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MUŠEIKOS PRIEŠ C. 1. O

Eina gandai, kad vienas iš atgaleivių augš 
čiausiojo teismo teisėjų rezignuosiąs

WASH1NGTON, bal. 13. — 
Augščiausiajam teismui patvir
tinus ir pripažinus konstituci
niu Wagnerio darbo santykių 
aktą, administracija buk ruo
šianti minimunf algų ir maxi- 
mum darbo valandų kodeksą, 
kad užkirsti kelią tolimesniems 
streikams.

Tas kodeksas neužilgo bu
siąs patiektas kongresui svar
styti.

Taipjžųi VVashingtone eina 
gandai, kad vienas atgaleiviš- 
kųjų teisėjų rezignuosiąs iš 
augščiausiojo teismo, su pilna 
pensija, pasinaudodamas teise 
rezignuoti iš teismo su* pilna 
alga, sulaukus 70 m. amžiaus 
ir ištarnavus teisme 10 metų.

Tokių pasenusių teisėjų, ku
rie gali gauti pilnas pensijas, 
bet vistiek iš teismo nesitrau
kia, yra šeši. Keli tų atgalei- 
viy teisėjų jau senai ketino re
zignuoti, bet pasiliko teisme 
išrinkus Booseveltą preziden
tu, tikslu trukdyti valdžios vy
kinamas reformas. Bet dabar 
tiems atgaleiviams pralaimėjus 
keliose bylose, nebėra prasmės 
jiems pasilikti ir teisme. Tad 
vienas jų gal. ir rezignuos iš 
augščiausiojo teismo

Jei vienai atgaleivių teisėjų 
rezignutotų,’’ Tai kai kurių ma
noma, gal nebebūtų varomas 
ir teismo reorganizavimas.
Pasiūlys įvesti 40 vai. darbo 

savaitę.
Valdžios surinktos statisti

kos rodo, kad 55 nuoš. visų 
Streikų Jungt. Valstijose buvo 
vedami tikslu priversti samdy
tojus pripažinti kolektyves de
rybas. Wagnerio aktas tą pri- 
pažysta ir numato aštrias 
bausmes tiems samdytojams, 
kurie atsisako nuo kolektyvių 
derybų, arba kliudo unijų vei
kimui. .

Atstovų buto pirmininkas 
Bankhead sako, kad preziden
tas Rooseveltas neužilgo pri
siusiąs specialį pranešimą kon
gresui algų ir darbo valandų 
ir kitais socialiais įstatymais.

Darbo sekretorė Perkins pa
siūlysianti bilių, kuris visoje 
šalyje įvestų 40 vai. darbo sa
vaitę.

Maj. Berry rutošiąs teisingos 
prekybos bilių, pašalinimui ža
lingos kompeticijos.

Prekybos departamento ad
vokatai ir Donald R. Richberg 
pasiūlysią NRA substituto bi
lių. Kitą NRA substitutą pa
siūlysianti Amerikos Darbo 
Federacija.

Administracijos vadai sako, 
kad augščiausiojo teismo nuo
sprendžiai dėl Wagnerio akto 
pašalino daugelį kliūčių darbo 
įstatymdavystei, ypač gi pra
plėtė federalinės valdžios ga-

lias tvarkyti tarpvalstijinę 
prekybą.

Pats senatorius Wagneris nu
mato* didelį sumažėjimą strei
kų. nes dabar darbininkams 
nebereikės streikuoti dėl iško
vojimo kolektyvių derybų tei
sės, kadangi ta teisė dabar yra 
pripažinta įstatymais. Jis bet
gi nenorėtų naujų įstatymų, 
kadangi esą dabar darbininkai 
ir samdytojai taikiai gali iš
spręsti iškylančius kivirčius 
be' tolimesnės valdžios priežiū
ros. ;

Rand apkaltintas už 
samdymąsi streik

laužiu
bal.NEW HAVEN, Conn

13. — James H. Rand Jr., pre
zidentas Remington-Rand, Ine., 
ir Perai L. Bergoff, “streik
laužių karalius”, liko federali-' 
nio grand jury apkaltinti už 
peržengimą Byrnes akto, ku
ris uždraudžia streiklaužiui 
gabenti iš vienos valstijos į ki
tą. Tuo tarpu gi kompanija ga
benosi streiklaužius iš New 
Yorko, sulaužymui streiko, ku
ris vis dar tęsiasi jos dirbtu
vėse Middletowh, Conn.

Darbo sekretorė sau 
kia pasitarimus dar 

bo klausimais
WASHINGTON, bal. 13. — 

Darbo sekretorė Perkins šau
kia visų eilę pasitarimų su val
džios, darbo ir industrijų va
dais apie tinkamesnį pravedi- 
mą kolektyvių derybų indus
trijose, einant Wagnerio dar
bo santykių katu, kurį patvir
tino augščiausias teismas.

Pirma tokia konferencija 
įvyks ateinantį antradienį.

Kartu4 kongreso vadai sako, 
kad kongresas pamaži ir at
sargiai svarstys pravedimą mi- 
nimum algų ir darbo valandų 
kodeksų.

CIO veda smarkų or 
ganizavimo vajų

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

Giedra, biskį -šalčiau.
Vakar 2 vaL po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 64°.
Saulė teka ' 5:12, leidžiasi

t

Oi

VAIZDAS• GALENOJE, KANSAŠ, KUR 500 “KOMPANIČNOS” UNIJOS TRI- 
State Miners’ Union užpuolė C. I. O. unijos centrą. Laike sumišimo devyni žmo
nės buvo pašauti. Ė. I. O. organizuoja švino ir zinco kasyklų darbininkus toje 
apielinkeje. Vielyčia parodo vieną iš sužeistųjų. Naujienų-Acme Photo

Vokietijos tremti 
niai ves propagan 

dą prieš nacius
PARYŽIUS, bal. 13. — žy

miausi Vokietijos tremtiniai 
ruošiasi sudaryti “vokiečių 
liaudies frontą”, kuris kovos 
nacius ir ves slaptą propagan
dą prieš juos pačioje Vokieti
joje.

16 žuvo Korėjos 
audroj

TOKIO, bal. 13. — Iš Seoul, 
Korėjos, pranešama, kad 16 
žmonių liko užmušta ir virš 
60 žmonių pasigendama po 
smarkios lietaus audros, kuri 
perėjo rytiniu Kogendo provin
cijos pakraščiu. 10 žvejų val
čių liko sudaužyta.

Ispanija atidary
sianti bažnyčias

IŠ LIETUVOS
Katalikams Uždrau
siu Svarstyti Bažny
čių ir Kunigų Turtus

KAUNAS. — Nors jau se
nai praėjo paskutinioji KVG 
(Katalikų Veikimo Centro) 
konferencija, tačiau toje kon
ferencijoje iškeltos mintys ir 
dabar tebesvarstomos pavasa
rininkų ir kt. katalikiškųjų or
ganizacijų susirinkimuose, 
dažnai esą prieinama 
dingų dvasininkams ir 
'čiai išvadų. Bažnyčios 
nybė į tai pradėjus
ypatingą dėmesį ir v rengiantis 
katalikams uždrausti savo or
ganizacijų susirinkimuose kal
bėti apie bažnyčių ir ku*nigų 
turtus.

ir 
nenau- 
bažny- 
vyres- 
kreipti

Nubaudė už šni 
pinėjimą

10,000 sukilėlių ap
supta; nesiseka juos 

išvaduoti
Sukilėliai visą naktį darė smar

kias atakas norėdami išva
duoti 10,000 apsuptų univer
siteto • apielinkėj, Madride, 
sukilėlių.

MADRIDAS, bal. 13. — 10,- 
000 sukilėlių kareivių, kurie 
yra apsupti universiteto rit
muose,: be
maisto, vandens ir amunicijos, 
nežiūrint visos nakties sukilė
lių pastangų juos išvaduoti.

Visą naktį sukilėliai bandė 
išstumti lojalistus iš Casa de 
Campo parko ir universiteto 
Sapielinkčs. Mušis buvo aiškiai 
girdimas pačiame Madrid 
abi pusės naudojo daug 
kinių bombų ir tranšėjų 
tarų.

Sukilėliai desperatiškai 
dė pristatyti atkirstiems 
(lėliams nors vandens, bet tik 

pasisekė

DETROIT, Mich., bal. 13.— 
Indufetrinė automobilių darbi
ninkų unija pradėjo labai smar
kią kampaniją suorganizavi
mui Henry Ford darbininkų.

Be to CIO pradėjo smarkų 
vajų visoje šalyje suorganiza
vimui dar neorganizuotų dar
bininkų.

San 
racija 
sterių 
ei jos 
žiuoti
tai Federacija pareikalavo re-? 
ceiverio teamsterių unijai.

Francisco Darbo Fede- 
bando sulaužyti team- 
streiką ir kada Federa- 
teamsteriai atsisakė va- 
per pikietuotojų eiles,

Naciai uždraudė žy
du susirinkimus

BERLYNAS, bal’. 13, 
kietijos policija uždraudė per 
60 dienų visokius žydų susi
rinkimus,. išėmus vien 
das sinagogose, ^okių 
nedaroma. Priežasties 
įsakymo nežinoma.

Vo-

Chinijoje vaikai pa
liekami mirti badu

CHUNGKING, Szechwan 
provincijoj, bal. 13. — Centra- 
linės ir rytinės dalies Szech- 
wan provincijos tėvai, nebega
lėdami išmaitinti savo vaikus, 
pameta juos miestų ir kaimų 
gatvėse mirti badu, sako gau
namos čia žinios.
- Badas kilo dėl sausros ir 
vien tik; šiame mieste kovo 

rasta 21,102 
mirę badu žmonės.

Ontario premieras 
grūmoja net ir sa

vo ministeriams
e, nes

ran- 
mor-'

* nusitaręs visomis 
ban- priemonėmis 
suki- General

kelioms statinėms 
praslisti per smarkią lojalistų 
artilerijos ir kulkosvaidžių u*g- 
nį. Bet ir už tas kelias stati
nes vandens teko užmokėti 
daugelio kareivių gyvastimis.

Sukilėlių transportai nuola
tos buvo apšaudom
Vaidžių. Lojalistų gi artilerija 
ardė kiekvienas pastangas at
statyti pantoninį tiltą per Man- 
zanares upę, kuris buvo iš
sprogdintas dvi dienos atgal. 
To tilto išsprogdinimas ir izo
liavo sukilėlius. 1

Tuoj po vidurnakčio sukilė
liai pradėjo daryti Vieną po ki
tos atakas, kurios tęsėsi visą 
naktį. Bet visur lojalistai at
laikė savo pozicijas.

Lojalistai atsakė šarvuotais 
automobiliais, kurių kulkos
vaidžiai skinte skinė sukilėlius. 
Lojalistams daug padėjo ir 
šarvuotas traukinys.

Sukilėliams pradėjus atakas 
mušis tame sektor^ siautė jau 
48 valandas, su dideliais abiem 
frusėm nuostoliais.

Padėtis gi aps 
sukilėlių su kiekvi 
darosi vis keblesnė 
gu nesusilauks greitos pagel- 
bos, bus priverst} pasidu*oti; 
arba žūti nelygioj kovoj.

iš kulkos-

• OSHAWA, Ont.,> bal. 13, — 
Premieras Hepburn, kuris yra 

galimomis 
sulaužyti vietos

Motors darbininkų 
streiką, įsakė savo kabineto 
nariams remti jo kovą prieš 
darbininkus, arba pasitraukti 
iš kabineto.

Tuo tarpu General Motors 
įsakė savo agentams, jei jie 
nori greitai gauti automobilių, 
užsakymus siųsti tiesiai į 
Jungt. Valstijas.

Kanados Darbo ministeris 
Norman Rogers pasisiūlė tar
pininkauti sutaikymui streiko. 
Streikieriai jo pasiūlymą pri
ėmė, bet kompanijos atsaky
mas dar nėra gaubtas.

Ontario provincijos premie
ras “liberalas4? Hepburn ir to
liau straksi' prieš John L. 
Lewis, neą jis buk norys pa
sidaryti “ekonominiu ir politi
niu diktatorium ' Jungt. Valsti
jų ir Kanados” ir jis esą bu
tų areštuotas, jei atvyktų į 
Kanadą.

Belgija nenori par 
davinėti žaliavų 

Vokietijai
ujptų 10,000 
eha valanda 

ir jie, jei-

pamal- 
išimčįų

tokio

RYMAS, bal. 13 — " “J 
kabinetas susirinko trumpjtim 

nti įstaty- 
us verbavi-

Italijos

posėdžiui patvirti
mus, uždratidžianč]
mą “savanorių” Ispanijos suki
lėliams*

Baskų konservato
riai norėtų pasiduo

ti sukilėliams
Baskų kraštas badauja, dėka 

Anglijos bailumui ir patai
kavimui sukilėliams, negau
damas maisto*.

PARYŽIUS, bal. 13. — Gau
tosios Franci jos pasienyje ži
nios sako, kad Baskų konser
vatoriai veda, slaptą^, derybas 
apiėr*taiirų '. pasidavimą ' Bilbao 

tikslu išvengti galimo 
sunaikinimo ir išgėlbė- 

bado tūkstančius pa- 
moterų ir vaikų, kurie 
iš karo sryčių ir da-

MADRIDAS, bal. 13. — Ka
talikų bažnyčių durys greitai 
bus atidarytos Ispanijos vald
žios kontroliuojam o j teritori
joj, nes valdžia suteikia gy
ventojams pilną tikėjimo lais
vę.

Pati valdžia nėra uždariusi 
nė vienos bažnyčios. Jas už
darė patys kunigai, išėmus 
Raskų kraštą, kur kunigai ei
na su liaudimi ir kur bažny
čios ir dabar tebėra atdaros.

i KAUNAS. — Kovo 23 d. 
(Kariuomenės teismas pripaži
no kaltais šnipinėj us svetimai 
valstybei ir nubaudė Stasį Ja- 
konį, Karolį Jakonį ir Petrą- 
(šauskaitę po 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo. Du tos bylos da
lyviai kaltinamieji išteisinti.

Kovo 24 d. Kariuomenės tei
smas Kau*ne sprendė šnipų by
lą ir Vincą Šatkauską nubaudė 
10 metų, Stasį Uljanauską 8 
met. sunk, darbų kalėjimo.

miesto,
miesto
ti nuo
bėgėlių
(pabėgo
bar susispietė Bilbao.

Taipjau prasidėjo

BRIUSELIS, bal. 13. — Bel
gijos valdžia nepalankiai žiuri 
į pasiūlymą parduoti Vokieti
jos atsiginklavimui žaliavas iš 
Belgijos Congo.

Grupė Antwerp pirklių ban
do prikalbinti valdžią pasko
linti Vokietijai $18,000,000, su 
kuriais Vokietija galėtų pirk
ti (Belgijos Congo varį nir tuo 
pagreitinti savo atsiginklavi-

Bilbao 
Baskų

derybos 
apie iškėlimą 20,000 iki 25,- 
000 moterų ir vaikų iš 
į Frau ei jos miestus 
įlankos pakraščiuose.
: Atvykstantys pabėgėliai sa
ko, kad padėtis Bilbao mieste 
yra kritiška. Miestas yra per
pildytas pabėgėliais iš karo 
sryčių ir turi gauti maisto iš 
svetur, arba badauti.

Padėtį pablogino Anglija, 
kurios konservatorių valdžia 
slapta padeda sukilėliams, po 
priedanga nesikišimo neleisda
ma savo laivams plaukti į Bil
bao. Keli Anglijos laivai su 
maistu stovi Franci jos pakraš
čiuose, bet jų į Bilbao neįleid
žia Anglijos karo laivai. Tie 
laivai veikia Anglijos valdžios 
įsakymu. ■ '

Sukilėliai gi tikėdamiesi, kad 
badas privers baskus pasiduo
ti, vėl pradėjo smarkų puoli
mą, kurį porai dienų buvo su
stabdę stiprinimui laimėtų po
zicijų.

Franci joj kyla didelis pasi
piktinimas Anglijos dviveidiška 
politika ir prasideda reikala
vimai, kad Francija nebotų 
Anglijos, pet pati 'pristatytų 
baskams maistą ir savo laivus 
nulydėtų į Bilbao uostą. Ta
riami sukilėlių karo laivai, ku
rie blokuoja Bilbao uostą, esą 
niekas daugiau, kaip kamufla- 
žuoti Italijos karo laivai.

Busas nusirito įupe
BRUNSWICK, Ga., bal. 13. 

— - Pan American busas, va
žiavęs iš New Yorko į Miami, 
su 92 žmonėmis, nušoko nuo 
kelio ir nusirito į Woodbine 
upelį, 25 m. atstume nuo čia.

Vienos moteries pasigenda
ma ir spėjama ją žuvus van
denyje.

Visi kiti pasažieriai liko su
žeisti, bet nors busas pasinė
rė vandeny, tečiaus lengviau 
sužeisti įstengė išgelbėti visus 
kitus pasažierius.

VVASHINGTON, bal. 13. — 
Atstovas
kas atstovų buto finansų ko
miteto, pasihlė konstitucinę 
pataisą, kuri priverstų federa-

Cochran, pirminiu

Sugryžo į darbą
NEW Y^RK, bal. 13.—Mor

ris Watson, kurio Associated 
Press pašalinimas iš darbo iš
šaukė didelę bylą, privedusią 
prie augščiausio teismo pa
tvirtinimo Wagnerio akto ir 
įsakymo jį priimti atgal į dar
bą, šiandie jis į darbą sugry- 

Kartu iškolektavo ir $1,- 
kurie priklausė jam 
nedirbtą laiką.

zo.
710, 
visą

už

2 žuvo gaisre

Statys pradžios
' mokyklas

KAUNAS. —- Kauno apskr. 
savivaldybė 1937 m. numato 
pradėti statyti Kauno apskri
ty septynias pradžios mokyk
las. Mokyklos galutinai bus 
baigtos statyti tik 1938 m. Mo
kyklos bus statomos Veliuonos, 
Seredžiaus 
liuose. ; 
kuonio 
piskių i 
vandu 
se. šių 
apskr. 
416,000 
Kauno 
mokykloms statyti buvo išlei
dusi 32,773 lt.

ir Lapių mieste- 
Be to, Margininkų (Pa- 
vai.), Piliuonos, Kam- 

(A. Panemunės) ir Kra- 
(čekiškės vai.) kaimuo- 

i mokyklų pastatymas 
savivaldybei kaštuos 
lt. Pereitais metais 
apskrities savivaldybė

Švenčių Proga Dova 
notos Bausmes

NEW YORK, bal. 13.—Vai
kų vežimėlių padegėjas, kuris 
padegė jau virš 50 namų, ku
riuose žuvo du žmonės, dabar 
vėl padegė tenementinj namų 
Bronx daly. Gaisre žuvo du 
žmonės ir du liko sunkiai su
žeisti.

Padegėjas, kurio nepasiseka 
sugauti, nežiūrint dedamų di
delių pastangų, visuomet pir
miausia uždega koridoriuje pa
statytus vaikų vežimėlius, nuo 
kurių užsiliepsnoja ir visas na
mas.

