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Streikas Supurtė
Ontario Kabinetą

Du Ontario provincijos ministeriai buvo 
priversti rezignuoti, dėlei jų nepritarimo 

premjero nusistatymui
TORONTO, Ont., bal. 14. — kuroras Arthur • W. Roebuck. 

Ontario provincijos premieras Abu ministeriai savo rezigna- 
Mitchell Hepburn privertė re- cijos laiškuose apkaltino pre- 
zignuoti iš jo kabineto du mi-’mierą Hepburn, kad jis atsi- 
nisterius, nes jie nepritarė jo 
nusistatymui linkui General 
Motors of Canada darbininkų 
streiko ir jo pastangoms tą 
streiką sulaužyti.

Du rezignavę ministeriai yra 
David A. Croll, darbo, miestų 
reikalų ir visuomenės gerovės 
ministeris ir generalinis pro-

traukė nuo liberalizmo, nes jis 
ikišiol dėjosi liberalų vadu, o 
šiame streike pasirodė kraštu
tiniu atgaleiviu. .

Eina gandai, kad galbūt bus 
priverstas rezignuoti ir visas 
Hepburn kabinetas ir kad pro
vincijoje tigrės būti paskelbti 
nauji rinkimai.

Ontario premieras 
verčia rezignuoti 

du ministerius
Meras gi reikalauja Jungt. 

Valstijų unijos pagelbos 
streikieriams.

TORONTO, Ont., bal. 14. — 
Ontario premieras “liberalas” 
Mitchell Hepburn pareikalavo 
rezignacijos dviejų savo mini- 
sterių, kurie nepritaria jo nu
sistatymui linkui streikuojan
čių General Atbtors-of Canada 
darbininku • Jiu abeįnai. linkui 
industrinio organizavimo ko
miteto (’CIOJ ir John L. Le\v- 
is.

Ontario darbo ministeris Da- 
vid Croll, kuris nepritaria Hep- 
bum nusistatymui, jau rezig
navo, savo rezignacijos laiške 
aštriai pasmerkdamas premie- 
rą ir jo kaltinimą, kad Lewis 
unijos «yra susidėjusios su ko
munistais ir pareikšdamas, kad 
Oshawa streikieriai turi pilną 
teisę streikuoti kaipo Kanados 
ir imperijos piliečiai.

Iš Ontario prokuroro Ar- 
thur W. Roebuck, kuris irgi 
nepritaria premjero nusistaty
mui, dar nėra gauta jokio pra
nešimo.

Bet visai kitokio nusistaty- 
i ----- -- ------------------------------
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mo laikosi Oshawa jaunas me
ras Alex Hali. Jis pilnai pri
taria streikui ir unijai, tik yrą 
nepatenkintas streiko vedimo 
budais. k

Jis reikalauja, kad Jungt. 
Valstijų automobiilų darbinin
kų unija ištesėtų savo prižadą 
ir suteiktų pagelbą streikuo
jantiems Kanados darbinin
kams, nes vienų nesirūpinimas 
kitų likimu yra “neigimas in
ternacionalinės unijos jėgų”.

Jeigu dar šią savaitę nebus 
padaryta taikos General Mo
tors dirbtuvėje ir . nebus gau
ta jokios paramos iš Jungt._ 
Valstijų, tai"jis, meras, pir
madieny patarsiąs streikie
riams gryšti į darbą, nes uni
ja “apgaudinėjanti” darbinin
kus. Jis negalys žiūrėti kaip 
Kanados darbininkai pralaimi, 
kuomet Jungt. Valstijų darbi
ninkai laimi.

Tokis mero reikalavimas ki
lo dėl Martin prigrumojimo 
paskelbti streiką General Mo
tors dirbtuvėse Jungt. Valsti
jose, jei Kanados General Mo
tors atsisakys daryti sutartį 
Vilija. Kompanija atsisakė ir 
dabar meras reikalauja iš uni
jos ištesėti tą prižadą. Orga
nizatorius Thompson betgi sa
ko, kad streikas General Mo
tors galės būti paskelbtas tik 
tuo atveju, jei butų bandoma 
automobilius eksportuoti į Ka
nadą ar Angliją.

Premieras 1 Hepburn yra su
mobilizavęs 400 raudonšvarkių 
— Kanados raitosios policijos 
ir laiko juos paruoštus išsiun
timui į Oshawa, jei kiltų teri 
nors mažiausia suįrVtė.

Ši fotoidiagranja parodo kaip du banditai nušovė krautuvininką Frank Panfil jo 
maisto krautuvėje prie. 3756 Irving Park avenue. Tris savaites atgal Panfil’ą api
plėšė du piktadariai—mergina ir vyras. Jie buvo suimti. Manoma, kad jų sėbrai 
krautuvininkui keršijo. s. Naujieniį-Acme Photo

Darbiečiai ir laivų 
savininkai' kriti

kui) javaldžią
Smerkia Anglijos valdžios su

laikymą plaukiančių į Bilbao 
laivų.

uosta, B

tokis val- 
“yra atsi-

Vokietija protestuo- Baskai^ nepasiduos 
suidjėiiams; kovosjaVatikanui

VATIKANAS, bal. 14. — 
Papa Pius, susirūpinęs pade- ' 
timi nacių Vokietijoje, dabar, 
studijuoja*.aštrią nacių protes
to notą prieš “politinį” katali
kų bažnyčios veikimą Vokieti
joje. ,

Francija siunčianti 
Ispanijon kareivius, 

sako italai

iki pastaros

PIKNIKAS Detroito policija du
jų bombomis išvijo 

streikierius

LONDONAS, bal. 14. — 
Darbiečiai atstovų bu4te aštriai 
pasmerkė Baldwino kabineto 
nutarimą neduoti jokios apsau
gos tiems Anglijos laivams, ku
rie plaukia į Bilbao 
skų krašte.

Pasak darbiečių, 
džios nusistatymai
žadėjimas šios šalies teisių”.

Priei darbiečių prisidėjo ir 
konservatoriai laivų savinin
kai, kurie irgi pasmerkė val
džią už sulaikymą laivų į Bil
bao ir kenkimą Anglijos biz
niui. Dėlei to į Bilbao negali 
atplaukti Anglijos laivai su 
maistu, nors miestas badauja. 
Tiesa, Anglija pasiuntė į Bil
bao apielinkę savo didžiausį 
karo laivą Hood, bet kartu pa
skelbė, kad ji gali apsaugoti 
Anglijos prekių laivus tik at-
viroje jtfroje, uz Ispanijos te-

• 1 • • t • -V ! i • y v: uzritorijalių vandenų, t.y. tik 
trijų mylių nuo kranto.

Darbiečių vadas Clement

GEGUŽES
*

DETROIT, Mich., bal. 14.— 
iPagelba ašarinių dujų bombų, 
.policija puolė Yale & Towne 
Mfg. Co. ‘dirbtuves ir išyijo iš 
jos 150 sėdinčių streikierių. 
Dauguma streikierių buvo mo
terys. Streikieriai gynėsi kaip 
įmanydami ir ištiko smarkus 
susirėmimas su policija.

R. 
val- 

ą Ispanijos
Attlee apkaltino Anglijos 
džia už paiaikaviina Isps

CfiLUMET
GROVE

WASHINGTON, bal. 14. — 
Atstovų buto darbo komitetas 
po karštų ginčų nutarė reko
menduoti atstovų butui priim
ti senato priimtąją rezoliuciją, 
kuri pasmerkia sėdėjimo strei
kus, bet taipjau pasmerkia 
samdytojus, kuri laužo Wag- 
nerio darbo santykių aktą, 
trukdydami darbininkų organi- 
zavimąsi ir atsisakydami nuo 
kolektyvių derybų su savo dar
bininkais.

sukilėliams, o rėmimas sukilė
lių yra kartu1 skatinimas Mus- 
solini pulti kitas (šalis.

Kadangi valdžia tokiu savo 
elgesiu laužo internacionalinius 
įstatymus, tai Attlee pareika
lavo balsavimo pabarimui val
džios už tokį jos nusistatymą. 
Valdžia betgi tįkisi laimėti 
balsavime, kadangi ji turi di
delę daugumą atstovų bute.

Amerikos lėktuvai 
Ispanijoje

RYMAS, bal. 14. — Italijos 
laikraščiai 
Franci ją 
Ispaniją,

Kartu 
tyčiojasi 
bailumo

pradėjo kaltinti 
siunčiant kareivius į 
padėti lojalistams.

tie patys laikraščiai 
iš Anglijos dėl jos 

juroje ir ragina gen.
Franco skandinti “priešo” 
vu<s prie pirmos progos.

Pelnai didėja

lai-

Gen. Franco Bu 
siąs Pašalintas

Užinteresuoti Ispanijos sukilimu vokiečiai 
kalba apie gen. Franco pašalinimą ir pa

statymą kito sukilėlimo vado
PARYŽIUS, bal. 14. — Fi

nansinio laikraščio L’Informa- 
tion Berlyno korespondentas 
praneša, kad gen. Francisco 
Franco galbūt bus pašalintas 
iš vyriausios Ispanijos sukilė
lių vadovybės ir jo vieton bus 
pastatytas “labiau patyręs” 
karvedys.

Korespondentas taipjau pra
neša 
tijos 
pino 
joje.

apie gandus, kad Vokie- 
valdžia vėl labiau susiru- 
eiga civilio karo Ispani-

Sukilėliai neįstengia 
išvaduoti 10,000 ap

suptų sukilėlių

iBet Anglijos ir Francijos bai
lumas sulaikė maisto prista
tymą ir baskai turi badau
ti.

NEW YORK, bal. 14.
Pirmo bertainio šių metų 
skaitos rodo, kad veik visų 
kompanijų pelnas yra žymiai 
padidėjęs, palyginus su perei
tais metais, nors ir pereiti me
tai buvo pelningi, kokių kom
panijos nėra turėjusios jau 
nuo pradžios depresijos laikų.

Bet kartu s U didėjančiais 
pelnais nepaprastai kyla ir pra
gyvenimas. Dabar pragyveni
mas, siekia irgi priešdepresijos 
laikus, nors algos dar toli nė
ra susilyginusios su pragyve-- 
nimo pakilimu.

at-

PARYŽIUS, bal. 14. — Bas- 
kų lojalistų 
kad 450,000 gyventojų palei 
Baskų įlanką kenčia alkį, kuo
met 6,000 tbnų maisto stovi 
laivuose Francijos portuose, 
sulaikytų sukilėlių blokados.

Oficialis Baskų valdžios pra
nešimas nuneigia žinias apie 
slaptas katalikų ir kitų kon
servatorių derybas apie taikų 
pasidavimą Bilbao ir sako, kad 
Baskų lojalistai kovos už savo 
krašto laisvę iki paskutinio 
žmogaus ir niekad - to krašto 
neatiduos sukilėliams.

Bet kartu valdžia nusiskun
džia, kad Anglija, ir Franci j a 
parodė savo bailumą ir pasi
davė sukilėlių blokadai, nepra- 
leisdamos taip reikalingą bas
kams maistą.

Tečiaus Baskų prezidentas 
Aguįrre tikisi, kad vistiek lo
jalistai nugalės sukilėlius.

valdžia praneša,

Japonija pasveikino 
Ispanijos respu

bliką

b.SALAMANCA, 
14. — Sukilėlių 
ra skelbia, kad 
Valstijų lėktuvų š 
tenka į Ispaniją • per Franci- 
ją.

Ispanijoj, 
žinių agentu- 
dideli Jungt. 
iuntiniai pa-

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
šalčiau į vakarą. 1(

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 51°.

Saulė i teka 5:11, leidžiasi 
6:30.

