęt. Tel. Pullman 1270

DR. G. SERNER
akių Gydytojas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis . 
ištaiso 

Akinių Dirbtuve .

LIETUVIS

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąl.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo r. 
iki 9 v. yak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais Susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

, 4300 So. Fairfield Avė.
Te!. Lafayette 8016

-r—— —i j '.r-'—*">  -------

- Afisas ir Akinių Dirbtuve .
756 West 3.5th Sfreėt ‘ .

” kampas Halsted St.
Valandos^ nuo 10 jki 4, nuo 6 iki $ 

Nedėliopiis .pagal sutartį.
„m ' ' 'i■! jiiiifaiii» i .....................  -

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTĮSTAI 
' Amerikos, Lietuvių Daktarų 

, ; Drauaiios Nariai

A. Montvid, M. D..
eiii*r:uz,,,' Pp ■ 

West Tbwn State Bank Bldg.
2400 West Madišon Sttėet

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seelėy 7330

Namų telefonas Brųnswick 0597 ,

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' Iš RUŠIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. • .

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų' pfcgal nau
jausius metędus X-JRay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietį* ir 
nuo 6 iki '7^30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidendijoš telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

: Dr. Charles Segal
OFISAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 So. Ashlcind ,AVC«
vai NTodpIinnrtia him 1(1 ilri 19. 2-rOS lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlioipis nuo 10 iki 12 
valandai dieną! f ’ 1‘ • ‘ :i

Phone MIDWAY 2880

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAST-* • ’ * ** •* • • *• •* •
vai., Nedėlioritis huo 10 iki 12

3343 South IJalstied St.
’ Tek‘Boulevafd 1401

1' O f iso Tel.' Bou1 evard 59 i Š

Cor. of 35 tli and Halstęd Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pngpl sutarti 
Rez. 4910 SO. MIOHIOAN BLVD.

Tel. Kerivvood 5107 ’

arsinkites “N-nose

Telefonas Yards 0994
Dr. Mąurice J<ahn

<?Į631, SQUTH ASHLAND A VE.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 42 dieną.; 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409



Antradienis, balan. 13, 1937

Kun. Laukaitis Seime
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tikrai gyvenime šventadie
niai yra geras išmistas. Jei 
šventadienių nebūtų, vargu 
žmogus turėtų progų nuo kas
dieninių darbų atsipusti, iš 
kasdieninių rūpesčių saito at- 
sipalaidoti, pats sau pasilikti 
ir savo artimiems laiškus pa
rašyti. Taip sprendžiu pagal 
save. Štai, jei nebesiartinan
čios pavasario šventes, tai var
gu ir šitą laišką parašyčiau. 
Juk geroką laiką kaip jums 
nerašiau. Na, turėjote progos 
atsikvėpti.

Jums jau yra žinoma, kad 
mes turime tokį linksmo tu
rinio įstatymą, kuriuo tvarko
mas visų draugijų gyvenimas, 
šitas įstatymas ir ramiausiems 
žmonėms vis kažką nemalo
naus primena. Jis jau turėjo 
bene tris pakeitimus. Paga
liau tam įstatymui vykdinti 
yra išleistos tam tikros instruk
cijos. Jo vykdymas buvo ati
dėtas net tris kartus. Mat, pa
gal tą įstatymą visos esamos 
ir norinčios naujai įsikurti 
draugijos turi gauti leidimą 
veikti iš vidaus reikalų mini- 
sterio. Be to, tuo įstatymu už
dedama draugijos vadovybei vi- 
sakeriopa atsakomybė, reika
laujanti atlikti idaug visokių 
formalumu.

Tai labai apsunkina draugi
jų gyvenimą. Todėl daug kas

iš buvusių draugijų pagal nau
ją įstatymą visai nesiregistruo- 
ja, tai dėl šitos priežasties net 
įstatymo vykdymas, kaip sa
kiau, buvo kelis kartus ati
dėtas, arba tikriau tarus, per- 
siregistravimo terminai vis 
buvo nukeliami.

Seime yra taip pat linksmas 
vyras, lengvos atminties ku
nigas Laukaitis. Ar tai ta
sai kunigas, kuris prieš karą 
rusų carui ranką bučiavo, — 
tuoj jus mane paklausite.

Taigi skubiu jums atsakyti, 
kad tai tasai pats kunigas, 
kuris būdamas caro durnoje 
gavo caro audijenciją ir tuo 
met carą išvydęs pakštelėjo 
jam į ranką. Seniau šitas 
kunigėlis viešai pasisakė, kad 
Lietuvoje kunigai padėjo rusų 
vyriausybei malšinti kramolą, 
suprask, žmonių sukilimą 
prieš maskolių valdžią. Taigi 
šitas kunigas dabar yra Lie
tuvos seime.

Šitam kunigui, kaip ir daug 
kam, pasidarė lyg ir ankštoka. 
Kunigas Laukaitis sumanė, sei
mui paruošti naują draugijų 
įstatymo projektą. Pagal jo 
projektą butų pakakę, kad 
draugijos tik įsiregistruotų pas 
apskričių viršininką ir tuo pa
čiu jau jos galėtų veikti . . . 
Ir seime atsirado tik tokie ke
turi seimo nariai, kurie kuni

gui Laukaičiui šiuo atsitiki
mu pritarė . . .

Vidaus reikalų ministeris, 
taip pat kartu dabar ir seimo 
narys, generolas čaplinskas 
seime pasakytoje kalboje) la
bai pabarė kunigą Laukaitį 
už jo tokius norus . . . Juk tai 
butų lygu į “senų laikų” grį
žimą, tik nesupraskit į tų lai
kų, kuomet buvo caro dilina. 
Tuos laikus generolas, tur būt, 
labai sunkiai atsimena . . . 
Bet į tuos laikus, kuomet buvo 
kiti seimai ir kuomet genero
las ir kunigas Laukaitis (be
ne abudu kartu) buvo ūkinin
kų sąjungos nariai, atseit, 
krikščionių - demokartų parti
jos vienos iš šakų — nariai.

Ūkininkų sąjunga, žinoma, 
dabar yra uždaryta ir, be to, 
turi labai painių bylų teis
muose, tik ne dėl politikos bet 
dėl varyto katalikiško biznio. 
Taigi, generolas priminė kuni
gui Laukaičiui tuos laikus, 
kuomet dar veikė ūkininkų 
partija ... *

Žinoma, kunigas Laukaitis, 
tas geros širdies vyras turėjo 
nutilti. Aišku, kas daugiau 
jam sakyti. Jei ne šities lai
kai, tasai linksmas vyras da
bar nebūtų seimo narys , . . 
O generolas Čaplikas šitai la
bai gerai žino, tik tos lengvos 
atminties neturi kunigas Lau
kaitis ir šito negali suprasti... 
Taigi prarasta paskutinė vii-
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' GUDRI PARYŽIETĖ

Paveikslas parodo kaip viena gudri paryžietė išrišo 
sunkią problemą. Bijodama, kad jos šuniukas papuls po 
automobiliu ar ištruks iš rankų, ji apjuosėk jį diržu ir 
nešte nešasi per kryžkelę.

sukrutėjo. Pradėjo kristi že-’ 
mėn. Kai krito, tai atrodė, 

.kad iš to pavidalo beliko tik 
krūva mėsos, bet po kiek lai-, 
ko jis pradėjo judėti, žmogus 
išrodė ilgo liemens, trumpų1 
kojų, ilgo kaklo mažos gal
vos... Daugiau nieko nepame
nu, nes pabudau...”

— V r sus.

R. and R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89 , 

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

Atėjo
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Eik Levis Madų Kėliais, Kur 
LEWlS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

iš puikaus Monotone Materiolo 
su gražiu vilko odos kalnierium

. 3 Šmotų
SIŲTĄS

*3950
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Gąlite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —

... .................... Tadas Šūleas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.................... V. Stankevičius 
čigonai ..................   A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas Kazys Boruta 
Gandas ............... Banas Pumputis
Du eilėraščiai .......  J. Kruminas
Kita Amerika ........   E. Voytinsky
Kova prieš dykumą....... M. Ilijinas
įdomioji fizika ....... J. L Perelman
Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomicius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408 Hemlock 5040

tis, bent tunu laiku sulaukti 
kito draugijų įstatymo. Paga
liau, kam nepatinka, tas ir 
nekurs naujų draugijų, o kas 
norės veikti, ras kitus kelius.

Kalbant apie Lietuvos rei
kalus, visuomet riekia turėti 
galvoje, kad Lietuvoje kleri
kalai yra tik iš bendro kęašto 
administracijos išstumti,; o 
šiai jau kitose gyveninio sri
tyse, kad ir netiesioginiai, jų 
įtaka visur yra stipri.

Kunigo Yaukaičio sumany
mas pakeisti draugijų įstaty
mą ir. d^ugraįu^^lęri^lų įtako
je padarytas, tik todėl Šitas 
įstatymas paliekamas ir toliau 
gyvuoti, kad tie, kurie šitą 
įstatymą vykdo, gerai žino, kad 
Lietuvoje esama ir kitų srovių, 
kitų politinių pažiūrų žmonių, 
kurių pasirodymas butų visai 
nepageidaujamas, tai yrą ir 
jie pasinaudoję geresniu įsta
tymu galėtų pradėti viešai 
veikti. Tai viena iš tų ąpy- 
stovų, kurių kunigas Laukai
tis nenori žinoti arba pamir
šo; bet šitai gerai žino ponas 
generolas . . .

Nenusiminkime, kunigas 
Laukaitis kitu kuo nors alsi- 
kirs ir bus kompensuotas . . .

KAUNAS'. — Lietuvos ban
ko aukso fondas šių metų ko
vo 15 d. siekė 76,63 milijonų 
litų; užsienių valiutų — ! 3,27 
milijonų litų; banknotų {apy
varta — 110,80 milijonų lit. 
Padengimas auksu sudaru 69, 
2%, o auksu ir užsienių va
liuta — 72,1%.

Ragina 18 Ąp. Inteli
gentus Susirūpinti 

Jaunimu
Žodis j Inteligentus

Jo yra daug, bet reikia vadų. 
______ ___L_,__

18 APIELINKĖ. — Musų ko- 
lionija turi šiek tiek inteli
gentijos, kaip tąį p. Julius 
Rakštis, vaistininkas, adv. 
Frank W. J jJbėyimųęka^, l?r., 
Petras Zf Zalltbniis, Dr. J. J. 
Šimkus ir keletas, kitų. Ar šie 
inteligentai nesusirupintų mu
sų lietuvišku veikimu? Ar ne
būtų gerai sumanyti kokį vei
kimą musų vietiniam jauni
mui. Mes jo turime ir jis nori 
veikti, tik kad kas pradėtų 
veiklą. Ar negerai Imtų su
šaukus kokią konferenciją, 
pasitarimą? Ką manote, vieti
niai inteligentai?

5

Rengiasi Vesti
Musų vietos biznierius — 

ledo pristatytojas p. Jonas To- 
leika, gyvenąs Ciceroje, mano 
apie apsivediųią.' Kiti kalba 
buk jau vedęs, bet tikrų žinių 
dar nėra. Jonas Toleikis da
bar dirba vienas. Kiek ląiko 
tam atgal jis dirbo kartu su 
savo sunum, irgi p. Jonu To- 
leikiu. Pats Toleikis yra labai 
liesas žmgous, bet didelius 
šmotus ledo dar lengvai val
do. Jis taipgi pristato ir ang
lis. Pamatę jo raudoną troką 
sustabdykįte jei reikia ledo.

Gavo Darbą
Musų kolionijos buvęs gy

ventojas p. Franciškus Angli- 
ckis gavo nuolatinį darbą kai
po šinkorius-bartenderis - pas 
Juzefiną Pilkis, 6334 S. West- 
ern Avė. Čia biznis yra gana 
sėkmingas. Turi svečių iš vfeų 
kampų Chicagos. /

Žmogus Nuo Marso
Pas mus būna visokių keis

tų dalykų, bet pagaliau susi
laukėme žmogatis ir iš mar
šo. Lai S. M. Skudas, vietos 
laidotuvių direktorius, papa
sakoja kaip ten buvo.

“Atsikėlęs gana anksti, žiū
riu per langą. Labai gražus 
pavasario oras lauke. Išėjau 
laukan. Žvilgterėjęs į aukštį 
pamačiau keturkampę skylę 
danguje. Netrukus skylėj pa
sirodė žmogaus pavidalas ir

PILSĖN
KWICK KLEAN

An All-around Pašte Soap Cleaher
• Greitai ir lengvai išvalys malevotą, varni- 
šiuotą ar enameliuotą pavirš}. Negadins ran
kų, nepaliks žymių ant politūros.
Pirkite Iš Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 QE

(Curls—kiek tik norėsit) I
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE U.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Eft 
BE MAŠINOS PERMANENT ......O.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS . ..J...-,............ 25c
MOTERIMS ........................'..... ....................................35 ’7>
VYRAMS ........... ............................................................50

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(CrownDept. Krautuvėje) TeL YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET .
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NAUDOKITE A || ĮĮĮĮ ^T B
VAISTUS, kuriuos |« BIW I B

PARŪPIMO ”

Jei Neveikia Jįisų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ARBATĄ
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTRŲ PAKELIS
aistininką arba užsakykite nuoKlauskite pas savo v

ir.-'A

GĖRĖKITĖS ŪMIŲ KARŠTU VANDENIU

IŠ AUTOMATINIO GAZINIO VANDENS ŠILDYTOVO
Dėka keturių požy
mių PLANO LENGVA
TURĖTI JĮ!

NIDA LABORATORIES, NOT 
.INC.

KART ANAS, Savininkas

J, MAINŲ DALIS PRISKAITO- 
MA —- $5 ikį $15 už seną 
vandens šildytuvą arba fur- 
neso ringę.

• Dabar kiekvienas namas gali turėti utnią 
karšto vandens tarnybą! Musų 4 požymių pla
nas dar labiau palengvina nusipirkti Automatinį 
Gazinį Vandens šildytuvą. Gaukite visas dėta- ' 
les šio pasiūlymo artimiausioj Public Service' 
krautlvėj tuojau ... neatidėliodami. Toks pasiū
lymas bus tik ribotą laiką! .

ANTANAS G.
2555 West 69th Street ,

Telefonas HEMLOCK 0318.
Chicago, Illinois.
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2. TIK $1.50 ĮMOKĖTI.

3. 5 METAI IŠMOKĖTI — ma
žomis sumomis prie jūsų 
Gazo bilos.

4. NUPIGINTAS ĮRENGIMAS—
$7 iki $10 už pluinbingo lė
šas. . . .. . Įt;

Daugelis apielinkės dylerių taipjaif siūlo patrau
kiančias sąlygas Automatiniams Vandens 
Šildytuvams—kartu su nupigintu įrendimū

Public Service Company
OF NORTHBRN ILUNO1*
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NAUJIENOS
The, Lithuanlan Daily Newa 

Publishet) Daily Except Sundąy by 
Che Lithaanian New« Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street

Snbseription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per capy.