Nulinčiavo 2 negrus
bal. 13.——WINONA, Miss

Kelių šimtų žmonių goveda at
ėmė iš policijos du kaltinamus 

liniu*s ir valstijų darbininkus į už nužudymą balto žmogaus 
mokėti pajamų .taksus.* ‘negrus ir juos nulinčiavo. •

KAUNAS. — Valstybės Pre
zidentas A. Smetona Velykų 
švenčių proga savo malonės 
aktais palietė 49 asmenis nu
baustus karinių teismų, iš jų 
38 asmenims visai dovanotos 
dar likusios kalėti bausmės da
lys, 7 sumažintos bausmės ir 
4 asmenims grąžintos teisės. 
Vidini [dovanotos bausmės 21 
Asmeniui, kurie buvo nubausti 
ūkininkų bylose ir trims tų by
lų dalyviams bausmės suma
žintos.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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IŠ DARBO LAUKO
.......------------

t* Suorganizavo šokolados dar- :
bininkus Hershey dirbtuvėje, konstituciniu Washington val- 
Hershey, Pennsylvania, ir, stijos mii>imum algų įstąty-

-1—V' -'-jr— — ---—i,

keturi prieš. Užvakar tas pats 
teisinąs pripažino konštituci- 

yra vie- Jniu Wagner’io Darbo Santykių 
pramonių 1 įstatymų. Penki Teisėjai balsa- 

Statistikos vo už, keturi prieš, 
skaitlinės, 
yra men-

'aukščiausias teismas paskelbė

Ri .} istaty.
Organizuoja tekstilio pramo- ina. Penki teisėjai bsilsavo UŽ. 

nės darbiniąkus.
C.I.O. — Committee for In- 

dustrial Organization (Komite
tas Industriniam Organizavi
mui) vienu laiku veikia keliuo-1 
se frontuose, organizuodamas Pačios pramonės 
stambiųjų pramonių darbinįn- Par°d°, Kad audėjai 
kus į unijas: Isiąųgiai ^appiojcaboi darbininkai

Veda streiką General Motors’^ Dgl “v^žomos kon- 
flirbtuveje; -Oshawa, Canado- kuKenciijos dirbtuvės mažai 
je. moka .darbimnkains, bet ir pa-

’ . I čios pelno nedaro ir stovi ant
Varo kampanijų, crgąnuuo- bankroto bedugnės.

dama rordo darbininkus į Au- ' 
tomobile Workers of Ameri- ■ Apskaičiuojama, kąd darbi- 
ca; • minkų tekstilio pramonėje yra

* Organizuoja aliejaus laujtų ,aPie milionas ir šimtas tųk- 
ir aliejaus refinerijų darbinįn- stapčių. Pęnnsylvanijoje yra 
kus į Oil Field, Gas Well and 144,000, Nprtb CaroUnoj — 

134,000, Naujoj Anglijoje — 
250,000, New Yorke — 64,000, 
Vidurinėse valstijose — apie 
200,000, artimose pietinėse 
valstijose — 73,000, tolimose 
pietinėse valstijose — 320,000 
ir 40,000 — vakaruose.

Atskirų dirbtuvių yra apie 
6,000.

J935 metais audėjai viduti- į 
t pis,, metinis uždarbis .butvo 
•$8^0v Pietinėse valstijose dar
bininkai 
savaitę, 
į dienų, 
tę. .

Tekstilio pramonė 
na iš stambiausių 
Amerikoje. Valdžios

NAUJIENOS, ehreago, III.
"   ................ I'*"1"* *'''l " <""*■  ........... . ..... ■ .(!,>, ■ ll.U'l.l.lf, ,|. '.t,

/ “Tokia dalykų padėtis,” aiš- BERLYNAS, bąl. 12 
kiną nąufjądalybininkai, ‘%aro- ,qiąi ėmė Uždarinėti žyclų drau
go, kad ąuk^čįąusį teismą ręi- gijas ir ^iiubĮtis. Taipjau už” 
<kią Kutinąi reformuoti. ŠuhHųiįdar^ mokyklą, kuri žydus pa 
pasakyti ką teisėjas Roberts 
SĮumanys padaryti rytoj.”

Pennsylyąnijos senąforius 
James J. Davis, (buvęs darbo 
/sekretorius, įteikė pasiūlymų

Trečiadienis, balau. 14,1937
Na-

ruošdavo apsigyvenimui užsie 
my.

Mrs. Anelia K. Jarusz Į)r. C. J. Svenciskas
— JIENTISTAS

( OFIJSO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vąl. vakąro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą. ' r 
4300 S. EAIRFFELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Kiek ankščiau Uūs teismas 'paimti įpilnų Amerikos hedar- 
1 panaikino New Yorko valstijos bes cenzų, 
minimu'm algų įstatymų, pa
skelbdamas jį

COLISEUM
1500 SO. VVABASH AVĖ.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd flonr 

Hentlock .9252 
Patarnauju 'prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse,, 
duodu masęagę 
electric tre‘a!t-! 
ment ir magne- 
tic blankets ir ’tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Phone Cfinal 6122

Refinery Workers; organizavi
mo darbui vadovauja Charles 
Howard, tipografinės unijos 
viršininkas, ir Philip Murray, 
plieno darbininkų organizavi
mo komiteto viršininkas;

Priėmė nuo Federacijos at
skilusi aluminijaus pramonės 
unijų , Local 18356 iš 
Kensington, Pa., ir..varo 
nizacinę kampanijų;

Gavo ' 5,600 naujų

New 
orga-

narių 
Amalgamated Clothing Work- 
ers of America per mėnesį lai
ko; < , v ;

Organizuoja vario ir cinko 
kasėjus Missouri, Oklahoma ir 
Kansas valstijose į Mine, M iii 
and Smelter Workers unijų;

Laimėjo kelis streikus ava
linės pramonėje, Naujoj 
glijoje ir stumia pirmyn 
ganizavimo darbų;

Suorganizavo krautuvių 
bininkus Providence,
Island ir po vienos dienos strei
ko laimėjo unijos pripažinimų’ 
ir algų pakėlimų;

An-
or-

dar-
Rhode

gauna mažiau $10. i 
Jie dirba . 10 
55 valandas

valandų 
į savąi-

dabar bando 
suorganizuoti

tekstilio
Tampramonę

tikslui Amalgamated Clothing 
Workers of America paskyrė 
pusę miliono dolerių.

* % &
Prieš trumpų laikų Amerikos

4301—Mažutei mergaitei suknelė. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 
metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted S t., Chicago, III.

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pa/yzdj NO-----------

Mieros___________per krutinę

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

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

skelbdamas jį nekonstituciniu. 
Penki balsavo prieš įstatymą, 
keturi už. 

. ■
Pirmiau ir dabar tęismo są

statas buvo toks pat. New Yor
ko minimum algų įstatymas 
buvo panaikintas, o Washing- 
tono valstijos įstatymas gavo " 
pripažinimų dėl vieno teismo ‘ 
nario mėtymosi. Tas teisėjas 
yra Justice Roberts. Jo balsas 
nusvėrė nuosprendį abiejais

&
<’ Federalis teisėjas Emory H. 
Wright, Kansas City/ Kansųsę, 
jĮšpė^damaš oiudšpYėn^į prįeį 
/‘sėdinčius streikus”, apgailes
tavo, kad jam nėra kitos išeL 
ties. Federaliai ir valstijų įsta- 

aiietiijai įapsaugojaį 
tėiiSfįiuosė. Wrįghti 

kad kongresas ir 
vąlstij;ų? lęgįfl^t^oš privalo 
ikųo greičiausiai . pravesti įsta-

f! A F1 A DUKART DIENOJ II A M A M 2:15 ir 8:15 P. M. UnUHll DURYS atdarosv B nuQ T iki 7

VIENBALSIAI PRIPAŽINTAS 
CHICAGOS DIDŽIAUSIAS 

LOŠIMAS!

ADVOKATAI

GYDYTOJAS CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedol. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

tymai neg: 
streikicrius 
.pareiškė,

HAGENBECK-WAUACE

CIRCUS
FOREPAUGH - SELLS BROS

Matysit Didžiausią ir Geriausią Chi
cagos Didžiausioj Cirko Vietoj ir 

žemiausia Kaina.

K. P. GU41IS
ADVOKATAS

Miesto ofteas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central .4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

Tel. .Office AVentįjvprth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos J--4 ,po pietų, 7—8 v. rak. 
. išskyrus seredomis ir subatomis.

atvejais. New Yorko įstatymo tymus, kurie apgintų už būvi geros 
sprendime jis prisidėjo prie at- kovojančių darbininkų reika- VIETOS “AlV

bloko, o Washing- 
Wagnej-io įstatymo 
— su liberalais.
dalybos šalininkai 

kad pažangių

žagareivių 
tono ir 
sprendime

Naujos 
dabar aiškina, 

f įstatymų likimas priklauso nuo 
to, -koks kaprizas apima teisė
jų Roberts’ų. Jeigu jis 
ram upe, tai balsuoja 
kų naudai, jeigu ne — 
do jiems nosį.

- • . ................ . ............................. ........................ ... ■ ...... n.,-I—.

Laidotuvių Direktorius

[
JUOZAPAS

U D Eini Y
IR TĖVAS! 11 

REPublic 8340

k RE TAX- iki I mOO INC.
. TZ., . .. . * >, Parsiduoda dabar—Lyon & Healy’s
lūs. Kitaip, Jie Visuomet pra- —-Chicago Motor Club and Coliseum
laimės teismuose.

..............................|U, lA

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

» ’ .t _ * *

Telephone: Boulevard 2809
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE’ 

Res. 41515 So. Rovkwęl! J.L 
Tėlephone: Republic 9723

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

v Ik. Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: .Boulevard 7820

Namų Tek: Prospęct 1930

yra ge- 
darbinin- 
- tai ro-

i 
i

ak >
-- ------ *rMįx

jnBUICK &/į 
yPONTIACV

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe A v e. Tel. Yards 2510

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIA 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO
• M ŠPCLKA^VRA NARYS ^KbftRAI.' hoi&Ė L

5an
BANK.

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

UTHUANIAN RUILDING, SO 
AND SAVING ASSOCIATION|' 
1739 SOUTH HALSTED STREET

SENIAUSIA JR DIDŽIAUSIA L
LAIDOJIMO IŠTAIGA JS

John F. Eudeikis 1
■LĄIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YĄRDS 1741-1742 
4605^07 So 
4447 South Fairfield

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

i. Her m itage Avė. N
t Fairfield Avenue W

T A1 4 koplyčios visose vM
d 1 .Chicagos dalyse r/

Klausykite musų Lietuvškų radio programij Pirmadienio vakarais, 16:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1.420 K;)—Pranešėjas P. Šalti mietas.

Reikalaukite OEGTIN
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

rBOURBON 
DEGTINE 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQ4
4707 SOUTH HALSTED 

Visi ’ 'telefonai Yards
VIENINTELIS DISTR

NATHAN KANTER

STREET

Milda Auto Sales
■»

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
■»•»'.••■ - ’ • Z , f •» i

806 W. 31št Street • Tel. Victory 1696 
DbMNINKAS KURAITIS ' 

' *" ■;■' savininkes
F. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon 4venr.e 
Namų Tel. r — Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso tfalandcs:

vai. vakaro

CIement J, Svilow
ADVOKATAS •

33 NO. La SA’^LE STREET
6- tos lubos T<J. CENtrM 1846

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect J 012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7- —<8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6

vai, vakaro ir nagai sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

nuo 2—4 ir nuo 6—8
i n

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ, 
Valandos— 9 -10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarei

Phnne ‘Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoi pagal sutartį

Kiti -Lietuviai Dak^ara.

Tel. Boulevard 5914. Dieną ir Nakų 
CfisjO valandos: nuo 2 iki 4, ųuo 7 
»ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

' “tg 7h u, ra
Gera maleya, tinkamai jUŽma.evota, mąžiąu išsipustįna ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiąres Hęlmąn maleyos. Ir kainos 
nebrangios, o štakas visada pilnas.

Moore’š pjateyą, 30 spalvų, gal- ....
Specialė mąleva, 16 spalvų, gal. ... ... ..................
Varnish :reipQver, ^al. ........ ....................... ..... ....
Grynas baltus >enamel, gal. ...... ...........  .......

' ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris . ......................... .
i 'J 4 ’ į ir brangiau.

MELMAN PAIMT STORE
1411 ?Sų. Malsimi Street. Tel. Canal 5063

$1.85
97£

- SSč
$1.39

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optoinetrica.ily Ąkių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurte 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skaupama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas dąropias su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speeialė ątyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krėvos ąkys atitai
somus. Valandos m o 10 iki 8 v. Np- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Sonth Ashląnd Av.

Phone BoulevttrJ 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, 4LL. 

'•*' * m*' , *.
■ „    „...n.,.   —■ ................ " ' 1

DR. W. V, NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Tark 
Valandos nuo 10 iKi 12 dieną ir 2 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v.
Phone Maywood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PKYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

' NARIAI 
Chicagos, r * ■ ■ ■

Cicero į 
•Lietuvių I 

•Laidotuvhj J 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
iir Naktį

W TURIME
W KOPLYČIAS

> VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
Avenue Phone Yards 1138

. J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

* ’ ■ ■■ ■• m , r . * » .1 » . ■

' A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

I. J. Z0LP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

■ •«. —.............................• ..........................................—....................................—

" - ■' ' s. M. SKUDAS ■ '
718 Wcst >18111 Street Rhęne Monroe 3377. . .  , ,, . ,, , .. į............................. ....... į, , , .....................J      — ■■■   

10734 S. Micbigąp -Avė.

LACH A WICZ IR SŪNŪS " ' |
ffilA ,West Ž3ra .^laee ' ?it ’Plio’ne Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast lOSth Street. Tel. Pullman 12L70

Tel. Pullmap ,5703
— —    ■    ■    .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

-T«I. Yards 1829
Pritaiko Ąkinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

A.kinjų Dirbtuvef įsas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos; nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliotais pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D..
West Toyvn State Bpnk Bldg. 

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

Tel. Seejey 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 ... . ....

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

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

Kedpliomis npgal sutąrtj 
Rez. 49l0 SO. MICHIGAN BIaVD.

Tol. Knnwnod 5107

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS Ui REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So? Ashland Avė. 
2-ros lubos 

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. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonąs Yards 4)994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

.Ofiso valandos:
; • į - 4AT V Nuo 10 iki 12 dieną,'2 iki 3 po pietų

i7 8 val- Ned^« nu°aullinYIVVD 11 HWV- fc Telephone PLAZA 2409
"W>iN
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 M ____ Proga prisirašyti I
sto Cigaretų Mokės- pne g®j?osg drau-
Miesto Taryba Svar

čių Projektą
Bandys surinkti nuo cigare tų 

iki 8 milionų į metus

Miesto taryba svarsto ir for
muluoja cigaretų mokesčių įs
tatymo projektą. Rytoj projek
tą užbaigs ir pasiųs priėmimui 
į valstijos legislaturą.

Jeigu legislatura įstatymą 
priims, tai jis tuoj pradės veik
ti Chicagoje. Cigaretų rūkyto
jai turės mokėti po centą ar 
daugiau nuo pakelio miesto rei
kalams. Aldermonai tiki, kad 
tokiu būdu jiems pasiseks su
rinkti iki aštuonių milionų do
lerių į metus.

RADIO
Budriko W.C.F.L.
Radio programa

Sekmadienio vakare 7:30 p.p. 
turėjome progos pasiklausyti 
gražios muzikos ir Makalų ves
tuvių dramos netikėtų įvykių.

Makalų vestuvės ir kiti mu
zikos numeriai buvo išpildyti 
gerai. Tokios dramos mus pa- 

’mokina ir duoda supratimą 
kaip išvengti nesusipratimų. 
Girdėjome, kad programai sek
madieniais visuomet busią 7:30 
vai. vakare su orkestrą, Maka
lais ir dainomis.

WEST SIDE. — Dabar ge
ra proga prisirašyti prie gerai 
veikiančios draugijos. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas pa
skelbė narių įrašymo vajų. Įsto
jimo mokesnis sumažintas, 
draugija yra gerame sto^yj ir 
valstijos priežiūroje. Nariai 
priimami nuo 15 metų iki 55.

Nepraleiskite šios progos.
A. Rušinskas.

NAUJIENOS,-UŠhicago, UI

ja, Gi sekmadienį, balandžio 
18 d. jis ir Vėl pasirodys šū 
smagiu pasilinksminimų pro
gramų. Tai bus American Le- 
gion svet., 3947 W. North A v. 
Pradžia 4 vai. vak.

Nėra abejonės, kad publika 
atsilankys skaitlingai ne tik 
iš North Sidės, bet ir iš kitų.’ 
apylinkių, kur* turės progos 
smagiai: laiką praleisti.

JUOKAI
kalbasi du girtuokliai

“Taip,” sako 'vienas, ”aš par
ėjau namon trečią valahdą ry
to, povaliai atsidaręs duris ir 
žiužiu: stovi vyras ir mano 
žmona bučiuoja. Aš uždariau 
duris ir nulipau žemyn. Ketvir
tą valandą aš vėl sugrįžau ir’ 
vėl povaliai duris atsidariau. Gi

tas pats vyras dar tebebučiuoja • 
žmoną. Aš ir vėl nulipau žemyn.; 
Penktą valandą aš vėl...”

“Palauk,” sako antrasis, “ko
dėl tu vis taip bėginėjai aukš
tyn ir žemyn?”

“Ką, ar nori kad mane žmo
na sugautų grįžtant namon taip 
vėlai?”

> —V. Faiza.

Eik Lewis Madų keliais, Kur 
LEWISKREB1TU APSČIAI

Lietuvių Politiško 
Kliubo Šokiai

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

Įvyks sekmadienį, bal. 18 d.

i HUMBOLDT PARK. -4 Lie
tuvių Politiškas Kliubas jau 
huo senai pasekmingai gįyvuo-

",....... ................ ................................ .............................

Victor Bagdonas
2 Ofisai j 

Parkraustom fomičius, pianjus ir 
visokius rakandus bei Štarus .

arti ar toli. į 
6921 SOUIjH3406 SOUTH I 6921 SOUTH 

HALSTED ST. WESTERN AVĖ.
Yards 3408 Hemlock 5040

R. and R. I
RADIATOR * BODY 

COMPANY [ 
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimaš. 

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

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

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937

CUNARD WHITE STAR LAIVU
■ “AQUITANIA”

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

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

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

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

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos — 

....................... Tadas šuleas
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

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

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

NAUJI LEMTIS PA
VASARINIAI 

r

3 Šmptų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(Š puikaus Monotone Materiolo 
su gražiu Vilko odos kalnierium

3 šmotų 

SIUTAS

?3950
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautų.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

PILSEN

3’ KWICK KLEAN
An AU-around Pašte Soap Cleaner 

•Greitai ir lengvai išvalys malevotą, varni- 
šiuotą ar enameliuotą pavirš}. Negadins ran
kų, nepaliks Žymių ant politūros.
Pirkite Iš Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

Įdomu ir gražu pasiklausy
ti.

Klausytojas.