Pašalintam iš karvedystės 
gen. Franco galbūt bus paves
ta diplomatiniai dalykai ir re
organizavimas sukilėlių oku
puotų teritorijų, o tikroji karo 
vadovybė bus pavesta kam ki
tam, nes gen. Franco pradėjo 
visai nebesisekti.

MADRIDAS, bal. 14. — Su- 
kilėliai deda visas pastangas 
prasimušti iki 10,000 sukilė
lių kareivių, kurie yra apsup
ti universiteto apielinkėje ir 
tuo tikslu jie daro nepasiliau- 
jančias atakas. Bet nors suki
lėliai tose atakose aplaikė la
bai didelių nuostolių, tečiaus 
niekur neįstengė pąeįtį _..prię- 
kyn ir/jiems nepasisekė išva
duoti apsuptuosius sukilėlius.

Apsuptųjų sukilėlių padėtis 
gi yra desperatiška. Jie jau 
ketvirta diena negauna maisto 
ir vandens. Bet jie vis dar 
bando laikytis ir dar nepasi
duoda lojalistams. Tečiaus jau 
keli tų sukilėlių perėjo lojalis
tų pusėn. Bus priversti pasi
duoti ir visi kiti.

TOKIO, bal. 14. — Mikado 
Hirohito pasiuntė pasveikini
mą Ispanijos prezidentui Ma- 
nuel Azana dėl šešių metų su
kaktuvių Ispanijos respublikos 
įsikprįmo. Tai rodytų, kad Ja
ponija bent šiuo laiku nešinto- 

i 
šia/pripažinti sukilėlius.

y _________ '
TflAGAJRA FALLS, N. Y., 

balį 14. -— Ėjęs iš Kanados į 
Jurigt. Valstijas nežinomas 
žmogus nusižudė įšokdamas į 
Niagara kriklį. Spėjama, kad 
tudįsaužudžiu galėjo būtį skulp
torius Robert Irvrin, kaltina- 
mas New Yorke nužudęs tris 
žmones- — Veronica Gedeon, 
jos motiną ir jų įnamį.

Naciai grūmoja at
naujinti bylas prieš 

katalikų kunigus

Pasak korespondento, 
ra gandai, bet rimtas 
kuris busiąs greitai 
tas.

BERLYNAS, bal. 14. — Ge
rai painformuotose rateliuose 
kalbama, kad Vokietijos aštrus 
protestas Vatikanui prieš ta
riamą kišimąsi į vidurinius 
Vokietijos reikalus neprives 
prie nutraukimo ryšių. Bet 
kartu pranašaujama, kad na
ciai pradės bylas prieš dauge
lį katalikų kunigų, daugelis 
kurių yra kaltinami už nemo- 
ralybę. Tos bylos jau seniau 
buvo pradėtos, bet jos buvo 
nutrauktos, Hitleriui tuo laiku 
pasitikint susitaikinti su Vati
kanu.

STETTIN, Vokietijoj, bal. 
14. — Pomeranijos provinci
jos valdžios darbininkams įsa
kyta apsivesti iki lapkr. 1 d., 
kitaip jie bus pašalinti iš dar
bo.

tai nė- 
planas, 
įvykin-

Fordas netrukdysiąs 
jo darbininkų orga

nizavimosi

: GRAND RAPIDS, Mich., 
bal. 14. — Trys šautuvais gin
kluoti plėšikai užpuolė nacio- 
nalio banko Hali gatvės 
rių ir pabėgo pastvėrę 
$25,000.

sky- 
apie

Bet įspėja, kad iš unijos 
šią jokios naudos jo 
ninkams.

nebu- 
darbi-

14.— 
unijai

jokios

DETROIT, Mich., bal.
Automobilių darbininkų 
pradėjus smarkiai organizitoti 
Fordo darbininkus, atsiliepė ir 
pats senis Henry Fordas. Jis 
pareiškė nekliudysiąs darbinin
kams organizuotis, bet kartu 
įspėjo darbininkus, kad jie iš 
unijos nesusilauksią
naudos, nes darbininkai unijos 
ir streikų pagelba ikišiol nie
ko nelaimėję.

Fordas davė suprasti, kad 
jis tikrai mano pakelti darbi
ninkų algas. “Mes manome 
Wall gatvės šaikai duoti dide
lę kompeticiją,” sakė Fordas. 
“Kad tai padaryti reikia mo
kėti algas, nes negalima pada
ryti kompeticijos žemomis al
gomis”.

Laimėjo streiką

MT. CARMEL, III., bal. 14. 
— Industrinė elektros ir radio 
darbininkų unija laimėjo strei
ką Meissner Mfg. Co. dirbtu
vėj ir pilną pripažinimą uni
jos.

$

CHICAGO. — Southern Pa
cific geležinkelis užsakė 5,600 
prekių vagonų. Užsakymas pa
dalintas tarp įvairių kompani
jų. Bet nemažą užsakymą ga
vo ir Pullman kompanija, Pull- 
man priemiesty.

MISHWAKA, Ind., bal. 14. 
— Kun. Oren R. McColgin, 45 
m., vedęs, tėvas paaugusių 
dukterų, tapo suimtas už už- 
kabinėjimą ir nepadorų elgi
mąsi su jaunomis mergaitė
mis.

NEW YORK, bal. 14. — 
Vario kaina pasaulio marke- 
tuose nepaprastai kyla, vario 
ištekliams
ir kartu didėjant vario parei
kalavimui apsiginklavimo tiks
lams.

sparčiai mažėjant

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
DS1 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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gramų.
programų, tąi „ r.7yT. ,_vv 
nefųri progos per rad o pasi
garsinti?

•> , į. . • • 4. > J • r-.p- ' ; • • • ( • < \■ s ■ •? ■

. O Jcąi nėra lietuviškų riem^ reikalams. Jai esąs pba-gąli įeitus šmoižtį y smerkti 
mų, tąj ir ^iįę)v|enijipąa^ ^vimas. toįiųs darb^ kųriųoę pats

nei kiti apie Šusivienij
nei jis, 
mą ne-

TRUMPA ATMINTIS. — LIETUVIU KULTŪ
ROS DARŽELIO SUSIRINKIMAS. — SU
ĖMĖ UNIJOS VADA, KURIS YRA ĮTA
RIAMAS RAKETŲ. — MIRĖ VIETOS KU
NIGO TĖVAS. '

Tą prpgą jig i}esįdroyi i? pa
sigirti* girdi, kai “Dirvos” re
daktorius važiavo i Lietuvą, 
tai jokių kolektų nedarė ir iš 
hįeko peprąšė pąpąmųs. E$ą, 
kelionę jis finansavęs savo šun

akiai uždirbtais centais.
r f y*s , . y _ „• ■

Gerai žmogui, kurio akys 
durnų nebijo. Tačiau - vis dėlto 

i” re-

yra stambiausia lietuvių kolo
nija. Ten per radio yra duo
dama visa eilė lietuviškų pro- 

y i gramų. Su programų leidėjais 
nėra sunku susitarti. Vadina
si, visai prieinamomis išlygo
mis galimą kelioliką minučių 

, *laiko gauti transliavimui.srovė palaikanti radio progra- ''
mas, girdi, esanti varoma vie-> Visai kitaip yra kitose kolo
nos pusės politika apie Susi-: nijose. Pavyzdžiai, auksinio 
vienijimą. j konkurso metu aš kreipiausi į

Atrodo, kad tas galvočius: Pildomąją Tarybą, prašydamas 
visai mažai teskaito kitus lajk- paskirti kelis dolerius tam, 
raščius. Jeigu jis skaitytų, tai-kad per rądįo butų galimą pa- 
nepliaukštų niekų. Per radio | garsinti vąjų. Ir tūrių pasa- 
pasakytos kalbos yra spausdi- kyti, kad valdybą niekuomet 
narnos “Tėvynėje”. Todėl ča- neatsisakė prašymo patenkin- 
liui nebuvo sunku jas perskai- j ti.
tyti. Taip, perskaityti ir įsi- Tačiau tada buvo visai kito- 
tikinti, jog jose jokios parti- kios sąlygos. Cleyeląndo liętu- 
jos nėra kliudomos: ten kal-jviąi turėjo savo radio pusva- 
bama išimtinai apie Susiviem- ■ landį. Su radio programų lei- 
jimo reikalus. Būtent, agituo- dėjais nebuvo keblumų susi- 
jama ir įrodinėjama, kodėl lie-?tarti.
tuviams reikia Susivienijimui 
priklausyti.

Tai ir viskas. Ir nejaugi 
tai yra blogas dalykas?

Skundžiasi Čalis ir dėlei
kad per radio Susivienijimas 
yra garsinamas tik Chicagoje, 
o kitos kolonijos pamiršta
mos.

Čia jau visai pigus argu
mentas. Pirmiausia Chicago

čalio pamokslas
Musų čalis vis nepaliauja 

aimanavęs apie SLA Pildomą-! 
ją Tarybą. Savo gazietoje jis 
tepa apie įvairius organizaci
jos reikalus. Jis baisiai nepa
tenkintas, kad Chicagoje viena

Tąčiau tada buvo visai kito-

ta-

to

Visai kas kita yra dabar. 
Ir menkiausioje radio stotyje 
l‘Ž pusvalandžio transliavimą 
reikia mokėti $90.00. Ta kai
na pasidarė nebeprieinama. 
Štai kodėl šiandien jau nebe
turime lietuviškų radio pro-

MADOS ,

■4357

4357 —Išėjimui sporto suknelė. 
Tinka bile kur dėvėti. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
£6, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

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

Čia fdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pa<yzdj No...... ........

Mieros ___________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

galį rašyti, jei už savd raštus 
negauna atlyginimo.

Vienok reikia pąsąkytj, įog 
ir nemokamai apie Susivieni
jimą jis daug prirašo, kada no
ri kai kuriuos Pildomosios Ta- butų įdomu iš p. “Dirvos 
rybos narius šmeižti arba pur- dąktpriaųs pątirti, kpkiąįs gy
viną agitaciją varyti. ipetjmais bųyo siųptiri^jąmĮ

Gąle §ąvo pamokslo jis sa- šimtą! laiškų ąu prašymų, kąęį 
ko, jog Susivienijimo reika- prisiųstų aukų kelionės finąn- 
lais nebusią galima susikąlbė- savimui. Girdi, grįžęs' iš Lię- 
iL e;’ 1;’*/ 7." x
cialistąi. Hikrą tųjsy^ę, ką(-Jią tęn įjjsi

TI 1 Ą--_ C1 « « J.4 4-.* * 4 4 * 4 V»

Jei p. rędaUtoTiųs

mųf W ^iimą ir vięą^'’^ą-: 
‘ ‘: ką! įsųnę cjeyeįąų^įę-

Čiąi tuos ątsįšąąkipiųs dąr ir 
šiąų^^ t^gjąįko kaip 
nirus”.

Ęąjp sąų ųonte, bųt 
tiesiog sfęh^is, J<ąįp

viną agitaciją varyti. snųitįi^jąmĮ
, . ... . ,X-.

ko, jog Susivienijimo reika- prisiųstų aukų kelionės finąn- 
, • . • ,. ■ i 1 • •, , i — L! zS J__ 11 » v ' j '■ • v ir' • j l

kol prie vairo stovėsią so- tųyos rędaktprius pą^ąsysiąs’ 
■tikrą tęjsyfeę, ką< jią ten

Bęt kaip bvfvp Sušiyįepįjį-'ųiątes įr 
(mas tvąrįiopiąs, kada prię jo' 
vairo stovėjo p. Kąrpiąlis ųląų- tąf jo ’ jšw«tįnčtųs ątsjšąų|!- 
ko žmppęs? ^ąip r---11
gailiną susikalbėti? Tie ponai1 skelbt}: 
šeimininkąvo kąip tįnkąmi, įr v* ’ ’ 
vos liepto' gą|p p^yįį^o. Pą- 

’galįąų, kaip yrą šiąhdįęųį 
žmogus turėtume! wdm^rktį, 
kacĮ nematytųrųei to, kjąd uTc- 
vyųėję” tik Vinikas į padan
ges keliamas: už viską, kas 
gerą, tilt jąw kręęJĮtąs tepką. 
Toks jau p. VitąįčįQ ‘-ĮjęšąHs- 
kumąs”.