Entered as Sęcond Class, Matter 
March 7th 19f4 at the Post Office 
of Chicągo, III. under the act of 
March 3rd 1879. ’

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 

. 18c
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.s

Užsakymo kalnai.
Chicągojey-paštu;

Metams ............_________
Pusei metų ...........  ;.
Trims mėnesiams ....____
Dviem mėnesiams ____
Viėhain mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ........___.....
Savaitei ___ ______ ______
Mėnesiui .................

Suvienytose Valstijose, ne Chięagoj, 
paštu:

Metams _______  $5.00
Pusei metų ................................ 2.75
Trims menesiams ...............«... L50
Dviems mėnesiams ................ l«00
Vienam mėnesiui, .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams .. ......:__________  $8.00
Pusei rietu  ........................... 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Money

Orderiu * kartu sti užsakymu.

Fašizmo pralaimėjimas
Seniai fašizmui nebuvo suduota tokio Skaudaus 

Smūgio Europoje, kaip pereitą sekmadienį. Briuselyje 
įvyko papildomieji rinkiniai į Belgijos parlamentą. Kan
didatai buvo ministeris pirmininkas Paul Van Zeeland 
ir Belgijos “reksistų” (fašistų), vadas Leon Degrelle.

Van Zeeland gavo 275,840 balsų, o Degrelle — 69,242 
bal. Tokiu budu fašizmo priešas gavo 75.89 nuošimčių, 
t. y. daugiau kaip tris ketvirtadalius visų balsų!

Tokios milžiniškos pergalės nė pats Van Zeeland 
- nebuvo tikėjęsis.

Reikia atsiminti, kad balsavimai įvyko tame Briu
selio distrikte, kuriame per visuotinus parlamento rin
kimus fašistai buvo ptavedę savo atstovą. Jų vadas 
Degrelle tikrai tikėjosi laimėti.

Fašistai tyčia buvo sudarę progą savo vadui su 
triumfu įeiti į parlamentą.. Fašistų atstovas, kuris bu
vo išrinktas per visuotinus rinkimus, rezighavo, kad jo 
vietoje galėtų pastatyti savo kandidatūrą Degrelle. Fa
šistai manė, kad renkant naują atstovą jie galės smar
kiai paagituoti už savo partiją, o kai Degrelle bus iš
rinktas, tai labai pakils fašizmo prestyžas visoje Belgi
joje.

Įsidrąsinęs, “reksistų” lyderis iššaukė patį premje
rą Van Zeelandą į kovą, siūlydamas jam statyti savo 
kandidatūrą tame pačiame distrikte, kąd balsuotojai 
galėtų pasisakyti, ar jie pritaria valdžiai, ar fašizmui. 
Van Zeeland (kuris nebuvo parlamento narys) šitą iš
šaukimą priėmė;

Tuomet dalykas pasidarė visai rimtas. Jeigu laimės 
fašistų kandidatas, tai bus įrodyta, kad žmonės ■ stoja 
už fašizmą, ir ^valdžia bus priversta arba atsistatydinai, 
arba paleisti parlamentą ir paskirti naujus, rinkimus. 
Susidarius šitokiai situacijai, visos demokratinės parti
jos stojo į talką premjerui

Van Zeeland yra katalikas. Valdžia, kurios prieša
kyje jisai stovi, susideda iš Darbo partijos (socialistų), 
katalikų ir liberalų.. Visos šios trys partijos atsišaukė 
į savo šalininkus, ragindamos juos remti premjerą. 
Darbo partija išleido manifestą, kuriame ji pareiškė, 
kad “reksisto” Degrelle išrinkimas reikštų “pilietinį ka
rą” Belgijoje.

Pagalios, tarę savo žodį balsuotojai! Jie kad šlavė, 
tai iš fašistiškos tvirtovės paliko tik griuvėsiai!

Tenka dar pridurti, kad Belgijos “reksistąi^ tai 
— senosios kątąKkų partijos atskala. Dęgreilę pradžio
je buvo sudaręs savo frakciją tos partijos viduje. Jisai 
vedė agitaciją po obaįsiu “Čiįristųs Ęex” (Krisiu kara
lius). Pradžioje jisai atakavo tiktai socialistus ir libera
lus, bet paskui ėmė pulti katalikų partijos vadus ir nie
kinti parląmęntinę sistemą. Sako, kad jo agitacijai atei
davę. pinigų ir iš Berlyno. Katalikų partiją jį išmetę.

Pastaruoju laiku Degrelle padarė sąjungą sų Belgių 
jos f lamais nacionalistais, ir jo partija umu laiku pavir
to gana didelė įėg# politikoje.

Tačiau dabar “reksizmas” gavę tokį didėlį ęmųgį, 
kąd jįšai vargiai beątsigriebs.

SSRS unijos laidojamos?
3 .

Bolševikai, įsteigę savo diktatūrą Ęusijoje, sudarė, 
be da ir “Fręfintęrną”, t. y. “raudonųjų”
profęsųdių sąjungų (unijų) Internacionalą, kuris per 
metų metus stengėsi pakreipti Maskvos pusėn svetimų 
šalių ųiąsines darbininkų organizacijas.

Kai Maskvai nepasisekę pasaulio darbininkų unijas 
“užkariauti”, tai Profinternas ėmė agituoti už “bendrą 
frontą”, t. y. kad socialistų vadovaujamas unijų Inter
nacionalas (kurio centras yra Ąmsterdąmę) sudarytų 
sąjungą su “raudonųjų” unijų Internacionalu; Bet šita 
kampanija irgi nuėjo niekais.

Tuomet sovietų prof-sąjungų vądai pradėjo reika
lauti, kad tos sąjungos butų priimtos į Aihšterdamo In
ternacionalą. Metai laįko atgal tarptautinis darbininkų 
unijų susivienijimas, po ilgokų diskusijų nutarė pradė
ti derybas su sovietų' prof-sąjungų centru su tikslu iš
tirti, ar bus galima su juo susitarti.

Pereitą spalių mėheš^ buvo pasiųstas apie tai pra- 
nešimas į Maskvą. Bet?'praėjo keli mėnesiai, o iš Mask-

Antradienis, balan. 13, 19« 
žvilgiu mechaniškai suskald 
tas. Darbas yra didelis, rii 
tas ir iš jo tvarkytojų reik 
lauja sumanumo, energijos 
lėšų.

Spaudos Fondas yra sūri 
kęs kai kurių davinių apie 1 
’:ų kraštų leidžiamas encik 
pedijas. Jų kainos, įtalj 
spaudos technika ir leidii 
sąlygos yra nepalyginamai f 
resnėj padėtyje nekaip p 
mus. Pavyzdžiui, kad ir lat\ 
enciklopedijos apie 2,000 ęj 
(komplektų) užprenumęruc 
ir leidėjui iš anksto sumo 

1 kultūros Fondas, jas išdalyti 
mas bibliotękoms bei skaity 
ipinš; Suomijoje jų enciklpi 
dijos leidėjui valdžia davė 5 
000 aukso kronų medžią^ 
rinkimo reikalams ir pan.

I Lietuviškosios Enciklope 
jos leidėjas į penkis tomus j 
dėjęs arti milijono litų, jok 
mis subsidijomis bei pašalu 
mis nesivertė

Įdomu, kad šiaurės Ame 
fkoje lietuviarsyra užsakę v: 
vos tik šešis lietuviškosios ( 
ciklopedijos egzempliorius, 
kitose lietuvių kolonijose 1 
po vieną egzempliorių, o kit 
ir to nėra.
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~ Penki Lietuviškosios 
J Enciklopedijos Tomai
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NACIAI PRALAIMĖJO 
v DANIJOJE. ' '

Danijos vietinių savivaldybių 
rinkimuose gavo ąkąų^į; 
sųiugi naciai, šlesvigo provinci
joje yra daug vdkięWį, nęs; tą 
provincija' nuo 1864 m. iki 
šaulio kąrę pabaigos buvę Yęį. 
kieti jos dalis, gada Hitleris iš
galėjo Vokietijoje, tai Berlyną^ 
pradėję vesti smarkią agitaciją 
tarpe Šleęvigo. voldęčįų, Jcuraty- 
damas juos kovoti dėl “išąiVŠ- 5 • i * Į , • ' •' C*'

davimo iš Danijos jungę.”
Vokietijos valdžią skatino, yęį 

kiečius emigruę ‘ 
kad tokiu budu 
jęję sustiprėtų voįiškš. 
nientas. Po to, kąf ŠąąFę 
rikte Vokietija l wxnėj?of p^l|Sį 
eitą, nacių pastangoj 
šlesvigą buvo dar ląfeiąų padi
dintos.

Bet pa^kutiniuęsę munl.čįpątį 
Ižuose rinkimuose šleąvigd ną^ 
ciams nepasisekė Tik 
sę sodžiaus distiiktųoąę jlęmą 
pavyko kariu su kito
mis vokiečių partijomis išlaiky
ti daugumą tarybose. Visame 
šlės'vige balsų skaičius, paduo
tas už vokiškas partijas, nukri
to, tuo ta*rpu kai socialdemok
ratų balsai visur, žymiai padi
dėjo. r :

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
DĄRBININKAi

Naujosios Zelandijos Darbo 
partijos konferencija svarštė 
komunistų partijos aplikaciją 
dėl susivienijimo su Darbo par
tija. Milžiniška bjalsų dauguma 
— 49,8 balsais prieš 14 — apli
kacija buvo atmesta.

SUKILĖLIŲ KAREIVIAI PER- 
EINA Į MADRIDO PUSĘ

■ Londono ^Dailto Herald” spe- 
cialis korespondentas praneša iš 
Ispanijos, kad Mądridui jau ne-, 
bėrą pavojaus būti apsiaustam 
sukilėlių. Po to, kai buvo su
mušti italai Guadalajaros fron
te, geų. Franco nebegalės dau
giau nukirsti Madrido susisie
kimą su Valenciją. , < 

Vakariniame Madrido fronte 
vyriausybininkai esą taip įęi- 
ątiprinę, kad sukilėliams nebė
rą; yiltĮęs prasimušti per vy- 
Tia'ųąybįmųkų apkaus. Šita p’a- 
fdętįs tolyn vis Ubįįąu demoraji- 

Koresponden-

“Ęiękvieną nąktj dezertyrai 
iš sukilėlių pusės vienas po. 
kito ątšiiąužik į Madrido gy
nėjų eilęs ir pasiduoda...

‘^Šyįešų linijos Casa dėl 
Oąųipo. yuožte’ yra taip arti 
vįen6j$A nuo kitų., kad abiejų 
puąjų kareiviai nuolatos kal
bai naktimis, svarstydami, 
kurių mąištąs esąs geresnis,b 
ir ginčydamiesi politikus

ciams nepasisekė

■zuoją sukilėlius 
į tas sako:

t -

iiių agentūra' praneša, kad su- 
^ilę^iį’ lą^ųnų bęjmbęš, mestos 
jiš orę, į Dųrango mięątą, Bas
lių ^yi^cijoje- pataikę j baž- 
nyčią, kurioje tą valandą buvo 
i^Jį^ęą iąi$ibą. Vlęna bomba 
!užmušė 25 žmones bažnyčioje,

ir 
Įkl^įą prie altoriaus- >
;: Ši-įą sukilęlių ataką įvyko ko-

toje provinci-

esą taip įęi

Į į Ritos sukilėlių bęmbęs nukri- 
Sę> miesto rinkoje ir sudraskė 

’............
i Buvę simmkiritasir Ąugusti- 
ąo moterų vienuolynas. Užmuš
tą ią vięąųęliį vięnąš] jėzuitų 

ir dąug kitų asmenų

J Franco “gi-
|įp cj’^aciją”

J' WeYWką “demo- 
;[j' ESATIM”.
•' Maskvos “Izvestijose” nese
niai buvo įdėtas ždanovo prane
šimas, kurį jisai padarė V.K.P. 
C.K. plenume apie rinkimus į 
vyriausiąjį sovietą (Rusi j o s 
parlamentą). Savo pranešime 
Ždanovas pažymi, kad pagal 
naują SSRS konstituciją rinki
mai’ bus visuotini, lygus, tie
sus ir slapti — o ne taip, kaip 
buvo iki šiol; palis žmonių vi
sai neturėjo balso, miestų gy
ventojų balsas reiškė kelis kar
tus daugiau, negu sodžiaus gy
ventojų, balsuotojai rinko ne 
atstovus, o tiktai rinkikus, ir 
balsavimas, buvo atviras.

ždanov nurodę, ir daug kitų 
blogumų senoj ęje sovietų rin- 
ikimų praktikoje. Konferepęįjo- 
se, kurios f nominuoja kandida
tus, neleįp|ian^ą jokių, ginčų; 
jkaųditJąOi feiulomi ne paskirai, 
bet visiĄa^tu, kaipo vienas są-

“Pirmininku pasodina’ tokį 
! žmogų”‘^ ,§ako Ždanov — 

“kuris, pasiraitojęs rankoves, 
‘pervarę’ rinkimus sąrašu per 
20 minučių.”
Dabar valdžia nori įvesti ge

resnę tvarką, kad žmonės turė
tų daugiau, laisvės į pasirinkti 
kandidatus įir kad balsavimas 
butų teisingesnis,' Bęt klauęi- 

, mas, ar nau j a tvarka bus prak
tikoj e daug geresnė? Juk ir 
Stalino konstitucija palieka tei
sę statyti kandidatus vienai 
tiktai valdžios partijai — visos 
kitos partijos yra uždraustos. 
iTaigi kandidatų pasirinkimo 
laisvės nebus.

■“ ' .ę ,-

Vargiai galima kalbeli ir 
apje balsavimo laisvę, jeigu pi
liečiai negales laikyti mitingų, 
ųe^uęėg iąi^aščių, kuriuose jie 
galėtų kritikuoti valdžią, ir 1.1.

Hitleriškoje Vokietijoje irgi 
yra “visuotinas, lygus, tiesus 
ir slaptas’’ pąlsavimas, bet bal-

'.'‘'•'i- . ’’ J*' ’.y 1: į

ką jie ndri ir rinkimąi, todėl

n i

f rr, i7;*}kl^usimajįį.”
ji •— . ...——— •

fe ALTO.

ką jie nori ir rinkimąi todėl 
Aųglįjps “Ųųited Fręss” ži- būna tuščia komedija.

, .......... ..u,
U*.

Dw I t'UU II .............
. i......................... - į < I ' » ......................................... ...... . ' .

vos jokio atsakymo negauta. Tuo tarpu oficialiame so
vietą organe “Trud” pasirodė nusiskundi
mas, kad tarp Amsterdamo centro ir sovietų sąjungų 
ęęfitro' dąr neųzmegsta jokių ryšių;

Tarptautinis darbininkų unijų susivienijimas pą- 
siųųtl į Maskvą - " • < j—

Įaiškv, kad Ams

mėgsta jokių ryšių. ■V

antrą prąnešįmą, šį kartą apdraustų 
terdamo centras sutinka tartis su SSRS 

prof-sąjungų ceiitęįj. Bet rusai įr vėl nieko neatsakę. 
Atrodo/ ką$ Ipęlsęvikiškų sąjungų vadai jau neteko vi
so savo entuziaž Ino darytį “bendrą frontą/’ su Europos 
darbiųinkų unijomis..