De LaSalle Aukšto
sios Mokyklos 

Koncertas
Sekmadienį, - balandžio 18 

dieną, prie 35-tos ir Michigan 
A venų e įvyks De LaSalle Atfk- 
štsoios Mokyklos dvyliktmeti- 
nis koncertas. Orkestrui diri- 
iguos kapitonas Albert R. Gish. 
.Patsai gi programas susideda 
iš dvidešimts aštuonių gabalų. 
Įeina net tokie veikalai kaip 
“Boris Godunov” M. Musso- 
gorskio ir kiti. Pradžia 8 vai. 
vak. Sp.

Už Nusnudinimą 
Kunauskiui 20 
Dienų Kalėjime

, Edward Kunauski, 2643 
George Street, pasiskolino au
tomobilį nuo policisto Charles 
McCabe ir išvažiavo pasivažinė
ti. Kelyje sustojo įsigerti J Įsi
gėrę nemažai. Bevažiuodamas 
po įsigėrimo, suvažinėjo žmo
gų. Nestojo, bet važiavo to
liau. Netrukus, sustojo prie 
gatvės krašto ir nusnudo. At
budo tempiamas, • į policijos 
stotį. Gavo 20 dienų kalėji
me.

Turėkit Omenėje 
Bohnet Tire Co.

ši biznio vieta randasi lie
tuviams gerai žinomoj Bridge- 
porto apielinkėj, būtent adre
su 3843 So. Halsted St. .

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

Čia parduodama geriausios 
rųšies tavoras.

Tairus galite pirkti leng
vų Išmokėjimų Planu. Kai 
perkate, tai galite susitarti 
tokioms išmokėjimo sąlygoms, 
kokios yra jums parankiau
sios.

Kodėl daryti biznį kitose 
\apielinkėse, kuomet geriausias 
patarnavimas yra teikiamas čia 
'tamstų kaimynystėj.

> Taigi reikalui esant, turėkit 
omenėj Bohnet Tire Co., 3843 
So. Halsted St.

MODERNINES YPATYBES
Padaro Modernius Karus

Jum Reikia 

Chevrolet’o

Naujo 

AukštoSuspaudimo 

Valve-in-Head

Motoro

Taip gero, kad jis duotų 
ir 85 arklių jėgų ir 
ekonomijos viršūnę /

Jum Reikia

Chevrolet’o
»

Naujo

Viso-Tylaus

Viso-PJieno

Body

Jum Reikia

Chevrolet’o

Ištobulintų

Hydraulinių

Stabdžių

Pirmųjų viso-plieiio bo
dies jungiančių tylą 

su saugumu J

švelniausių, saugiausių, 
labiausia patikėtinų iš

< visų padirbtų

Jum Reikia 

Chevrolet’o 

Pagerinto 

Sklandaus 

Važiavimo*

Taip saugaus - taip pa
togaus - taip skir- 

k tingo /

Jus gaunat visas tas ypatybes žemiausiais kaštais tik su

CH EVROLET
EKONOMIŠKAI 

TRANSPORTACIJAI

CHEVROLET MOTOR DIVISION, General Motors Sales Corporation, DETROIT. MICH.
*Knee-Action ir Shockproof prie Master De Luxe modelių tiktai. Genera 

Installment Plan—mėnesiniai mokėjimai pritaikyti justf kišenei

.A. .si.'.... '!.lįL.. ./U.-.. ...



NAUJIOIOS
The LithuanUn Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th lpl4 ąt the Post Office 
bf Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

• r ' • •

4 * * v. t ., ■H.*'- ' y -« *.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
Įll. Telefonas Cąnal 8500.

niMkymo Jtalna:Chicagoje^-paitu: A ‘
Metams ________   $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims menesiams - ------------  2-00
Dviem menesiams __ ___ 1.50
Vienam menesiui __________ .75

Chicagbje per išnešiotojus:
Viena kopija ______—- -----— 8c
Savaitei ...........................—18c 
Mėnesiui '......      75c

Suvienytoje Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams -----------   t5-°0
Pusei metų ---------------- 2.75
Trims menesiams ..............  1.50
Dviems mėnesiams ..........  1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams .....   —. $8.00
Pusei metų ...............v.....4,00
Trims mėnesiams ..........  2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartu su užsakymu.

APIE SOVIETŲ AN6LIAKASIŲ BUKLŲ Ten, Kur “Tautos Vadai”
Sovietų Rusijoj pastebėjo ir pamatė prancūzų 

, angliakasiai Gyvenimą Tvarko

^Devyni seniai” nusigandę

1936 metais Prancūzijos ang
liakasių sąjungos; ghvo pąkvieti-1 
mą pasiųsti ąąyo delegaciją į 
Sovietų Rusiją susipažinti su 
ąngĮiąkąsių darbo sąlygomis ir 
gyvenimu.

Sąjunga komai 
tų Rusiją deleg 
menų priešaky s 
kretoriu Kleberu

Prancūzijos angliakasių dele
gacija' kelias savaites išbuvo So
vietų anglies k 
se, ypač Donbas

. '4

Iidiravo į Sovie.- 
aciją iš 5 as- 
u sąjungos se- 
Lege.

Prezidento Roosevelto kova dėl Vyriausiojo teismo 
reorganizavimo įvarė baimę “devyniems seniams”, ku
rie pirmiąųs nuolatos anuliuodavo pažangius įstatymus, 
kaip “nekonstitucinius”.

Šį pirmadienį J. V. Vyriausias teismas paskelbė sa
vo sprendimus penkiose bylose, liečiančiose Wagnerio 
“darbo santykių aktų”. Visose penkiose bylose teismas 
pripažino, kad Wagnerio aktas nėra priešingas konsti
tucijai ir kad J. V. valdžia turi teisę kištis į santykius 
tarpe darbdavių ir darbininkų pramonėje. Vienas 
sprendimas buvo priimtas visų devynių teisėjų balsais, 
o kiti keturi sprendimai — penkiais balsais prieš ker 
turis.

Tai stambiausia Naujosios Dalybos pergalė kovoje 
su fęderaliniu teisųiu. Daugelis mano, kaęl Rooseveltas, 
pasiremdamas šitais teismo sprendimais, galėtų dabar 
net atsteigti NRĄ, kurių teismas palaidojo..

tykių rajęnuo- 
\ (Dopeco bai- 

seine) ir, grįžusi tėvynėn, įtei
kė sąjungos valdybai platų pra
nešimą apie tąi, • 
tyti ir sužinoti.

Be to, delegatai padarė daug 
pranešimų angliakasių ir šiaip ___r i.. • i 'i •

ką jai teko mą-

nkų susirinkiprancūzų darbin 
muose.

Neseniai sociklistų 
“PopuĮąire du N 
lėtą Lege straipsnių apie So
vietų angliakasių būklę, kurią 
jis smulkiai aprašė.

organas
ord” įdėjo ke-

Lietuvos apsileidimas
Amerikos lietuviai tik iš Kauno laikraščių patyrė 

apie kompozitoriaus Miko Petrausko mirtį. Ėmė dvi sa
vaites laiko, iki tie laikrąščiąi atėjo. >

Keista, kad niekas Lietuvoje nepasirūpino pasiųsti 
amerikiečiams telegramų, nors Kaune visi gerai žino, 
kad Petrauskas geriausius savo gyvenimo metus pralei
do tarpe Amerikos lietuvių ir paliko jiems apie save ne-, 
išdildomų atmintį.

Lietuva turi savo pąsiujitinį Wasbingtone įj konsu- 
lūs New Yorke ir, Chicagoje. Per tas įstaigas Kaunas: 
neretai painformuoja amerikiečius apie įvairius daly
kus, kurie dedasi Lietuvoje. Bet kodėl jisai negalėjo 
pranešti žinios apie Petrauskų?

Keisčiausia tai, kad nesiteikė Amerikon pasiųsti te
legramos nė oficialioji Lietuvos telegramų agentūra 
“Elta”. Mat, kai nepolitiška žinia, tai jai, tur būt, atro
do “nesvarbi”.

Užvakar Kaunąs bandė per radio perduoti Ameri
kon dainų ir muzikos koncertų. Tai, b,e abejonės, turėjo 
kaštuoti nemažai pinigų. Bet kai reikėjo išleisti porų 
dolerių telegramai apie Mikų Petrauskų, tai neatsirado 
Lietuvoje nė vienos įstaigos, kuri butų norėjusi tįek pi
nigo “išmesti”.

Jei ne propagandos tikslams, tai amerikiečiai Lie
tuvos dabartirtiems ponams visai nerūpėtų.

TECHNINĖS ANGLIAKASIŲ 
DARBO SĄLYGOS

Lege visur pastebėjo, kad So
vietų administraciją labai mą- 
žai rūpinasi dar 
tos ir gyvybės 
jų darbo sąlygų

Prancūzijoj Č, 
Europoje, kasyk 
paruošiamos dariau. Jose pra
vedama visa er< 
tam tikro gilumo.

O Donbase yi 
perdaug suprasti

rininkų sveika- 
apsaugojimu ir 
palengvinimu, 

kaip ir visoje 
os rūpestingai

lė galerijų iki

Darbininkę “rojus” Sovietų Rusijoje
Jau beveik 20- metų, kai viso pasaulio spaudoje nę^ 

siliauja ginčai apie tai, kokia padėtis yra sovįętų kraš
te. Vieni ją girią, kiti peikia. j

Klausimas yra svarbus, kadangi patį sovietų Rusi
jos valdžia ir jos rėmėjai piešia tą krąštą, kąipo darbi
ninkų gerovės pavyzdį. Ir jie sako, kad tą gerovę galį 
pasiekti ir kitų kraštų darbininkai, jeigu tik jie pis tuo; 
keliu, kuriuo Rusiją veda komunistai.

B,et ar iš tiesų tenai darbininkai iškovojo geresnes 
darbo ir gyvenimo sąlygas, negu “buržuaziškų kraštų” 
darbininkai?

Daliną atsakymą į šitą klausimą randame Frąpcu- 
zijos anglįakasių delegacijos pranešimuose. *

Ši delegacija iš 5 asmenų, su Francuzijos angliaka
sių sąjungos sekretorium Kleberu Lege priešakyje, per
nai metais aplankė SSRS ir per keletą savaičių studi
javo rusų angliakasių padėtį, daugiausia Poneco basei
ne (Donbase). Ji paruošė ilgą raportą apie savo kelionę 
ir, be to, delegacijos pirmininkas pąskeįbė Francuzijos 
spaudoje eilę straipsnių apie tai, ką jie ,mątę ir patyrė 
sovietų Rusijoje.

Tų straipsnių sutrauką įdėjo rusų ąo.ciąl-^ippkra- 
tų laikraštis, einąs Paryžiuje, “Sociąlisticęski Vestnik”. 
Mes ją (“L. Žinių” vertime) pateikiame “Nąųjįeųp” 
skaitytojų dėmesiui. Bus naudinga tą rašinį pastųdijuor 
ti visiems lietuviams darbininkams, o ypatingai anglia
kasiams.

Jo svarba yra (iąųgiausia tą, kad tai yra r^zųlįtątąs 
tyrinejįmo, kurį atliko darbininkai, gerai nusimaną apie 
tą prąm.QW kurią jįe ątudiįay.o, ir .sugebą pąly-

ską's atlįekąma 
ntu budu.

Nekreipiau^ dėmesio j tai,; 
kad kasyklų šuliniuose gali at
sirasti dujų ir anglies dulkių, 
gurios labai pavojingos syeįką.- 
ML

Lege m^e įGorloVkoje kąsipįį 
(šachtą), kuriame buvo daug 
dujų. Vienas kasinys buvo 160 
metrų gilumo. Jis buvo pada-, 
lintas 8-mis pakopomis.

Ant pakopų ųebuvo jokių už
tvarų darldninkdms apsaugoti 
&uq ridinėjančiu grumstų ir an
glies aplauzų. Ųarbininkai vįsą 
pagamintą ąngljįes kiekį (kiek
vienas 30 tonų), tiesiai paleis
davo apačion. • •

“Galit įsivaizduoti,” — rašo 
kokią buvo atmosfe-, 

ra šitame Rašinyje.” Lege pri
simena, katį jis būdamas ang
liakasių atstovas, kartai^ Sąęi- 
derio kasyklose pušy pareikala
vo uždaryti tokį kasinį ir jis 
administracijos įuvo uždarytas, 
kaip pavojingas darbininkų 
sveikatai ir gyvybei. Bet Snei-; 
dęrįo kasinys turėjo įtik 40 męt-‘i 
r(ų gilumo ir, be to, ten buvp 
vį§ą eile užtvarų pylimą. Gpr- 
įoykos kąsiųyje nebuvo nė 
uos užtvaros, nčįrs ji turėjo 160; 
metrų gilumo. IVjjaža to, Gprlpy- 
kos kaliniuose I 
ją, ir oro srovė 
kitas šonines gą] I 1 J . .‘iv. .\
ŠUS” —r 1
jaus šaltinį. . z

Lege

darbininkų

buvo daug du- 
vary dav o jas į 
lerijas, sudary

dama ten milžiniškus “dujų mai- 
nuojatin baisaus payo-

Bęt Gprlovka' Jiebųyo įsimtjįs.. 
Tokią pat padėti delegąęija ra
do ir Makiejevkc je, kur be mįr. 
neto pavojaus buvo dar ir ki- 
tas: 500 kilogramų dinamito, 
laikomo kasinyję.

Kai prancūzų angliakasių de
legacija, apžiurėjus kasyklas, 
pareiškė, kad ji

. s

'•/t.

yra nustebinta 
tokiais neleistinais reiškiniais, 
inžinierjai ir <lwektoriai į tai 
niekuo neręągąvo. Tik ^vienas 

ąd jie “įsįtiki- 
ojaus nėra.” 
Sako Lege, — 
e krašte dujos

mų^... Bet aš gerai žinau, kad 
pąs mus įP^a|Įcp?iioje nu-, 
sikąlstamo apsileidimo negąlętųį

Makiejevkoje delegatai aplan
kė kasyklas, į kurių kasinius iš 
viršaus liejosi vanduo, “kaip, 
lietus audros metu.” Tokiąme 
kasinyje nė minutės negąlima 
pastovėti, kiaurai neperšlapus. 
Ęęt krovėjai (jų tarpe daug mo
terų) turi stovėti čia 7 valan
das! Ant jų galvų liejasi van
duo, kaip iš kibiro.

. '.'i''’. , ' '

Ten prancūzai mąfė ir kitą, 
kasinį 40 metrų ąilųmo, kuria
mo buvo dąug sįaįga atsiran
dančių dujų. Ir šitame kasinyje 
prąp^užai nerado jokių 
liąčijos įrengimų.

Administracija pareiškė nu
stebusiems prancūzams, kad 
Ventiliacijos aparatai yra kasi
nio dugne, bet jįe sustabdyti, 
peš kąsįnyje nėra darbiniiįkų. 
Norėdami patikrinti administra
cijos pareiškimą, delegatai dąr 
kartą nusileido į kasinį, bet ten 
ventiliacijos įrengimų ne pėdsa
kų nerado.

Techninę kasyklų inspekciją 
be inžinierių sudaro dar trys 
instancijos: 1) angliakasių ra
joninės prof-sąjungos pirminin
kas, kuris kartą į savaitę turi 
nusileisti į kasyklas ir apžiūrė
ti kasinių; 2)' technikos inspek
torius inžinierius, turįs kasdien 
nusileisti į kasyklas; 3) kasinio 
darbininkų atstovas. Tai eilinis 
^ąrbininkąs, bet,,darbui pasibai
gus, jis priimą darbinįiįkų įųn- 
<įųą. ..r

Nė vienąs iš ipspębtorių nę- 
sunašo pranešimų apie savo in
spekcijos rezultatus, o tik žo
džiu pasakoja apįe juos darbi
ninkų sųsiyinjkimųose.

Labiausiai nustebino pranzii- 
zus kasyklų delegatų inspekto
rių rinkimiiį procedūra.

V. K. P.' (visos Rusijos kom
partiją) skiria specialią komisi
ją kandidatams į jgaliotinius 
parinkti. Komisija suradusi tin-; 
kąmy.s kahdidatįus,. sudaro są-i 
rašus, kurie paskelbiami “darbi
ninkų žiniai.” Po dviejų savai
čių šaukiamas djatbipinkų susi- 
ri,njqmas- Darbįninkai renkasi 
grupėmis iš 3^ - 40 žmonių. 
Kiekvienai grupei vadovauja 
skąįWQtojas. Pp to klękyieną 
darbininkų grupė “balsuoja” už" 
pasiūlytus sąrašus. ;

Darbininkai balsuoja pakelda
mi rankas, atvirai.

“Tesprendžia patyę skaityto
jai, ar tokius ‘ripkimus’ galima 
pavadinti darbipink^ų atstovų

— priduria Lege. > 
Lege, vietoj bųdaiųas, isitikį-i 

no, kad baip išrinkti ,darWi^kų 
&ęgali kovoti pę- 

tvarka kiisyklose.
' K- ' j

ANGLIAKASIŲ ŲARBO
, DIENA

’ • f4

Lege rašo, kad tik nedidelis 
dąrb.įmnkų nuošimtis (15-18%) 
dirba 6 v.l Visi kiti, vyrai ir 
moterys faktiškai dirba $ 'VaL 
į|e to, diena tęsiamą bę 
pertraukų.. Nėra pertraukos net 
pusryčiams. Tai ypač nustebino 
prancūzus,.

Darbas varomas1 visus metus,' 
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 
d. <

l Sekmadieniai jr šiaip krikš
čionių šventės panaikintos. Va- 
dinasi, be gegužės J d. ir spalių 
revoliucijos feSį, n“* 
ty vinio poilsio dienų. Tiesa, 
Sutepa djėpa yra lajsya 
.(“‘Vjchodnoj ,dien”) bet šita po- 
įjsįo (Jiena naudojasi ne visas

iš jų pareiškė, k
nę, jog jokio pav

“ĄŠ žinau,
$al reyolįuciąiąni
nerą tąip pavojingos, kjajp pas' dąrbininkų kolektyvas, o tik pa-

ginti sąlygas Rusijoje su sąlygomis savo krašte. Tai ne 
turistų arba kitokių “garbės svečių” įspūdžių aprašy- 

' nugirstą nųę vįęųp prj-
i arba pasisemta iš valdžios Šaltinių, 

patirtus ir patikrintus faktus.

paremtas
puolamo asmens 
Lę^ę pasgkoįą

... . ©
taip reiškiantiems savas mintis 
apinasrį uždėti.

Skirtumas
Ir tokia demokratinė santvąr-. 

ka dėl šito ne tik susmunka, 
bet dar stiprėja, auga valstybė 
didesnio autoriteto ir pasitikė
jimo žmonių tarpe turi.

Nę taip yra diktatūros krąš.- 
tųosę. Čia tos didelės baimės 
jausmo pilna, nepasitikėjimas 
vienų kitais tarpsta ir kalėji
mui, stovyklos pilni prigrūsti 
kitaip manančių žmonių, bude
liai be darbo nesędi...