P-ąs Karpius Įąk>ąi išdi4žiąį 
rašo apie kįtas partijas- ffil Į 
ypač nepatenkintas tuo, kąd 
tos partijos renka aukas įvąi-

Laidotuvių Direktorius
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LITHUĄNIAN BUILDING, LOĄN 
AND SAVING ASSOCIATION
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

LĄJDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVJV DIREKTORIUS

AMBULANCEl
PATARNAVIMAS'
PIENĄ IR NAKTJ

Vįsi Tęlęfonaį YARDS 174Į-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenuė

Tel. LAFAYETTĘ 1)7217

T “A—- r 1 .koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvšky radio programų Pirmadienio yąfcarajs, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltijnieras.

Reikalaukite DEGTINES• . • »• • r-r •- ■

no

fOM JįO

Tom Taylor
2 Metu 
seųyųio

STRA1GHT
* KENTUCKY 

ĘOURRON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIM
4707 SOUTH IIALSTĘI) __ 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRLBUTORIUS

NATHAN

jra pąpild^s.
Taip, yra žmonių, kupė 

sųyajkiečjų sarmatos, nei 
hiaičių gėdos netuTi.

Sunki kelione
B-ąs Karpius' per ilgoką 

ką garsinos!, kad jis esąs 
sirengęs į Washingtoną važiuo
ti, o paskui rašyti savo nuo- 

pąsąką W įO
Ęąįsus dalykas, kad p. 

^aTpiųs vieną kitą, cjie^ą Wa- 
sjįingtopę prąlpis. GąiĮiph, drą
siai sakyti, jog Amerikos jis 
tikrai Pleyelande
jis yra tai npyąžiavęs
į Wą&tegteD3 paslys dar 
ipą^snis.

nei 
že-

lai-
pa-

Ketvjrtaįlienis, bal Į5,

K. Jarusz Dr. C. J. Svenciskąs
physicul faerapy DENTISTAS

uZtl™ OFISO VĄI4NPOS; 10 y. r. iki V 
‘ VS|1- vakaro. Treė ir sekm. pagal

and Midwife • 
6630 1
4ve-. 2nc| tipo 
Hendock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninesę, 
du b du ‘massrėi?ė 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tię blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI» ’S r

St

sekm. pa$ 
susttafima.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Tėtefdnas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

DR. K BIEŽIS 
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS 

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

Seredęmis ir he<jė|. pagąl sutarti 
Fez.663j go. CąĮifornip Avęąųę

Telefonas Republic 7868

Tel. Offįęe Wentworth 6330 
‘ Rez. Hjtfė Rąrk 3395

■ Bteojlx tarP©
ypač pąsjzypiį $. Sjfą^ąnskas,

iMjp m ŠftHg darb‘-
RiĮtky ggWj: flg dar
ir tęfįgypįkįą jvairio-

1 «'jt irt-)

FOHTJAG

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

gAViNiNKAŠ
F.jętĮJLAMT ir K. SABONIS, Beadradarbiaf.

Ii i i, į į(į n.i (HnHjTtn

... , Į' *

gi- ‘-.v.. -. •; < . ’ -
Gera maleva, tinkamai užma.evota, inažiąu Įšsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yrą popujiąrSš Helman malevos. Ir kainos 
| Miąhrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s malevą, 30 spalvų, gal- ...........................
Specialė malevą, 16 spalvų, gal......... ............. .....
Varnish removęr, gal. ...........................................
Grynas baltas cnamcl, gal. ........    -—

ir brangiau.
Siehoms popierą, roleris .........................

' ■ ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. TęJ. Canal 5063

...................................................... i ■!!» . MII i |<I |<'| ■—■III' _ II i II mm—■!   

$1-35
970
950 

$1.39
..... 40

Laidotuvių Direktoriai
nariai

Chicagos, j
Cicero J

Lietuvių ■ 
Laidotuvių V 
Direktorių " 
Asociacijos

\ 1 ■ u . .

Ambuląnce 
Pat a r na vi- 

VA jnas Pieną 
|W ir Nakų

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

'r'V s. p. MAŽEIKA
3319 LituąnĮęia Ąyęnuę Phone Yards 1133

4348
J. LIULEVICIUS

So. Cąliforųią Ąyęnlię' J piipRe Ląfayętte 3572• * ? t
y 11-» . ;

3397
' Ą. MASALSKIS

Litųąųicą Ąvenųę Pnone -Boulevard 4139

1410
A. PETKUS

South 49th Court Cicero Phone Cicero į • 2109
. * v » . -

3354
P. J. RIDIKAS

So. Halsted Stręet Boulevard 4089

1646
J. J. ZOLP ■'-■■ ■■ z

West 461h Street Phonep Bolivare! 52Q3

718 ‘
............. S. m. SKUDAS .

\Vest 18th Street Phone Monroe_  - - * » . . . . • 3377

EZERSĘIS IR SUKUS
10734 S. Michi'gan'Avė.' V " Tel. Pullman

............................. ..... .................... ■■ -

5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23.r<l Rlą<fc Piloną Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ea«t 108t|i Street. Tel. Pullman 12.70

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamf>. 1'431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki'8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pągal sutartj.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
(?900 So. Halsted Šti

Valandas 1—4 po pietų, 7—8 v. rak 
išskyrus seredomls ir subatomis.

LIETUVIS ADVOKATAS
Teiepfoone: Boulevard 280n 

4631 ^Oiyįl ASHLAND AVENUJ?
Res. 1)515 So. įlockwell M.
Telephone: Republic 9723

PK STRIKOL’IS
■ dYtojąs ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLANp AVĖ- 
pfiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v »k. NeJeiioj pagal srfaHnm 
Ofiso TM.i Boulevard 7820 

Namų TęLt P‘’9s*P‘*c| 1930

KL JURGELIONIS
’ ADVOKATAS

< 107 Lowe Avė. Tel. Yarde 2510
* » T *

Ofiso Tęl. Virginia 0036 
Residenre Tel. RĘYĘRDY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVFNUĘ
Ofišo' balandos:

A. A. SLA.K.IS
ADVOKATAS

įlĮ W. Wąshington St
Room ^37

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Ąvenue 
Namų Tel..’ — Hyde Park 3395

CĮęment J, Syilow
' ADVOKATz’iS

33 NO. La SA?Xę STREHT
6- tos lubos Tol. CĖNtral 1846

J4arque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN A VE. 

Telefonas PROšpect IQ1? 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir nagai sutartj.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSĘ, OPT. 
LIET U VIS 

Optometr^c«.ily Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu nervuotn- 
mo, skauo tma akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir tolįregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamipavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valancjos nio 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 19 ikj 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pfrma 
47I2 Soųtfi Ashland Av.

Phone Ęoulevarą 7589

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas, Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

r Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariąi
\ ‘ i. I * .<

nuo

3939
Rezidenciia

SOUTH CT.ARFMONT AVĖ,
Vąląndoss—9—H) Ą. M.
Nedėb’oj pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti

Kiti Lięįųvįąi paktąrąL

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
(’fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;3<J v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

GYHJTO^S IR CHIRURGAS 
■ Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, IT.L.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGHON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park 
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 Av.
Phone Maywood# 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avėnue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. įf pųo 1 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais Jr

Sekmadieniais susitarus 
OFISĄS IR REZipENC|JA 

4300 So. Fairfidll Avė.
Tel. Ląfayet’te 8016

W’ii ?iii|.'!wr .aw>tw JW»WUI «!"f

KITATAUČJAJ
8

4- Montvid, M. D.
įVest Town State Bapk Ęldg.

2400 Weųt Mądison Street “
Vai. T iki 3 0o pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seęley 7^30
Namų telefonas Brunswįck 0597

DR. HERZMAN
Iš HUSUOS

Gerai lietuviams žinomas peę 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

' GYDYTOJAS IR PHĮBURGAS 
Valandos nl”» 2 iĮtl 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedeliomis ‘ nuo 10 iki 12
• 3343 South Halsted St. 

Tek BouięVard 1401
Ofiso Tel. Boulevard 5013 T—

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:3.0-8;3p
Nedėtomis pagal sutartį 

Rez. 491Q Si). MKjIIGAN’BLVI).
Tel. Kenyvood 5107

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ąye.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ’ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ij- nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. NedSlįomis nąo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Mąinicę Kahn
4631 SOUTH ASHLAND Aį/į.

Ofiso valandos:
' J.. ....'"’e”

Rez. Telephone PLAZA 2409

• ■ • > — iru t Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet1arsinkites N-nose
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Ketvirtadienis, bal. 15,1937

nuo

Roosevelt Furniture Co

nuo

Maži Mėnesiniai Išmokėjimai Refrigeratoriai

aukštyn

Roosevelt Furniture
2310 W. Roosevelt Road

dalyvavo tik dalis
Sąjungai priklauso

savi 
ture

Įvairių Išdirby s čiu 
(Priimame Jūsų sena mašiną mainais)

netu- 
tinka- 

Kaip 
metus

Krautuvė Atidarą—
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Penktadieniais iki 6 v. vai.

10 Metų Garantija
Pečiai

Antradieniais Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 v. vak.

metų am 
anglių ka 
laiko jif

grosemese. Padaromas 
per Kellogg, Ba 111 e 
Creek.
^Užkietėjimas, kuris paeina nuo 

kos “minkštaus maisto”.

Cleveland ir Ohio 
Žinios

se organizacijose, 
rengiamas Amerikos 
kongresas, tai jis labai 
prisidėjo prie rengimo 
daug veikia mažų namų 
ninku organizacijoje. Jei 
tumėme daugiau tokių žmonių, 
tai mu‘sų kolonijoje veikimas 
eitų daug sklandžiau.

Mes turime atsiminti, kad 
veikimas reikalauja tikrai di
delio atsidėjimo. Per dieną 
žmogus turi dirbti dirbtuvėje, 
o tik atliekamu laiku, vadina
si, vakare dalyvauti organiza
cijų veikime. Tokiu budu nė
ra kada tinkamai pailsėti. Be 
to, kai kada tenka nemažai ir 
išlaidų turėti.

Todėl tokius pasiryžėlius vi
suomenės darbui, kaip S. Ma- 
žanskas, mes turime tinkamai

apie 
kad

M." KarUziškis prieš 
buvo" išvažiavęs į 

ten mirė 
ir važiavo

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Kai buvo 

lietuvių 
daug

Sekmadieniais — 10 5 v.

Kiti savistovus bandymai an 
rų parode, kad ant kai kurių 
nių šis “minkštas maistas 
daug didesnę veikmę, negu vaisiai 
arba daržovės. į

Dalyvauja darbininkų 
judėjime

. Kai Fisher Body dirbtuvėje 
vyko streikas, tai nemažą vaid
menį vaidino J. Drąsusis. Jis 
organizavo darbininkus ir agi
tavo, kad jie vieningai veik-

DABAR 
yra laikas sumoder
ninti jūsų virtuvę, 

įsigyjant 

NORGE 
Elektrikinį Refrigera- 
torių ir Garinį Pečių

Areštavo unijos vadą ,
Teko patirti, kad lietuvis 

policijos kapitonas areštavo 
vieną unijos vadą, kuris truk
dydavo statybos darbus. Jeigu 
statybos rangovai / (kontrakto- 
riai) neduodavo kyšių, tai jis 
unijos vardu darydavo viso
kias kliūtis.