■ ' < ’R}^ ceijtras/.matytg visai užmigo. O
nori darbinirikų unijas Rh$yQję “likvi-

' K'.
Jų vadas Tomskis, kaip žinoma, buvo suiiųtąą są

ryšyje su “trockistų” bylomis ir buvo viešai apkąltin- 
tas? kaipo vienas iš anti-soyietinio sąmokslo dalyvių. Į 
tęįąęią jisai nebuvo nugabentas, nes jisai atsisakę “pfi-, 
sipazinti” ir’kalėjime nusižudė.!

so savo entuziaz

Rųęų prof-s 
gal būt, Stalinas 
duoti”?

ryšyje su , 
tasA kaipo vieną

\

: Lietuviškosios Enciklopedi
jos penkių tomų išleidimo pro
ga,J Redakcija ir leidėjas Spau
dos Fondas š. m. kovo mėn. 
16 d., platesniame bendradar
bių ir visuomenės atstovų po
būvyje, suteikę spaudai infor- 
macijų apie musų enciklopedi
jos ruošimo ir leidimo dar- 
Bus.

. I■ • I ■

Leidėjo Spaudos Fondo di
rektorius p. B. žygelis prad
žioje pastebėjo itin įdomų ir 
reikšmingą sutapimą: Lietu
viškosios Enciklopedijos ben
dradarbių tarpę mes turime ne 
mažą mokslo vyrų, kurie bu
vo jau 1909 metais suganyto
sios įžymaus leidėjo ir Ąme- 
,ri^os lietuviu veikėjo Antano 
Olšausko enciklopedijos ben
dradarbiais pakviesti, būtent: 
prof. Mykolas Biržiška, prof. 
Augustinas Janulaitis, prof. 
Antanas Ęurėpas, doc, Liudas 
Vailionis ir kiti. Lietuviškosios, 
enciklopedijos leidimo reikalą 
Amerikoje iškėlė bene J. Gab
rys, o darbo planą A. Olšaus
kui paruošė Kleofas. Jurgelio
nis. Tais laikais visuJs nuste
bino šis grandioziškas suma
nymas, ypąč finansavimas, nes 
tuometines vi enuol i k tosios En- 
cycidpąediae firitannica laidos 
išlęidirpąs, kaip, buvo žinoma, 
siejkė 1,182,400^ — dolerių ir 
Tįiękvienas tos enciklopedijos 
puslapis kaštavo apie 50 dole
rių. Ainerikiečių lietuvių suma
nytojai 10 tomų enciklopedija, 
pagal elidėjo apskaičiavimą, 
turėjusi kaštuoti 40,000, — do
lerių. Tačiau, kad ir labai en-

■ t . J . • . » . ' . / 1 < ■ . *

tužiastingas, vienas asmuo ne
galėjo šio, didelio sumanymo 
realizuoti. Iš šio, prieš 37 mu
itus buvusio fakto, mes ir šian
dien ' galime daug ko pasimo
kyti ir,getrai, įsidėmėti, kad Lie- 
tuvįškosios Enciklopedijos lęi- 
•dbnas ir šiandien tenka trak
tuoti kaip vienas pačių didžiau
sių musų kultūrinio ir ekono
minio pajėgumo faktorius ir 
kad į jos leidimą visiems lie
tuviams reikia žiūrėti visu 
Rimtumu.

Penki ( Lietuviškosios Ehci- 
kolpedijos tomai yra ryškus ir 
nenutrinamas įrodymas, kad 
mes mokame bendrai dirbti ir 
sugebame ištesėti, šiandien tik 
(prisiminimai liko, kokia vis dėl 
to sunki buvo pati pradžia tiek 
redakcijai, tiek leidėjui, šian
dien su džiaugsmu konstatuo
jame,' kad darbo progresas pa
darytas didelis. Daugelio reikš
tas pradžioje pesimizmas dėl 
savosios enciklopedijos nerado 
■pątėisinimo. Leidėjas yra įsiti
kinęs, kad su kiekvienu toli
mesniu tomu tas pesimizmas 
vis mažės, juo labiau, kad da
bar, jau praėjus sunkmečio pe- 
rijodui ir leidėjui teikiant įvai
rių lengvatų, enciklopediją ga
li prenumeruoti ir pajėgt mo- 

;kėti ir nedideles pajamas7 tu
rį asmens. O pati enciklopedi
ja, juo tolyn, juo darosi reika
lingesnė ir svaresnė.

Rad Lietuviškosios Enciklo
pedijos leidimas yra didelis, 
musų sąlygose reikalaująs in
vestuoti gana didelį kapitalą, 
rodo šie leidėjo Spaudos Fon- 

jau padarytų už pęhkis to
kius išlaidų daviniai: 

r 1) SpąUęoą (popieriaus, kli
šių, foto ir brėžinių) išlaidos 
litų 400,000.

2) Redakcijos (algos, kalbos 
taisymo, knygų) išlaidos lįtų

! 3) Honororai; litų 124,000.
4) Administracijos (ekspedi

cija, algos, komisija) išlaidos,

•į 4)‘ Propa^aųį^^' ir? rękla,mos 
išlaidos, litų 27,000.' .

; 5) Įvairios išlaidos, litų 
jOpO- I

ę) Cęntro išlaidos, litų 
00.0.

Iš viso litų 967,000.00.

lei-T. y. penki L. E. tomai 
dėjui kaštavo arti 1,000,000 li
tų.

Išeina, kad vienas L. E. to
mas kaštuoja 193,400, — lt., 
vienas sąsiuvinis — 16,120, — 
lt., o vienas enciklopedijos pus
lapis apie 250, — lt.!

Leidėjas galėtų,k kaip kad ir 
kitų krantų enciklopedijų lei
dėjai, sudaryti leidybos fondą 
iš pajamų likučių, tačiau, mu
sų sąlygose padėtis yra visiš
kai kita: ne visi prenumerato
riai atsilygina už gautą turtą 
ir pirmųjų penkių L. E. tomų 
preniimerįtorią skolos siekia 
350,000, — lt. sumos! Bę abe
jojimo, kad leidėjui yra dide
lę našta.

Leidėjo išlaidas labai padi
dina ir nenusistęvėjęs prenu
meratorių skaičius, dėl l^o dau
gelio. pirmųjų tomų sąsiuvinių 
ręikėjo po kelis kartus iš nau
jo spausdinti. Dabar prenu- 

’ meratoriai turi tendencijos sta- 
bilizuotis apie 5,000. šiuę me- — — ----
tįą yrą 4,400 prenumeratorių,! Taigi lietuviškoji enciklo] 
tačiau kol pasibaigįa, tomas, 
prisirenka ligi 5,00Q.

i Be to, į leidėjo išlaidas ten- 
Ką priskaityti duodamos įvai- 

’ rios premijos ir lengvatos. Pa- 
' (Vyzdžiui V tomo 

riams duotasis 
žędžių žodynas” 
tomo premijos 
knygomis po 12, 
užsimdkčj usiems 
riams, — sudarė brutto išlai
dų apie 50,000, — lt. sumą!

Apskritai, leųlybos rezulta
tai galės būti suvesti tik bai
gus leisti visą Lietuviškąją 
Enciklopediją, o ne dabar, pa
tiekus tik jos trečdali, nes en- 
ciklopedijos darbo planas, su
rištas su visuma, negali būti 
nei atlikto darbo, nei laiko at-

prehumerato- 
“Tarptautinių 
ir einamojo 

lietuviškomis 
— lt. vertes 
prenumerato-

’dija tarp lietusių išeivių vi, 
nėra praplitusi. Dabar lietuv 
kosios enciklopedijos leidė 
yra pasiryžę šitam visie, 
naudingam leidiniui kelią p 
skinti ir svetur gyvenau- 
lietuvių tarpe. Pirmoje eit 
yra numatyta lietuvių išer 
tarpe surasti nauji lietuvis] 
sios enčiklopedijos bendrad 
biai, kurie suteiktų daug: 
tikslesnių ir geresnių žinių 
lietuvių svetur gyvenančių 
ųių. Be to, manoma kitur 
daryti lietuviškosios enciklo 
dijos atstovybes.

Todėl reikia lankti, kad 
tarp kitur gyvenančią lietu 
lietuviškoji enciklopedija su 
skaitytojų ir jos vartotojų

— Betkas

Ten, Kur “Tautos Vadai 
Gyvenimą Tvarko...

71

Yra pastebėta, kad kai nak
ties metu žmogus ilgai būva 
laukuose ir kai jam reikia eiti 
į mi^ką, tai jį apima savotiškas 
baįmės jaUąmas. štai rodos, 
miško tankumyne, už kiekvieno 
medžio kas “nors tave tyko ir 
vos spęsi, į mišką koją įkelti, 
tuoj tave čiups.

Taip lygiai yra, jei naktį il
gai miške būvi ir paskui reikia 
į laukus išeiti, tai atrodo, kad 
laukuose tave kažkas greit pa
stebės ir gali viskas negerai 
baigtis, ir šiuo atsitikimu api
ma’ savotiškas baimės jausmas, 
šitai pastebėta ne tik su žmo
nėmis, bet net su kai kuriais 
gyvuliais. Arklys nakties metu 

iš laukų lįsdamas į mišką vi
suomet nusiparpia, taip a pat iš
eidamas' iš ndįsko j laukus ir 
ausimis “karpyti” pradeda.

šitą savotišką dėl apystovų 
pasikeitimę baimės jausmą mes 
galėtume perkelti ir į visuome
ninį gyvenimą. Ir čia dėl politi
nės santyarkos pasikeitimę ki
tus žmęąeą tiesiog baimės siau
bas apima.

Ilgai žmopės despotinCje san
tvarkoje, taip. Prie jos pripran
ta, kad nieku budu net įsivaiz
duoti negali, kaip gyvenimas ki
taip klotųsi, jei dingtų nuolat 

] budinti ir žmogąus politinę išti- 
į 'kimybę sekanti sargybą, Kas į- 
Jvyktų, jei nebūtų? kas seka, 

cenzūruoja žmogaus . mintis. 
Kas gi pasidarytų, jei žmonės 
turėtų galimybės viešai, laisvai 
savo visokius reikalus svarsty
ti ir spręsti?

Dęspotijos mėgėjams ir prie 
įjos pripratusiems atrodo, kad 
tik jei tie visi varžtai pranyk
tų, tai žmonės tuojj yienąs ki- 
4am už gerklės stvertųsi ir vie- 
nas kitą Pra^ų.

( Bet visuomet taip būva, kad

tų despotijų šešėlyje au, 
bręsta laisva’ mintis, kuri i 
rodo, nušviečia kito gėrėsi 
gyvenimo kelius, šitos pas! 
tinančios trokšti ir siekti g 
resnio gyvenimo pajėgos to 
tižiai bręsta, auga ir kart 
staiga prasiveržia ir nustun 
despotijos tvarką, kitaip gy 
nimą pradeda tvarkyti.

Diktatoriški režimai
Dabar Europoj įsigalėj 

daug kur diktatūriniam re 
mui tų giedresnės dienos baii 
skaičius tiek dvasiniai, tiek 

j žiniai vis dar nemažėja.
Auga nąuja karta, kuri n 

mėgsta- bet kokios laisvesn 
kritikos, kuri nepakenčia be 
kokio dvasios pokilio, kui 
jausmai atbuko bęnt kokiam 
laisvini.' Tai auga karta lab. 
ribota savo protu ir savo jai 
mais. Auga karta vadų prai 
pasišovusi be jokių didesnių u 
simojimų,>be ryžtingumo ne t 
kilnesnių minčių pasiekti, b 
be ryžtingumo ką nors plaču 
veikti. Jiems diktatorinis rei 
mas yra laiduojąs, arba laiduo, 
kitų žmonių sąskaiton sulti: 
gesnj gyvenimą, kurį jie kiti 
išnaudodami tiek medžiaginis 
tiek dvasiniai tarpsta ne į auk 
tybės kildami, bet platyn, sb 
ryn eidami. Tai auga tiek jąuj 
mais, tiek protu atbukėlių kai 
ta. Karta, kuri nenori dėl sav 
proto tinginystes giliau pažvell 
ti į žmonių santykius,s pažini 
arčiau visų žmonių gyvenimą i 
įmokti žrųogų gerbti kąįpp te 
kj. žmogus lieka tiktai faktu 
'įik^ai kitų panaudojimo objęk 
tu. '

: (Bus daugiau)
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YRA PAŠALPOS UGOJE, POMIRTINIU IR ąULTURO§ DRAUGIJĄ
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais vjsą

VALDIHA: t P. MlLLĖR, finansų sekA^toriub
J. M1CKEV1C1US, prezidejątaa J. DĘvUTlS, '
K. KALKIS, vice-prezidentas r. OALSK13, tpustjsas
V. MANKOS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

dieną.

pą. MONTVIDAS, Dr-još Daktaras, K/ GUG1S, Dr-jbš Advokatas, J.' P. VARKALA, Draugijos į Auditorius.
1. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki gruodžio 11 d. š. m., gjaus tikie- 

tą nemokamai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., Olympic Hali. Taipgi 
į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai vi$i ti§ Draugijps nariai, kurie, įrašę narį, asmeniš
kai atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai priduos ofisui įrašyto nąrio aplikaciją.
narius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme Draugijon savo giminių, draugų bei pažįstamų.

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

Nariais galima įrašyti Draugijon per musų koųkursantus; per Draugijos narius

Draugijų,

Bet pasi

Nariais galima įrašyti Draugijon per musų konkursanfųs; per Draugijos narius arba rei
kia atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmądieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekmadieniais ųuo 9 ryto 
iki 1 vai. popieiL

!■ ............................  I ,.j.r y ■ĮI'A'IIIJ. u >   ' a1 ĮgriT'-g??1'

Musų Lietuvių Kultūros Draugijos
darbuose, o jaunieji daugiau 
drąsos, energijos, vikrumo. Se
nesnieji planuoją, patarimus 
teikia, o jaūnįejį klauso senių 
generolų, jausdamies, kad jię 
dar tiktai kariai. ■ I I * ■>. . « .

Beveik visose. Lietuvių Kul- 
, t liros Draugijų valdybose įeina 
jaunimo, o Kai kur valdyboje 
jaunimas sudaro didesnį skai
čių. Taip sakant, jaunimas tū
lodamas savo pilną atstovybę 
su pasididžiavimu dirba savo 
organizacijos naudai. Chicagos 
apylinkėse, kolonijų aktyvumas 

; išbudo, dėka įsteigimui i Lietu- 
Ivių Kultūros Draugijų. Bet tai 
į tiktai darbo pradžia. Kitą sezo
ną šį svarbų, švietimo ir kultū
ros darbą pajėgsime dar geriau 
subudavoti, musų skyriai bus 
įgavę daugiau prityrimo prak
tiškai veikti, centro santykiai 
su skyriais bus dar tampresni, 
—kultūrinis kolonijų darbas

7.stebins mus visus, ii’
Per paskutinį pusmetį įsikū

rusios Lietuvių Kultūros Drau
gijos išbudino kolonijų prisnū
dimą lietuvių gyvenimą, greitoj 
ateityje bus pradėta tikroji

Reikia pažymėti, kad Chica
gos Lietuvių Draugijos skyrių, 
tai yra Lietuvių Kultūros Drau
gijų, darbuotė kolonijose yra 
nepaprastai gaji. Jeigu kas apie 
•tai abejotų, tegul šiandien, šia
me puslapyje, pažiūri “Musų. 
Organizacijų Parengimai,” bus 
tai vaizdus reginys musų or
ganizacijų darbuotės kolonijo
se. Kas svarbiausia, kad visi 
rengti vakarai buvo sėkmingi 
ne vien publikos gausingumu, 
bet taipgi išėjo su dideliu mo
raliu ir finansiniu pliusu.