Ir .tuose kraštuose įgyvendin
ta tokia mintis, kad tik jei ki-

........ ■

(Tąsa) 
f 

į Kito žmogaus įsitikinimai, 
jei tik jie bent kiek yra origi
nalesni, jei tik jie neątatinka 
vadų nustatytai linkmei, yrą 
smerktinai smerkiami. Toleram 
ei j,a, kauta kitų įsitikinimų tar
tum dabar yra palaidota. Bent 
politiniame visuomeniniame gy
venime dabar tokios toleranęi-. 
jos diktatūrų kraštuose neieš- 
kokįt. Ir tąi vįevien kokia’ ta 
diktatūra butų, kokiais vardais 
ji nebesiyądintų, -r- raudona, 
juoda, melsva, žalia, ar tai ta-, 
riamai /komunistinė, ar fašisti
nė, ar naciška, tautiška, ar kle- 
rikališka. D juk Europoje dabar 
esama visokių diktatūrų, čia tos politinės, pažiūros žmonės 
joms išvardintos spalvos ir vį- pą'ims krąsto gyyenimų vairuo
si fi.e pažymiai pilnai atitinką.
Visos šitos diktatūros nesiskai- 
to, nepakenčia kitaip manančių 
žmonių, Įkurie savo krašto Va
dų įšorųmo, autoriteto tinka
mai nepagerbia ir drįsta tų au
toritetų ve,damą politiką kriti
kuoti, arba jaj nepritarti.

Kritika nepakenčiama
Šitokie atsiskyrėliai, politiš

kai originalių minčių žmonės, 
kaip kur šaudoipL kitur viešai 
kariami, arba tiesiog jiems gal
vos kęrtąm.os. Šiurpu net tuos 
žodžius tarti, bet juk taip yrą, 
juk šįtaip (Jąbąr minties spren
dimai vykdomi ir kam? O gi 
daugelių .atvejų tiems, kurie 
perša žmonių gyvenimui gero 
vedami kitą, jų supratimu ge
resnio žmonių sugyvenimo san
tvarką. Pakartųjų, sušaudytų 
ir galvų nukirstų tarpe mes 
rasime daug tokių puvusių as
menybių, kurie savo gyvenime 
kito nieko nežinojo, kaip tįk 
kovojo dėl visos žipęnijos gy
venimo skaistesnio, geresnio 
rytojaus, kurie tiek buvo pasi
šventę, kad savo asmęnio gyve
nimo veik nėra turėję. Nę sąu,' 
bet kitiems jie gyveąo. Bet jie* 
įų^ėjp žų.tį> j^rtąįę tik dėl to, 
kad visai menkutes vęrtės žmo-; 
gystą į tariamuosius ,savo kraš
to vadus pakeltus reikiama for
ma nepagerbė, arba jo ubagiš
kas mintis, arba menkos ver
tės darbus iškritikavo. Ir dar 
kąs svarbiausia, kad tų dikta
tūrinių kraštų vadai dedasi 
kraštą valdą visos gautos, ar 
,bęt jk-ųarįo luomo yisišĮcu pritari
mu ir pilnu pasitikėjimu. Tad 
ko jau, rodos, bijętis kokio 
nors vienišio žmogaus origina
lesnių minčių, drąsesnio kriti
kos’ žuJri0* Jau vien tik 4^1. 
gyvenimo įvairumo galėtų sau 
gyventi, darbuotis jr savaip 
mąstyti, .fetaip galvoji!

Kokią gyvenimo ironija! 
Kiek cinizmo pasireiškia tame, 
ikad vądinąmįeji yįsos tautos ar 
valstybės yądai bijosi kelerių 
žmonių kritiškiau galuojančių! 
TųoSę kraštuose, kur demokra
tijos pradai yra: įsigalėję, juk 
tenai nesigiriamą savo neišpa
sakytu pajėgingumu, nekalbant 
apie visišką visos taptos pasi
tikėjimą ir kartu tenąi legaliai, 
viešai veikia visokios žmonių 
sugyvenimo santvarkos šalinin
kų partijos.

Spauda viešai, drąsiai reiškia 
savo mintis dėl kiekvieno politi
nio įvykio ir niekas tenai jos 
nepažaboja, niekas nedrįsta ki-

pasigavęęs, auga tųščiaVidur: 
nevąiskiu, neturinčių grąž 
žydinčių žiedų ir visai nęj£i] 
į gyvenimą įleidusi sąy.o šakr 
Jis augą diktatūros pavėsy 
kaip nelyginant augalas pai 
snyje bę saulės spindulių, k 
tais kad ir aukštai pakyja, 
kaip tik jį saulės spinduliai

Tokiai ąugalas, augęs be sau 
staiga į saulės spindulius pr; 
mušęs ~ mir$ta. Ir miršta 
venime nieko gero nepąli} 
nes jis pats buvo visai įito 
apystovpms neatsparus ir sį 
nis giliąj neįleidęs. Šaknų ne 
rėdamas, neturi iš kur pasisc 
ti sau pajėgų, jei tik jos s 
ga yra reikalingos.

ątyejų įiktaturiniuose krašl 
se jauninąs — pasipūtęs, į 
ir kiekvienas neūžauga, bę

ti, tąi žus yįsi, dings yąlstybė 
ir prasidės žmonių piudynė...

Toji žmonių karią, kuri to
kioje santvarkoje auga ir veik 
kitaip nemano ir ji taip galvo
ja, kad tik va'dizme yra išga-1 
nymas, kad tik diktaiturinėje 
santvarkoje galimas tvarkos’ 
palaikymas. Kuomet kalbamą' a- 
piė ąaųją kartą, čia turihaa gal
voję ne visas jaunimas, bet tik 
tąsąį, kurio dvasia jau yra dik
tatūriniu pradu užnuodyta, ku- 
rjs jau nustojo savistoviai gal
voti. O šitokio jaunimo daugiau
sia atsirandą' iš miestelėnų, 
smulkios buržuazijos tarpo ki- 
lųąibš, ąrbą iš tų, kurie neturi 
jokios visuomenės gyvenimo at
ramos, kurie yra išstumti iš 
bet kurios klases žmonių tarpo. 
Diktaturiškai nusiteikusio jau
nimo už vis mažiausiai yra dar
bininkų tarpe, bent tenais, kur 
diktatūra nesivąduoja vienu 
luomų.

Jauninuii tik karjera rupi
Toksai jaunimas, vadų prado
_ - ■ - .1 n ■ H, , II...Į ............... _ ,

Dariui ir Girėnui Pa
minklas Ąžuolyne

KAUNAS. — Dariui ir Gi
rėnui paminklui statyti komi
tetas vakar galutinai parinko 
Dariaus ir Girėno paminklui 
statyti vietą. Smulkiai susipa
žinęs su visų “kandidatavusių” 
yįetų pliusais ir minusais, su
sipažinęs pačiose vietose su nu- 
matytomis vietomis, vienbalsiai 
komitetas nutarė paminklą sta
tyti ąžuolyne, prieš sporto sta- 
dijoną. .Smulkiau pącią pamin
klo vietą toje vietoje nusta
tys atskirą- komisija, sudary
ta konkurse sąlygoms ųusta- 
tytj. $iąį komįąįj.ąi paskelbus 
sąlygas, bus pradėtas jr pats 
paiųįąkįp statybas. Numato
mą, kad yąsaros prądžioįe, mi
nint aęroklųbP ^ešimtųietį, pa
minklo bus Į^eni pamatai.

Gaisras Plungėje
- Kovo 
pačiame 

prie Vytauto

d.

skįros grupės pakaitomis. Todėl 
vienos ir tos pačios šeimos na
riai neturi bendros poilsio die
nos.

Lege, lygindamas Sovietų 
angliakasių faktišką darbo lai
ką su Prancūzijos, angliakasių 
darbo laiku, apskaičiavo, kad 
Sovietų angliakasiai dirba per 
metus 2083 valandas, o.Prancų-

19JK Vadinasi,,
Prancūzijos angliaį^asiai pęr 
ųietųs $irba.2O4 valandas, arba 
$9dįepas mažiau, kaip Sovietų 
angliakasiai.

(Bus daugiau)
■ ./ ■'rvy*' >ry?y;■

.vienas vado antyje užaugin

jaučia pašalinę stiprią nu

bos netenka.
Jis sparčią

jiąmpa visai bejėgiu, nes u 
savarankus ir tokia#! ^gyv 
mui visai nėra par 
siraošęs.

čia, kad kąs #ors io ąktote 
kurną. už jo pečįą palaiko, 
jis visai bevalis, jkąi šit 
stumianti pajėgą pranyksta 
yra kerštingas, kaip ir kiek 
nas bevalis, bevertis Žinc 
savo prpto pajėgomis ųeg;

20 
miesto 
prosp.

PLUNGĖ, 
apie 22 vai 
centre 
kilo gaisras: sudegė dvi dide
les daržinės 'ir vienas sandė
liukas ir apdegė gyv. namas. 
Matyt, buvo padegta, nes pra
dėjo degti daržinė su* pašarais, 
į kurią šeimininkai nakties 
metu nesilankydavo ir ši kar
tą, sako, nesilankę. Vasario 
•24 d. irgi neabejotinai dėl pa
degimo buvo kilęs gaisras Rie
tavo gatvėj, net su mažesnė
mis pasėkomis, o greit po to 
toj pat gatvėj buvo padarytas 
pasikėsinimas padegti, bet ug
nis buvo> tuojau pastebėta ir 
nuslopinta be jokių nuostolių.

nimas nęria jį pamokęs ir i; 
reikalavęs su kitais skaityti 
Jis yra įabai paviršutinis — 
ko po truputuką ir nieko 
grindiniai, nes iš jo ne žii 
M tik paklusnumo reikalą 
ma. I

Jis nėra drąsus, nes jo i 
gos ne gyvenimo kovoje ta 
ta, tik vado priegiobstyje.

Jįs nėra atviras, nes j 
pratęs saviątoviai galvoti ir 
laukia, ką jo yądas pasąky 

Jis yrą kląstingias, nęs . 
jęrą daro ąe pagal savo n^c 
nūs ir darbus, bet savą y? 
įtikdamas.
Visas šitas ncigiąnybęs dal 

mes pastebėsime ir Lieti 
gyvenime. Lietuvoje yięš 
gyvenime taip pąt labai nen 
šlama kritikos, nors nekąjč 
sios kritikps...

Tagtisfeoji spauda
štai Lįętuyps tautiškos r 

ties oficiozas yjsųęm.ri 
susirūpiną ir įabai jąutrįąi 
siliepia kaip tik ».oią įtolime 
apylinkėmis opozicinėje spąi 
j e pasirędo migloti kritikos 
džiai. ,

Sakau, tolimomis apyln 
mis, migloti žodžiai, juk ž 
te kokiųse sąlygose Lietu 
spauda ęlabar darbuojasi. ] 
ieškok joje tikro gyyęnimo 
spindžio, nesistenk iš jos pa 
ti Lietuves yęidą, nes yra 
ją seka ir daboją, •! 
spaudoje nieko perdaug nep 
rodytų. Jąu prisimenate t 
ginčus apie Lietuvos ęlektr 
kaciją, muro statybą ir so 
linės nelygybės klausimus.

štai (įabąr tasai 
bendrai dėl krit&Q£.
spaųdįoję daromos pasisakė. ( 

\di, opozicijos spauda' tik vi 
gyvenimo neiginybes fiksuc 
seka ir visai nutyli, kas gy 
nime gerp yrą ątsįekta. Bep 
oficiozui apie gerą kalbėti, i 
jis butą pe oficiozas, jei drj 
kada nors blogai apie savuos 
atsiliepti — žinok iš ko dų< 
valgai! O gyvenimo tikram 
tiek daug tų ^eiginybią, kąd 
pozicinei spaudai visai neter 
jų ieškoti ir kmsiĄėtis, — 

.kiekviename žmg^ję ky& 
- kyšo ir prą&ąi .ąpįę ją§ |<ąlj 

sprogusios ti, bet, <|eją, spauda turi t< 
užmušė 13 šąunų apįąą^rj, fcąd gąrąi

ficic 
ozįcj

•NELAIMINGAS ĮVYKIS

K. NAUMIESTIS. — Sprog- 
įdinant prie tilto Šešupėje sų< 
Isikimšusius ledus, 
flyties skeveldra 
metų mergaitę Gražina Sam- 
sevičiutę.

žioti negąli.
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Darbininkų Judėjimas Gana 
doj ir G. M. Streikas
Automobilių pramonė WinJsore 

Streikas Oshawoj.

WINDSOR, ONT. — Wind- ną Morris, apie kurį pirmiau 
b.uy.ąu minėjęs. Windsoro teįs- 
mas buvo jį prašalinęs iš yje- 
fos, bet aukštesnis teismas pa
liko klausimą žmonių valiai. ’’

Vakarienė
Balandžio 3 d., AVmdsoro lie

tuviai tur,ėjp surengę vakarienę. 
Tikietai buvo po 50c. žmonių 
galėjo būti apie 50, — su syę* 
tj^š^lįžMs., nes JietuyįĮj ggc pėr 
^ą- :

Pelnas buvo ^kirįąmąs Liau
dies Balsui” ir Ispanijos kovo- 
•tpjaips. Kiek tęko jnųgįrątįi, liko

daugiau ži-
•a'plinkybės

ra įdomiau, kad yrą 
nučių, bet kai kada 
nevelija, ypač jei ęsi bedarbis. 
Galit suprasti, kad 
reikalingas kur tiktai pasijuki

centas yra

Taip, gal aš neužgausiu duo- 
garbos žodį 
n{ rašinėji-

■——
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TENVIAMS ĮKALBĖTI NEBOTUS DALYKUS
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Nori visų draugijų, aukų ir vajų monopoli
.^ONTBĘĄL, {QUĘ. — Ikišiol 

atrodė? kąd Mpųtręąįo koinųnis- 
tąi, po vadovyste (kunigo dėl 
sąvo kįš.ehės) iKįkiįeyįčiąųs ir 
jo adjutantą gengės, turėjo lyg 
cenzūrą Jąntį Meptrealo lietuvių. 
Jie viską tvarkė; visokius vajus 
kėlė, pinigdš rinko. Jei kas jiem 
pinigų JH'clayč, .ijažnai vardais 
išvadindavo. ?$epu '^as 
ne jų pelnui ėję,’ kad ir butų 
geriausias žmogus, jie jį niekšu 
išvadino. 5 ^Riiptesni mpntręąlie- 
čiai, nenorčdapii su jais vaidus 
vęstj, tylgjo,, Bet žpiopps sako, 
kad virvė turi du galu, taip ir 
čia. Dabar jų trukšmai tiek į- 
grįso, kad jų nebepriima rimto
je draugijose.

1  ...........................- IJJ ■ ■«■■■■■ ■■»

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

.J....'Ji ""

Diktatūros vaisiai

dėjo Lietuvoje vykių# 4ik4^tu- 
rą, tai viename laikrašty buvo 
Įlipusi hn Vgį^a-
vp yęldemąrą stovintį prie kul
bės, ant kurios gulėjo kaltinin
kas ir laukė, kądą jo galva pu
sinis, kaip kopuętąs Vplde- 
maro kirvio. Bet Voldemaras 
persmarkiai užsimojo ir tvoskė 
pats sau į pakaušį. Kaip visi 
žino, to karikatūristo mintis iš
sipildė, Voldemaras dar ir da
bar negali atsikratyti jo paties 
įvestos diktatoriškos “globos.”

• I

Pas mus Toronte, kaip kas 
pradėjo irgi savo rūšies dikta
tūrą skelbti, bet netrukus taip 
smarkiai sau j pakaušį tėškė,

damas Tamstai pa 
už Tamstos nuolati ■ *■.
mą.

Turim dvi tokias . ,
Antroji yra M; Kemešienė De
troite. Butų linksma ir daugiau’ 
jų turėti, čią pasakysiu žemai
čių priežodį: “Kur moteris vei
kia, ten ir Dievas veikia, 
kur moteris rašo, ten ir velniui 
bėda.”

moteriškes.

•"

soras turi nemažas automobilių 
dirbtuves. Dabartiniu laiku jose 
dirbą toį<s ąkaįčjps dąrbininkų: 
Ford — apie 6,000; Chrysler — 
apie 800, o General Mętors — 
apie 580. Prie,unijos prisirašę 
sekami nuošimčiai: G. M. — 
95%; Ghrysler 65%, o Ford 
—36%. Kompanijos jkm tik su
uodžia kokį darbininką, prisira
šiusį prie unjįąs — tuoj duo
da “amžiną maišą-” Bet jų gąs
dinimai nebępugasdina darbi-; 
ninku. G. M. dį^jtuvėj.e įvyko, 
juokingas aJįsĮtikųnas. šnipai 
suuodė, kad yjpnąs darbininkas' 
priklauso prie unijos. Tuoj jį; 
“išfajerąvo.” Ęet darbininkas 
nuėjo į unijos ofisą, pasiėmė 
plakatų ir kas vakaras juos da
lino prie skirtingų .dirbtuvių, 
PJĮąĮ^ąt.US kišo labiausiai bo- 
sarus. Nebepakęsdatpi topo ty-lnjlm “Naujienų” skaitytojui y- franeuziški.

Žodis Toronto korespondentei 
p. Frances. JVfąloni Draugė, ačiū 
ųž pąklibinimą Cąnados žiąių 
padavėjams. Suprantamai, kož-' t

čįojinąęsi, jie sugrąžino darbi
ninką prie darbo.

Balandžio 8 Oshawa *3^800 G. 
M. ųarbiųinkų paskelbė stmką. 
Tuo pačiu laiku turėjo išeiti jr 
Windsor Worker WelĮe ,G. M. 
darbininkai. Bet kompanija pa
siskubino ir uždarė dirbtuyę 
pirm laiko. K.ai kąs mano, ar 
ir Oshaivoj taip nepasirodys, 
kaip ir Detroite, kur buvo su
gauti unijos išdavikai.
. . . Stręika^ jr,Hepburn

Oshawa unijos organizatorius 
I »■ f " • x * * '

yra C. C. F. narys, senas, paty
ręs veikėjas. Unija yra taip su- 
tyąrkyta, kad turi savo policiją 

tvarkdarius, kurie žiuri, kad 
Kas iš pašalinių neišprovokuotų 
triukšmo. ^Sutvarkytos ir val
gyklos, ko nėra buyę kitur.

Hepburn, Ontario gubernato
rius pxuolė uniją, bet kai išty
rė jos veiklą, tąi pareiškė neži
nojęs, kad C. I. O. unija gali 
būti tokia tvarkingą. Atsiuntė 
jis j Oshawa Raitąją policiją 
(mounted policė), bet ji neturi 
ką veikti. Kai kompanija pa
reiškė, kad turi pasiųsti (jalis į 
sandėlį, tai darbininkai ąutiko. 
Išrinko 60 darbui, o visi kiti pi- 
kietjąvp. Gubernatorius gąsdiiia 
darbininkus, kad jie negaus pa-, 
šelpęs, jei pikictuędami neteks 
darbę. G. M. painformuotas, jis 
pareiškė per spaudą, kad kiek
vienas darbininkas uždirbąs po 
160 .dolerių į mėnesį/ Bet ar 
gali tiek išeiti, jei darbininkas 
gauna po 46 centus į valandą?