Policijos kapitonas čpavage, 
kuris yra lietuvis, per ilgą lai
ką to Unijos vado veiklą tyri
nėjo. Pagaliau jis surinko pa
kankamai faktų,, kurie rodo, 
jog tas vadas varė savotišką 
raketą.

it vy- 
žmo- 

turūjo

ALL-BRAN pataiso užkietėjimų, 
kuris paeina nuo stokos “minkšto 
maisto” žarnose. Tai yra naturališ- 
kas būdas—daug geresnis negu pilės 
arba tabletkos. Paduokit 
cereal—arba vartokite 
Parduodamas v is o se

Gauti iš Bandymų^ su 
Kellogg’s ALL-BAN

kė: arba pasirodykite savo vei
kimu, arba eikite lauk. Išbarė 
taip pat katalikus, kurie, esą, 
per “Vilnį” paskelbę šmeiž-

Nelaimės vis didėja
Šiais metais nelaimės su au

tomobiliais Clevelando gatvėse 
vis didėja. Nieko nepadeda vi
sokie įspėjimai 7ir patvarky
mai. Iki šiol jaufžuvo per 80 
žmonių.

Mirė vietos kdnigo tėvas
Kun? A.

kiek laiko
Tamaųua, Pa. Mat, 
jo senas tėvas, tad 
Į laidotuves. , 

Jo tėvas buv<y*'71 
žiaus, bet dar dirbo 
syklose. Prieš kiek 
darbe buvo sužeistas 
tų zaizdų mirė.

Kun. Karuziškis yra naujo
sios parapijos klebonas.

Margučių balius
Moterų sąjungos 36 kuopa 

buvo surengusi margučių ba-

Laboratorijos analyzas parodė,, 
kad Kellogg ALL-BRAN suteikia 
vitamin B ir geležies ir taipgi pa
kankamai minkšto maisto, šis “min
kštas maistas”, kuris randasi ALL- 
BRAN yra švelnus savo veikmėj. 
Jis sugeria didelį skaičių drėgnumo 
ir išvalo žarnas.

vo suaukoję arba kuriuos te
kę supirkti. Tų daiktų verte 
siekianti $400. Progai, pasitai
kius tad gal busią galima ki
tas bazaras surengti.

Susirinkime teko pastebėti 
ir kelis didelius veidmainius, 
kurie suvaidino dvilypį vaid
menį. Prieš susirinkimą tie 
ponai landžiojo po namus ir 
agitavo sąjungos narius, kad 
jie nerinktų p. Karpiaus į se^- 
kretorius. Sakė, kad jis esąs 
labai šališkas. Girdi, kai svar
besni susirinkimai yra šaukia
mi, tai kai kuriais atvejais jis 
tik saviškiams apie tai tepra- 
nešąs.

Tačiau susirinkime tie patys 
agitatoriai pirmieji pasiūlė, 
kad p. Karpius bu'tų vienbal
siai (aklamacijos budu) są
jungos sekretorium išrinktas. 
Vadinasi, kalbėjo vienaip, o 
padarė kitaip. Kaip sau nori
te, bet tai labai negražus veid- 
maniškumas.

J. Drąsutis yra pažangus ir 
plačių pažiūrų žmogus.

Iš Kultūros Darželio 
susirinkimo

Kovo 30 d. įvyko Lietuvių 
Kultūros Darželio metinis su
sirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta valdyba šiems metams. 
Susirinkimas nebuvo labai gau
singas, 
delegatų 
daugiausia dviejų srovių žmo
nės: katalikai ir tautininkai. 
Kartkartėmis jie pusėtinai su
sipeša.

Pirmiausia ėjo įvairių komi
sijų raportai iš visų metų vei
kimo. Nelabai kaip atrodė. Fi
nansų komisija raporto 
rėjo, — sakė, nespėjusi 
mo raporto pagaminti, 
matote, net per visus 
negalima raporto prirengti.

Kai raportai pasibaigė, tai 
eita prie valdybos rinkimų. 
Čia įvyko keli susikirtimai. J. 
Brazauskas, buvęs sąjungos 
vice-pirmininkas, gerokai už
važiavo 
vams 
rašė

Tikrai juokingas tas vyru
kas!

Buvo išduotas bazaro rapor
tas su plačiais paaiškinimais, 

jauniemsiems atsto- Pasirodė, kad pelno liko apie 
kurie dar neseniai įsi- keturi šimtai dolerių. Likę dar 

Jis tiesiog jiems paša- ir daiktų, kuriuos žmonės bu-

kaipo 
prie virimo.

Keletą metų atgal buvo nemažas 
nuomonių ' skirtumas kaslink bran 
naudingumo. Idant patirti tikrus 
faktus apie dalyką, Kellogg Com- 

| pany atsikreipė į tam tikrą skaičių 
j įžymiausių universitetų ir prašė juos 
i padaryti tyrinėjimus savo laborato- 
! rijose.

Eksperimentiškos studijos ant tam 
tikro skaičiaus sveikų moterų paro
dė, kad nuolatinis vartojimas bran 
yra pilnai patenkinantis. Visai ne- 

| panašus j liuosuotojus, jis nepametė 
savo veikmės.

Paskui kalbėjo—Karpius 
kuris visus ir viską kritikavo 
^Nepamiršo jis išbarti ir 
kurie rašo į laikraščius 
sąjungos veikimą. Atrodo, 
p. Karpius norėtų naudoti^ iš 
imtinomis privilegijomis, — 
tik vienas apie sąjungą rašy

ŠTAI YRA TIKRI
faktai

APIE BRAN

AMERICAN

Iš įvykusio Rubsiu 
vių Susirinkimo

Rubsiuviai turėtų daugiau ru
pinties savo organizacija

atsibuvo Chicagos
Rubsiuvių, Amalga-

Tik ką 
Lietuvių 
m eitų 269 lokalo mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkimas įvyko 
Centro bute prie Van Buren 
ir Ashland Avė.

1 Reikia pastebėti, kad susi- 
frinkimas nevisai skaitlingas 
buvo. Kas, bet rubsiuviai, ro
dos, turėtų skaitlingiau 
vauti, kartu ir daugiau 
organizacija rupinties.

pasekmių ir kitose dirbtuvė
se,

Prie streikų organizavimo 
'darbų dedasi ir amalgameitų 
unija. Tuo rūpinasi preziden
tas S. Hilmanas. Yra paskirta 
daug organizatorių ir organiza
vimo darbas jau varomas. Tuo 
'budu dirbant, tikimasi metų 
bėgy suorganizuoti dešimts 
Ynilijonų darbininkų.
Atsilankė Wilsono streikierių j 

; delegatė :

savo

eili-

Tikisi suorganizuoti 
10 milijonų

Perskaičius ir priėmus 
hius nutarimus, sekė visokių
delegatų ir biznio agentų pra
nešimai bei raportai. Paaiškė
jo, kad kai kuriose dirbtuvė
se darbas yra sumažėjęs. Kas, 
manoma, trumpoj ateity pasi
taisys. Yra, betgi, ir nepras
čiausiai dirbančių, yra ir visai 
nedirbančių.
7 Ypatingai svarbu tai, kad 
kai kurios dirbtuvės tik po 
trumpo streiko pasirašė su 
/Unija sutartis. Tikimasi, kad 
trumpoj ateityje įvyks gerų

(lių naujosios parapijos svetai
nėje. Balius įvyko balandžio 4 
d. Publikos nedaug tedalyva
vo.

— Jonas Jarus.

R. and R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas. 

3572-74 ARCHER AVENUE
- Lafayette 7688-89

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH

8
/kas tęsiasi jau virš dviejų sa
kaičių.
i Lokalas nutarė paaukuoti to 
streiko naudai $10.00. Paau
kuota $5.00 dėl Ispanijos lais
tės kovotojų. Du lokalai pa
aukavo $25.00 J. Katiliui. Jis 
serga ir randasi ligoninėje.

• ' X. š.

Atsilankė delegatė ir nuo; 
Wilsono kompanijos streikuo- ■ 
jaučių darbininkių. Ji nupasa-j 
ko jo streikierių vargus ir pra -! 
/šė finansinės paramos. Strei-

Atėjo
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........................Tadas šuleas
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... .............. V. Stankevičius 
Čigonai .................  A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandas ............. Banas Pumputis
Du eilėraščiai .......... J. Kruminas
Kita Amerika .......... E. Voytinsky
Kova prieš dykumą...... M. Ilijinas
[domioji fizika ......  J. L Perelman
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NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

An All-around
• Greitai ir lengvai
Šiuotą ar enameliuotą pavirš}.^ Negadins ran
kų, nepaliks žymių ant politūros.

Pirkite Iš Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

PILSEN
t KWIK KLEAN

Paste Soap Cleaner 
išvalys malevotą, vami-

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALI ALIEJINE PERMANENT QE

(Curls—kiek tik norėsit) ■ «ww
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E fifi
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE w«UU
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Rft 
BE MAŠINOS PERMANENT ....
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS
MOTERIMS .......... :.....................
VYRAMS ......... ............................

THE CR0WN BEAUTY SHO
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

25c 
.35 
.50

2514

Hemlock 5040
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

Jei esat susilpnėję — suploneję —lengvai pavargstat—nerandate 
poilsio—negalit miegoti—neturit noro valgyti

NELAUKIT ILGAI!
Tuojau PradeK.it Gerti MALVAZ!

ir patčmykit ar jis nesutvirtins jūsų organizmą 
ir nepagimdys didesnį gyvasties veiklumą.
Štai ištiesų yra skanus — pastiprinantis — 
maistas ir vitaminais turiningas gėrimas dėl 
tų, kurie nori sutvirtinti ir atgaivinti savo 
kūną. ‘
Jei esate nervuoti — greit užsikarščiuojate — 
supvkstat — prašau tuojau štai ką padaryti: 
PAŠAUKIT CANAL 6500 ir pavelyki! mums 
jums pristatyti kartoną 24 butelių MALVAZ,

užmokėkit pristatėjui $2.75 — išgerkit keletą 
buteliu ir jei nebūsit pilnai užganėdinti, mes 
sugrąžinsime jums pinigus ir atsiimsime liku
sius butelius.
AR JUS GALIT PASIPRIEŠINTI Šitokiam 
musu pasiulijimui. — Mes turime būti tikri, 
kad musą produktas yra geras, kitaip jums to 
pasiulijimo nedarytumeh. MALVAZ jau^ pa
traukė prie savęs visus Chicagiečlus.

MALVAZ DARO MONARCH BEER ALUDARIAI
24 butelių Kartonas, $2.75 12 Butelių Kartonas, $1.40

Mes grąžinsim 50c už tuščius butelius Mes grąžinsim 25c už tuščius butelius

2419-49 2 f ii St. ShicanA Sanai 6500

PradeK.it
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Kai J. V. Vyriausias teismas padarė penkis spren
dimus, palankius Naujajai Dalybai, daugelis laikraščių 
pareiškė, kad dabar teismo reformos reikalas atpuola. 
Jeigu teismas pripažįsta konstitucingais pažangius. įsta
tymus, tai kam keisti jo sąstatą.

Bet J. V. administracija mano, kad’ kova dėl teismo 
reorganizavimo neprivalo būt nutraukta, nes teismas 
dar neįrodė, kad juo galima pasitikėti.. Daugumą savo 
paskutinių sprendimų jisai priėmė penkiais balsais prieš 
keturis. Jeigu tik vienas teisėjas persimestų į konser
vatorių pusę, tai teismo sprendimai butų vėl priešingi) 
valdžiai.

Be to, reikia turėti galvoje tai, kad ta kova dėl 
teismo reformos kaip tik ir privertė Vyriausiąjį teismą- 
daryti liberališkus sprendimus. Jeigu Roosevelto suma
nymas butų atšauktas, tai Washingtono tribunolas pra
dėtų eiti senuoju keliu.