Kai kuriose kolonijose, kame 
įsikūrė Lietuvių Kultūros Drau
gijos, kolonijos buvo kultūriniai 
prisnūdę. Pavyzdžiui paimsime
dvi kolonijas, — tai Aurora iri 
Chicago Heights. Kai kas, gal 
būt, manė, kad čia lietuviai iš
nykę, bet įsikūrus Kultūros 
Draugijoms veikimas susyk pa
sidarė aktyvus, pakilęs ūpas, 
gajumas, noras veikti pasireiškė1 
džiausiu entuziazmu. Tą patį 
galima pasakyti ir apie kitas 
kolonijas. Kodėl pasireiškė toks 
darbo našumas? Daugiausia to
dėl, kad- čiagimiai jauni lietu
viai ir senesnio amžiaus buvo į- 
traukti j bendrą organizacijos kultūros ir švietimo šienapiutė. 
ir paskatinti į bendrą veikimą. Yra kas pasidžiaugti su darbo 
Senesnio amžiaus nariai turi'' pradžia, stiprus pamatas pagrįs- 
daugiau pritarimo įvairiuose! tas rimto darbo ateičiai.

r——r—i.’„.r . . - -

f choro nariai, suvaidirio operetę 
“Sveikam Ligos Neįkalbčsi.” 
Chicago Heights — programą 
davę “Pirmyn” chord nariai.

Kaip vienoj, taip iri kitoj vie
toj musų organizacijos turėjo 
nepaprastai skaitlingą publiką, 
gerai nusisekusius vakarus.

a------- m L
Šiandien susirinkimas

šiandien vakare, 7:30, įvyks- 
)'ja Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas, NorthWestem Ma 
sonis Temple, 1547 N. Leavitt 
St. Dainų ir muzikos programą 
duos “Naujos Gadynės” chorą 
nariai, trumpą kalbą pasakys 
adv. K. P. Gugis, šios Draugijos 
Ijegalis patarėjas. ’ < >
f ■ ■■ ~'T ■■ .
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KENOSHA, WIS.
Iškilpičs balandžio 25 dieną
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugija bus įkurta balandžio 
25 dl German American Hali, 
1715 — 52nd S t. Pradžia susi
rinkimo 4 vai. popiet. Kalbūs 
Dr. A. Montvidas, inž. Kastas 
Augustas, dalyvauja’ artisto Be- 
liajaus šokėjų grupė, taipgi dai
nininkai, solistai, chorai ir 1.1. 
Narių įrašyta 32, dįr koks 18 
narių bus įrašyta ild iškilmių 
dienai. Todėl Kenosha' Lietuvių 
Kultūros Draugijos narių skai
čius su pat pradžia numatoma 
nemažiau, kaip penkiasdešimts. 
Plačiau apie tai kitą antradie
nį. ‘ '

Musų organizacijų 
parengimai

Draugijos įvyksta pavasariniai 
šokiai sekmadienį, balandžio 25 
d., Liuosybės svetainėje, 8-tos 
ir Adams Sts. Pradžia 7 vai va
karo.

Melrose Park Lietuvių Kultū
ros Draugija rengia koncertą ir 
pavasarinius šokius, šeštadienį, 
gegužės 1 d. Eagles Hali, 145 
Broadwa'y, pradžia 7:30 vakaro.

Aurora. Lietuvių Kult u, r o s 
Draugija rengia puikų vakarą, 
bus suvaidinta nepaprastai įdo
mi komedija “Gyvi Nabašnią- 
kai,” vaidins pasižymėję artis
tai iš Chicagos. Taipgi bus dau
giau progarmo paįvairinimų — 
dovanų laimėjimai, šokiai prie 
gero$ muzikos ir 1.1.

$t. Charites Lietuvių Kultū
ros Draugija, rengia' pavasari
nius šokius, šeštadienį, gegužės 
8 d., Pearson’s ’ Hali, ‘ kampas 
Main ir 2-ros gatvės. Pradžia 
7 vai. vakare.

ROSELAND. — Balandžio 24 
d. kaip 6 vai. vakare įvyksta’ 
šios apylinkės Chicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas, Darbininkų, svetainėje, — 
10413 So. Michigan Avė. Bus 
įkurta Roseland Lietuvių Kul
tūros Draugija, bus įdomus 

’♦ programas, paveikslų trauki
mas, seks draugiški pašnekesiai. 
Visi organizacijos nariai gyve
nanti Roseland ir apylinkėje 
esate prašomi dalyvauti, bet at
vykdami į šį susirinkimą būti
nai atsineškite su saviąi Drau
gijos mokesčių knygutę. Atėję 
be knygučių, reikės mokėti J- 
žangą. Jeigu turite gimines, 
draugus bei pažįstamus, kurie 
nori įsirašyti Draugijoj atvyk
dami j šį susirinkimą, malonė
kite juos atsivesti įsirašymui j 
Draugiją.

HARVEY. — Balandžio 17 d. 
Bate a svetainėje, 15509 South 
Halsted St., 8 vai. vakaro į- 
vyksta Harvey Lietuvių Kultū
ros Draugijos pavasariniai šo
kiai.

Waukegan Lietuvių Kultūros čiams programą pilelę “Birutės” ji dar išbus.

VALIO WAUKE- 
GANAS!

Musų sumani ir darbšti kon- 
kuršante p-lė Suzan^ L. Gabris 
tikrai pajudino Waųkčgano že
mę — 7 naujus narius įraše per 
vieną • savaitę. Musų konkursan- 
tė jau spėjo įrašyti 11 narių, 
taip sakant, sumuęė kolonijų 
rekordą. Po jos iš 
Čicero konkursantas K. Jokub- 
!ka su 10 narių ir Gęry konkur- 
sanjįjįę A. Steponait 
riais.

Tiesa, Waukegan 
aukšta, bet jeigu p-lė Gabris 
taip sėkmingai irsis į priekį, 
tai gali tyut išpildyta. Visi Chj- 
cagos Lietuvių Dr 
r jai Wą’ukeganę tur 
Uų konkursantei j p. 
sukti nors po vienę 
jai kvota užpildyti 
taip sunku. Kiekvienas narys, 
kuęię jai padės irąšyiti —’’ 
gaus tikiętą nemęk'imai į Wau- 
kegan Lietuvių Kult 
gijęs puotą, kuri 
•kai kvota bus baigt.

mę — 7 naujus nari

eilės stovi

is su 9 na-

kvota gana

Miicjii Imnlziircanloi p‘16 Jwellh!nc MiHcr yra žymi 
lUliay nUllKUI bąli Idl? darbuotoja “Naujosiom Gady- 

FJI- n^S c^oie’ Manome, kad ji šia- nune LIK)] pidUvb Id- me konkurse pasižymės ir Chi- 
nnriiici PlUnana cagos Lietuvių Draugijoje..

Indiana®rbor, Ind.
Kiekyięną savaitę vis daugiau 

ir daugiau, įpusų draugų kon- 
kursantų pradeda darbuotis 
konkurse. 'Į’ai džiuginantis reiš
kinys, tas darę konkursą dau
giau sėkmingą, daugiau gyvą ir 
įdomų. Tiesa, dar didelis skai
čius konkursantų tebešnaudžia, 
bot gana daug yra pradėjusių 
veikai ir jų nuolat skaičius di
dėja. Tas pats buvo ir su India
na Harbor’ Iki šiam laikui mū
sų geras draugas Jonas Kuolas 
priklausė snaūdUolfų kategori
jai, bet dievo perkūno dėką, 
pradėjo darbuotis. Kaip seksis 
draugui J. Kuolui čia sėkmingai 
darbuotis, tai ateities klausi
mas. Be abeję, jo darbo sęk- 

daugiaušia naujų narių įrašius Į mįngųmas daugiausia priklau- 
šiame Draugijos konkurse.

kurie tuoj pradės ra
šyti narius Chicagos 

Liet. Draugijon

Į.. -...........Į-........... .T-,- Į ■ -------- —.......................       ' —

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA 
Kvotos, Konkursantai

Chicago, UI.

■
L

Chicagai Narių Kvota.........................
Konkurso p^dįžioję nąrjjĮ buvo..... .....
Kom Fran.k:BĮuaw įrašė ..................

” P. Martinkajitis-Senas Petras įrašė 
” Benediktas Vaitekūnas ’ įrašė ......

Vincėj t B. Ambrose įrašė .........
Jonas t šliužas įrašė .................... .
Lo^ą Antanavičius įraše ........ .  .
Antanas Visbaras įrašė ..............
Joseph Ascilla įrašė ........ ........ ......
Juozas ; Au^aftis įrašė ——.....

>>

4800
3009

56
48
42
40
8
6

6

Pranas Klikna
Pranas Klikna, plačiaiKon.

žinomas ir pažįstamas Chicagos 
lietuvių publikai, jis daug yra 
veikęs “Naujienų” kontestuose, 
nėmaž darbavosi praeitame mu
sų Draugijos vajuj. Pranas yra 
greitai nusitaręs pajudinti Chi- 
cagos lietuvišką žemę, kad ko

Louis Antanavičiuj
* ‘ H

Tai nuoširdus darbuotojas, iš 
pat konkurso pradžios stojo į 
konkurso darbą ir jau susilau
kė gražių pasekmių. Kon. Anta
navičiaus kvota yra penkiolika 
narių, esamu tikri, kad,’jis šią 
kvotą užpildys su kaupu.

ž •
: . i- •A III

sys nuo paramos kitų organi
zacijos narių. Jeigu tokie, žy
mus darbuotoj ai, kaip Bartkus, 
Rindokas, p-nia Kantriinas, Dr. 
Rogers ir kai kurie kiti, su
bruktų. bendrai pradėti, veikti, 
tai Indiana Harbor narių kvo
ta butų greit užpildyta.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių jėgos’, Indiana Harbor 
būtinai turi įšaukti iki šimto 
narių. Ar sugebės draugai in- 
dianharboriečiai tai padaryti, 
tai klausimas, kurį sunku iš
spręsti. Žinoma, jeigu bus nu
matoma, kad vietos draugai ne
pajėgs savo jėgpmis prisiirtį 
šimtą narių, tai centras turės 
teikti paramą, siųsti savo kon- 
kursantą. Bet tas, rodosi, nebū
tų garbingas darbas tokiems 
žymiems veikėjams, kokių yra 
Indiana Harbor.

Konkurso vedėjas prašo visų 
organizacijos narių Indiana 
Hai’bor ateiti į draugišką para
mą drg. J. Kuolui, — 
ti jam^ darbuotis įrašyme nau-

«■

99

99

p-nia Teresę Villraldę jri^ėL 
Andrius Naikelįs. įrašė. .........

Elzbieta NorgĄįliene įrašė .. 
p-nįa Ona- Mitt^kdš įrašė.....

Petras Rapševičius įrašė ...... 
A.' Ambrazevičia įrašė .........

p-lę Aldona 'Miilęr įraše .....
p-kM?
John Sodb^įkįs įrašė .........

Pavieniai na$$ įrašę.
Kvotai tru^stę ....................

3
3
2

99

99

2
2
2

1

1414

įaugijos na- 
i ateiti mu- 
arąmą, pri- 
narį—tada 
nebus jau

narj,
Du sėkmingi vakarai

• • i » J 1 1. 9 . « ' i i . 1

Sekmadienį, balandžio d., 
įvyko dviejų musų organizacijų 
sėkmingi vakarai, — Rock^ord Kita musų konk irsantę, tai 
Lietuvių kultūros Draugijos ir p-lė jęnnie Laurel, (pradžią dar- 
Čhicago Heights Lietuvių Kul- bui padarė gerą, bįt daugiau 
toros Draugijos. Rbckfordie- nieko nesigirdi. Lauksime, gaįl « _ z z k ....

tūtos Drau- 
jvyks tuoj, 
a.

p-lė Jęnnie Laurel, Pradžią dar-
i 1 .• V ( M •

Cicero Narių Kvota ............. . . .
Cicero? IH.: Konkurso pradžioje narių buvo

Kon. p-nię ^a^iou ira^ 
” Ka’ž.’ Juį.ųb]įa įrąšė ... . ......

Kvotai iįrųjkątą ...................

S^ingfield Nąi*ių Kvota ........
Springfield, Konkurso pradžioje narių buvo.
Illinois: Kon.'P:nia Jįu.lia Lukętįs prašė ....

“ Vincas černąi^kas įraše .......
Kvotai ^rūkstą .............. ........

( Harvey £(arį& Kvotą ...........
Harvey, III: Konkurso pradžioje narių buvo

Kon. Gęp. Izbickas įrašė ......
Kvotai tiesta: L.................

- prigejbė-

j jų narių, kad’kvotą užpildžius. 
O kvotai('užpildyti dar reikia 
67 narių, tai gana didelis dar-
O kvotaiuužpildyti dar reikia

bas vienam žmogui, bet keliems 
suėjus į bendrą darbą šis narių 
skaičius įrašyti nebūtų taip jau 
sunkus darbas. Well, draugai į 
darbą, visi iš vieno — kvotą 
baigę visi smagiai pasilinks- 

i minsime, padėdami tašką savo 
kilniam darbui.

Kiekvienoje kolonijoje, kur 
gyyuoja Chicagos Liet. Drąugi- 
jos skyriai (Lietuvių Kultūros 
Draugijos), kaip greit kv,ota 

, bus baigtą, Chicagos Lietuvių 
Draugija tuoj toje kolonijoje 
jų veikėjams> ir naujiems na
riams surengs šaunią puotą. 
Tas pat bus padaryta ir India
na Harbor. Laukiam vien iš jū
sų, draugai indianharboriečiai, 
darbo rezultatų. Ftertat esate 
kviečiami į bęnrą darbą. Ląuk- 

kad paž.ądas bus užlopytas.1 sime. ,1 i.l * J 1 « 1
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P-lė Josephine Miller
Kon. p-lė Josephine Miller iš 

Evanston, pp. Millerių duktė, 
yra pasižadėjusi įrašyti du tu
zinu naujų, narių. Pasitikim,
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VVaukegan Narių Kvota.............
Waukegan, Ill.;Konk.urso pradžioje narių buvę ... 

Kon. p-lė Suzana L. Gabrįs įrašę 
” p-lė Jennie Laurel įrašė ......

c . •

Kvotai trūksta ....................

Chicago Heights Narių Kvota . . 
ChięaffO Konkurso, pradžioje narių buvo

Heights, III: K°n __ 
■ ‘ 7 ■ Kvotai trūksta ....................

St Charles Narių Kvota ...........
St. Charles, III.: Konkuįo pradžioje narių buvo ..