Valdžia neprielanki
Kiti darbininkai prisibijo, kad 

Canados valdžia nėra prielanki, 
tad streikus galima lengvai prą- 
Jaimėti. Dėl to kai kurie musų 
lietuviai neprisideda nei prie 
unijos, pajuokdami savo bro
li ų$ darbininkus ir stodami su 
išnaudotojais. •

Nemanykite, darbininkai, kad 
unijų vadovai yra žiopli. Jie yra 
laimėję kovas netik Detroite ir 
Windsore, bet ir kitur. Jie pa
reiškė, kad jei kompaniją nepa
siduos Cąnądos pusėj, tai jie 
paskelbs streiką Detroito pusėj. 
1700^000 darbininkų mes darbą, 
ir kompanija bus priversta tai
kintis.

Rinkimai Windsore \
Eąst yVinčlsoip pi.nnąm ^ar

de neužilgo turėsime rinkimus, 
dąyinkti vieną kouncilmoną. At
žagareiviai norėjo prašalinti ko
munistiškų pakraipų kouncilmo-

bet

—Taurinskąs

Įdomus Faktai
Windsor, Ontarioi turi dau- 

giau netikusiu gyvenamų na
mų, nei visas Ontario. B'yeika"i 
fos departamentas pasmerkė 18 
šimtų, o ugniagesių departa
mentas —: J.2 šimtų.

Oshawa General 
pany menadžpris d
nūs kapitalo, bet Cąnados val
džia negali surasti budo jį ap- 
taksuoti.

Montreal turi 14 C. C. F. kliu-

otors Com- 
•i 27 milio-

kurio durys yra visiems pado
riems žmonėms ątidaros, ir ku
ris nekiršiną ^monįy vienus 
prieš kitus, bet stengiasi išly
ginti nesantarvę. Kliubo nariai 
yra darbininkai ir palaikę dar
bininkų užšibrėžimus, bet ne 
trukšmadarius.

“Fašistai”
Komunistams labai nesmagu, 

kad įsikūrė nauja draugija 
“Talka,” jaunųjų lietuvių kana
diečių meno ir apšvietos drau
gija, kuri yra nepartyvi ir norį 
išleisti žurnalą. Kadangi toji 
draugija pe komunistų koman
doje, tai jie ją apšaukė fašis
tais, be jokio pamato ar įrody
mo. Per sąyo laikraštį iš To
ronto ir savo susirinkimuose 
kiršina žmones, kad sudarius 
neapykantą prieš ją. Vargu 
jiem pasiseks ja išnaikinti, nes

TORONTO, ONT. — Balan
džio 11 d. įvyko kuopos susl- 
rijijkjmas, kuriame paąiąkėję, 
kad praeitas parengimas —- vąV

■ - x : i > ■ . ; ' ■ a

kad praeitas parengimas 
kariene, kuri įvyko kovo 20 die
ną, davė kuopai gryno pelno JO 
dol ir 51 centą. Kaip tokiai ųe- 
didęlįai suęigąi, tai gan gražus 
pelnas. Linkiu teatralei komisi
jai gerų pasekmių ir tolimes
niam darbę. Sumanymuose, na
rys A. Frenzelis įnešė, kad pa- 
.bąįgoj.e kuopos susirinĮamų, 
t).|}tų |vesfą kult,uros žurnąlo 
skaitymas arba' savitarpės-pa
skaitos. Kult. Žurn. skaitymas 
rado pritarimo ir nubalsuota, 
kad praėjus vasarai tas bus į- ^a(jĮ ^aį pagalvoji, net gaila da- 
veštą praktikom rosi...

—Frances.H * • v* **.'Nori užvaldyti Kliubą
Kikilevieius, kuris, kaip “D. 

žod.” rašė, “Montrealą ant kojų 
pastate,” sumanė Kliubą paimti , v- x x • 
r j u i •• i daugelis Montrealo lietuvių repo savo vadovybe, kaip jie . , . . v .. . ., v, . •> ' 1 e, . | mia toki uzsibrežimą ir jos na- smiiritu uzviesnatavo; .Sunu ir . . r 7 . v; . ’ V • ' .nąi yra’ yimti jr pažangus jau

ni žmonės.
Atsidūrė teisme

Kiek laiko atgal vienąs Kįki- 
levičiąus ądjutąntas apvagino 
rimtą moptreąlietį. Šiam papra
šius, kad tai įrodytų, tai jie visi 
kaip čigonai pasmerkė nekaltą 
žmogų. Dabar jis traukia į teis
mą šmeižiką atsakomybėn. Tas 
komunistams nepatinka ir kal
ba' žmonėms, kad jis bereikalo 
daro jiems nuostolių ir yra di
džiausias darbininkų priešas.

Jie turėjo sutverę bendrą 
frontą, kad gąyus visus monfre- 
aliečius į savo tinklą, bet iš to 
tik piš' bėliko. Kikilevieius, žūt 
būt, nori savo -cenzūrą praves
ti, kad jo vieno monopolis bu
tų ant visų aukų ir vajų. Ne 
bereikalo jis apleido šapą ir ieš
ko Kvailiukų dėl s.ąvo biznio. 
Bet iki šiol "jam tas nepasisekė 
ir nepasiseks montrealiečius su
kvailinti nebūtais dalykais.

—Darbininkas.

Velykų atgarsiai j
Velykos Tą'rp Toronto lietu- ! 

vių, kaip jau kitų koresponden
tų bų'yo minėta, praėjo smagiai. 
Tai vienur, tai kitur buvo sma
gios viešnagės. Bet svarbiausis 
pokylis buvo suruoštas pas V. ir 
O. Dagilius, kurio kaltininkas 
buvo jų mažas sūnelis, nes per 
Velykas jis buvo pakrikštytas 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Tas pokylis buvo skirtingas dar! 
ir tuo, kad jame buvo padarytai 
rinkliava Lietuvos politiniams 
'ka’liniąms ir jų šeimoms. Tik 
gaila, kad tokia rinkliava nebu
vo padaryta daug anksčiau, kad 
ir tie vargšai butų galėję drau
ge Velykas švęsti sotus.

Gražus koncertas.. ♦' . 1 •

Montrealo Lietuvių 
jaunomis jėgomis

pastate,” sumanė Kliubą paimti 
po savo vadovybe, kaip jie 
smurtu užviešpatavo Sūnų ir 
Dukterų pašelpinę draugiją, ku
riai įsikūrus ją visokiais var- 

bus. Tarp jų penki yra grynai dąis vadino. Todėl jie savo 
T. klapčiukus (kurie seniau visaip 

šmeižė) ųpri patalpinti Kliube, 
kad pridarytų trukšmo, o pas
kui perimti vadovybę ir paro
dyti, kad jie moką geriau va- 
dęyauti (kaip jie sakosi “ma
sėm”).

Bet Kliube yra rimtų žmonių, 
kurie supranta komunistų tiks
lus, ir payodc, kad triukšmada
riams nėra vietos. Vienas Bim- 
bos patriotas nori net prievarta 
būti kliubięĮis.

Kadangi ^ie kliube nepriima
mi, todęl pradėjo žmonėm įkal
binėti, kad reikalingas kitas 
Kliubas, kuris tiek ir tiek pel-

įspūdžiai B detroitieciu daSninku 
IR DR. PALEVICIAUS ATSILANKYMO
Vieni pąjkėiiė torontieeių ūpą, kiti sugadino.

“Nevistiek”
Butų buvę grąžiau, kad dr. 

Palevičius butų raginęs rašytis 
j palaipinę draugiją;, kuri ligo
je ir nelaimėjie.^ šelpia žmogų.. 
Jog komunistinė organizaci j a 
nesušelps sergančio Sūnų Duk
terų draugijos nario. Gal kaip 
kąm atrodys vistiek, nes daž-Į^J0 duos, tįęk ir tiek gero pa- 

argi

TORONTO, Ont. — Galima 
sakyti, kad balandžio 3 d. š. m. 
Toronto lietuvių suėjimas pasi
klausyti detroitiečįų Aido cho
ro, buvo vienas iš garsiųjų, nes 
š aip labai retai kada; tebūna 
įdomesni parengimai, kurie su
trauktų tiek publikos.

Retai girdim geresnius lietu-
vių chorus, tad gerb. Gugo ya- r Į 4 * ■ ■ J ’ ; •> •
dovaujamas choras bei solistai 
darė gana malonų įspūdį. Kai
po Amerikoj gimusięms ;ir ąų- 
gusiems jaunuoliams, reik ati-i 
duoti didelį kreditą itjęk chorve
džiui, tiek jo ęhoro nariams, ku
rie gražiai užsirękomęnęla'y0 lie
tuviškoje dainoje.

Poa^stininuis musų jaunimui :
Įdomu, kaip jautėsi musų lie

tuviškasis čia gimęs jaunimąs,t 
kurs viešesnė^e viefoąe nedrįs
ta būt net lietuviais... ’

Manau, Detroito jaunuolių, 
atsilankymas bus paąk^tįnipįp, 
musų jaunuoliams daugiau pri
sidėti prie lietuviškumo bei vei
kimo. '

Ant kiek chęrąs ir soĮistąi 
gražiai pasirodė, .ant .tiek .dr.. 
Pa'levičius sugadino smagumą, 
naudodamas savo kalboje ne
gražius žodžius. Mes žinome ir 
be to, kad darbininkų išnaudo
tojai yra verti dąųg baisesnių 
išmetinėjimų bei pavadinimų, 
vienok yiešoje vietoje taip elg
tis man rodos yrą nedaktarišką. 
Kadangi dr. Palevičius sutiko 
laikyti paskaitą sveikatos klau
simu, todėl kitą dieną Sųnų, 

‘ Dukterų pąšalp. drąUg. vardu 
minima paskaita įvyko. Apie pa
čią paskaitą ir jos naudingumą 
ląi daro išvadą patys klausyto
jai. Aš tik noriu priminti, kad 
dr.* Palevičius pamiršo, kokios’ 
draugijos vardų paskaitą ląijko, 
ir vieton nurodyti. S.unij Dukte
rų draugijos nąriąms tąisykles 
ir reikalingumą apsisaugot nuo 
vairių ligų — ragino rašytis į 
komunistjnes orgąpizącijas, peš 
tik jose, girdi, vieningai kovo
jant prieš išnaudotojus galima 
labiau apsisaugoti nuo skurdo 
bei ligų plėtimosi. Argi jąy ki
tų įsitikinimų žmęųių šis daly
kas neliečia 7 vių

nąi girdėti išsireišl^ imai: argi 
nevisi tie patys sudaro ir S. 
D. dr-ją. (Jei butų 
komųpistų org. tupėtų ir šim
tais narių, o tuo tarpu turi, ro
dos, tik kelis desėt 
draugijąs sudaro - d 
ir tie patys žmonės — nieko 
prieš neturiu, bet 
draugijų ^kirtingi, 
Toli gražu ne visi žmonės vie-; 
nų pažiūrų. Daleiskime, kad 
yjenoj pusėj ir daugiau prita
rėjų, bet tąi dar nereiškia, ka^l 
su kitais nereik skaitytis, įr jų 
galima nepaisyti. Taip elgiantis 
ilgąipiųi, mažuma 
dauguma.

vistiek, itai

<us). Ęąd 
alinai vieni

kad tikslai 
tai faktas.;

gali virsti

darys, tik ęlekit pinigus, o m&> 
sutvarkysiu Tai jų naujas 
trikąąs žmąnęs išnaudoti. O be 
to, nė vienąs iš jų apie tokius 
dalykus nenusimano.

MontreaĮe yra vienas Kliubas,

Matyt, nežinojo, kiam kalbėjo
,V ■; . ■ -A' I i

Vienu žodžiu, klausantis dr. 
Rąley.įčiąus paskaitos atrodė, 
kad jis mato Toronto lietuvius 
visus komunistais, todėl ir pa
skaita pritiko labiau ųe Suną 
Dukterų draugijos nariams, bet 
ALDLD nąriąms. Paminėti S. 
D. draugijos vardą, rodos, bu- 
yp sunkų, bęt matyt dr. Pale- 
•vičiui nemalonu minėti tai, kas> 
rėra taip ąrtįmą širdžiai. IGau-; 
Sytpjam? ir nelabai malonu? 
klausytis pąšąlp. draugijos var
du reklamuojant pelitinę orga
nizaciją./ Todėl ir visos kores
pondencijos “Liaudies Balse”, 
reiškiančios visų lietuvių padė
ką dr. Faleyičiųi toli grąžu nč- 
,ra tiksli, nes daug > yra ir to
kių, kurie liko nepatenkinti už 
perdąųg didelį yeklgmavimą sa-^
vo politikos, kas reiškia, kad ir

GENERAL MOTORS DARBININKU 
STREIKAS OSH AIVA, ONT ARK)

Nepasidavė
Jeigu kiti ruošia balius 

Velykas, tai aš nors atvelykyje 
—pasakė $t. Butkienė ir jokiu j 
budu nesileido perkalbama, kad 
atidėtų tolimesniam laikui. Kas 
sakė, kad dzūkai didžiausi už
sispyrėliai? Pakankamai uparo 
turi ir žemaičiai. Atėjo ątvely- 
kis. Susirinko gan grąžus bū
relis Stasės ir Antano Butkų 
artimų draugų ir labai linksmai 
praleidom visą popietį ir vaka
rą. šalin ir Velykos prieš tokį 
atvelykį.

'per

Aplink Pasidairius
T #■./ : U . 1.1 ’

Išėjus į streiką 3,7.00 General . arba ręzjgnųoti.” Pęlei Hępbur:

dr. Pą'leyįčiųs nesutaikė visą 
lietuvių. Todėl išmetinėjimai, 
kad kiti daktarai atvykę nere- 
klampoja savo daktarysčių, bet 
buk išardo vieųylį tarp lietu-

. • v r‘ ■ 'Jvalios zmo-

Motors darbininkų ir Ont. Pro-| 
vincijos premjerui “šerius” pą- 
stąčius, matyL jsisiųbųo^ -strei
kai po visą Kanadą.

10 djeną bąlandžįp mč". 
giptą užvesti dęrytyąs tarp Ge
neral Motors bosų ir streiko va
dų, bet p. Hepburn, kuris yra 
Ont. provincijos premieras, ne
panorėjo susitikti su C. I. O. 
organizatoriuh Hugh Thompso- 
nu pąreikšd.amas: “nenoriu tu
rėt rejkąjo su užsienio apmoka
mais agentais.”

Ponas Hepburnas, matyt, no-, 
rėdamąs T nugąsdinti darbinin
kus, prisišąųkė į Toronto kelią 
šimtus policijos. Gi tuo .pačiu 
laiku Ošhawos majoras pareiš
kė, jog jis nereikalaująs jokios 
policijos pagelbos. Tas pats ma
joras Hali, kalbėdamas dąrbi- 
.ninkams, ragino juos nepasL 
duoti jokioms provokacijoms, 
bęt įkovot pĮąningąį, vieningai. 
“J-US kovą laimėsi!. Bet jeigu 
jus pas i duosit visokiems pręvo- 
^ątįoriąms, tai man liks du ke
liai: šauktis daugiau policijos,

'. . Ar. , .r .Y1-..-, •, i; s 
nių paskalai, žiūrėti reikėjų 
daugiau teisybės ir vįenų pęr-i 

kitų per-o

yra blogos
daug nežeminti.

Pastatė scenoj du veikalus, iš
pildė muzikai} programą

MONTRĘĄL, Que. — Balan- 
j džio 4 d. šių metų jvyko Mon- 
trcalo Lietuvių JĘCliube grąžus 
koncertas, žmonių buvo pilna’ 
salė. Lošė du veikalus: “Marty
nas špokas” ir “Kukulio ner
vai.” šios dyi konie(lBos buvo 
taip gerai pastatytoj, kad pu
blika nuolatos kvatojo. Užganė- 
dinimas buvo matomas visų 
veiduose.

Reikia pasakyti, kad Kliube 
Vi's gerešnios ir geresnios jėgos 
spiečiasi. Ypatingai daug kredi
to reikia duoti drg. Zuperkai, 
kuris Kliubo parengimus pasta
tė ant tiek, kad jie iš Montrea
lo lietuvių parengimų yra ge
riausi. Taip pat ir Kliubo artis
tai labai didelę pažangą padarė 
ir be abejo, galima sakyti, kad 
jie šiandien pirmose eilėse sto
vi.

Gabus artistai
Draugas Mikalunąs, • kuris 

vąįdipo Martyną špoką ir Ku
kulį, du skirtingu tipu, taip tin
kamai ir charakteringai juos 
atvaizdavo, kad ir rimčiausia 
kritika turi jam už tai kreditą 
duoti. Montrealiečiai tikisi, kad 
drg. Mikalunas ir ateityje sa
vo talentu linksmins publiką.

Draugas Ambrasą, kuris dau
gel kartų juokino Kliubo pub
liką savo komiką, šį kartą tu
rėjo rimtesnę rolę ir atliko sa
vo uždavinį lyg profesionalas 
artistas.

Iš moterų drg. Belevičienė, 
Ambrasienė ir šilkauskienė su
lošė taip natūraliai, kad pub’i- 
kai atrodė lyg tas vaidininkas 
butų tikrenybė. Jos taip puikiai 
?bvė, kad vyrai, moters ir vai
kai nuolatos juokėsi.

Dainavą “Aido” chorąs
i ' * >

Draugas Vaškis sudainavo 
dainei? £Pie senį ir taboką. Pa
baigoj dainavo Kliubo “Aido” 
chotas, kuris džiugino žmones 
Jetuviškom dainom. Chorą diri
gavę drg. TęsĮtąrt, pianu akom
panavo drg. šųederij. Tęįka 
pagyti, kąd Kliubo jaunas 
choras žingsnis po žingsnio .drą
siai pirmyn žengia. Daug nąrių 
yra pasiryžę savo gabumus iš
reikšti {iąjnavirrie. Toįųom jė
gom pasisekimas yra užtikrin
tas.

Drg. Labunienė ir drg. Tes- 
tart dar sudainavo duetą, kuris 

, dalyviams taip patiko, kad jie 
reikalavo pakartoti. \

Įdomi iškaba
Toronto gatvekąrių kompani

ja jau .keliais atvejais bandė 
kovoti su keleivių nemandagu
mu — nepaisymų apie kitus. 
Praeitą savaitę tapo iškabinta 
iškaba kiekviename ^gatvekary, 
kuri varduoją ilgą šaką, ant 
kurios pritūpę daug paukštelių. 
Viepi tupi susiglaudę, b kiti 
sparnelius išskietę kiek tik ga
lėdami, o čia dar daugiau at
lekia, kurie irgi norėtų atsitūp
ti. Virš šukos telpa užrašas:: 
“Movė over,” o po šaka — 
“Make room for others to be 
seated.” Nors tą reklamos vietą 
kompanija visuomet naudoja 
savo transporto reklamai, vie
nok neužmiršta ir keleivių ir 
suranda gan gražių būdų ape
liuoti į keleivių jausmus. Tai

1 ’ ’ ■ ’ ' ■ '' ii

uo tokios .politikos didelė dalis 
ir Toronto darbininkų nepaten
kinta ir jeigu jis nenusileis, tai 
gali kilti nemažai streikų po vi
są šalį.