Gen. Franco nusidėvėjo
Viena žinia iš Paryžiaus sako, kad Ispanijos sukilė

lių generolas Fraiicisco Franco busiąs pašalintas iš va-' 
dovybės. Juo esą nepatenkinti ypač vokiečiai.

Nuo pat sukilimo pradžios gen. Franco buvo vy
riausias respublikos priešų vadas. Jisai vadovavo fašis
tų armijoms, o vėliau visi sukilėlių generolai paskelbė 
jį ir laikinos “tdttiSės vyriahsybės” galva. Sakoma, kad 
jisai, eidamas tas dvejopas pareigas, karines ir politi
nes, persidirbo. Jo vieton sukilėliai iešką kito asmens 
vadovauti ginkluotoms fašistų jėgoms, kuris turėtų 
daugiaus energijos ir atgaivintų sukilėlių eilėse pasiti
kėjimą savo vadovybe.

Iš to matyt, kad Ispanijos fašistų dvasia jau nu
puolė. Kol jiems sekėsi, tai jie laikė generolą Franco 
genialiu vadu, bet kai liaudies milicija ėmė pilti jiems į 
kailį, tai Franco pasidarė negeras. Bet vargiai ir nau
jas generolas jų reikalą išgelbės.

Krizis Japonijoje
Japonija stovi kryžkelėje.
Jos valdžia, sudaryta iš armijos ir laivyno atstovų,: 

nutarė paleisti parlamentą ir paskirti, balandžio 30 d.,; 
naujus rinkimus, kadangi parlamentas atsisakė su val-Į 
džia kooperuoti. Bet naujas parlamentas vargiai bus į 
palankesnis kabinetui.

Jeigu valdžia pralaimės rinkimus, tai ką ji tuomet1 
darys?

Iš premjero gen. Hayashi pareiškimų galima nu
manyti, kad valdžia, jei matys reikalą, nesustos net; 
prieš valstybinį perversmą. Paleisdama parlamentą, ji* 
savo atsišaukime pasmerkė politiškas partijas ir parla5-! 
mentinę sistemą. Vadinasi, ji gali uždrausti partijas ir 
susiaurinti parlamento teises arba visai panaikinti par
lamento teises arba visai panaikinti parlamentą.

Tuomet Japonija įstotų į atviro fašizmo vėžes.
Kolkas Japonija dar nėra fašistiška valstybė tikrą

ja to žodžio prasme. Ją valdo militaristai, bet šiek-tiek 
teisių dar turi visuomenė. Yra opozicija, kuri per savo 
atstovus parlamente valdžią kritikuoja.

Paskutiniai parlamento rinkimai Japonijoje įvyko 
pernai metais vasafio 20 d. Jo sudėtis tokia:

Minseito (liberalų) partija turi. 205 atstovus;
Seiyukai (konservatorių) partija — 174 'atstovus;
Socialinė Masių Partija (social-demokratai) — 

22 atstovu;
Showakai (liberalinių progresistų) partija 

atstovų; .
Kokumin Domei (fašistų) partija — 15 atstovų;
Kitos grupės — 30 atstovų.
Viso 466 atstovai. Nė viena stambiųjų partijų da

bartinės valdžios neremia. Todėl valdžia dabar sumanė 
steigti naują, "nacionalinę” partiją. Bet nėra jokios 
vilties tokiai partijai gauti parlamente daugumą.

Taigi bus viena iš dviejų: .arba militaristai bus pri
versti nusilenkti parlamentui — tuomet Japonijoje su-

- .20

stiprės demokratija; arba visai paims viršų fašizmas.

(Tęsinys)
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DARBININKŲ UŽDARBIS
Prancūzas ne 

bino daugybė kategorijų, į ku- 
rias suskirstytos darbo algos.

Gorlovkos dąrbininkų darbo 
alga svyruoja tarp 3 rublių 70 
kapeikų ir 10 publių 50 kapei
kų. Prancūzam^ buvo paaiškin
ta, kad tokio. reiškinio priežas
tis yra darbo algų fondo su
skirstymas. Kiekviena' įmonė, 
remdamos kolektyvine sutarti
mi, nustato metams darbo algų 
fondą. Visų pirma iš fondo iš
skiriama suma, reikalinga stam
bioms algoms (iki 2000 rublių 
ir daugiau) mokėti.

Likučiai paskirstomi tarp yi- 
sų kitų darbininkų, iš kurių 
daugelis gauna 150, 120 ir net 
80 rublių.

Moterys, dirbančios po žeme, 
gauna 5-7 rublius už darbo die
ną. Makiejevkos kasyklose po 
žeme dirbą darbininkai viduti
niškai gauna per dieną 12 rub
lių 39 kap.

Bet prancūzų 
legatai nepasitenkino tik nomi
nalinio darbo algos skaitmeni- 
nimis. Jie pasistengė sužinoti ir 
produktų kainas, kad galėtų su
prasti reališką 
darbio reikšmę.

Jie net išsigando, sužinoję 
kad 'vyriški pusbačiai kainuoja 
290 rublių, moteriški — 269 r., 
paltas — 350-500 rublių, pa
prastas moteriškas kostiumas— 
294 rublius, sviesto kilogramas 
16 r., mėsos 6-9 r., duonos kil. 
1 r. 20 k. ir bulvių kil. 40 k.

Delegatai! aplankė; angliakasį 
pietų metu pamatė, k*a'd jis 
ir jo žmona valgo “tuščius bar
ščius.” Antrojo valgio jie netu
rėjo.

Delegatai paklausė Gorlov
kos kasyklų direktorių, argi 
santvarkos, kuri save vadina 
socialistine, nėra pareiga užtik
rinti darbininkams pragyveni
mo minimumą ir visiems 
duonos kąsnį?

Direktorius komunistas 
kė, kad butų neteisinga 
lygiai aprūpinti maistu; - • >_ 1 ’i m •!

paprastai nuste

•angliakasių de-

darbininkų už-

lygy

atsa- 
visus 
šioje 

srityje nelygybę yra reikalinga, 
nes ji verčia darbininkus dau-i 
gilau ir geriau gaminti, skatina 
Juos energingiau dirbti.

“Galit įsivaizduoti, kaip mes 
buvom nustebę, išgirdę iš direk
toriaus komunisto lupų tokius 
žiaurius žodžius, kurie niekuo 
nesiskiria hub musų darbdavių 
kapitalistų žodižų,” — priduria 
Lege.

DARBININKŲ BUTAI
“Mums Prancūzijoje nuolat 

sakydavo, — tęsia S'aVo įspū
džius Lege, — kad Sovietų dar- •--- -------------- - I ' —.........

' r ■■

bininkams pastatyti gražus na
mai. Sakydavo, kad darbininkai 
gyveha buvusių buržujų rūmuo
se. Kaip kvaila ir biauru taip 
meluoti!

kur Prancūzijoje stovi sargas, 
stovėjo visa grupė ginkluotų 
'vyrų. Tas pats ir toliau. Visur 
kasyklose vaikštinėjo ginkluoti 
žmones. Kasinyje prancūzai vėl 
pamatę žmones su Šautuvais. 
Pastebėję prancūzus, jie pasi
slėpė tamsiame kampe.

Kur "Tautos Vadai
imą Tvarko

.............—hH—i m iHWį nltiift .........

jie pasi-

Prancūzai paprašė direktorių 
paaiškinti jiems tokį keistą 
reiškinį. Atsakymas buvo toks: 
“Pas mus .visos kasyklos ir fab
rikai saugojami ginkluotų žmo
nių.”

Tokį pat vaizdą prancūzai ra
do ir visose Sovietų Rusijos 

aukšto, paprastai iš 3 (rečiau iš vietose,( kuriose jiems teko bu- 
4) kambarių. Bet tokiame na- ti. Kai kur komunistai paaiški- 
melyje gyvena ne Viena šeima, no jiems, kad ginkluotos sargy- 
Kiekviename kambaryje gyvena' bos pastatytos tam, kad neįvyk- 
po šeimą. Dažnai tokiame kam- tų kontrrevoliucinių pasikėsini- 
baryje gyvena dvi šeimos iš 8- mų. Bet ką saugojo tie ginkluo- 
9 žmonių. Kambaryje be 2 ar ti žmonės, kurie pasislėpė kasi- 
3 lovų nėra jokių baldų. Kartą 
mes tokiame kambaryje radom 
šeimą iš 9 žmonių; kambaryje 
stovėjo tik 2 lovos, ir daugiam 
nieko nebuvo; nebuvo net kė
dės. Visuose namuose, kuriuos 
mes apžiūrėjom, 4 ar 5 šeimos 
naudojosi viena Virtuvėle. Ir to
je virtuvėlėje gyveno dar Visa 
šeima.

Bet tokiuose namuose gyveno 
laimingieji. Kiti darbininkai gy
vena iki šiol caro laikų lūšnose 
ir barakuose.”

Rašydamas apie angliakasių 
gyvenimo sąlygas, Lege smerkia 
tuos “turistus,” kurię taip gra
žiai piešė “rusų darbininkų pui
kias gyvenimo sąlygas.” Lege 
sako: “Tiesa, Rusija pergyveno 
revoliuciją, bet nereikia užmir
šti, kad nuo to laiko praslinko, 
beveik 20 metų.”

Tiesa, šioje srity Šis tas jau 
padaryta; darbininkams pasta
tyta daug namų. Bet tuose ra
jonuose, kuriuos mes apžiūrė
jom, tie nameliai maži, vieno

MOTERŲ DARBAS
Prancūzams krito į akis, kad 

kasyklose dirba' labai daug mo
terų. Sovietų komunistai bandė 
paaiškinti" tokį reiškinį moterų 
teisių lygybe.’ Girdi, moterys 
turi teisę lygiai, kaip 'vyrai, ių 
sunkų fizinį darbą dirbti. Lege 
tokiu aiškinimu nepasitenkino. 
Jo nuomone, politinė ir sociali
nė moterų lygybė nepanaikina 
fizinės nelygybės fakto. Todėl 
Lege nesupranta, kodėl moterys 
būtinai turi dirbti kasyklose ito-; 
kį darbą, kuris reikalingas ypa
tingo fizinio stiprumo (krovė
jų ir kit.). Lege daro išvadą, 
kad Sovietuose daug dėmesio 
kreipiama į gamybą, bet labai 
mažai į darbininkų sveikatos ir 
gyvybės apsaugą.

VI.
GINKLUOTOS SARGYBOS.
Atvykę Gorlovkon prancūzų 

delegatai pastebėjo restorane, 
kuriame, jie pietavo, ginkluotą 
sargybinį.

—Ką jis čia saugo? — klaū- 
sė^viens kitą prancūzai. — Argi 
mus, svetimšalius, kad neužpul
tą?

Bet kitą dieną, nusileisdami į 
kasyklas, prancūzai pastebėjo, 
kad prie Vartų, toje vietoje, 

....... ■—.". 1 r,--------

nio kampe? Juk kasyklose be 
darbininkų nieko nėra? Argi 
Sovietų vyriausybė nepasitiki' 
darbininkais ? Juk prancūzams 
nuolat kalbėjo, kad Sovietuose 
darbininkai yra visų gamybos 
įrankių savininkai ?!

VII.
SOCIALIZMAS”
savo įspūdžius,

tvirtinti, kad re-

“YPATINGAS
Baigdamas 

Lege rašo:
“Aš nenoriu

voliučija nieko nedavė rusų dar
bininkams. Ne. Bet aš turiu 
konstatuoti, kad musų draugai 
Rusijoje yra dar toli nuo tos 
idiliškos buklus, kurią mums 
taip dažnai aprašinėja'. Mums 
iki šiol nesakydavo teisybės 
apie jų darbo apsaugą ir apie 
laisves, kuriomis jie neva nau
dojasi.