Ko,n. įrašė'...................................... ......
Kvotai’ trūksta .....................

Ąurorę^ Kvotą .........
Aurora III.: Konkurso pradžiojė narių buvo .. 

kon įr^šf ...... ....... . ......
Kvotai triiksta .................... ....

Mėlhlste Pąrk Narių KviltSi . . . . 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. įrašę ..........—• • • • ........

Kvotai trūksta ’............

Melro^ę 
Park, III.:

De’ Kalk Narių Kvota ...
De Kalb, Ilki Konkurso pradžioje buvo

Kon įraše .........................
Kvbtai trukia ..........

Ulį^Narilą ^VJ$a............. .
Gary, Ind.: ' K??Murso prądžioję nariu buvo....

s. L?. M ... Kbjj;. Antanas, Steponaitis jrą$ę - 
” John A. Grąkey įęąšą ............

” Ghester Prokurotas įrašą........
- Kvotai trūksta .......................
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Barine Nariu Kvętą • ............. * •
Racjne, Wis.:

h * ’ KOą; Stasys Mockūs .................. —
lęvotai trūkta -.-.---v....

, ; ..... ■ “ " — Ręckford Nariy Kvdtd . .. ..;. .
Rockfordulll.: Ho#urso pradžioįe narių buvo .. 

' Kon. Stasys J. Petrauskas įrašė .. 
^Lyotai trūksta .. ....... ...... ........
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lųdįąna 
Harbor, Įhd

RŪŪSEVELT
M. P. J.OVAĘAUSKĄS ir J. P. BERTULIS, Say.

231Q WEST ROOSEVELT ROAD 
ęHICĄGO, ĮLLĮNOįš : PHONE SĘJĘĮĮiEy 87«0(

FURNITURE. GO
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Imęiąitia Ejarbęr Narių Kvota........
Konkurso pradžioje narių buvo........
Kon. Jonas Kuolas įrašė ..........

^votai trūksta . ........ .....
. t . ............................n , fį,n tU ........... ..

Kęhbšha Narių Kvotą’ .7 7....
Kenosha; Wis.: W’J»®
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KVotaį trūksta ..
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Aplamai narių kvota
Konkurso pradžioje narių buvo
Konkurse įrašyta:
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jos valdyba susideda iš Petro-

Diena Iš Dienos
■ —1 IWI. ■ I ■ Lir- , - I.. 1 J.V : n į 1‘i r'1', iV

Sunkiai Serga
Sunkiai susirgo Victor Abro

maitis, 3487 S. „Union Avė. Li
gonis randasi švento Kryžiaus 
ligoninėje. Linkime p. Abromai. 
čiui greit pasveikti. —B. š.

neles Kvietkienės—pirm., M. 
Pakeltienės—prot. rašt., Pakeb 
taitės—rast, ir M. Pratapienės 
—kasininkės, 
i Rep.

Nė karas negali 
laikraščio leidi

mo sulaikyti
Ne karas, nė laikraštinio po

pieriaus stoka negali sulaiky- 
iti laikraščio spausdinimo. A- 
merikų, ištikęs Civilis Karas 
privedė prie tokios laikraštinio

Baldą
Laistymas

šeštadienį, balandžio 10 die
nų buvo didelis šurum-burum 
pas pp. Juozų ir S^les Gnib- popieriaus stokos, kad laikraš- 
liauskus, 5717 So. Whipple St. 
Tarpe garbės svečių ypatingų 
vietų ėmė jų duktė su vyru pp.
Matas ir Marijona Pratapai, gi
minės pp. Margevičiai, Tanule- 
vyčiai, PaulaviČiai ir jauniškė.

Susirinkimo tikslas buvo ap
laistyti baldus, ką Roosevelt 
Fumiture bendrovė tik kų įtei
kė. Buvo šauni muzika, o ypač 
skanėstų stale apsčiai. Tikimės, 
kad po tokio sulaistymo baldai 
nesusproginės 
sioms vasaros

čius teko spausdinti ant seno, 
nuo sienos nuplėšto, popie
riaus, išvirkščioje pusėje.

Taip buvo išleistas Vicks- 
burg Citizen laikraštis, gene
rolo Grant armijai imant tų 
miestų. Gi šiandien Chicagoj 
atsidaro pirma sienų 
iriaus paroda. Paroda 
Congress Kotely. Baigsis 
tadienio vakarų, 10 vai.

popie- 
Įvyks 
penk-

nė karščiau- 
dienoms užėjus.

Atsišaukimas i
Gimtadienio 
Puota

SOUTH CHICAGO. — šešta
dienį, balandžio 10 įvyko Mari- 
jpnos Razelienės, gyvenančios 
8814 So. Houšton Avė. gimta
dienio puota. Susirinko daug dalyvauja visuomeninėje vei- 
artimųjų ir pažinties draugų iš kloję. Jis rūpinasi nevien sa- 
lietuvių ir svetimtaučių tarpo 
tiek, kad taverna buvo net pil
na. Prie skanių gėrimų ir už
kandžių ir muzikos visi links
mai praleido laika net iki anks
tybo ryto.

Už taip skaitlingų atsilanky
mų p-ia’ M. 
yra dėkinga.

Gegužės 2 d., Amerikos Liet 
Kongreso Bankietas.

Žagariečių Kliubas visuomet

Razelienė visiems

Senas Petras.

p-lėSusižiedavo 
čereskiutė

Balandžio 4 dienų 3224 Pierce 
Avę. buvo surengta puota p-lei 
Tekliutei čereškiutei. Ji yra 
susižiedavusi su biznierium p. 
Leonu Back iš Kenosha, Wis. 
Vestuvės judviejų įvyks gegu
žės 30 dienų. Kas bus svotais 
— negali patirti.

Paminėtina', kad ši puota bu
vo ypatingai gausi svečiais. At
rodo, kad Kenoshos jaunikiai 
myli Chicagos merginas. Su- 
bruskit, čikagiečiai, o neteksft 
merginų. —V. Faiza.

Ar žinai
Kad

Prez. Rooseveltas lanko kru- 
tamuosius paveikslus 90 % 
daugiau negu visi Amerikos 
gyventojai t.y. po 3-4 kartus 
į savaitę.

Kolorado yra didžiausias 
Jungtinių Valstijų cukrinių 
runkelių gamintojas.

Kairarankitri golfo lošėjui 
pramušus, kamuolėlis ima 
krypti dešinę kryptį.

1939 metais įvyks Pasauli
nė Paroda New Yorke ir San 
Francisco tuo pačiu sykiu.

Vyras važiuodamas automo
bily su moteria dėl mandagu
mo privalo sėdėti josios kai
rėje pusėje.

Važiuojant automobilių 60 
mylių į valandų, kainuoja dau
giau, negu važiuojant į valan
dų 40 mylių, ir

Karvės piene yra apie 
80.37% vandens.

vo narių reikalais, bet dedasi 
ir prie kitų organizacijų idar- 
bo. Kada Amerikos Lietuvių 
Kongresas paskelbė dviejų sa
vaičių aukų rinkimų Lietuvos 
demokratijos lįtsteigimo (rei
kalams ir politiniams belais
viams Lietuvoje paremti, ža- 
gariečiai pasirodė už visus 
duosnesniais.

Kaip vietomis pasirūpinti
Štai, jau artinasi ir tos pa

čios organizacijos, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chicagos 
Skyriaus bankietas. Jis įvyks 
gegužės 2 dienų, 333 Van Bu- 
ren ir Ashland avenue audi
torijoje. Tikiuos, kad žagarie- 
čiai ir šiuo sykiu užims sau 
prideramų vietų. Vienok, no
riu pastebėti, kaip butų gali
ma visiems žagariečiams su
sėsti prie vieno stalo ir šau
niai pabaliavoti tos tūkstanti
nės svečių minios tarpe. O tai 
būtent: reikia išanksto susior
ganizuoti ir įsigyti bilietus ir 
apie tai tuoj pranešti rengė
jams.
Kviečia jus prisidėti darbu.

įžanga tik $2.00, bet už $1.00 
bus duodama 10 butelių pui
kaus alaus ir iki valios valgių. 
Be to, bus muzikalė programa 
ir šokiai. Tad ir atkreipiu 
ypatingų savo atydų į žaga- 
riečius North> Sidėje, būtent:

I

Draugijos, Kurios 
Tvarkosi

Prokurorui paskelbus likvi
davimą tų draugijų, kurios ne
susitvarkys pagal valstijos rei
kalavimų, draugijos subruzdo 
veikti. I

Balandžio 8 dienų įvyko 
Brighton Parko Nekalto Pra- 
sid. Panelės švenč. Dr-jos ne
paprastas susirinkimas ir pa
skirta .tam reikalui lėšos. Df-į

Užku- 
12-toj e

ir A

Petrų Arlauskų, Mykolu ir El-r 
zbietų Rudauskus, pp. 
raičius, p-lę Užkuraitę; 
gatvėje ir Humboldt Parke - 
Amelijų,' Aleksandrų
dolph Ramašauskus, į»p. Nip 
rikus; Roselahde į 
Kazimierų, Sofijų, 
Ambrozus ir pp. Pov 
Brighton Parke į Kle 
Norkienę, p-nių Gedei 
nę, V. Bubelį, A. Ja 
Ciceroj—J. Keturakį,
Keturakienę, Juozų 
Marąuette Parke — Mike ir 
Josephine Kardaus^kus; Eng- 
lewood — Julių Adomaitį; 
Bridgeporte — Onų ir ~ 
Drigotus, Aldonų ir 
Niprikus; 54 Archer 
Brigitų Paulauskienę 
diktų Vaitekūnų, A 
Drigotų, Marcijonų MĮakavcc- 
kienę ir visus kitus.

Čia suminėta tik tie, iš ku
rių tikrai tikėjaus, jog neatsi
sakys pranešti apie parengi
mą ir kitiems — čia nesumi- 
nĮ lesiems. Visais [reikalais 
prašau kreiptis į R. Šniu- 
kas, 4208 So. Washtenaw ave.\ 
Tel. Virginia 0079. — R. Š.

brances* 
Albertų 
Raičius; 
mentinų 
minskie* 
naviČių;

p-nių 
Balakų;

Stanley 
Steponų 
avenue 

, Bene- 
n t an ų

Laimėjo Plaukimo 
Čempionatą

Herbert Budrick, stambaus 1lietuvio biznieriaus ' Josepn 
F. Budricko sūnus, kuris Chi
cagos high sčhool plaukimo 
lenktynėse laimėjo 50 yardų 
čempionatų, ir užėmė antrų 
vietų 100 yardų lenktynėse.

H. Budrick yra pasižymėjęs 
plaukikas ir šiose lenktynėse 
atstovavo Fcnger High school. 
Jos įvyko pereitų šeštadienį.

Lenktynėse dalyvavo ir ki
tas lietuvis Neprošaitis iš Roo- 
sevelt mokyklos. Jisai laimė
jo antrų vietų 50 yardų lenk
tynėse ir trečių—100 ,į yardų 
lenktynėse.

■ I

Skelbimai iMaujienose 
duoda naudą d eito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CREDIT!
SERVICE
f/ • Ar esi turtingas, ar 
r biednas—galite pasinaudoti 
musų slaptu dreditų planu 
savo karui įrengti. Planas W 
pritaikytas kiekvieno kišenei W 
ir užtikriname kad gausite w 
malonų asmeninį patarna- 
vimą.

GOODRICH TIRES 
BATTERIES • AUTO RADIOS 

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

, kitę mus pirma, negu pirksi.
L NĖRA ATIDĖLIOJIMŲ
\ NĖRA VARGINANČIŲ 

FORMALUMŲ
GREITAS PATARNAVIMAS

BOHNETT TIRE CO.
3843 So. Halsted St,

Tel. Boulevard 4800
Prasidėjo Birželio 1, 1925 metais 

Kalbama lietuviškai

NAUJIENOS, Chicago, m.
sekmadienį, balandžio 25. '

Jaunasis solistas dainuos ka
rininko Ęelcore rolę. Jis yra 
baritonas.

Kiti veikalo solistai yra Ane
lė Steponavičienė (Adinos rolė
je), Viktoras Benderis — (Ne- 
morino rolėje), Pranas Jakavi- 
čius — (šundaktaris Dulcama- 
ra) ir Onuks Skeveriutė (kai
mo mergaitė Giannetta).

Bilietus pastatymui galima 
gauti nuo “Pirmyn” choro na
rių.

Northwestern Gelžk. 
Kompanija Reika
lauja Darbininkų
To nebuvo jau per daugel 

metų

Sekmadienį, turėdamas 
liuoslaikio, nutariau nuvažiuo 
ti į miesto teatrų. Beeidamas 
Madison gatve pastebėjau prie 
561 W. Madison, Chicago and 
Northwestern R. R. Co. darbi
ninkų samdymo ofiso darbi
ninkų paeiškojimų. Darbinin
kai reikalingi užmiesčio dar
bams prie begiij Peoria ir 
Clinton divižinams. Mokestis 
30 centų į valandų ir 10 va
landų darbas. h

Reikia pastebėti, kad gele
žinkelių kompanijos ofisų 
languose jau senai tokio užra
šo besimalė.; Bet pradėjus idir- 
btuvėms geriah^dirbti ir rei
kalavimai darbininkų prie bė
gių taisymo darbų ėmė didėti. 
Pragyvenimas darbininkui pa- 
parastai prie tokių darbų kai
nuoja apie $1.00 dienoje. Dau
giausiai važiuoja tie, kurie 
neturi kitokios išeities.

—Senas Petras.

Padarys Debiutą 
Operoje

Šis jaunas dainininkas yra 
pilnas ambicijos ir energijos. 
Dienų jis dirba dirbtuvėje. Va
karais lanko mokyklų, veikia 
lietuviškose draugijose, vaidina 
įvairiuose scenos veikaluose ir 
mokinasi dainuoti.

Rimtas ir gabus vaikinas. 
Kų. apsiima — padaro, ir vis
ką atlieka rūpestingai ir gerai.

Sugriebęs kiekvienų liuosų 
valandėlę, Jonas Rukštela da
bar stropiai ųiokjaasi ir jau 
baigia mokintis -rolę operoje 
“Meilės Eleksyras”. Tų veikalų 
scenai rengia Chicagos Lietu
vių Choras “Pįrigyn”, prie ku
rio J. Rukštela;įriklauso. Pa- 
statyma's įvyks’ Goodman teat
re, prie Monro ir Michigan git., 
.____ _____ u------ i___ U-----------

Chicagiečiams Nete
ko Girdėti Radio 
programo iš Lietuvos
Audringas oras virš Atlantiko 

vandenyno sutrukdė trans
liacijų.

sutrukdė audringas 
Atlantiko vandenyno. 
Broadcasting System 
bangų stotis Sandy

MUSŲ SKAITYTOJAI
(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. KEISKI
TE SAVO NUOMONES JUMS RU
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

Chicagiečiai, kurie vakar an
trų valandų po pietų susėdo 
prie radio aparatų klausytis 
programo iš Lietuvos, jautėsi 
labai apvilti. Programo jie ne
girdėjo.