Komunistai jau ruošia 
sau dirvą

.... i’ ■; * ■ ' ■ >. -a f ,

Ispanijos civiliam Jkąrųį pa
krypus kįęk kiton pusėn, komu
nistui jau pradeda ruošti dirvą, 
kąd jęigu Jkar^ Ispanijos .val
džia iąįiues, Įai Įąųpų yąinikai 
turi tękįi , kęmunįstaips.

. ■ > j >

Kad taip jie daro tai tik rei
kia pavartyti jų spaudą ir bus yra labai pagirtinas žygis. 
kiŠKu, jogei už Visus gerus darr . < ■■
bus, kurie yra ąitliku Ispanijoj šilais vinim0 vesti, tai ji mokės 
kreditas priklauso tik jiems, t. - ' *-
y. komunistams. Gi kitos visos 
grupės, kaip tai socialistai, li
beralai, šindj^a'listąi, tai tik pri- 
dečkąs, ir tai ląbai mažai ver
tas pridėčkąs.

Kodėl jie :taip sukruto per 
Sąvo , spąudą afišuotis Ispanijoj 
kovos herojais, visai nesunkų 
dasiprotėti. Mat, yra vilties, jo- 
gei liaudis kąrą Jaimės, p jeigu 
stąip, tai reikąlinga ir opipija t 

; tam tinkama paruošti. Man at
rodo, kąd pe.rąnksti tuo reikalu 
susirūpintą. Jeigu Ispanijos.

rRuta. liaudis moltą koyas dėl savo iš-|

; v

ir kovotojus tinkamai pagerbti

jUMPja sų-didUlMais
Jau keletą kantų teko “Nau

jienose” matyt jvąirius paveik
usius pirmiau, negu kad jie pa

tenka į Toronto “Daily Star” 
arba “Telegram.” Tas parodo, 
jogeį “Naujienos” yra tvąrko- 
mos ląbai gerai, jeigu jos pa- 
jiegia net didlapius pralenkti. 
Patartina visiems Kanados lie 
tuviams skaityti “Naujienas

Jokubynas.
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Diena Iš Dienos

Serga p-nia
A. Budrienė

MARQUETTE PARK. — 
Sunkiai serga plačiai lietu
viams žinoma p-ia A. Budriem 
nė. Seniau ji yra laikiusi Bri- 
dgeporte ant Ramovos Teatro 
antrų lubų Ramova Beer Gar- 
den, o dabartiniu laiku tavernos 
biznį adresu 2710 West 59 
Street. Prieš bedarbę p. G. K. 
Bud ris buvo namų statybos 
kontraktoriumi.

Ligonis šiuo metu randasi 
namuose.

Senas Petras.
* » *

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Raymond Duwe, 23, su Flo-
rence Demb^ki, 18

Joseph Shimkus, 23, su Do-
rothy Zandrich, 20

Irving Damask, 27, su Fae
Darrell, 28

Bennie Shalvis, 22, su Ber- 
nice Buchinski, 21

Joseph Skalski, 25, su Anna
Ulaszek, 24

John Sheder, 29, su Ste- 
phanie Zigman, 26

Frank Misius, 30, su Ann 
Banwens, 23

Albert Blinstrup, 25, su Ca- 
roline Mendrich, 21

Marty Stein, 32, su Gladys
Markai n, 27

Harry Sabin su Michaelina 
Belskis

Julius Petrick, 22, su Julia 
Zogas, 21

John Fedorovitch, 22, su Ca- 
therine Posiles, 19

Alvin Stalins, 28, su Rose 
Weiner, 20 f

William Hrones, 25, su An- 
ne Zaikis, 19

* X
Užvedė Divorsų
Byląs

Anha Tishko prieš William 
Elmer Tishko

James Cikorius prieš Della 
Cikorius

Flcrence Jaysas prieš An- 
thony Jaysas

, Neveda
Užginčydamas vakar “N-ose” 

tilpusią žinutę, Jonas Toleikis 
prašė ją atitaisyti ir pareikš
ti, kad jis nėra vedęs ir nema
no vesti.

Nepasisekė Pabėgti
ROSELAND — Du Fenger 

mokyklos mokiniai, berniukas 
ir mergaitė vakar sumanė pa
bėgti iš namų ir apsivesti. Iš
vyko į New Orleans, Louisia- 
na, bet Memphis mieste, Ten- 
nessee, abu buvo sulaikyti.

Jie yra 15 metų Ruth Gic- 
fer, 10326 Calumet avenue ir 
Jack Kaup, 10132 South Park 
avenue.

Pagarsėjęs Aktęrius

Paveikslas rodo V. L. Zus-

Chicagos Mayoras
Paskelbė Jaunimo

Savaitę
f

Ji prasideda antradienį, 
balandžio 20 dieną.

MUSŲ SKAITYTOJAI Du Milionai Chica
gos Knygynui

kiną, garsųjį karekterio akto
rių iš Maskvos Dailės Teatro, 
kurs vaidina vadovaujančią 
rolę “Pinya Kopmano” veika
le “Didesnis Prižadas” (Biro- 
bidjan), dabar rodomdme S o- 
notone teatre, 66 '■< Eašt Van 
Buren.

“Didesnis Prižadas” jyra vė
liausioji Sovietų Rusijųs filmų 
sensacija, kuri šiuo laiku ran
da didelio pasisekimo Chica-
goje.

Daug Gabių Jaunų 
Lietuvių Dalyvauja 

“Talentų Konkurse” 
' / —-------- 1

Miestas duos kelis stambius 
prizus laimėtojams, 

f

Šiandien pasibaigia laikas 
įstojimui į “Talentų Konkur
są”, kuri paskelbė Chicago 
Gharter Jubilee komitetas. 
Tas komitetas buvo suorgani
zuotas surengimui iškilmių, 
paminėjimui šimtmečiui nuo 
Chicagos inkorporavimo mie
stu.

Chicagos Miesto Mayoras 
turėdamas galvoje tą reikš
mingą faktą, kad musų jauni
mas yra musų miesto, musų 
valstybės ir tautos ateities 
tasai ramstis ant kurio remsis 
rytojaus visas šalies gyveni
mas, paskelbė jaunimo savai
tę. Ji prasideda antradienį, ba
landžio 20 dieųą ir baigiasi 
antradienį, balandžio 27 d.

Prašo jaunimo pagerbimo 
dėliai prisidėtį prie jų progra- 
mų ir šiaip padėti jiems kur 
bus reikalas. <■ —Sp.

Mirė 23 Metų Jau
nuolis Pasišovęs Del 

Merginos

Manė, kad mylimoji nebuvo 
jam ištikima

Į konkursą įstojo apie 2,000 
jaunuolių ir tarp jų yra daug 
gabių lietuvių dainininkų, šo
kėjų ir aktorių. Tarp konkur
so “žvaigždžių”, kurios pasi
žymėjo pradinėse lenktynėse 
ir semi-finaluose yra Onuks 
Skeveriutė, Aldona Grigoniu- 
tė, S. Galdikaitė ir keletas ki
tų. . , ? J

h ■ •

Aplikacijas konkursui rei
kia paduoti adresu The Char- 
ter Jubilee, 33 N. La Šalie st.

■ • ■ I. I

Laimėtojai gaus kontrak
tus filmams, kelionę po Ame( 
rikę, etc.

Apskričio ligoninėje vakar 
mirė 23 metų jaunuolis Leo 
Romanski, nuo 4812 South Ada 
Street. Pereitos Savaitės pabai
goje jis pasišovė norėdamas nu
sižudyti.

Atvykęs į savo, merginos, Ce- 
cilia Rybka, namus, 4746 So. 
Ada street, jaunuolis nerado 
jos namie. Manydamas, kad ji 
jam neištikima ir išėjo į šokius 
su kitu vyru, jaunuolis ten pat 
paleido sau kulk^ į krutinę.

i.
į A A '! v <•

Naujas Teisėjas Užėmė 
Vietą.

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

I ♦

PER , BARZDĄ VARVĖJO...
KENOSHA, Wis. — Visi, manau, 

esate girdėję pasaką, kuri baigiama 
taip: “Ir aš ten buvau. Midų, vyną 
geriau,—per barzdą varvėjo, bet j 
burną nepateko”...

Lyginai taip atsitiko ir su ma
nimi. štai “Naujienose” skaitau, jog 
ponams Martinams buvo surengtas 
linksmas pokyliukas jų gimtadienių 
proga. Rašo, kad pokyliukas gerai 
pasisekęs, ir susirinkę svečiai labai 
linksmai laiką praleidę. 
f

O aš... Man tik per barzdą tie 
gardus gėrimai varvėo...

Tikrai taip. Dalykas štai koks: 
aš buvau pakviestas prisidėti prie t(į 
pokyliuko surengimo. Sutikau ir, 
kaip sakoma, su savo grašiais prisi
dėjau. O tai aišku, kad ir pokylyje 
turėjau dalyvauti. Nurodė man ir 
vietą, kur turėsiu atvažiuoti ir link
smai pauliavoti.

štai sulaukiau ir tos dienos. Šei
mininkė kviečia valgyti, bet aš pa
reiškiu, jog važiuoju i pokyliuką, 
kur visko bus, išėmus paukščio pie
no.

Išvažiuoju, štai ir nurodyta ad
rese vieta. Po šitms pypklių, jokio 
name ten, — tik tuščias lotas. Žiū
riu dar kartą, j užrašytą adresą,— 
ne, klaidos nėra: pokylis čia turi 
jvykti. Jei tai butų vasara, tai gal 
bučiau pamanęs, kad tai piknikas 
rengiamas. Bet dabar...

Well, nors tai ir nebuvo “April 
Fool”, bet vis dėlto draugučiai pa
sirūpino labai negražiai mane “su- 
fulinti”: paėmė pinigus, pakvietė i 
pokylį ir pasiuntė, kaip anglai sako,

“kumelės lizdo” ieškoti. Vadinasi, 

pasiuntė į tokią vietą, kur niekas 

jokio pokylio nė nemanė turėti.

Taipgi, ir aš uliavojau; per barz

dą varvėjo, bet į bumą nepateko,..

—Suviltas.

Tie atidėliojimai
Amerikos Lietuvių Kongre

so chicagiškis skyrius ruošia 
svarbų parengimą. Tamstos 
draugija, kuopa arba kliubas 
yra prisidėję prie ' Kongreso. 
Jus skaitotės Kongreso nariu. 
Ar apsirūpinote jau nusipirk
ti įžangos bilietą? Turbut, ne. 
Kada ateis paskutinė diena, 
tai' yra gegužės 2 d. ir kada 
jūsų draugai keliaus į Amal- 
gameitų Centro puošnųjį na
mą, kuris visas yra nusam
dytas Kongreso puotai, ir jus 
norėsite ten būti. Šimtai žmo
nių ateis be bilietų. Jie ban
dys nusipirkti juos priė durų. 
Ar galima bus visus įsileisti? 
Kada valgių bus pagaminta ir 
gėrimų nupirkta tik tiek, kiek 
užtektų privaišinti iš anksto 
nusipirkusius bilietus, kas da
ryti su tais žmonėmis, kurie 
atbėgs bilietus pirkti paskuti
nę dieną? Tai bus klapsimas, 
kiek jų galima bus z įsileisti. 
Neiškentėsite neatėję 
nenupirkti bilietą dabgr? Li
ko tik pora savaičių iki puo- 

itos. Bilietus galite gauti “Nau
jienose”, “Vilnyj” ir.p^s dau- 
: gelį veikėjų. Galite pašaukti 
I telefonu sekretorę E. Miku- 
| žiutę, Bruriswick 4887^ Tik 
jau neatidėliokite!

—Profesionalas.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT
Sąlygos Į SAVAITĘ * I

DR.O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

6350 S* C1?rk St’ Madiaon St.4610 Broadway 6320 Cottage Grove
2122 !;v!c0,nAv’. 4m Maįison st.

MUwftukee A v. 6204 S. Halsted St. 
4002 Irving Vark 3234 Madison St. 
EVĖS. II EE 9 — CI.OSED 8UNDAY
-....... . ■ ■ - — ■ ■ - ................ ’i L. _____
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Tik

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai., 

Irgi parduodam Wholešale. 
Baltic Import Co.

805 W. I9th Street^
Tel. Haymarket 3555
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Valstijos • legislatura vakar 
nubalsavo paskirti du milio- 
nus dolerių Chicagos knygy
nui — naujų knygų supirki
mui ir kitiems reikalams.

barsinkites “N-nose’
MASTER WIND0W SHADE CO.

S. J, Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

■ Stok Į Eilę Tų Tūkstančių, Kurie ■
■ Nešioja Winner’s Įžymiuosius ■

“PALIUDYTUS" AKINIUS
Kiekviena Pora Besąlyginiai Garantuota

Pasitark su 
mu^Ų 

Valstijos 
Registruotu

Regėjimo 
Specialistu 
Profesionalia 
Patarimas

DYKAI!

Puikus Lengvaus Svorio Stiklai
Viskas su Puikiausiais Toric Lensais ir 

Moksliška Akių Ekzaminacija.
Raštiškas paliudymas užtikrinama, kad sudaužyti 
lensai bus naujais atstatyti... jūsų su Winner’s 
akinių pirkiniu tiktai! Irtai absoliučiai DYKAI!

_______________ -  - -■■■■■- ...................... - ---

Amerikos puikiausi Lensai padaryti musų La
boratorijose už vis geriausiai kaip galima 

patyrusių amatninkų.

Prieinamos 
Kreditų 
Sąlygos 

ATDARA: 
Antradieniais 

Ketvirtad.
Šeštadieniais 
iki 9 v. p. p.

■ Dr. Albert Earl Winner, O. D., D. O. S. vedimas.

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Street, n e a r Kedzie Avė. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■via
■■m

■BPASAKGA’MH
■ . r

Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlafikykit didžiausią 
Alos rųfiies krautuvę Chicagoj, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU REGULIA^ES KAINOS

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

__________ i ■ ■„ , 

| Už DYKĄ PRISTATYMAS |
Sherwin
$2.25 vertčs. Musų 
kaina ----- -------------
1.000 . ~ '
Paint, Galionas -----------
$2.79 vertčs visur žinoma Flat_ ir 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1937 Wall Paper viso 20 % pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

VVilliams trim Varnleh
_ 95c

galionų Trim $1.25
Paint. Musų $1.50

$1.20vertčs Fiat
Palnt -------

Paint Exchange
2000 Wilwaukee Avė.
6836 S. Halsted St.
22447 Elston Avė.

z Skyrius: Kenosha, Wis.
< Visi Telefonai ARMITAGE 1440

O

Federalinio apeliacijos teis
mo naujas teišČjas J. Earl 
Mayor vakar pradėjo eiti pa
reigas. t ;

sonotone
Tęsias nuo pietų 'iki vidurnakčio 

' 25c iki 2~VF p. p.
Antrą savditfc 'Pilnas 

Nepraleiskit šios -Puikios Sovietų 
Pažibos 

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

su Tamarina ir Zuskinu.

Lietu viskas Krupnikas-80Proof
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&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

i t

tt?1, j.11 '

■

t.

IMI

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimą 
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 
pristatom geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

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

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8080.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELb AVĖ.

• restaurantaT
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

________ Tel. Victory 9670 _

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

. Salutaras Bitepio. Pašaukite telefo-
nu CANAL 1133. ' '

639 West 18th Street1 CHICAGO, ILL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teiki'a patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

"CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Ed. J. Rausch Geo. Stedth
6114 SO. HALSTED STREET 

Chicatro. III.

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų puse prieš S*ars 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, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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PAKVIETĖ PENKIS ŽYMUS CffltAGIE-1
ČIUS Į TOMU TANDY )1A

Tardymą veda legislaturos senato 
komisija

Illinois < legislaturos nuomų 
kėlimo įnvestigaoijos“ komisiją 
pakvietė penkis žymius chięa-: 
giečius į liudininkus. Jie 57a 
George A. Fairweather, Chica
gos universiteto gąspądorius,’ 
John Fitzpatrick, Chi- 

(cagos Darbo Federacijos vir-^ 
šįninkas; Leo Lyons, pašal
pos administratorius, Frazier 
T. Lane, Urban League virši
ninkas ir Roy C. Woods, Chi
cagos JReal-Estate Board na
rys.

Komisija bandys patirti ko
dėl nuomininkams keliamos 
puomos, tkas už tą agituoja, ar 
•kėlimas yra pamatuotas ir butų nęranda

kaip tas atsilieps į (darbinin
kų ir beturčių gyvenimą.

Illinois legislatura labai su- 
ąirupinusi X3hichgai gręsiančiu 
butų trukumu. Jau dabar la
bai didelis vargas gauti butą5 
už prieinamą »kainą. *

Po Marąuette Parką ir ki-> 
tas kolonijas paskutinėmis 
dienomis važinėjo ir tebeva-^ 
žinėja kai kurie suintere-i 
suoti real-estatininkai, raginda-> 
mi savininkus kelti nuomas., 
Nuomininkai, kurie mažiau 
uždirba, ątsirądo labai keblio
je padėtyje. Pakęltų puomų 
^ęišgaii mokėti, o pigesni^

NAUJIENOSj0Mcag6,in.

Žymesniems Vietoms
Aplankyti

WPA .paskelbė naują Chica
gos žymesnėms vietoms ap
lankyti ekskursijos .programą, 
būtent: ‘

Sekmadienį, balandžio ^8, 
d. Chicagos Universitetas. Ęk-;

Marąuette Parke 
Kerta Gražius Mede^

Darbą atlieką bedarbiai; me
džiais šaligatviai apversti

jspkie proletarai, medžių guli 
pilni šaligatviai. Nesuprantama 
kas čia per liga yžejo, kad kięs* 
ti šaligatvių kpapuošąlą ir Uo
gaus sveikatai reikalingą daik-Į 
tą. .0 juk ši apylinkė dar tik 
vos 15 ar 20 metų kaip susi-, 
kure. ;

d. Chicagos Universitetas. Ęk-’ 
skur^ija į tą Gotikos puošny
bę, RoCke^ėller koplyčią i^ 
kitos įžymybes.

Susirinkti 3 vai. p. 
universiteto koplyčios, 
ir Woodlawn.

Antradienį, balandžio 
d. Montefiore School. 
pamatyti -Chicagos vi 
žymiausių mokyklų čir visą i 

‘kitą modernišką jos įrengimą..
Susipirikti'9:30 vdl. ryto prie 

mokyklos, 655 W. 14tos gdt-. 
vės.

Trečiadienį, balandžio 21 d.\ 
Cąip dirbamas arpas. Ekskųr 

šija į arpų dirbtuvę. Pamaty
site grą^ų ir retą medį, kaip 
iš medžio pasidaro toji niuži-^ 
kos meliodija.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prje^ 
2509 Čermak Road.

Susiriąkti 2:30 v. po pięt.; 
rotiišėš iš La Šalie gatvės pu-

Penktadienį, balandžio 2^ d. 
•‘57-tos gatvės Meno Koloni
ja”. Pamatykite seno ir jauno 
soutb sidės meno darbus, ap
lankys ir žymiųjų meno artis‘- 
tų studiją.