Musų draugai Rusijoje stato 
socializmą, bet “ypatingą socia
lizmą,” “socializmą pagal rusiš
ką kurpalių.”

šitam tikslui pasiekti juos 
verčią, daiyti tai, ką mes pran
cūzai niekada nesutiktume da
ryti.

Rusų proletariatas mano, kad 
yra pažangiausias visais atžvil
giais; jis įsitikinęs, kad jo kraš
tas yra vienintelis, kur yra tik
ra laimė...

Man daug kartų teko aiškin
ti Sovietų proletarams, kad mes 
tokio, kaip Rusijoje, socializmo 
kūrybos darbo nesuprantame, 
kad prancūzų darbininkai turi 
geresnes gyvenimo ir darbo są
lygas ir kad jų kultūrinis lygis 
yra kur kas aukštesnis. Bet So
vietų darbininkai nenorėjo tuo 
tikėti, nes jų oficiali spauda, 
'yienintelė, kuri ten yra, jau 20 
metų kala jiems į galvas, kad 
Sovietų piliečiai yra laimingiau- 
ir sąmoningiausi žmonės pasau
ly ir, kad jie turi rodyti kelią 
kitų kraštų darbininkams.

Bet vis dėlto a'š turiu formu
luoti s£vo kuklą pageidavimą 
taip:

Aš noriu, kad musų darbinin
kai niekada nepatirtų tokių gy
venimo sąlygų, kokiomis gyve
na Sovietų darbininkai.
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Tikrai butų negera nutylėti 
ir gerąsias gyveninio puses, ar
ba' dedamas pastangas tą gerą 
atsiekti. Bešalus gyvenimo ste
bėtojas - laikraštininkas, žino
ma, turi visa tai pastebėti ir 
parašyti.

Kas gera, o kas bloga
Bet... tos gerą daryti pastan

gos dažniausiai vėjais nueina. 
Tasai geras dingsta tarp visų 
blogybių, jas nustelbia visos 
neiginybės. Lietuvos oficiozas 
tiek aukštai pakilęs, tiek i vis
ką iš aukšto taško žiuri, kad 
jam viskas gražu atrodo ir ne
mato, kas čia Lietuvos žemelė
je dedasi, nors ir daug dąug 
kas po oficiozo nosimi dedasi.

fenais, kur įsigalėjęs mono
polinis valdymas, kur nėra pa
jėgų konkurencijos, tenais ir .J 
geriausios pastangos gyvenimą 
gera linkme pastūmėti eina nie
kais, nes tos pastangos atsidu
ria tose monopolinėse rankose, 
kurios labai į save yra linkę. O 
savųjų tarpe kokia gi gali būti 
gera kritika, sąžiningas visų 
darbų kratinys, jei vieni nuo 
kitų priklauso. O šitokiais at
vejais daug šešėlių atsiranda, 
kurie nustelbia Visą, kas gali 
būti tik gero.

Jau iš to, kaip oficiozas ne
rimtai, paviršutiniškai ne iš es
mės reaguoja į kitų laikraščių 
pro visokius varžtus ir koštu
vus pasirodžiusią kritiką numa
nu, kaip jisai bijosi ir dreba dėl 
kitų savaip pareikštos nuomo
nės ar įsitikinimų. Turėkime 
galvoje, kad Lietuvos oficioze 
ir daugumoje yra susitelkusios 
jaunesnes pajėgos, kurioms ne 
taip tolima Lietuvos gyvenimo 
praeitis yra svetima, kurie se
nesnių kovų už Lietuvos gero
vę nėra pergyvenę. ir kurie tą 
ne taip tolimą praeitį prakeiks
mui yra pasmerkę.

Juk kas iš praeities šitų vy
rukų yra gerbiama? “Aušros” 
laikai. Tai yra tie laikai, kuo
met jie, geruoju atveju, buvo 
dar tik vystykluose, arba visai 
dar jų nebuvo.

“Aušros” laikai dėlto dar ger
biami, kad iš anų laikų veikė
jų jau daug yra mirusių, o ku
rie dar gyvi tebėra likę, tai 
daug kas jau tokio amžiaus yra 
sulaukę, kuris labai panašus į 
vaikų ‘amžių. Jie nėra jau gyve
nimui pavojingi, todėl gerbtini...

Savotiška istorija
Tie, kurie pirmieji paskelbė 

Lietuvos nepriklausom y b e s 
mintį it kurie dar gyvųjų tar
pe 'vaikšto ir kruta, dabar. yra 
visai nušluoti ir jokios pagar
bos, net paprastos žmogiškos 
pagarbos, dabar oficiozo jaunik
lių tarpe neturi. Jie smerkiami, 
o geriausiu atveju apie juos vi
sai nekalbama.

štai išėjo jaunųjų parašyta 
Lietuvos istorija, ar joje prasi
tariama, kas nors apie tuos, ku
rie rusų despotijos metu,- iš vi
sų pusių žandarų saugojami, 
drįso paleisti obalsį: Lai gyvuo
ja nepriklausoma Lietuvos de
mokratiška respublika su seimu 
Vilniuje!

Juk iš tų žmonių yra dar 
daug gyvų! O betgi šitie jaunik
liai istorikai tuos faktus Visai 
nutyli Ir čia daug nuopelnų su
verčia Lietuvos dvasiškiams, 
kurie tiek metų lenkino Lietu
vą ir per bažnyčią darkė gra
žią, skambią Lietuvos kalbą. 
Juk visi lietuvių kalboje prigi
ję barbarizmai, svetimybės ar 
tai ne bažnyčios nuopelnai?

Ar ne katalikų bažnyčia Lie
tuvoje, tikriau sakius katalikų 
kunigai, buvo viešai pasisakę, 
kad geriau būti rusų carų kam
pininkais, ir ar ne jie viešai pa
sisakė, kad kovosią su kramola, gražios, 
tai yra su tais lietuviais, kurie
siekė savo kraštui nepriklauso-
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mybes. Net dabartinis Lietu 
ptezidebtas tuomet sU kubig 
negalėjo sugyventi ir mėgin 
jų tarpą įnešti liberališkei 
srovę, ^kurdamas Vilniuje 
ties” laikraštį.

O dabar šitie jaunikliai, 
riamieji “istorikai?’ o iš tik 
jų politika, klerikalizmo iš] 
ra, kurie dabar tik tautišk 
skraiste yra prisidengę visa 
visas tas kovas savo Lietu? 
“istorijoje” tylomis apeina., 
net rusų kroniką generolą ] 
ravjovą, savo toje “istorijo 
lyg ir pateisinti mėgina ir tč 
baubu nenupiešia, kokiu jij 
tikrųjų Lietuvai ir jos žmoni 
buvo.

(Bus daugiau)

KORESPONOENCI.
Fountain, Mtch,

Iš ūkininkų gyvenimo

Prieš penkioliką metų s 
apylinkėje susikūrė Liet? 
Ūkininkų ProgresyVė Dra 
ja. Nors draugijai per tą 
ką teko daug sunkių laikų 
gyventi, bet šiandien ji ' 
gerai laikosi. Pereitame i 
rinkime, balandžio 4 d., n; 
vienbalsiai nutarė paremti 
panijos lojalistUs, kurie k 
ja .su fašistais it lieja^ 
kraują, kad galėtų apginti 
mokratiją. Liko paaukota 
į56.
' Kiek pirmiau draugija p 
kojo $10 nuo potvynių nu 
tėjusiems sušelpti. Iš to 
te ’ spręsti, jog šiai drau 
priklausantys ūkininkai 
ne tik pažangus, bet ir . 
rus žmonės. Vadinasi, jie 
jaučia tuos, kuriuos nelaim 
tinka.

Susirinkime buvo nui 
balandžio 17 d. surengti 
ir kortų vakarą, kurio p< 
eis draugijos labui.

Iš ALDLD buvo atsila 
delegatas, kuris pakvietė c 
giją dalyvauti rengiamose 
mos Gegužės iškilmėse. I 
gija mielai sutiko daly vau 
paskyrė komitetą iš dviejų 
rių. Būtent, F. Mickeviči 
L. Povilaitį.

, ----- o-----
SCOTVlLLE, MICH. — 

tuvių žemdirbių Draugija 
pat pritarė šventimui d. 
ninku šventės, šventės i 
mes ir įvyks tos drauj 
svetainėje. Į rengimo kor 
tą liko išrinkti V. Martin 
ir L/ Marks.

Šių trijų organizacijų k 
tetas yra nutaręs parų 
kalbėtojus. Iš Ludingtono 
pakviestas amerikonas. Dėl 
tuvio kalbėtojo nutarta k 
tis į “Naujienas”. Mes 
mes, kad jos neatsisakys 
rūpinti mums kalbėtoją.

L.U.ž.D. netrukus renį 
atremontuoti Savo sveti 
Kai svetainė bus sutvarl 
ir papuošta, tai apylinkės 
ninkams bus smagu susiri 
ir savo reikalais pasikal 
Be to, ta svetainė yra Ii 
vių nuosavybė.

Visai kitaip elgiasi šv. 
tano draugijos nariai, k 
yra geri katalikai. Jie < 
pinigus ir taiso svetimta 
bažnyčią, kur yra prisiglai 
lietuvis kunigas. Kiek pii 
lietuviai nesudės, visvien 
nieko neturės, — bažnyčia 
ne jų...

Oras* pas mus jau Visai 
vasario pakvipo. Naktimis 
pasitaiko nedidelių šalnų, 
dienos paprastai saulėtom

Kai kurie ūkini]
■jau pradeda net laukus art

— Ūkininką
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Moterys, 
Ugdykit 
Darželius!

MANO ATSIMINIMAI
 Rašo Bobutė I

Iš Ketvirto Moterų Kongreso maistas
Tą vasarą, kai mano Vyras sitikdavai mano štuboj per tas ’ 

mirė, vaikai dar buvo maži, 
žemės turėjome daug, bet kdip 
reikės, pasilikus vienai tą žemę 
apdirbti, nežinojau. Prašyti kai-: 
myrių pūgelbos nenorėjau, ne
turėjau pinigų samdyt darbi
ninkus. Bet, pamaniau, laikas 
parodys kelią. i

Neilgai prisėjo mūn laukti. 
Mano geri kaimynai subruzdo 
kai vienas ir paėmė viską į sa
vo rankas. Visus darbus pasida
lino it ėmė dirbti mano žemę, 
šūvb darbūs užbaigę.

Kai ant syk, dagi visai nesi
tikėtai, susilauki tiek simpati
jos, tiek mielaširdystės, tiek at
jautimo (rodos taip neturėtų j 
būti), bet tas smagumas buvo 
Sunku pakelti. Ne vieną syk nu
ėjusi į savo kambarį ašaras 
nuo skruostą šluOščiau. Bijoda
vau iš ryto atsibusti, kad nesu
radus, jog tai tik sapnas buvo.:

Tarpe tų gerų mano draugų, 
apart kelių lietuvių, buvo italų, 
švedų, vokiečių ir amerikonų; 
šeimynų. :

Laikui bėgant, ihėš Susigyve
nome, kaip viena šeimyna. Iš 
visą moterų tame būrelyje aš 
buvau vyriausia, tad jie žiurė
jo į mane, kaip j savo motiną.. 
Jų vaikai mane vadino bobute. 
Vėliau kitu vardu nieks mane1 
ir nepažino, u. j ■ . ;

Beabejo, tokiam būrely žmo
nių būna ir visokių atsitikimų 
—ir linksmų ir graudingų,^ ir 
dangiškų ir... na, ką čia ir be
kalbėti... Kiekvienoj šeimynoj 
priseina, ar anksčiau ar vėliau, 
visko pergyventi.,

Su laiku, aš palikau, kaip 
koks teisėjas. Netik moters, bet 

I ir vyrai, tai tėvai, tai vaikai,j 
pradėjo dažnai į mano trobelę 
atsilankyt prašydami rodos. .