National Broadcasting- Sy
stem ir stotis W.C.F.L. “Nau
jienas” painformavo, kad tran
sliacijų 
oras virš 
National 
trumpų
Hook, Long- Island, New Yor- 
ke, dėl blogo oro negalėjo pa
gauti Europos stočių, kurios 

* transliavo programų Amerikai, 
ir tokiu bu d u1 jo negalėjo per
duoti Amerikos ilgų bangų sto
tys.

Panašų pareiškimų padarė 
ir NBC stotys.

Lietuvai pašvęsta laikų, nuo 
2-tros iki 3-čios po pietų už
pildė NBC simfonijos orkes
tras, vedamas garsaus muzi
ko Joseph Littau.

SONOTONE v“n 
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.

MEKEU

MASKVOS RAGANŲ BYLOS

Demokra- 
nieku bu- 
bylų tei-

kino savo oponentus, o dabar patys 
yra naikinami.

Mirties bausmė yra žiauri barba
rizmo liekana, kuria bjaurisi kiek
vienas civilizuotas žmogus. Ir kada 
“kaziona” bolševikų spauda reikalau
ja žudyti savo politiškus oponen
tus, tai tuo kiekvienas doras žmo
gus turi šlykštėtis.

Nors aš nebuvau komunistas, bet 
vis dėlto jiems simpatizavau. Ta
čiau Maskvos bylos mane visai nuo 
komunizmo atšaldė. Komunistams, 
kurie aklai tiki Stalinu ir laiko jį 
neklaidingu tautos vadu, tos Mask
vos bylos padarė daug žalos.

Kaip inkvizicijos bylos, taip ir 
Maskvos raganų bylos pasižymėjo 
žiaurumu ir stoka žmoniškumo. To
dėl jos priklauso vienai rųšiai ir jas 
vienodai galima vertinti.

Ūkininkas.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT <4
Sąlygos Į SAVAITĘ I

DR, "
135 30. STATE ST.

760 MadUon St" 
6330 Cottftge G rovė 
450 2 Mądlson St. 
3234 Madfšon Štr”

6350 N. Clark St.
4619 Broathvay
3138 Lincoln Av. ____ _
2567 Mlhvaukce Av. 6204 S. Halsted St.
4002 Irving Park 3234 Madlson St.
JEVJES. TtLL 9 — CLOSEI) SUNDAV

Pirm negu pirksit nmlevas ir ki
tas reikmenis atlankyklt didžiausią 
Šios njfties krautuvę Chicagoj, par
duodančią tukstančiud galionų stan
dartinių

MALEVU
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

V2
PIGIAU REGULIARUS KAINOS

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

į Už DYKĄ PRISTATYMAŠĮ
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

Varnish 
___ 95ę 

Kaitomi Trim_________ OCZ
Galionas .........._
vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50
vertės Fiat <E*fl Ofl
Paint ____ ,_____

WilliamB trim 
vertčs, Musų

“ką
rą šo 
šiuo 
Sta-

savo

KAUNAS. — “Stoties” vieš
butyje, Vytauto prosp. 4 nr. 
acto esencija nusinuodijo dar
bininkas V. Rameika. Su* men
komis gyvybės žymėmis jis 
dar nugabentas miesto ligoni
nėn.

Viduramžiais, kad Romos bažny
čia su pagalba inkvizicijos naikino 
eretikus ir degino juos ant laužo, tai 
retas kuris neprisipažino, kad ne
kaltas. Tiesą sakant, įtartam ere
tikui kitokios išeities ir nebuvo, 
kaip tik prisipažinti. O prisipažinti 
priversdavo kankinimai: žmogui bu
vo geriau mirti ir susyk viską baig
ti, negu kęsti neįmanomus skaus
mus.

Aš manau, kad laisvę pamegusiems 
žmonėms ir Maskvos bylos atrodo 
lyginai taip, kaip anos raganų by
los inkvizicijos laikais, 
tiško nusistatymo žmones 
du negali tikėti Maskvos 
singumu. !

Kaip žinia, Rusijoje visi laikraš
čiai yra valdžios leidžiami ir valdžios 
kontroliuojami. Laisvos nepriklau
somos spaudos ten nėra. O 
ziona” spauda visur vienoda; 
tai, ką jai padiktuoja valdžia, 
atveju rašo tai, ką padiktuoja 
linas.

Jei Stalinas sumano kokį
oponentą sunaikinti, tai niekas ne
gali pasipriešinti. Mat, jis yra ga
lingas diktatorius. Visi laikraščiai 
nusikaltusį Stalinui asmenį pradeda 
visokiausiais budais niekinti. Ilgai
niui toks asmuo visų nuo valdžios 
malonės priklausančių žmonių yra 
ujamas tiek, lyg koks pasiutęs šuo. 
Na,t o pasiutusį šunį reikia sušau
dyti!

Taip paprastai ir daroma, nes kal
tinamojo niekas nedrįsta užtarti. Jei 
kas bandytų užtarti, tai veikiausiai, 
ir pats tokio pat likimo susilauktų, j

Niekas negali užginčyti, kad Zi- 
novjevas, Kamęnevas, Piatakovas ir 
kiti buvo komunistų partijos paži
bos. Iš dalies jie buvo tos partijos 
kureai. Kai jie buvo valdžios vir
šūnėse, tai su savo oponentais nė 
kiek geriau nesielgė, kaip dabar el
giasi Stalinas. Jie niekino ir nai-

KYLA
VARICOSE VEINS, ATDAROS 
KOJŲ ŽAIZDOS, ECZEMA, 
RAUDONGYSLĖS

Leiskit jums suteikti nuolatinę pagalbą. 
Musų gydymas just) darbo negaiftins.

PATARIMAS DYKAI 
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

Dr. E. N. Flint’s Assoc.
32 No. State St. kambarys 1105 

Kasdien nuo 9:30 v. ryto iki 5:00 po piet.
Antr. ir Penkt. 9:30 v. r. iki 8:00 vak.

KUMPIAI LIETUVOS 
ir kiti Skanumėliai. 

Irgi parduodam Wholesale. 
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
irRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš 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 
pristatėm geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4J/2 jardus už $10.00

Taipgi perkraiiistome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressinff,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Salų taras Drug and 
Chemical Co.

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

639 West 18th Street . 
CHICAGO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
p-ydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicaero. III.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel, Prospect 6590.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilemsn’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 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, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue



Kas ir kaip gaus se- 
BStrės pensiją
Kokie bus išmokėjimai

Sociates Apsaugos Tarybos 
rajoninis direktorius H, L. Mc- 
Carthy praneša, kad nuo sau
sio 1 dienos įėjus galion vien
kartiniam pensijos išmokėjimo 
Įstatymui, prašymų skaičius di
dėja.

Išmokėjimai yra dviejų rū
šių: vienkartiniai ir mėnesiniai. 
Vienkartinį išmokėjimą galės 
gauti tik tie asmens,, kurie 1936
metams suėjus sulaukė 65 me- ' 
tų amžiaus, bet neuždirbo tuo; 
metu $2,000 ir neatsako laikų ’ 
reikalavimams. Gi mėnesinius 
pensijos išmokėjimus gaus tie, 
kurie po 1936 metų sulauks 65 
metų amžiaus, kas penkmetį 
bus dirbę bent po vieną dieną. 
Kas, betgi, nebus išmokama 
anksčiau kaip 1942 metų.

Vienkartinių išmokėjimų su
ma bus paimta nuo bendros už
dirbtos algos sumos, būtent: 
trys ir pusė nuošimčio.

Kas gali prašyti išmokėjimų
Kad gauti pensiją reikia pri

silaikyti nustatyto patvarky
mo. Yra šešių iormų prašymai.
(1) formą užpildo pats gavėjas 
kai jau yra 65 metų amžiaus,
(2) našliai, (3) artimos gimi
nės, nelikus našlių. Šią formą 
gali užpildyti vaikai, vaikų vai
kai, legalizuoti globėjai, moti
na ar tėvas, (4) testamento vy
kintojai ar administratoriai 
(5) globėjai ar komitetai ir (6) 
darbdaviai.

Reikės, įrodymų
Kad gauti teisę j bile kokią 

formą, reikės pirmiausiai gimi
mo metrikos kai suma sieks 
virš $100.00, (2) mirties priro
dymas ir (3) testamento vy
kintojui ar komitetui jo pasky
rimo įrodymo.

Kur yra ofisai
Illinois Socialės Apsaugos «fa- 

rybos.iofisas*Tanda«i’4iua, antra
šu: 175 West Madison St., 211 
W. Wacker Drive; Peoria prie 
331 Fulton St.; Springfield 
prie 5th ir Washington St. ir 
D. St. Louis prie 42>1 Missouri 
Avenue.

Indianoj — Indiahapolis prie 
307 N. Pennsylvąnia Avė.; 
Evansville Federal Bldg., South 
ĮBęnd irgi Federal, Bldg.

Wisconsin—Milwa'ukee Post 
Offįce Building, • Madison prie 
1 Maine ^tręet.
Greęii Bąy Post Office 
lįldg., Fon Du Lac, Nęw Post. 
Office Bldg. ir Ear Claire and

Antradienis,, balan. 18, 1937
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lošė footballo “Naujienų” 
“Imps” , komandoj e,, ku“ * *
susidariusi prieš kelęti

Velionis paliko tėvu 
zą įr .Antaniną Kavaliąuskąitę 
Bložiusj ir du broįius Ernestą, 
ir Dennis. Dennis yra profė- 
sionalis rištikas įr neseniąi 
parvyko iš ristynių Ohio įr 
New Yorko valstijose.

Laidptuyės prasidės rytoj 
apie 2-rą valandą dĮg pietų. A‘.

buvo 
mėtų^

Juo-

y. .Uždavinio Atsi
sveikinimo Prakal- 

bos Chicagoje

tuyos, ■,VilniąuS; V. Sąjungos at
stovas p. V. Uždavinys. Netru
kus po šių prakalbų jis apleis 
Aj^^iriką. " H ’

Kas nesate girdėję gero kal
bėtojo ir norite susipažinti su 
-lenkų daromomis lietuviams 
skriaudomis, prašoma atsilan
kyti. Įžangos svetaines išlaidų 
padengimui tik 10 centų.

Svečiai prakalbose turės pro
gą pamatyti ir lietuviškų mai
sto produktų parodą. Ją ren-

^ia jBaltic Import Cpmpany
1900 South Halsted Street, ku-

H

rį importuoja Amerikon įvai
rius Lietuvos produktus. Fir- 

savininkas yra vaistinin-
Julius Rakštis.

LOVEIKIS I“LUimillV Visas Pasaulio 
——i ■ i Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

TeL .Victory. 4965 < 
STOG^ENGVsTft

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

<

JOHN KONRAD
męrchant ta įlok

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirba ant or- 

: ’ derių' ir naujus siutus.
2347 ;W. MARQUETTE ROĄD 

Tel. Republic 4306

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms—J 

v Bankietams—Laidotuvėms— 
' , Papuošimams. J

4180 Archer Avenue 
k Phone LAf’AYETtE 5800 /

Funūture & Fixturęs
Raiandai-Itkisai

BRIDGEPORT. — šiandien, 
bal. 13 dieną vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Str. kalbės atvažiavęs iš Lie-

TON Y LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi

• metų patyrimą A
2555 W. 43rd St

Tel. LAFAYETTE 1310

ARTHURAS BLOŽ1S
•'i

Rytoj šis jaunuolis bus pa
laidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Šiandien jis guli; 
pašarvotas J. Liulevičiaus kop 
lyčioje 4348 . South Galifornia 
avenue, apsuptas gėlių vaini-į

Jis mirė netikėtai, sekma*, 
dienio rytą 11:30, sirgęs sa
vaitę laiko plaučių uždegimu, 
sulaukęs vos 20 metų amžiaus.

Arthuro lindi ne 
vai, broliai ir kiti

vien tė- 
gi minės j 

bet ir būriai draugų, kurie jį 
labai mėgo. Velionis buvo la-r 
bai malonaus budo, inteligen
tiškas ir gabus. Vienu laiku 
bendradarbiavo “Naujienoms” 
rašydamas vykusias angliškas’ 
korespondencijas ir žinias.

Baigęs Tilden technikos 
high school, Arthuras gavo 
darbą Electro-Cast Foundry 
dirbtuvėje, prie 16tos ir Cice
ro avenue, ir ten dirbo iki 
pragaištingos ligos. *(

Lankydamas mokyklą jis 
pasižymėjo kaipo gabus spor
tininkas. Laimėjo prizą už lo
šimą footballo, idalyvavo ris- 
tikų komandoje ir kitose

į Dar būdamas jaunulis pra
dėjo lankytis “Jaunosios Biru
tės” pamokose, o vėliau pri* 
sirašė į “Birutės” chorą. Jis

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ: 

Malevos, Aliejus, Stildai ir 
■'< VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANal 6850

21st Place Tąvern
VIČ,1 Prppt V

Užlaikėm gerą alų, degtinę, vy< 
ną ir namie gamintus valgius.

701 W. 21st Place 
Tel. Carial 7522

• ■ ■ * ■ - *■ ■ S -■•■ •-/ - -

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies ‘ mėsas. Restaurantų ‘aprūpi
nimas musį> specialybė:. j 
3239 So. Halsted St.

' ' Tel. V K TORY 2031-2 ' ri
’ . h . I' --!

TeL Canal 1376 
williamzięck / 

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka,. 

Vynas" ir Lengvi' užkandžiai." ' 
2113 SO. HALSTED ST.

-’f”
.f-

PARENGIMAI
- r*. | r ** p' f ‘

■V

u -m ' ir*,

Peoples Liijuor Store
2646 West 63rd Street
'Tel. Reptiblic 8841

Didelis pasjrįnkimąs i visųkįos t 
rųšies' gėrimų.' ;i 

Kas ateis su šiuo apgarsinimu^ 
nusipirks wholesaie kainomis.

MMMMU

MATERIOLAS NAMŲ
STATYBAI H '

Didelis pasirinkimas statymui 
namų, taisymui porčių, stogams 
popiera, rynos, sietai, limgai, dii- 
r^s ir kiti reikmenys.

BUILDER’Š SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street
' ' /rel.Yaįrds ;2576 ;

Atdara Vakarais ir riędėliomis

r 4

D U O D AM

MONTRIMAS '
Pęrsįįskyrė su šiuo pasauliu^ 

bąl. ii .dieną, 3:15 vai. po pįe-g 
■'Tų, 1937 m., sulaukęs pusės

■ amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Laukuvos parapijos, Gelžyčių?.

'dvare.v
Amerikoj išgyveno 30 metų.*'
Paliko dideliame nuliudime u 

motelį Aleksandrą, po tėvais 
Mėnžoraitę, ‘dukterį Oną ir 
žentą Harry. Lawler ir duktė- 
rį/ Aleksandrą, sūnų Antaną, 
anūkę Opą. Lawler, seserį 
Aliče ir 'ŠVogerį Joną Laurin-" 
skus, brolį Juozapą ir kitus f 
giminės, o Lietuvoje brolį Pet- 
rą ir gimines.