Susirinkti 8 vai. po pietų 
iHyde Park ’Neighborhood 
,Glub, 1^64 E. ;6. 56th gatvės. '

^šttjdįe^į, jbąlaridži^ 24 
ĄnkstjJją paukščiu migracija.; 
Aplankymas Jąękson Parko.

Susirinkti 2:30 prie 63-čios 
-. gatvės. jp. prie ° ■

5El<ąkursij;os ųvykš nežiūrint 
k,oks jOras butų. Del sniujk-* 
esnią informacijų Jpašaukiltej 
Cąlumėt .680? Šp^

59-tęs
Į 

20’ 
Proga“ 

eną -iš*

Ji
f

5

i:

Mestos Žada Jeįtį į;
Autobusų Biznį į

Gąj vento jai i^ikalanja
nio sasisieikimo Foster ir ■ 

Kinj^ąll gątvSse

Sėdėjimo streikas medžių
MARQUETTE PARK. — Pir
madienį apsilankius biznio rei- 
Jcalaiš Marąuette Parko apylin
kėj teko pastebėti keistas regi
nys. Prie 59-tos ir Maplewood 
gatvių pamačiau kertant iš šak-; 
nų gražiu^ jaunus medelius. Jje 
gali būti tik apie 15 ar 20 me
tų amžiaus. Juk tai papuošalas 
šaligatvių ir ųžuksmis vasaros 
karščiams užėjus.

Toks medelių naikinimas ei- papuošalui gedėjimo streiką. Šis 
na ne ties vieno kurio nors.pi
liečio namais, bet daugelyje vie» 

„tų, — iki Talman gatvės visur 
tas pats vaizdas. Kerta' juos vi-

Klausiu priežasties užėjęs 
pąs pp. J. Laucius, kurie gyve
na 5804 So. Talman Avė. Gau- 

(Ru atsakymų, 'kad kieno tai su
galvota atsikratyti nuo Berei
kalingo darbo. Rudeniąis lapai 
esą teršią gatves ir reikią pa-; 
škui jas valyti.

S 

■L 

Atrodo, kad ši apylinkė iš-- 
tikrųjų yra paskelbusi medžių

Ketvirtadienį, balandžio 22 
d. Impresionizmas. lPrpga pa
studijuoti didžius Monet jr1 
•Renoir 'darbus.

Susirinkti 2:30 p. p. priėji 
Meno Instituto. i i

Ketvirtadienį, balandžio 22> 
d. Aplankymas žymaus cent
ro ir pamatysite specialę pri-;
taikytą .darŲjįĮiipkų .i;eikąląvi-j 
mams programą. IVĮėlešikonųį

DUODAM
PA SKOLAS

sėdėjimo streikas gąli būti iir 
laimėtas, je,i visi gyventojai 
tam pritartų. Bet taip nėra. 
Beveik, galima sakyti, pusė ki
taip mano ir dapų grėbti ne
tingi. Jie žada gatvėj palaikyti1 

eliai — namus 
b i U;

švariomis, o medi 
puošti/* * * - ■*

Itąlijonų, įenkų ir 
daiąos. Aplankymas 
brangenybių koplyčios

Susirinkti 8 vai. rj 
Chicago Commons, 
Grand ąyenųe.

Pejiktadįenį, balandžio 23 d. 
“The Gify Hąll in Review”? 
Nepaprasta proga pamatytį 
visuomenes tarnautojus veik
loje. Aplankys visus Rolušes

J'. iftž / j

ų .tautų 
žymios,.

•to prie, 
955 W.'

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Bedarbiai .atlieka darbą
Kirtimo darbą atlieka WPA 

darbininkai reikalaujant savi
ninkams. DaTbą atlieka veltui/ 
Medžius gali atsiimti namų sa
vininkas. žmonės moka mokes
čius, ’ kad užlaikyti bedarbius? 
Nejąugi nėra naudingesnių Chi-r 
(Cagoje darbų, kuriuos ga’Įėtiį

■?*:. ■ • ?-------r-?11 < ■ —, fį *

pądaryti będąrbiai? Rodos; yra; 
;dąr gana purvinų gatvių ir ki
tokio nešvar.umo, tuščių Jotų 
? '.......................... :
čįu apsąugojus žmoniiį <sveika-

Išniokam

DIV1DENTAIS Už 2 
PADĖTUS PINIGUS. z 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki -$5,00(X00: 
per Federal Savings and 
Loan • Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF' 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

PeojiĮes Liąuor Store;
2646 West 63rd Street 

Tėl. Republįc 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšįes gėrimą.
Kas ateis su Šiuo '.apgarsinimu, 
nusipirks whdUstUe kainomis.

MATERIOLAS NAM.Ų 
3TATYBĄI

Didelis pasirinkimąs stątyrpui 
namų, taisymui porČių, stogams 
popiera, tynos, silętąi, ląngąi, dą-, 
rys ir kiti reikmenys.
........ * J^UILDE^’S SURBLY 
iParupinąme lĮėtųVlųf; ^ątĄinįąkus

<Sąvinihvkė >
3562 So. dpąlsted Stręet

Tel. Yards 2576 * 1
Atdara vakarais ir nedėliotais

’________ y *.* * ‘ , • * *. ’ f A..-** r L *

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų ^Choras Įrengia draugišką vakarėlį 

landžio 24 d. Neffo svetainėje, 2485 S. J^eavitt St.

SUSIRINKIMAI
• -

Bridgepprto Dr-stės Palaimintos -Lietuvos susirinkimas 
balandžio 14 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Visi nariai-ės būtinai turi laiku atsilankyti, nes yra labai 
svarbus reikalas, liečiantis draugijos gyvavimą. —Valdyba

Humb.oldt Park Lietuvių Politikos Kliubo* susirinkimas įvyks 
balandžio -15 d. 8 vai. vakaro Almira Simons svet-, 16401 
N. Hancock st. —Valdyba. . j

-4Iš mano krautuvės šuo pa
grobė didelį gabalų mėsos. Ką 
turįu daryti?

Suraskite šunies savininką 
ir pasiųskite j am sąskaitą, kad 
užmokėtų už šuns pagrobtą mė- 
są, — patarė advokatas.

/ Kitą rytą advokatas gavo są
skaitą 5 šilingų sumai, nes jis 
šuns savininkas ir buvo. Bet 
advokatas pasiuntė mėsininkui 
savo sąskaitą: “Teisės patari- 
mas 6 Šilingai 8 pensai. Pagro
btas mėsos gabalas — 5 šilin
gai. Lieka iš tamstos gauti 1 
šilingas ir 8 pensai.” :

■'.4
Kalbėdamas už miešto tary-'• 

‘bą ir majorą Kelly, aldermo-^ 
nas James ;B. Bowler pareįš- 5 
kė, kad galimas daiktas, jog 
miestas įeis į autobusų bizni.]'

Miestas yra pasiryžęs palei
sti apyvarton busus Foster ir 
KimbUll gatvėse. y

Tų ąpielinkią gyventoj ai : 
kandalino ir rašė prašymus 
per ilgą laiką prašydami gap 
viUkarių linijos pagerinti su- ■ 
sisiekiiną. Bet ikišiol niekas > 
nebuvo padaryta. Nematyda- 1 
mas ’kitos išeities, miestas pa- { 
siryžęs pats gyventojų reika
lavimų patenkinti.

^Galutiną atsakymų Jubs už 
40 dienų.

ADOMAS RIMŠELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 11 dieną, 19Š7 m., sulau
kęs 49 metų amžiaus, gimęs 
yilpiaus redyboje, Cikėnų pa- - 
rąpijdj, Stapurkiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus 
Paliko didėliame nubudime 

2 dukteris Johahhą ir Bronisę, 
brolį Liudviką, o Lietuvoj tė- 

?,Vą' Gabrijoną ir motiną Mari
joną, 2 brolius Juozapą ir My

kolą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1646 West 

’46th St., L J. Zolp koplyčioj.
Laidotuvės įvyks balandžio 

15 d., 8 vai. ryto iš koplyčios 
į Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už'velionio sielą, o 
iš ten bus ųulydętas į šv. Ka
zimiero kapines.

{Visi A. A. Adomo Rimšelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ėsat nuoširdžiai kviečiami da- 
'lyvaųti laidotuvėse ir suteikti 
jain paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, .Broliai ir Giltinės.

Patąrnauja ląid. dir. I. j. 
Zolp, Tek Boiilėvard 5203.

jiięKAi
Sąskaitas rašyti moką visi

Anglų laikraščiai rašo apie; 
vieną gana -lįpksmą atsitikimą 
viename angl^ įpiestelyj e. Mįes- 
itelio kavinėj e įmėsininkas susi-1 
'tiko advokatą ir klausia jo:

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

ONA
SLUŽ-INSKIENE

valvti nuo -niktžoliu TWe.r .SSlOPReyftlyU nuo .piKtMlių, kad tuo pa- | .M-ifaiUMnii—y Mtuv««w—

'Kam naikinti maudingą dąik- ■ 
i. tą? —Senas (Petras. Į-

Gėlės Myliątiemsr-y 
įanUieiaių^įjaidotūv^iriš-- 
74 ", TapuoBimams.

4180 Archer Avenue
;Phone LAFAYETTE - BKOO,..;

Pęrsiskyrė ąu šiuo pasauliu 
1'4 dieną balandžio mėn., 1935 
metais, 1 gimus Tauragės aps
krity, Šilalės parap., Gūbrių 
kaime, dabar ilsisi Lietuvių 
Tautiškose 'kapinėse.

LHVCIKIS■■ V W JLI11 $|j Visas Pasaulio
■.......... . 1 Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

CLASSIF1EDADS

• COAL

TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTė

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

BRIDGEPORT ROOFING CU 
3216 3o. Halsted Street

ANGLYS! ANGLYS!
1RIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS
BIG LUMP ...A.............. $6.00
MINE RUN STAMBIOS 

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

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Euraltųre & Eixtures
R*’ landai-Itaiuri

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON, 

IR ;

ClflSSIFIEDADS

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .........—.. $15—$2V—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxė ----- ------------- .....— $175
Atdara. vak. iki 9—Nedėlioį iki 5 y. y.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

barnis for Sale
Ūkiai Pardavimai

Situation VVanted
Darbo Ieško

MOTERIS IEŠKO NAMŲ DAR- 
BjO. Patyrusi. YarJs 1790.

nelp vv aiaea— Aiaie
Vii   - - -  * - • - -

REIKALINGAS GERAS KAR- 
PEN’lEKia prie namų statymo.

Šaukite Dorcnester 2982.

REIKALINGAS GERAS KRIAU
ČIŲ S, kuris galėtų siūti “coat’s”.

.4146 Archer Avenue. -

REIKALINGI patyrę vyrai scrap 
iron kieme. SOUTH ttluE PAPER 
STuCK CO.. 5o33 j>o. Tnroop bt.

ixeip ♦ v ai ava—b emale
OazUDUiiąių reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
MOTERYS skudurams sortuoti 
džionko šapo j. Pastovus darbas, ge
ra alga. 1801 No. Leavitt Street.

VIEŠBUČIO TARNA U TOJO S; 
$50.00; fabrikų darbininkės $12.00; 
prie stako merginos $12.00; Soutn Side 
Consolidated, 1105 East 63rd St.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
MOTERIS abelnam namų darbui. 

Tel. Prospect 2268.
■------------------------------------------ ---------- ;---------------------- ;-------------į------- --- —-----------

MERGINA ABELNAM ^JAMŲ 
i DAKBUi; maža užaugusių šeimyna; 
geras namas; Sid’ėflldh,'9T8- Margaite 
Terrace, Edgewater 5630.

FARMA PARDAVIMUI.
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 išimtai 
yardų valstijos pradinė mokykla— 
aštųonios mylios nuo Rhinėlatider 
prie pašto vieškelio; viskas $3,000; 
už cash mažiau. 'Pašaukite Este- 
brook 2786. ’’ ’

ESU NAŠLĖ 41 ląetų, savininkė 
100 akerių geros farmos be skoių. 
Norėčiau surasti apsivedimui vyrą, 
kurs sutiktų dirbti farmą ir būti ma
no draugu, tarp 40—45 metų am
žiaus, našlį be vaikų ar pavienį, nuo 
5 pėdų 10 colių iki 6 pėdų aukštumo, 
sveiką ir negirtuoklį, turintį šiek 
tiek ir savu pinigų. Rašykite adresu 
1739 So. Halsted St., Box 601.

dfeor Kent
GRAŽUS 5 KAMBARIŲ FLATAS 

RENDAI — $12.00; reikia turėti re
komendacijas. 945 W. 18th St.

Keal Estate Jb or Sale
PARSIDUODA “DUFLETIS” pen

kių kambarių mūrinis namas, ant 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su 
dviėjų autų garažu. Kreipkitės po 
penKijų vakare ant pirmo aukšto.

r■ w it? G 2 - •;——
PARDAVIMUI 4 flatų Trobėsis— 

pigiai. 6837/ So. Maplewood Avė.
MERGINA; ŠVARI; NAMŲ DAR

BUI; geras namas, nėra skalbimo;f*' 
savas kambarys; $8; Hollycourt 
4381.

MERGINA; NAMŲ DARBUI;) 
nėra skalbimo; nėra virimo; savas 
kambarys; mažą šeimyna, 2818 War- 
ren Blvd., Kedzie 4456.

MŪRINIS, ŠEŠIŲ FLATŲ, šty- 
mas, Englevvood apielinkėj, tinka
mas fornišiavimui. Kaina $14,000. 
Ne mainais. Telefonas H. Węnt- 
worth 6402.

... flAUlID
Turėkite Geresnį Valgį ...

Sutaupykite Laiką, Vitaminus, Skonį

NAUJU 1937 METU
•t' >

. tPąliko didėliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukterį Sofiją, 
du sunu Albiną ir Juozapą, 2 

’dedęs Joną ir Aptaną Sudžius 
•ir gimįnęs, o Lietuvoje moti
ną, 2 seseris ir gimines.

Mes Tave, Musų brangioji, 
niekuomet neužmiršime. Tu 

įpas Jhus .jau nebesugrįši, bet 
• męs anksčiaųs ar vėliaus pas 

' Tave ateisimė. Lauk mus atei
nant!

' ’ "f?k* ’ . s " '

■Nuliūdę liekame,
Vyras Juozapas, Duktė, 

'Sunųš, Motina ‘ ir Giminės.

MERGINA ARBA MOTERIS; na
mų darbui; vienas vaikas; pasilikti;, 
savas kambarys; $7.00; Butterfield 
.3860.

ĮMOKĖK $300.00
NUPIRKSI 5 ir 3 kambarių na

mą. 3 lotai, galima ąuginti vištas. 
‘Randasi Chicago Lawn, į vakarus 
nuo Kedzie Avenue. Kaina $1,950.00

Turime visokių kitų bargenų.
C. P. SUkOMSKIS and CO. ’ 

6551 SO. KEDZIE AVĖ. 
Tel. GROVEHILL 0306.

£AZimU PEČIUM
» ;■■•.«.■•., • , ■ - r

■ '■ ■ ■■

•$?

■' ft!.

Eąąiąįiykit Modernį 
Automatinį

Į ’
Pmsidžiąugkit

■ AUtolMlATINJĄI

Nebespėkite!
Užbaįgkit Ekstrą
' >yir4«iyęs

DDJįMLĖ NUOLAIDA Už JŪSŲ W PEČIŲ 
• 'ŲENGVŲ MĖNESINIŲ MOlKEįčjŲ ĮPLANAS

* Apšisaugę^it nuo virimo 
Klaidų nauju 1937 metų 
Ąutom^Uni11 iGa^ięh1 Pe
čiuiti. Ąutomą,tUHai prie- 
Jai^ai Jeibtią rjųnis tokių 
lejiiperaUm^, nori~ 
įte. Sjtąrąs ;ą01os Ir vilnų 
izdliuotojas palaiko karš
tį peČitfy — neleidžia į 
virjuyę.

Yra taipgi naujo greitu- 
Ino broileriai, kurie su-

iųąlą inesąs ‘‘dvigubu gi»ei- 
ni,u”, Jr autoinatinis top 
lighting suteikia tjek kar
ščio tuojau, kiek tik .rei
kia.

Pamatykite 4937 metų ■ 
Automatinius Gazinius 
Pečius arčiausiuos jums 
Peoples Gas Shoįvrlai

miuose šiandie!

MODEftl* COOKE»Y .': CONSTANT HOT WATER .. SlteNT REFllIGElUTlON . ■ GAS HEATING

įt THE PEOPLES G? S LIGHT ANT
I? HHGNEWABASH6

COMPAN Y ;

3

? i

ANTANAS GILLIS ■
-Persiskyrė su šiuo pasauliu 5 

bąl. 12 0įeną, 5:16 vai. ryto, 4 
1037 m., sulaukęs pfiišėš amž., ! 
gimęs Krą-kių miestely, Ke- j 
'dainių apškr.

Amerikoj išgyveno 38 metus •
Paliko dideliame nubudime j 

moterį Elžbietą, po tėvais i 
AUkdiutę, 3 surius: Pranciškų, 
^ėlicŲoną ir Joną, 2 marčias: 
Rozaliją ir Stanislavą, .2 duk
teris: Eleną, ir Kristiną, 2 
žentus Virgll Minik ir Lotus 
Rysdon, 4 anūkas ir gimines, 
6 Lietuvoje 2 seseris, 2 brolius 
(r giriiiąes. Buvo narys Keis
tučio Pas. KHubo ir Simano 
Daukanto Draugijos.

Kųnas pašarvotas Ridiko J 
koplyčioje, 3354 So. Halsted į 
Št; Laidotuvės įvyks ketvirta- ; 
dienj, balandžio 15 d., 9 vai. , 
j^yto iš koplyčios į šv. Jurgio į 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ; 
velionio sielą, o iš ten bus nu- ■- 
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Viši A. A. Antano Gillio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisvęikininią. A

Nubudę liekame,
Moteris, Simus, Marčios, .Dūk- I 

terys. Anūkai ir Giminės. '■ 
Patarnauja laid. dir. Paul Ri- I 
dikas, .Tel. Boulevard 4089. ;■

MERGINA; 20—30; PATYRUS; 
ubelnas namų darbas; virimas; 2 
suaugę; rėkomendącijos; savas kam
barys; vonia; $8.00; WellingtQn 8915,

ftelp VVąnted—-Male-Feinak
'IT&ibininku .Reikia  ,.

LIGONINĖS SKALBĖJA $45.00, 
kambarys, valgis; Ligoninės tarnau
toja $30.00, kambarys, valgis; Ligo
ninės dietos virtuvei merginos 
$45.00, valgis; Ligoninės daržovėms 
mergina $45.00'; valgis; Ligoninės 
valgomajam kambariui mergina 
$30.00; kambarys, valgis; Restora
no veiterkos $10.00, savaitei, valgis; 
Pąntry .(yi.rąlinęs) Įnąrginos $12.00 
savaitei, valgis; Restorano įindams 
plauti (dishwashers), $11.00; savai
tei.