Kiek tų visokių Slaptingų 
laiškų, paveikslų, dovanų buvo 
palikta man globoti, kad tėvai 
arba moteris ar vyras jų ne
rastų.

Paskutiniais metais kaip ir 
nusibodo man žmonės. Nesino
rėjo begirdėti jų problemų. No
rėjau ramybės. Tad, kaip kada 
pasiėmusi vieną ar kitą iš tų 
mano palikimų, sau mąstyda
vau : t'

“Kad tu žinotumei Žosyte? 
kad jei ne aš, tavo Mikas ne
būtų nupirkęs taū tos gėlės, 
kurios tave taip pradžiugino 
kai tavo sūnūs gimė.”

“Onyte, tu nebūtumei nusi
pirkusi tą gražią žalią suknelę,! 
važiuoti j savo sesutės vestu
ves, jeigu aš nebūčiau tavo Jūo- 
zą taip užpuolusi. Aš atsimenu, 
kaip šiandien, ką aš jam sa
kiau : ‘Jeigu kitaip nėišmanai ir 
taip tikrai Onutę myli, gali Su
rasti būdą jai nupirkti tą sūk- 
ūelę, kurią ji taip gėičtžrh’. Dar, 
yra mėnesis laiko iki vestuvių. 
Sutaupyk kiekvieną dieną po 
bmkį. Mažiau tabokos vartok, 
Vieną stik'ą mažiau alučio iš
gerk, kai nuvažiuosi į turgų, ha>; 
ir atliks tau keletas dolerių!’ 
—Tu nežinojai, kaip jis stengė
si. Bet tu už tai pasirodai la
bai dėkinga. Tu buvai verta.”

“Kaziuk, linksint man apie 
tave atsiminti. Tu buvai biskį 
kitokio budo, kaip daugelis ta- 

Kudikių vo kaimynų. Nors tu labai my- 
patalai reikia' laikyti per dieną‘Įėjai savo Marytę ir buvai jai 
lauke ir tik vakare įnešti. Bal- geras vyras, ji tave protiškai t 
tinius ant lovų reikia mainyti negalėjo užganėdinti. Kaip da-

•uu:?

Prisiminkit savo jau
nas dienas ir ugdykite 
darželius. Iš pradžios 
darbas bus sunkus ir 
reikalaujantis pasišven
timo, bet jis bus labai 
dėkingas. Kai ateis va
sara ir gėlės pradės žy
dėti, jos jus linksmins 
per visą vasarą ir rude
ni. Ypač tos moterys, 
kurios gyvena aprūku
siuose mieštuose, turėtų 
surasti nors mažą viete
lę ir pasėti, pasodinti 
gėles.

Pamokinkite ir para
ginkite savo dukreles 
prie to darbo — priver
skite jas kasdien atlan
kyti ir apeiti savo dar
želį. Gėlės turi ypatin
gą įtekmę į žmogų, savo 
nekaltumu jos sušvelni
na musų jausmus ir pri
verčia mus būti žmoniš
kesnėmis.

dvi žiemas. Bet man yra links
ma prisiminti, ’ kokia buvo gra
ži ta jūsų meilė, — švari mei
lė. Tas jūsų meilavimas išėjo 
jūms abiemš ant gero. Irena su
rimtėjo su tavim bedraugauda- 
ma ir gerą vyrą gavo. Dabar 
ji laimingai gyvena 
vyzdinga motina' ir moteris. Tu, 
irgi surimtėjai ir geresnio vyro 
arba tėvo sunku rast.”

“Jokūbai, kaip its^o paveiks
las čia pakliuvo? Jau tik aš jo 
neprašau. Turbūt jai 
tos Surėdymas, taip 
vienam asmeny, tai 
sam gyvenime, randasi tarpe 
gero ir blogo, taip ir tu čia.

I Bet sunku yra man 
Negaliu užmiršt k 
buvo tavo Petronėlės mirtis.

“Paskutinį kartą 
mės, man pasiskundei, kad pa
čios nėbegauni. Visos atsisako, 
tai jaunos ar senės; tai rauplė

. ji yra pa

resnio vyro 
t.”

u toks gam- 
■ kaip kiek- 
p kaip vi-

atlėisti tau.
oki skaudi

kai matė

‘ 1 J

tai jaunos ar senOs;
tos ar šleivos. Ir dar tu neži
niai kodėl ? Dar 
klaust kodėl?

“Mano brangus sūneli, kas gi 
nežino, kodėl ta jai.nutė balan
dėlė Petrytė taip siaiga užbai
gė savo jaubas . dienas? Kasg; 
nežino, kad tai buVo tavo kal
tė. Kasgi iš kaimynų neatsime
na, kad tū ją šušpardėi, kai ji 
pagimdė dukrelę # vietoj tavo 
laukto šdneJitf? Kasgi 
kad mirdama ji ppaŠė, malda
vo, kad jai nupirktumei pilką 
grabą, nes jai butų 
lėti juodame grabeIr kaip tu 
pasielgei, Jokūbai, ąr tu tą vis
ką užmiršai? Tavo

tau negėda’

nežino

šlykštu gu-

Sveikata
Miegamasis 
Kambarys

praleiRusę savo gyvenimo 
džiame lovoj, todėl man išrodo, 
tad miegamasis kambarys yra 
daug svarbęsnis, negu salonas, 
kuriame mes būname palyginus 
labai mažai. . ■ s

Reikia stengtis, kad mėgama- 
sis butų didelis ir kad jame bu
tų daug oro, saulės ir kad jis 
butų sausas ir erdvingas. Mie
gamame kambaryje nereikia, 
daug rakandų. Lova, komoda ir 
viena arba dvi kėdės.

Kiekvienai asmuo turi turėti 
atskirą lovą. Ypatingai maži 
kūdikiai neturi miegoti su su
augusiais, nors jie to ir labai 
prašytų. Tas reikalinga daryti 
ne tik iš sanitariško atžvilgio, 
bet todėl, kad miegodami kū
dikiai ne tik ilsisi, bet ir auga. 
Miegojimas mažo kūdikio su 
suaugusiu žmogum yra vienas- 
negudriausių pasielgimų. Kultū
ringi žmonės to vengia. Augęs 
žmogus dažnai nesveikai!ja; jis 
taipgi yra nešvarus, nežiūrint, 
at jis bus tfk ką Esimaudęs. 
Net ir kvapas augusio žmogaus 
yra kūdikiui kenksmingas. Tie, 
kurie išgali, dažniausia guldo 
savo kūdikius į visai atskirą 
kambarį, geresnį Ir švaresnį, 
hegu tą, kurį turi jo tėvai.

Langus reikia laikyti atdarus 
Dieną ir naktį.

Paitalinė turi būt vėdinama 
nors kartą į savaitę.

kaimynai tą 
viską dar matyt atsimena, ypač 
moterys ir merginos.”

ŽMONA
IR ELGETA i

ŪKININKO

viena pasiŪkininko žmona, 
likus namie, virė pusrytį. Puo-j 
de užkaisti klegėjo 
penėtas žąsinas. Žmonai reikėjo 
eit kažin ko pas kaimynę ir ji 
Skubinos. Bet lyg 
elgeta ir ėmė poter iauti, žmona 
nesulaukus, kol jis pasimels, a-1 
tida’vė elgetai išmaldą ir išsi
skubino.

Tūo tarpu elgetą papoteria-

barščiai ir!

tyčia, atėjo

’iebč iš puo- 
krėpš'į ir iš-

l . v * A

Vęs apsidairė, išsig 
do žąšihą, įšidėjo į 
ėjo. Eina per lauką paš kitą u- 
kininką., ogi štai bė pareinanti ir j 
ta žmoną iš kaimynes. Susiti
kęs ją, elgeta' sako:

—-Šeimininkėle, 
tamsta Gagonū iš PuodiškiųJ 
kuris neseniai nusikraustė į' 
Krepšiškius ?

žmona labai iietiįrėjo laiko ir 
skubindamos atšalu

—Ėik tu sau nu 
vos. Aš jokio Gag< 
tu ir neturiu laiko.

—Na, tai sudiev, 
ta ir nuėjo savo ąeliais.

Ūkininkė tiktai

ar nepažįsti’

ib mano gal
ono nepažįs

— tarė elge-i

Rašo

tiek jau buvo minėta 
užlaikymo veido odos.

kad

šiek 
kaslink 
Taip pat reikia priminti, 
bendrai svarbi yra' priežiūra ir
kaklo. Einant tualetinę pareigą, 
neapleiskite ir kaklo, šiurkštus, 
įjūodęs kaklas teikia blbgą iš
vaizdą. Ištepki t veidą ir kaklą 
geru kremu. Laikykit ilgai, kad 
kremas įsisiurbtų į odą. Nu- 
šluosčius kremą, masa'žuokit le
do šmoteliu. Ledas sumažina o- 
dos skylutes, atšviežina ir gelb
sti cirkuliacijai. |

a .V >

Kuomet ^ąklo oda įraudus,t 
plaukite du ar tris kartus per 
dieną su šiuo lengvai namie pa
gaminami! receptu:

8 uncijos saldaus pieno
y2 unc. -Garbonate of Soda 

unc. Glicerinoš
2 drachmos miltuoto Borax.

nnoii

M A D Ų
Patarimai

Rašo Paryžietė
'Iti ' 1i ’

Labai gražios ir didelės chiffon 
nosinės, įvairių spalių, - randais! 
Marshall Ficld krautuvėj Vidurmie- 
šty. Šios nosines tinką prie vakar! 
rinių kostiumų ir pačios gražiau-' 
sios turi rankom išsiuvinėtą darbo, 
raidę ir papuošta aplinkui sū gė-. 
lėmiš, įvairiai spalvotais siūlais —? 
o kitos turi raidę išsiuvinėtą, ant 
juodos ar baltos medžiagos, su bri
liantais. šios nosinės parsiduoda 
už $1.50.

-—O-----
Juodos tulinės (lace) vakari

nės šuknios su šviesiom apati
nėm yra naujausia madų įvai
renybė.

Turėdama gerą tulinę sukne
lę, kuiią jau atsibodo nešioti ’šū 
juoda apatinė, reikia tik pasi-' 
siūti gražiai geltoną, baltą arba 
šviesiai ruzavą apatinę ir tuo
met tūrėsi' atnauj intą, nau j du
sios mados suknią.

4 4 t 4

Rašo N°ra Gugienė
(Tęsinys)

MUZIKA MUSŲ
gyvenime

Jeigu Amerika nori kulturiš-tOs didgs skaičius žmonių kurie 
kai žengti pirmyn su visu pa-i^į geresnį supratimą ir įver- 
sauliu, muzika’ turi būti dalis tinimą muzikos, 
•kiekvieno žmogaus kasdieninio! ’ _ .. ______

ponia 7<>HkA ^APiO D A Ve

Veda Dora Vilkienė
ralės Muzikos Projektu, 1936 
metuose buvo duodama 62,000 
programų, 42 'valstijose ir su 
50,000,000 žmonių atsilankusių j pasakojama apife valgius. A 
jų klausytis. Iš Viso šio, ponia norėčiau primint apie gėrimus, šts 
Jardine turi vilties, kad nuola- pora:

ŠAMPANAS Iš PIENO
Lygias dalis pieno ir vandens, pu 

sę kvortos pieno, kvortą vandeni 
šaukštas cukraus, biskutj mielių. Vii 
ką gerai išmaišyti ir supilti į but« 
liūs, stipriai, kaip alų, uždaryti. St 
statyti ne šaltai, pirmas 6 valanda 
dažnai apverst, tik statyti ant kai 
lėlių ir atgal. Po dvylikos valand 

I tinka g-erinlui ir reikia laikyti ša 
' tai. Darykit butelį atsargiai. Pieną 
turi būt Vitai be grietinės. z

DUONINE;

Atlikusius šmotukus juodos duo 
Operos nOs Bėkit kur, kad išdžiūtų, o k; 

bus gana, užvirkit vandenio, įdėji 
biskį apynių ir užpilkit ant duono

GĖRIMAI

gyvenimo, sakę 
Akxander Jūrdine, prezidentė 
Nacijūtiūteš Federacijos Muzi
kos Kliubų.