Kųnas pašarvotas Masals
kio koplyčioj, 3307 Lituanica

■ Avė. Laidotuvės' įvyks trečia
dienį, bal. 14 d., 10 vai. ryto
iš koplyčios į Tautiškas ka- <- 
piriės.' ..

Visi A. A. Antano Montri- • 
mo giminės, .draugai ir pažįs-1 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 

■mi dalyvauti laidotuvėse ir’ su- 
‘Jęikti. iam paskutinį pątarna- 
‘ vilną oY atsiš^ikinim^1. u

Nuliūdę. Jiękame, , 
Moteris, dukterys, žentai, su- 

hus, ‘Broliai ir giminės.
; Pątąrnąųja į Jaįd. dir.' A. Ma- < 

I salpkis, Tel. "'Boulevard 4139. f

>?

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

....................    $5.75
EGG .... ....................  $6.00
NUT ...................   $6.00
SCREENINGS ............ $4.75
• '• <

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

CL ASSIFIED ADS

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ......   .’. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlbr

'setai L... ............... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. jrengimas ;$125 
$600 vertės 4 kamb. jrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITŲĘE 
5746 So. Ashland Avė.

AVI PIRMI.
MORGIČIŲ

Ghicagoje ir apielįn k ė s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, patąisyino ir 
statymo, naujų n a i n n.. ,

' ' /.F'

KAZIMIERAS LIEPIS
, Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 11 d., 1:15 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs 19 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime ' 
tėvą' Ignacą, 2 brolius: Law- 
rence ir Stanley ir seserį Ire- 
ną.

lųunas pašąjrvotas Skudo 
koplyčioje, 718 W. 18th Street.-

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
balandžio 15 d., 8:00 vai. ryto j 
iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
doš parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 

j ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Liepio ' 
giminės, draugai ir pažįstami 
ėSąt nuoširdžiai - kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti^ 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Broliai ir Sesuo.

Patarnauja laid. dir. S. M. Sku- ? 
das, Tel. Monroe 3377.

R

Help VVahted— Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS GERAS KAR- 
PENTERIS prie namų statymo.

Šaukite Dorchester 2982.

REIKALINGAS GERAS KRIAU- 
ČIUŠ, kuris galėtų siūti “coat’s”.

4146 Archer Avenue.

REIKALINGAS NAMŲ DARBUI 
pusamžis žmogus, kuris nori gerą 
gyvenimo vietą turėti. Valgis, guo
lis ir atlyginimas. 1439 So. Sawyer. 
Pirmos luoos užpakaly.

tiuip >¥ a/ited remale
jDariMJuniuų reikia

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

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

8105 So. Wood
Tel. Stewart 8282

VIEŠBUČIO TARNA U T O J O S; 
$50.00; fąbrikų darbininkės $12,00; 
prie stako merginos $12.00; South Side 
Consolidated, 1105 East 63rd St.

Išmokant

'sy*' 

4.

t 3- Ji

PETRAS GALMENAS
' Vi

Persįąkyrė su šiuo pasauliu
11 i n

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda čeverykų taisymo sti- 

čeris ir finišeriai, registras, stikli
nis šoukeisas visai pusdykiai, 
duosiu arba ant išmokėjimo, 
žastis — apleidžiu Chicagą.

WM. SABALAUSKAS, 
2940 W. ,40th St., 

Chicago, III.

Farnis for Šate
Ūkiai Pardavimui

Ati- 
Prie-

FARMA PARDAVįMULf. •
Lietuvių kolonija—šešios dešimtys 

akerių — keturios dešimtys : akerių 
nuvalyta; upelis per keturias dešim
tis — trobesiai, jaunų arklių jauk
tas, farmų mašinos, šešios' karvės, 
jauni gyvuliai, vištos; trys Šimtai 
y ardų valstijos pradinė mokykla— 
aštuonios mylios nuo Rhlneląhdėr 
prie pašto vieškelio; viskas $3,000; 
už cash mažiau. Pašaukite s Este- 
brook 2786. ' .

Keal Eštate For Sale

. DIVIDENTAĮS Už 
PApfel'P^.UNRiUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra :yapdravįsti iki ^$5,000.00 
per Tę^ral . Savings and 
Boan Wash-

. P/, ę.
Į)ėl įųfprpiaęijų kreipkitės į

AND 
■,LW ASSpCUrjON OF 

' ęiFAGo-

r.

■ 
■

JONAS VAIČIULIS
.«X ... S.« A. H z* • • « -4 >•» R. *.,*-*Nf*

s Persiskyrė-su, šiuo pasauliu £ 
balandžio - pcįiėiią, 12:55 'vai.'; 
ryto, 1937 m., sulaukęs pu
ses ąmžiauk, '‘ 'gimęs”' Žvingių 
parapijoj,' Tauragės ąpąki*. -i'

Amerikoj ' ■išgyveno 25‘metus £ 
Pąbkd dideliame nuliudime 

mptėrį Petronėlę, po ' tėVAis T.
< Mazibauskutę, 4 dukteris, : Ju-: 
ulių,'' Jo^ephine, Geraldine ir,į

Ęįeahor//4 Sūnūs: Joną ir mar- f; 
čią Prisęilla; Pranciškų, Juo- 
žapą ir Albertą' ir gimines. ‘j 

' • •1 '■ Kūnas ' pąšąrVOtąs' ; 1328 So. |;
49th Courti, Cicero. Laidotuvės.^ 
įvyks kętviriądięnį,' bąlandžio^ 

‘ 1'^ d:, 8'yųi.^ryto iš namų
Šv. Aųt’and,/ : parap. bažnyčią,!:? 
kųriojd ■ht’šibriš 'gedulingos pa-į 

; įtialdbs Už vtbųnio sielą, o. iš $ 
; t'ėii bus' ■ nuly dėtus į ’ šv. Kaži- į* 
, mięrb kąpjiies.‘‘ ’ $
’ ‘ , Visi A. A. Jono Vaičiulio (į 

giminės, dr’ąųgąi ir pdžj^iami^' 
eštit1‘'nu(iMildžiai kvįėciami;'eta-u 
lyVaUti' įįaįdęltlivėse' ir suteikti | 
jaiii’ paškdtįriį patarnavimą ir K 
atsisyęikiniftįą. ’ ' "u ’
' ? ’Nuįiųdę lįieįkąme, ).i
Moteris, Du kUrys, Simai, $

''nearti i? Gi minės, j 
Pątąrnąųja laid. dir. A. Tet-1; 
kus, Tel. Cicero 210!). 1 " '-

4

S

I 

i

&

’ 't - ” ■ * A:

. Chicągos Lietuvių Vyrų Choras rengia draugišką . vakarėlį 
landžio 24 d. Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St.

ANTANAS GILLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 12 dieną, 5:10 Vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės ainž., 
gimęs Krakių miestely, Kė
dainių apskr.

Amerikoj išgyveno 38 metus 
^Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elžbietą, po tėvais 
Afekniutę,1 3 sūnūs: Pranciškų, 
Felicijoną ir Joną, 2 marčias: 
Rozaliją ir Staįnislavą, 2 duk- 

; tęrišEleną ir t Kristiną, 2 
žentus Virgil. Mįnik ir Louis 

į Rysdoii, 4 aliukus ir I gimines, 
o /Lietuvoje' 2P£ėisęris, 2 brolius 
ir' tlhįilįės. , BĮivo . nahys Keis- 

1 tųčid JPdš. "Kliąbd ir Simano
i

■> ,

t SLINKIMAI i* 
£5'

k

ti'

... . ui I n

Liętuvių Nąmų Sąyųįi.inkų Politikos Kįįufeo susirinkimas įvykį; 
antradienį, balandžio 13 dieną Liuosybės svetainėje 8 vai. 
vakare. • ’ j?
U. t. ♦

.Visiems Chicagos , Laisvamąnių Etinės Kultūros Draugijos na
riams svarbu žiųoti, kad balandžio 13 d. 7:30 v. v. Darbi
ninkų svetainėj, 10413 Michigan avė., įvyks svarbus susi- 
rinkimas, kuriame bus svarstoma daug svarbių liečiančių 
visą organizaciją klausimų. —Antanas Jocius, kp. fin. rąšt.

; ppUkdrito Lrąiįgijos;
''■Kurias pašarvotas _____
koplyčioje/ 3354 ' So. Halsted 
SL-Ląidptuvėš įvyks kętvirta- 
dieriį, balandžio 15 d., 9 vai. 
ryto iŠ koplyčios į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- 

■’huš1' gedulingos l . ;
Velionio biplą, o iš ten bus nu

lydėtas į Šv. Kazimiero kapi- 
;/tpes?1 ’: ; ’r Į

Visi A. A. Antano 0illio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečįami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisvėikinimą. ■ ' • •

Nubudę liekame,
xįVIoteris, Sųnųs, Marčios, Duk

terys. Anykai ir/Gimines. 
Patarnauja ' laid. dir. Paul Ri
dikas,’ Tėl. Sbule^ard 4089.

Ridiko

9 vai.
. .............. . 1

parap. bažnyčią, kurioje atsi-
k i a t L i W 4 ‘ V ■. i . . . i; pamaldos uz

U( » < v. i.

PersĮąkyrę su šiuo pasauliu 
balandžib”!! dieną, 7 valandą 

- ryto, 1937 m., sulaukęs 19 
metų amžiaus, gimęs Chicago,

Paliko dideliame nuliudime^ 
motiną Ahastąžiją, po tėvais 
Mdliauskaitę, patėvį Kaži-,-; 
mierą Staškuną, brolį Joną 
Galmėną, dėdę Juozapą Mali-,* 

i aųską, jo moterį ir šeimyną, 7 
gimines Kazimierą ir Domi- Į- 
celę Aidukus, gimines Pran-fc 
cišką ir Petronėlę Jankaus-$ 
kiuš ir šeimyną ir datig kitų*» • • **■ giiniriiŲ.

Priklausė prie Keistučio Pa-$ 
šąlpinio Klįubo. '

Kūnas pašarvotas 3329 Li-7 
tuaiiica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, bal. 15 d., 8 vai. 
ryto iŠ namų į Šv. Jurgio pa- | 
rapijos bažnyčią, kurioje ,at- ? 
sįbus gedulingos pamados už 

-Vėlionio sielą, o iš ten bus i 
hiilydėtas į Šv. Kazimiero ka- 4 
pines.

Visi A. A. Petro Galmeno ; 
giminės, draugai ir pažįstami / 
ėšat nuoširdžiai kviečiami da- £ 
Ijivaųti laidotuvėse ir suteikti y 

'jam paskutinį patarnavimą ir/

S. P. i

! ryto, 1937 m., sulaukęs 19
]

’ Illinois.

atsisveikinimą. Nuliūdę liekam, /
Motina, Patėvis, Dėdė, Brolis 

ir kiti Gimines.
' -į.1 • ' . i

Pątarnauja laid. dir.
Mažeika, Tel. Yards 1138- ' '.I'’

MERGINA patyrusi namų darbui; 
savas kambarys ir vonė. Nėra skal
bimo, nė virimo; $6.00 savaitei.

KORN • . #
5053 Drexel Boulevard .. i

KRAUTUVĖ IR 3 
PLATAI

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

Bargeno kaina $5,800; ant išmo
kėjimo.
........STANLEY REALTY CO.,

179 W. Washington Street. 
Randolph 7055.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo ir prižiūrėti 2 berniukus 
(abu lanko mokyklą); gyvenimas 
ant vietos. 3038 So. Turner Avė. 

IV2 bloko į vakarus nuo Kedzie

PARSIDUODA “DUFLETIS” pen
kių kambarių mūrinis namas, „ant 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės po 
penkių vakare ant pirmo ■ aukšto.

MOTERIS ar MERGINA; abu 
šeimininkai dirba; geri namai; skal
bimo nėra; gera alga. Pašaukit po 
6. Saginaw 9292. .

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
MOTERIS abęlnam namų darbui.

Tel. Prospect 2268.

$ 
t
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ARTHUR BLOŽIS
. ..Persiskyrė šu šiuo pasauliu balandžio 11 dieną, 11:30 vai. ryto, 
vį^37 riiėtaiš, sulaukęs 20 Pietų amžiaus, gimęs Chicago, Illinois.

p // Amėpkpj iš^y^erio 20 riiętų/ /
I l’ j ‘ I' ■ 1 . ■'".• " * ' '.J l» I

Paliko dideliame nuliūdime motiną Antaniną, po tėvais Kava- I 
ĮiąiįšKait 1̂, tevį' Juozapą, 2 brolius Denniš ir Ernestą, dėdes .Ed- 
\Vard4’/KaVąli'atĮškę, ,!Dr. ęeorge Bldžį ir Chas. Bložį ir jų šeimy- 
haši: Tetas Petfdnėlę, paragkiėnę, Marijoną Chernąuskienę ir Oną 

’.Putriiniėrię ir jh ' Šeimynas. . Daug pusbrolių ir pusseserių, drau- 
..... .

p-'.Bložių na’irių telefonas HEMLOCK 6180i /
Kurias pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So.

(.CąliforniU‘Ąvėnuė. ' '
Ac Laidptuves įvyks seredoj, balandžio 14 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš koplyčios į Tautiškas kapines.

" Viši A. A. ĄhTHUR BLOŽIS giminės, draugai ir. pažįstami I 
esat nuoširdžiai kviečiairii dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam Į 

1 paskutiriį patarnavimą ir atsisveikinimą. ■ 1
Nubudę liekame,

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

■ Laidotuvėse patarnauja laid. direktorius J. Liulevičius, Tel 
!’ * fayette 3572. • r. • ,

La-

ilelp VVanted—Maie-Femak
Duibįninku Reikia

LIGONINĖS' SKALBĖJA $45.00, 
kambarys, valgis; Ligonines tarnau
toja $30,00, kambarys, valgis; Ligo
ninės dietos virtuvei merginos 
$45.00, valgis; Ligoninės daržovėms 
mergina $45.00'; Valgis; Ligoninės 
valgomajain kambariui mergina 
.^30.00; kambarys, valgis; Restora
no veitęrkoš $10.00, savaitei, valgis; 

’Pąntry (vįraliriėš) merginos $12.00 
šavąitei, valgis; Restorano indams 
plauti (dishvashers), $11.00 savai
tei.

ALL TRAPĖS EMPLOYMENT 
BUREAU, 

16 West Jąckson Blvd. 
' 2-nd floor.

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavern geroj apie-
linkej. Biznis išdirbtas gerai. Prie
žastis vienai moteriai perdaug dar
bo. 5949 So. Kędžie Avė.

PARDAV^UI GROSERNĖ IR 
Delicatessen. Biznis kampinis. Per 
daug metų išdirbtas. Atidarėme di
desnį biznį. 3465 Lituanica Avė.

GERA BUčERNĖ IR GROSERNĖ 
parsiduoda arba mainysiu ant vien 
grosernės arba taverno. Priežastis 
vyro mirtis. 1967 Canalport Avė.

Vartoti Automobiliai
1934 — FORD COACH geram pa 

dėjime. $265.00.
NEWBERRY MOTORS,
1025 N. Clark Street. I

Financial
Finansai-Paskolos

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. 
Lafayėtte 3036.'