ALL TRADES EMPŲOYMeNT 
BUREAU,

1,6 AVest JaeKson Blvd. 
2-ri<l floor.

sPĄRSlŲŲOD^ tavęrn geroj apie- 
liiikėj. Biznis išdirbtas gerai. Prie- 
žaštis Vienai moteriai perdaug dar- 
bb. 5949 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
Delicatessen. -Biznis kampinis. Per 
daug metų išdirbtas. Atidarėme di
desnį biznį. 3465 Lituaniea 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.

Miscellaneous
________ __ Į vairu s ____

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kyųų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

TIKRI BARGENAI
PARUIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. MICfKEVlCE and UO. 
6816 So. Wėstern Avenue.

Ųerąlock ,0Ę00.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Ir.suraącG 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fftrmas; inŠiu- 
riname narhus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turimę daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui. už 
sęefUs 'bargenųs; greitas :tr teisingas 
patarnavimas. Reikalui ,priėjus krei
pkitės ’ ’ K ~ '

4631 SO. ASL^AND AVĖ.
ęfišas 2-Yds lubos su J Grish

RENDOS KILA
Dabar geras laikąs 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmones 
PERKĄ IR MAINO 
UJAMUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL S$eO
■. /

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už‘ pakartoji
mus duodame gįenl" nuo
laida.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse
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Prieš 30 MetųKt
VakarasMikui Petrauskui atvykus į Chicagą

ir šiandien tebegyvuoja ir

bėjas Mikas Petrauskas jau mi
rė. Chicagiečiai lietuviai kaip 
vienas rengia gegužės mėnesy 
“Liūdesio vakarą”. Nepaprastą 
vakarą, “Liūdesio vakarą” Mi
kui Petrauskui! Taip, mirė Mi-

is Sese-
Drau-

‘f

Pageidauja kad seserį lankytus
su broliais

CICERO. ba-

Žiūrės ar Apsimoka Auditorijai Pritaikin
ti “77 b” Bankroto įstatymą

Bonholderių komitetas, komisi- “77 B” bankroto įstatymu, 
ją ir advokatai svarstys klau f Prieš trumpą laiką bonholderių 
simą.

Trečiadienią, balan. 14, 1937 ----------—4------ J.----------------- ;---
vaizdas. Jame atvaizduojama į skaudžią Širdį, raiškiame kuo- 
kaip neturtingas piemenėlis gfliausSą užuojautą: i

Prieš trisdešimts metų, tuo- te 
jaus po revoliucijos, Lietuvoje ji nesensta. Bet jos tėvas-glo- 
užvieŠpatavo reakcija. Baisi re
akcija. Daugelis geriausių vai
kų Lietuvos paaukavo savo gy
vybes. Kiti tapo išgrūsti Sibi
ran. Laimingesni pabėgo užru- 
bežin; ; nemažai jaunuolių pa
siekė laimingai Ameriką, čia kas Petrauskas, bet jo darbai 
jie atvykę, amerikiečių lietuvių įamžinti ir nemirtini 
buyo priimti širdingai. Bet jau
nuoliai persigėrę . revoliucijos 
dvasia ir čia pajutę pilną lais
vi žodžio ir spaudos, stvėrėsi 
reformuoti amerikiečius lietu
vius, kurie buvo bepradėję rim
tą švietimo-kulturos darbą dirb
ti. Atvykusioms jaunuoliams iš
rodė, kad šis rimtas švietimo- 
kulturos darbas perdaug persi
sunkęs buržuazišku raugu ir 
nepakenčiamas, todėl būtinai
reikia reformuoti ir pertvarky- siųsti savo raštus į “Naujienų” 

ofisą • komisijai rengimo “Liū
desio vakaro”.

Dr. A. L. Graičunas, 
Narys rengimo “Liudčs’o va

karo.

ypač 
mums Chicagos lietuviams at
mintini.

Komisija parengimui “Liudė-

Juozas Kuzmickas (Uktveįsimylėjęs į gražią kaimo 
mergaitę, stengiasi užkariauti 
jos širdį. Kas, betgi, jam ne
siseka. Tačiau dalykams vis 
daugiau pinanties, jie atneša 
abiem nelauktus rezultatus. 
Muzika graži ir labai artima 
lietuvių liaudies motyvams.

Veikalas susideda iš dviejų 
aktų. Svarbiausias roles dai
nuoja sekami dainininkai: pie
menėlio Nemorino — Vikto
ras Benderis, kuris padarys 
lietuviams debiutą; gražuolė 

Anelė SalaueiČik- 
karininkas 
Buk Stela; 

Pra-

Valerija Kuztfiickienė, 
Juozas P. Kuzmickas, Jr. 
Leonardas R. Kuzmickas,
Edvardas L. Kuzmickas, 
Valerija Kuzmickaitė.

komitetas pasisamdęs tam tiks
lui advokatą ir sumokėjęs jam 
$300 užvesti bylą federaliam 
teisme,

“77 B” 
i ’ ’ f -V ■- ‘ *

Kad persiorganizuoti pagal 
minėtą įstatymą, bonholderiai 
privalo parūpinti tam tikrą pla
ną, kuriame teismui parodys 
kaip sayo reikalus su tvarkys ir 
kaip ir kiek mano atlyginti 
kreditoriams. ^Susirinkime pa
aiškėjo, kad tokio plano nėra.

Susirinkime taipgi paaiškėjo, 
kad bonholderiai negali pereiti 
per “77b” bankrotą, nes Chica- 
go Lithuanian Auditorium Cor
poration yra likviduota (kad 
persiorganizuoti, korporacija 
privalo gyvuoti); be to, kad vi
si taksai privalo būti sumokėti, 
o bonholderių komitetas taksų 
nėra sumokėjęs (su bausmė
mis) už $12,000. (Komitetas 
numoka taksas po $200 j mė-

Ieškodami praktiško kelio 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
reikalų sutvarkymui* bonholde- 
riai užvakar nutarė patyrinėti

-1, r*

šeštadienį, 
landžio 10 d., Demokratų sve- 

s Seserų' 
vakaras, ar apsimoka’^ p erei tiper bankro

tai' geriau pasakius, yakaras su tą pagal n7B” baloto jsta- 
vakariene. Mat, seseris sumanė. tymą.

tainėje įvyko Lietuve 
Tautiškos Draugijos

tuo budu pagerbti savo sesu
tes. Tam tikslui bonholderiai nu

tarė įgalioti bopholderių komi-
Svečių susirinko labai daug ,tetą, specialę ketinių asmenų

Atsidarė Laivų Susisie
kimas Ežerais

Krantų apsaugos valdyba pa
skelbė, kad laivai jau gali plau
kioti Michigan ežeru ir Macki- 
nac sąsmauga į Superior ir Hu- 
ron ežerus. Laivų susisiekimas 
jau prasidėjo.

Adina
Steponavičienė;
Delcore — Jonas 
šundaktaris Dulcamara 
nas Jakavičiiis ir kaimo mer
gaitė Giannella — Onuks Ske
neri ut ė.

“Pirmyn” choras nuošird
žiai kviečia Chicagos lietu
vius atsilankyti parengimam 
Rengėjai užtikrina, kad “Mei
lės ^Eleksyras” visiems patiks.

—Re p.

ir visi linksmus laukė progra- 
Apie vienuoliktą valandą 

Kita komisija' rengimo komisija, S. Skridulie- 
nė ir Motuzienė, paprašė sve
čių užimti vietas prįe gražiai 
gyvomis gėlėmis išpuoštų stalų. 
Tuoj pradėjo nešti ir gardžiai 
kvepiančius, dvasią imančius 
valgius. Gi vakaro vedėja per
statė kalbėti p-ią F? Skupienę. 
O po jos kalbėjusi raštininkė 
M. Kavaliauskienė nuoširdžiai 
padėkojo svečiams ir kartu pa- 
ruguojo seserims, kurios į va
karą neatėjo. -
Vyrai rinkimais buvo užimti
Trečias kalbėjo p. P. Bulau- 

ska’s, senas Ciceros gyventojas 
ir geras draugijos rėmėjas. Jis 
pasakė, kad viskas atrodo gra
žiai ir gerai padaryta, tik ne
gerai kad sesers atėjo be bro
lių, t. y. paliko vyrus namuose. 
Girdi, jei jis butų valdyboje, 
tai pasistengtų tokioms ir pa^ 
baudos uždėti. Tas pačias min
tis kartojo ir kitas kalbėtojas 
iš Chicagos, kurio pavardės ne
prisimenu.

Jiems atsakė gabi visuome
nės veikėja p-ia Skridulienė. Ji 
pasakė, kad šiandien eina rin
kimai ir vyrai visi užimti ir 
stengiasi išrinkti lietuvį advo
katą Norbert Tumavįck į Mo
kyklų Tarybą.

.Jos kalbą palydėjo gandus 
“urah”.

Šokiai ir dainos
Visiems kalbėtojamį išsireiš- 

kus, prasidėjo kita programos 
dalis, būtent, muzikalė.
musų sesutės sugebėjo pasirod- 
dyti gabiomis virėjomis, taip 
jos pasirodė geromis daininin
kėmis. Jos padainavo daug gra
žių liaudies dainelių, bet ypa-

šio vakaro” chicagiečiams uo- mo. 
liai darbuojasi.
programo sutvarkyme irgi ne
miega. Vieta nutarta, bus Lie
tuvių Auditorium, diena gegu
žės 12.

Daitės meldžiu visų Ameri
kos lietuvių rašyti prisimini
mus apie Miką Petrauską ir

lOr <4 ■’ ■ • « '

Na, ir pasekmėj kilo tarp 
Amerikos lietuvių suirutė, gin
čai, piktžodžiavimai žodžiu ir 
raštu. Priėjo prie to, kad va
kar buvę geriausi draugai, šian-1 
dien susitikę ant gatvės vienas 
kito'nebepažino!

Rimti ir veiklus veikėjai kul
tūros dirvoje tarp plačiųjų ma
sių tap^ nustumti į šalį. Nors 
matė, -kad jaunuoliai zigzagais 
žygiuoja, it tieji laukiniai ku
meliukai, bet suvaldyti jų ne
buvo galima.

Kaip tik tuom laiku, kada 
pas amerikiečius viešpatavo su
irutė švietimo-kulturinimo dar
buose, atvyko Amerikon Mikas 
Petrauskas, šia proga “Chica
gos Lietuvių Ratelis” ir pasi
naudojo. Surengė Mikui Pet-

* rauskui koncertą. Nors Ch. Lie
tuvių / Ratelis tais laikais ne
skaitlingas nariais buvo, bet rim
tais ir pasiryžusiais ištvermin
gai' kultūros darbą dirbti! Mikė 
Petrauske matė jie išganingą 
prieplauką gelbėjimui Chicagos! 
lietuvių kultūros darbo laivo. 
Ir neapsiriko. Mikui Petraus
kui sutikus apsigyventi Chica- 
goj, prasidėjo rimtas, kilnus 
darbas ir neužilgo po pirmo 
koncerto atidarė muzikos mo
kyklą, kurion suplaukė nema
žas skaitlius moksleivių. To- 
liąus Dainos ir Dramos Draugi
ja tapo perorganizuota ir pa
krikštyta vardu “Birutė”.
M. Petrauskas — Birutės tėvas

Apie “Birutės” nuopelnus 
man netenka rašyti. Jei bent 
tik' tiek pasakysiu, kad “Biru- grąsino nusišausiąs.

Darys Jauno Lietu 
vio Charles Liečio 
Vidurių Analizą

Nori patirti nuo ko jaunuolis 
mirė

Cook apskričio koroneris įsa
kė savo chemikui Dr. V. Mul- 
lenbachui padaryti jauno lie
tuvio Charles Liečio vidurių 
analizą. Jaunuolis mirė apskri
čio ligoninėje keistose aplinky
bėse ir koroneris analizo keliu 
bandys sužinoti mirties prie
žastį.

Charles Lietis buvo 21 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 1619 
South Union avenue. 

* *• h. .

Prašo Policijos Pa 
gelbėti Suieškoti 

Jos Vyrą
žmona mano, kad gal jis 

nusižudė

18 APIELINKĖ.
Mitchell 
avenue kreipėsi j policiją pra 
šydama surasti jos vyrą Tarną, 
kuris pražuvo balandžio 9 d.

Moteriškė mano, kad gal jis 
nusižudė. Paskutinėmis dieno
mis buvo labai nusiminęs ir

Anua
nuo 2070 Canalpor'

Kaip

klau-
;i ra-

komisiją ą^yįhątųs 
simą ? sV<^^ |fe^irong 
portą bala'ifd^io! !;23 d. Komite- 
tas-komi^iją-a^vOkątąi planuo
ja atlaikyti ,s>isįHnkimą balan
džio 15 d.

Advokatai, pakviesti klausi-
mo svarštyi^aį^įjfįą’ K. P. Gu- 
gis ir J.<;J^cm^;$pecia:lę ko
misiją sudaro V(. B. Ambrose, 
J. P. Evai d, Kriščiūnas įr Shol- 
teman’as. . 1

Į bonholderių komitetą įeina 
J. Jakaitis, A. Booben, J. Rūta, 
Petras Killis, J. Kadzevičius ir 
B. šūkis. . /

Pirmadienio susirinkimas
Specialis susirinkimas, kuria

me Auditorijos likimas buvo 
svarstomas, įvyko Auditorijos 
rūmuose pirmadienio vakare. 
Delegatų dalyvavo apie 40. 
Dauguma atstovavo draugijas, 
kurios turi investavusios pini
gų Auditorijoje, bot kai kurie 
buvo privatiški Auditorijos kre
ditoriai.

Auditorijos reikalai stovi 
maž-daug šitaip: Superior teis
me yra užvesta foreclosure by
la, kurią veda adv. K. P. Gu- 
gis, atstovaudamas bonholde- 
rius per Chięago Title and 
Trust Company, kuri yra nuo
savybės globėją. Byla* buvo už
vesta 1932 j metais, kai to pa
reikalavo bonholderių komiteto 
nariai. Per ilgąoląiką byla gulė
jo, bot paskutipiu laiku Chica- 
go Title and Trust Company 
ėmė spirti adv.' Gugį bylą valy
ti toliau. Dabar byla randasi 
master-in-chancery rankose.

Apsisvarstę,* kad foreclosure 
nebus praktiškas būdas Audito
rijos e reikalus sutvarkyti, kai 
kurpe bonholderiai nutarė pa
bandyti pereiti-per bankrotą ir 

pasiremiant

Įplaukų Auditorija turi apie 
$8,000 į metus. Algos bonhol
derių komitetui ir tarnautojams 
nėra apmokamos.

Susirinkimo paskirta komisi- 
ja-komitetas ir advokatai ban
dys surasti kaip galima, ar ver
ta ir kas reikia daryti, kad per
siorganizuoti. —R.

Chi-gos Liet. Pirmyn 
Choras Stato Opera 
“Meiles Eleksyrai

Tą meno pažybą galėsime pa
matyti balandžio 25 

Goodman teatre
d.

Dar niekas iki šiol

Dinamitas Nunešė Ke 
turis Pirštus

Legislatura Nenori 
Miesto Menadže- 
riaus Chicagoje

AtmeČė projektą 72 balsais 
prieš 67

Illinois legislaturos atstovų 
butas vakar atmetė' miesto me- 
nadžerių įstatymo projektą. 
Prieš projektą balsavo 72 at
stovai, už 67.

Daugiausiai prieš projektą 
spyrėsi ir jį atmetė Chicagos 
demokratai legislaturoje, kurie, 
didžiumoje, priklauso prie Ke- 
lly-Nash mašinos.

Projektą pagamino 
pilietinės organizacijos 
c-agos ir kitų valstijos
Jei priimtas, įstatymas butų 
suteikęs galią miestams įgyven
dinti miesto menadžeriaus pla
ną, peticijos ar referendumo 
keliu.

penkios 
iš Chi- 
miestų.

Leo De Sario, 12 metų ber
niukas nuo 508 South Central 
avenue, neteko keturių pirštų. 
Radęs dinamito šipotelį jis 
pamanė, kad tai fajerverkas 
ir jį uždegė.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

GEGUŽĖS 23, 1937 M

tingos domės vertos yra “Ar aš' persiorganizuoti, 
tau, sese, nesakiau”, Atlekia ■ ----------
sakalas per žalią girelę” ir dar padainuoti ir dar kitos gražiai 
keletas.

Taigi, musų darbščios sesės į baksą.
moka ir sugeba' kas savo darbą I Linksmai laiką praleidę s've- 
padaryti. Vienos mol^a gražiai čiai išsiskirstė tik trečią valan- 
svečius priimti, kitos puikiai dą ryto. —Ir aš buvau.

dirbti už barų —- mesti pinigus

nega
lėjo pasakyti, kad opera “Mei
lės Eleksyras’’ nėra viena iš 
pačių gražiausių muzikalio 
meno kurinių. Jos meliodinga 
muzika gėrėjosi visi kam teko 
proga ją girdėti, šiuo sykiu 
ją stato savo meno pajėgos, 
tad verta ir pamatyti.

Tą visais atžvilgiais gražią 
opeiĮą balandžio, 25 d. stato 
Goodman teatre Chicagos Lie
tuvių Choras “PIRMYN”. 
Teatras randasi prie Monroe 
ir Michigan Avė. O tikietus 
galima gauti Naujienose. Jie, 
yra nuo 75c iki $1.50. Visos 
vietos rezervuotos.

Veikalas paimtas iš kaimo 
gyvenimo.

Patsai kūrinys, trumpai ta
riant, yra kaimo gyvenimo

Užuojautos Žodis
Draugams Juozui ir Antani

nai Bložiams, netekus 
I 

sūnaus Arthuro.

Sprogstančioji gėlė, beleis- 
dama savo žiedus pasaulio 
pagražinimui—žuvo, mirė. Tai 
yra Arthuras.

Neteko tėvai jauniausio sū
naus, kuris nereikalavo nei 
paguodos, nei užtarimo; kuris 
troško būti pažiba tėvams ir 
musų visuomenei.

Mes, užjausdami tėvų taip

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

Kova Tarp C. I.O. ir Mušeikų - Kalėjime Už Nepadorumą
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c. I. O. — Reid Ro- 
binson, prezidentas C. L O. 
unijos Galenoje, Kansas, 
kurią puolė “kompaničnos” 
unijos nariai.

Naujienų-Acme Photo

PRIEŠ C. I. O. — Buožėmis, pagaliais ir variizdžiagaliais apsiginklavę Tri-State 

miners’ Union (“kompaničnos” unijos) nariai, kurie maršavo į Galena, Kansas pul- 

ti C. I. O. unijos narius. Devyni mušeikų buvo sužeisti šūviais. N.-Acme Photo

APKALTINTO KLEBONO BAŽNYČIA — First 
Christian bažnyčia, Mishawakoje, Ind., kurios klebonas 
buvo uždarytas kalėjime už jaunų mergaičių užkabinė- 
jimą. ; , Naujienų-Acme Photo

■ ' . i : ■ ’ V . f /

• ' •• • A. . •' . .. ... rt - ■ AM.   .O.. • •*- •• • - . V- •- - M- •

' •, • . : ', . f 7- -: - -

LAIMĖJO —N. Y. sena
torius Robert F. Wagner, 
autorius Darbo Santykių 
Įstatymo, kurį užvakar Auk
ščiausias Teismas užtvirti
no.