For Rent
RENDAI FURNIŠ1UOTA TA

VERNA, prie Forest ir Vinewood 
Avė. (vienas blokas nuo Archer 
A Ve.) su dviem akrais piknikams 
sodno. 
Willow 
68.

(vienas blokas nuo

Renda $35.00 mėnesiui.
Spsings; tel. Willow Springs

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
SOUTRSIDĖJ

Prie 63-čiOs ir Ashland 
TURI BŪTI PARDUOTA

$6,000 cash nuperka eųuity 3. au
kštų trobėsy, turinčiame 1 krautu
vę, 1 Loft (galima pakeisti f’ofi
sus arba flątusj, 4 ir 5 kambarių 
flatą, garu' ąp^ildonią, 2 karų ga
ražą. Morgičfus $10,000. šį savas
tis buvo parduota 1928 metais' už 
$35,000. '

J. E. SHĘRRY, EXCLUSIVE 
AGENT, Prospect 2012

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. M1CKEVICE and CO. 
6816 So. .Western Avenue.

Hemlock 0800.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir ųiainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. -Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenuS; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės '

4631 £0. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

NUOSAVYBĖS 
RENDOS KĮLA

* ■ ■* ’** * A • c -** *■ \

Dabar geras laikas
-i'pagarsinti savo

Pavasaryj įmonės 
perka ir maino 
NAMUS. 1 v ’ ■

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO...

PAMUKĮT MUS
•CANAL 8500*
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už 'pakartoji
mus juodame geri . nuo
laidi.

Ęįrkite gavo apięlinkes 
r 1 krautuvėse *



Kova Tarp Guberna
toriaus ir Parkų Bis- 

trikto Viršininko
Horner sako, kad “byčiai” bus 

atdaryti pilną laiką

Tarp Illinois gubernatoriaus 
Henry Horner ir Chicagos Par
kų distrikto viršininko eina 
smarki kova dėl parkų biudže
to.
,• Viršininkas Dunham įteikė 
legislaturai užtvirtinimui biu
džeto projektą, kuriame numa
to iš’aidų apie devynis milio- 
rius. Horner tam pasipriešino, 
sakydamas, kad parkų distrik- 
tas bereikalingai • švaisto pini
gus ir sumažino išlaidas iki 
$7,500,000. Legislaturos atsto
vai užtvirtino gubernatoriaus 
projektą, o Senatas — Dun- 
hamo. s-

Pereitą šeštadienį Dunham 
išleido pareiškimą, kuriuo gąs
dina chicagiečius, kad “byčiai” 
bus atidaryti ne per visą mau
dymosi sezoną, bet tik per še
šias savaites, jeigu parkų išlai
dos bus nukapotos.

*Horner vakar išleido pareiš
kimą, kuriame atkirto Dun- 

-’ham’ui, kad tasai meluoja ir 
be pamato gąsdina chicagie
čius, norėdamas gauti šalinin
kų savo projektui. Horner to
liau pridūrė, kad “byčiai” bus 
atidaryti visą sezoną. Jeigu 
parkai neparupins sargų, tai 
valstija tą padarys.

‘ Horner pabaigė pareiškimą 
žodžiais, “chicagiečiams išeitų 
į naudą, jei Dunham butų pra
šalintas iš parkų viršininko vie
tos”. , >

Dunham atsakė gubernato
riui, pareikšdamas, kad jis nė
ra susipažinęs su faktais./

Dvi didelės šventės

O

štai, artinasi Gegužės Pir
moji, ta didžiulė viso pasaulio 
išnaudojamųjų,- darbininkų so
lidarumo švente. Lietuviai dar
bininkai ją minės kartu su vi
so pasaulio darbininkija. Bet 
Chicagos lietuviai kaip ryt die
ną turės dar ir kitą šventę, bū
tent, Amerikos Lietuvių Kon
greso Chicagos Skyriaus ban- 
kietą.

Bankietas įvyks Amalgamei- 
’tų svetainėje, 333 Van Buren 
'ir Ashland Avė. čia rinksis vi
si pažangieji veikėjai, o puotoj 
įvyks tai, dar ko nebūta pra
eityje. Taigi, visi kas mėgsta
te pasisvečiuoti nepraleiskite 

'progos.
R. š.

R A DI
Dainuos Harmoningas Peoples 
Radio Kvartetas, smagi muzi

ka, etc. '*✓
šiandie, antradieni, Peoples 

iBendrovės Krautuves rengiasi 
gerai pavaišinti radio klausy
tojus su smagiu programų. Bus 
visokių įvairenybių, gražios 
muzikos ir dainų. Dalyvauja 
geriausiai suderintas, ' pilnai 
Ha,rmoningas Peoples Radio 
Kvartetas, kurį sudaro žymus 
talentai. Kvartetai padainuos 
daug rinktinų smagių pavasa
rio dainelių bei kompozicijų.

Prie to, dabar prisiartinus 
.'pavasariui kiekvienam bus žin- 
geidu išgirsti kaip papuošti 
namus naujomis reikmenimis 
ir kaip Peoples Krautuvės yra 
pasirengę šiuos reikalavimus 
išpildyti. Klausykite visi. Sto
tis W.G.E.S., 7 vai. vakare.

Rep. xxx

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo 

Veikla U

Ragina pirkti t i kietus į Ameri
kos Lietuvių Kongreso ban- 
kietą. | .

Ba-BRIGHTON PARK.
landžio 4 dieną Hollyw'ood svet. 
atsibuvo Keistučio Kliubo susi- 

jau ketvirtas 
mas.
Kondroška

ką birželio 16 dieną.
* Adv. Mankus pasakė prakal

bą apie darbininkų apsaugą 
dirbtuvėse ir kaip galima gauti 
pašalpą susižeidus. Dr. Striko! 
kalbėjo apie vėžio ligas ir kaip 
galima jų išvengti, žadėjo duo
ti' ir daugiau paskaitų ateityje.

Dabar eina Keistučio Kliubo 
narių įrašymo vajus. Patartina 
nelaukiant prisirašyti.

Koresp, J. D, Bėndokaitis.

Naujienų Piknikas Gegu 
žės Dvidešimts Trečią

įvyks Calumet Grove darže, prie 
Blue Island

kėjo devyni šimtai tūkstančių 
savininkų, ir apskritis visas 
nuosavybes paskyrė pardavimui 
iš licitacijos. Bet apskritis nie
ko nedarys, jei savininkai įtei
kė arba įteiks skundus prieš 
mokesčių sąskaitą. Tokius 
skundus reikia įteikti apskri
čiui nevėliau 12 valandos balan
džio 24 d.

Kartu su pavasariu sugrįžta mis dienomis ir kur. Jos neno- 
ir piknikai.

Kai tik dienos palieka gra
žesnės ir šiltesnės, tuoj chica- 
giečiai sėda į ‘ automobilius ir 
bėga nuo miesto dulkių į lau
kus, kur gali kvėpuoti tyru 
oru ir grožėtis atgijaučia žalu
mo banga.

Vienas iš pirmųjų šių Pietų 
piknikas bus “Naujienų” pikni
kas gegužės 23 d. Jis įvyks 
naujoj vietoj — kur žolė gra
ži ir neišmindžiota, kur tikrai 
nėra dulkių ir kur “tyras oras” 
tikrai yra tyras.

“Naujienų” piknikui rengimo 
komitetas parinko Calumet 
Grove parką,'kuris randasi prie 
Blue Island, Illinois, netoli Chi- 
cagos.

Ieškodami naujos vietos pik
nikams, rengėjai turėjo ome
nyje susisiekimo patogumą. 
Prie Calumet daržo iš Chica
gos gulima nuvažiuoti keliais 
stambiais vieškeliais, tad sun
kumo tuo atžvilgiu nebus.

Šįmet “Naujienų” piknikui 
parinkta ne vien nauja vieta, 
bet ruošiamas ir naujoviškas 
programas. Calumet darže yra 
visi parankumai gero progra- 
mo surengimui, tad nebus pra
leista proga juos kuo pilniau
siai išnaudoti. 

’ < * ■

Piknikų Dienos 
J • • • .

Į “Naujienas” kasdien krei
piasi įvairių draugijų valdybos 

Rengimo Komisijos narys klausdamos informacijų apie
Ji M. Bruchas. tai kas 'rengia piknikus, kokio-

.Grafield Parko Pa 
1 šnipinio Kliubo 

Vakaras

rinkimas. Tai 
šiais metais susirink

Pirmininkas J. 
padaręs pranešimą apie įvyks
tantį Amerikos Lietuvių Kon
greso Chicagos Skyriaus ban- 
kietą gegužės 2 dieną, Ashland 
Auditorijoje, ragino visus nusi
pirkti tikietus ir sudaryti Keis
tu tiečių grupę. u
Dalyvaus Ispanijos Demckrati- 

jes gelbėjimo konferencijoje
Rašt. B. Killrar perskaitė 

laiškus nuo bendro fronto ko
miteto apie veikimą ir pagelbos 
teikimą kovotojams už Lietu
vos laisvę, paskui nuo Vilniaus 
Radio Kliubo, kurie kviečia da
lyvauti kliublečius dainų kon- 
•teste balandžio 18 dieną, Ash
land Auditorijoje ir nuo Ispa
nijos Demokratijos gelbėjimo i 
komiteto, kuris šaukia konfe
renciją balandžio 18 d. Tam 
tikslui išrinkta 2 delegatai.

Piknikas birželio 16
Pirmininkas J. Stalioraitis / 

patikrino aplikacijas ir tapo 
priimta 4 nauji nariai. W. 
Sharka pranešė, kad mirė 7 
nariai ir pomirtinės išmokėtos. 
Ižd. Varnienė išmokėjo pašal
pas ir bilas, knygius M. Kaspa
raitis pranešė, kad kai kurie 
nariai paėmę negrąžina knygų, 
o biznio komisija dedanti visas

Įvyks balandžio 17 d.; duos 
dovanas nesirgušiems

GARFIĘI^'PARK. — Lie
tuvių PaŠaiptnid- Kliubo pava
sarinis bįĮįu^ įVy-Rs., balandžio 
17 dieną, 4039 W. Mądison ^St., 
McInreyt,Lj‘įiTr>:>

Rengėjai1dirbą išsijuosę,-‘kad 
padaryti šį parengimą įdomes
niu už visus buvusiuosius. 
Duos nariams dovanas, kurie* 
nesirgo 10-ties ' ir 20-ties ine- 
tų laikotarpy.-O tokiu yra ne
mažas skaičius. Kurie nesirgo 
.per dešimts metų gaus žiedą, 
'o per 20 — piniginę dovaną.

- ' 'A/-'- '< N

Naujos Gadynės choro 
programas

Bus geras ir programas. 
Naujos Gadynes ėhoras, vado
vaujant Jurgiui Steponavičiui, 
žada patiekti puikią dainų pro
gramą. Dainuos dvibalsiai ir 
pavieniai. L. jPruseika nušvies

,■ '.i Ii ’■ i " .fįt

kliubo darbuotę. <
Todėl visiem^ verta dalyvau

ti, No kas svarbiausia, dar ne
sant nariu*, prisirašyti. Atsi
veskite į parengimą ir svečių.

ri kitiems užbėgti už akių arba , 
kitiems pakenkti, kad neišeitų 
taip, jog kelios stambios drau
gijos vieną ir tą pačią dieną 
rengia piknikus.

Kad butų galima draugijoms 
pagelbėti piknikų reikale, Nau
jienos prašo tų draugijų, ku
rios jau pasirinko dienas ir pa-j 
sisamdė daržus, pranešti apie' 
tai redakcijai. “Naujienos” pa-i 
skelbs kas ir kada rengia pik-] 
nikus, taip kad bus galima iš
vengti bereikalingos konkuren
cijos ir nuostolių. Draugijos; 
prašomos duoti žinią apie sa-; 
vo piknikus prie pirmos progos. Į

30 Advokatu Veda 
Kovą Prieš 1935 

Metų 'faksus
Tik.si 

tą
sumažinti savininkų naš- 
12-ka milionų dolerių.

advokatų būrys vakar30 
pradėjo kovą apskričio teisme 
prieš 1935 metų real estate mo: 
kesčius,

Tie advokatai ir savininkai, 
kuriuos jie atstovauja mano, 
kad teismas paskelbs mokes
čius per aukštais ir nuims apie 
12-ka milionų dolerių. Iš viso 
apskričio asesorius uždėjo mo
kesčių ant Chicagos namų su
moje 119 milionų.

1935 metų mokesčių nesumo-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• 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
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rū
šių apdraudas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ispanijos Respublikos Gynėjai - Sumušė Miesto Viršininką

KAS LAIMĖS? — William 
Green, Darbo Federacijos 
viršininkas ir amatų unijų 
šalininkas ir John L. Lewis, 
C. I. O. viršininkas ir indus
trinių unijų vadas. Tarp jų 
eina atkakli, žūtbūtinė (ko
va.’ Katras laimės?

RESPUBLIKOS GYNĖJAI — Šie du įdomus paveikslai parodo savanorius Is
panijos lojalistų armijoje. Jie yra Asturias apielinkės angliakasiai. Kairėj, vienas iš 
savanorių nuo cigareto uždega bombos fiusą. Kairėj kitas angliakasis sii sauja bom
bų, rengiasi puolimui.

KARALIŠKA ŠEIMYNA — Skandinavijos šalių karaliai susirinkę Norvegijos 
princo Olav krikštynose. Jis yra motinos glėbyj. Užpakalyj stovi karaliai, princai, 
karalaitės ir karalienės iš Švedijos, Norvegijos ir Danijos. Visi vienos šeimos nariai

SUMUŠĖ MIESTO VIR- 
šininką — Bonnie Wyatt, 
Kansas City, Missotiri ug
niagesio žmona, kuri bota
gu sumušė to miesto virši
ninką H. F. McElroy, kai 
jos vyras buvo atleistas iš 
darbo.

Naujienų’Acme Photo

“PAGERBTAS TARP MOTERŲ” — Vokietij os diktatorius Hitleris, kuris kaip 
sako gandai, moterų nemėgsta, jaučiasi smagiai apsuptas būrio gražuolių. Jos kino 
artistės, iš kairės dešinėn, Elsę EIster, L. Marenbach, E. Harvey, Kariu Hardt ir 
Dinah Grace. - ..........- . . ....

ar artimi giminės.

VOKIETIJOS ŽENKLAI 
—Kaip ir kiti diktatoriai, 
taip ir Vokietijos Hitleris 
sąve “įamžino” ant pašto 
ženklelių. Lietuvoj ant di
džiumos pašto ženklų ran
dasi Smetonos atvaizdas.

SUSITAIKĖ —Vokietijos 
karo vadas Didžiojo karo 
metu gen. Eric Ludenidiorff, 
kuris likvidavo ginčą su 
diktatorium Hitleriu. Dau
gelis Vokietijos kariuome
nės karininkų nepatenkinti 
IJitleriu.

Naujiemį-Acme Photo

ŽUVO NELAIMĖJE — 
Garsus filmų direktorius 
Ralph Ince, kuris žuvo au
tomobilio nelaimėje, Angli
joje. Žmona automobiliu 
įvažiavo į geležinį stulpą.

Naujienų-Acme Photo