•Pažinimas muzikos yra būti
nai reikalingas kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Žmonėms tūrė
tų būti mokinama' gera mzika 
pradedant nuo pat jaunystės, ir 
studijavimas muzikos turėtų York’o 
būti dalis musų apšvietos. transliavimo, perbėgo apie pa-

Šiandien Amerikoj randasi stebėtiną išsipietojimą susido- uždengus palaikyti valandą, išrna 
2,300 jaunuolių muzikantų kliu-l mčj^mo muzika Amerikoje. De- ^yti, o kai nusistos, nusunkti. Dč 
bų; 5,000 jaunų muzikantų, na-įšimt metų atgal, pasakė p. Da- 
rių šių k'iubų, ka: 
vau j a f
Nežiūrint depresijos, nuo 1929 
metų buvo sutvertos net ketu
rios didžiosios simfonijos or- 
kestros, kuomet skaičius ma
žesnių orkestrų pakilo nuo 17 
iki 88. Bėgyje 1936 metų 302 
simfonininiai koncertai buvo 
transliuojami (tiktai per vieną • 
radio tinklą. Veikiant po Fede-

MUŽIKAI
Vėliaus programe ponia Mar

čia Davehport, autorė ir muzi
kos aiškintoja’, kurios balsą 
mes pažinome, kuomet klausė
mės jos kalbų per radio, kas 
šeštadienio popietį, laike New^ 

» Metropolitan *

nį. Supilti j butelius, jdedant po k 
lias razinkfis, Šmotelį lemono ir orą 
džių žievės, arba kelis gvaizdikėliu

ms met daly- j venport, muzika buvo sulygina- 
jvairiuose kontestuose. mai mirus.

“Buvo tai iŠ priežasties, kad Stipriai uždaryti ir palaikius šilt 
žmonės nenorėjo geros muzi- Por^ dienų, laikyti šaltai, 
kos, bet, kad muzika nepasiekė' 
juos.” šiandien tiktai tas, kuris 
nenori, tai negirdi geriausios 
muzikos, simfonijų, operos, 
žymiausių pasaulinių artistų 
vedėjų, per radio.

(Tęsinys kitą sąvaitę)

AVIENOS SRIUBA
Supiaustyk svarą avienos (neviri 

ir tos) j mažus šmotelius ir virink p 
įr! sę valandos. Tada supiaustyk c 

! bulves, dvi morkas ir vieną ar < 
cibulius. Pridek prie mčsos, užpi 
vandeniu iki apsems ir virink iki b 

__ minkšta. Tada įmaišyk Šaukštą t
-feOi^ftiVBMftiiMtftBbBBBBBBBBBaBBBBBBBaBBBia i piokos ir įdėk pipirų ir druskas p
B Jūliš Zymoūtienė-Žetnaitė

Prakilni Meilė
(Tęsinys)

Pasilikus be Vandutės, rodos, 
.ir Alioša mandagesnis ir darb- 
štesnis liko. Daugiau ir greičiau 
popierius perrašinėja, Jokūbui, 
padeda. Su Onyte užsiima’, pa
sivaikščioti išsiveda, skaito, ro
dos nebeplepa niekų. Net Jokū
bui ant širdies lengviau, nebe
mato tų nepabaigtų bučkių, to 
seiliojimos Vandutės su Alioša.

Vieną rytą Jokūbas išeida
mas ’į biūrą, padėjęs popierius 
Aliošai tarė:

—Mano vaikeli ! Susimilda
mas perrašyk man iki vakaYo, 
po piėtų neturi lekcijų, perra
šęs atnešk .man į biurą, nes lai
bai čia svarbus ir būtinai šian
dien man reikalingi dokumen
tai.

Nėsūlaukęs Aliošos su popie
riais, parbėgęs Jokūbas namo, 
randa popierius kur padėjęs, 
neperrašytus tebegulint.

—Kodėl taip? — klausia A- 
ką dirbai per dieną,liošos, — ką dirbai per dieną, 

iki šiol neperrašęs?
—Parvažiavo mamaša — tas 

teisinasi — ir neleido rašyti, 
turėjau pasakoti ką dirbęs per 
visas dienas, ką šnekėjęs, kur 
ėjęs, ką matęs, net ką manęs 
iūtėjaū pasipasakoti.

Jokūbas net už galvos nusi
tvėrė, kad nepersprogtų iš ap- 

ugriežė, kad

Sidabro t
Prižiūrėjimas

•» .1 .. ..................... .

Sidabrą reikia va’yti šiltame, , ,
švariame vandeny su muilu,^audoi dantim 
paskui Ku^aati grynu šiltu vau- Jau v61 «‘wvena tie patys ne' 
dėniit ir saūsai ’nušlūOstyti. Jei- 
gu šidkbrąš pasidarys tamsus,pkYejūs lia*-!

mo it* neradus puode žąsino te- paimk truputį persijotos krėi- ■ -. . ' . i ■ • 'fl , , ' I. ,t - .. J įį v.sūkęs elgeta.suprato, ką buvo
Norėjo Vyris atsiibiti mėsą, bet 
jau buvo pervėlu. 
teisi žmonelė, kad, ‘ ♦, t f '
sisakė nuo savo. “

Sutrūmpiho

jeigu nenori,

Dabar krim- 
auke pati at-į 
gagono.”
ir parinko 1 

. Byanskiene.

kad naujos
spalvuotos pančekos nusustųi 

tai plaunantkas savaitę augusiems ir bent bat atsimenu, man bet ’šjurpu- (netektų spalvos), 
dusyk į savaitę kūdikiams. liai ima, jeigu kas nors

—šeimininkė, sužinojęs, kad tu su Irena su-^vandetij.

j; gal skonį.' Kuomet tapioka bus iA 
m' rus, įpilk sriubą į lėkšteles ir pad 
■ ant stalo. Dėl šios sriubos gali 
gj vaitoti pigiausią avieną.

® Prisiuntė V. Fai:
—Girdėjau pirmiau taip kle- 

gėjote, dabar tyla...
—Pabugome raguočio...—vie

nas tarė nedrąsiai.
—Džiaugėmės tavo ragais, 

kur pati prisegė... — kitas drą
siau padrožė, o trečias net su
šuko :

—Kokie gražus, dideli, dagi 
paauksuoti...

Suklego visi juoktis. Jokūbui, 
rodos, pagaliu drožė į galvą, 
net pasišlijęs, nė žodžio netaręs 
išėjo atgal pro duris. Gavėję 
net prakaitas jį apipylė... -r- 
Mat. jau viešai žmonės šneka— 
mano sau. — Būtinai reikia tą 
paršą išvaryti... nebesipainios 
bent po akimis...

Pirmu eina dvi mergaitės, le
džingomis nešinos, šnekasi, juo
kiasi. — Čia iš čiužynės, ar į 
čiužynę mergaitės — pamanė 
Jokūbas. Arčiau girdžia:

---'Kaip juokingai, ta boba su 
tuo gimnazistu išrodo, lygu 
kiaulė su kalade — kikiki! — 

tokia di-.

Ką Moterys

smagumai.
Sykį eidamas iš darbo, girdi 

kavinėje juokai, balsai jo drau
gų, pažįstamų. Pamanė užeit ir 
jis kavos atsigerti.

—Kaip tik Jokūbas pro duris 
į vidų, čiūkšt! visi — kaip kir-

dos, sumaišyk su amoni j a ir 
skuduriuku švelniai patrink 
šiuo mišiniu, padėk į Šalį, te-' 
gūi nudžiušta. Paskui paimk . - . , . XT . 1 ,

satisos persijotos fcitfei- vlu nuklrto’ nutll°' Nusistebė- 
ifi't kito švaraus skudufiti-‘ lkttaWl daod“as

ko ir trink, apteptą, bet jau. 
nudžiuvusį sidabrą, jis vėl pk- 
sidarys kaip naujas. Ąpt galo 
nutrink švariu, minkštu skudu- 
riukų. t

Niekados “ nedėk sidabrą ant

ranką paklausė:

'taipgi nedėk sidabrinius indus 
ant karšto pečiaus. Laikyk si- 
dąbi’ą. sausoj vietoj ir abeinai 
gerai jį prižiūrėk, jeigu ribri,butų reikia įdėti šaukštą druskos, į Niekados“nėdėk sidabrą ant

guminių daiktų arba arti gumo. I kad jis ilgai laikytų.

juokiasi mergaitės, 
dėlė, o tas pa'mpliukas mažas, 
po pažasties pasikišusi, užsigu
lusi čiaužia... — Bent visus iš- 
jnokina... Bet ir nepristovi bo
bai taip maitotis...

Jokūbas pralenkė mergaites.
Parėjo namo. Onytė pribėgūs 

apsikabino.
—Ar tu viena, — klausia tė

vas. — Kame mamytė?
—Mamytė j čiužynę išėjo...: 

Parsinešė dvejas ledžingos... to
kias spindinčias... Vienas davė 
Aliošai įr išsivedė čiužinėti... 
Man liepė namie sėdėti... Ir aš 
norėjau...—šniųrkščiodama guo
dėsi Onytė, bet Jokuba’s mažai 
tegirdėjo. Jam ausyse skambė
jo: —Ta boba su gimnazistu, 
lygu kiaulė su kalade... apsika
binusi, užsigulusi... nepristovi 
bobai maitotis.

Jokūbas po kambarį vaikščio
ja, ra’nkos, kojos jam dreba; 
aiškiai suprato, jog iš Vandu
tės tos mergaitės kvatojo. —’ 

(Bus daugiau)

V ėda—Vanda B.
Viena 71 metų senumo m 

teris šiomis dienomis įstojo 
Glassboro State Normai Ui 
versite tą, kur ji tikisi neuž 
go įgyti daktaro laipsnį.

Ši senukė, kuri studen 
tarpe yra ž i n omą ka 
“Grandma Sinith”, prieš k 
lias savaitės atgal pasitrau 
nuo aktyvaus 8 iri rtų mok 
mo vienoj mažoj kaimo in 
kykloj, Aura, N. J. ir nuta 
realizuoti savo gyvenimo ti 
šią t. y., gyventi kartu su 1 
toms studentėms universite 
gyvenimui paskirtose patalu 
se ir įgyti aukštesnį moks 
laipsnį būtent daktaratą.

Ponia Smith aiškino repe 
toriams, kad, “Universitc 
mokytojai jai nesudaro jok 
palengvinimų todėl, ’ kad j 
galva žila. Ji kaip ir kitos si 
dentės, turi naktim studijų 
ti, kad pasekmingai išlaik; 
egzaminus.”

Paryžiuje, Trancijoj, k 
neseniai įvyko Tarpiau Iii
Moterų Kongresas, viena j 
nia Yevonde Middleton, sut 
ke susirinkusiom delegatei 
nepaprastą ir įdomią pask; 
tą, “Kaip Europos Motei 
Gali per Tarptautines 
bas *Pa!naikihti Karą.”

Savo paskaitoj p-ia 
dleton įrodinėjo kaip
gu ji butų visų Europos tau 
diktatorė) priverstų 3-< 
nuošimtį parinktų jaųnuoi 
vienos šalies, vestis su par 
šia parinkta grupė kiėkvier 
kitos tatitos, it ji tokiu bu 
pahaikintiį neapykantą ii* kai 
visoj Europoj.

Ved

J* (j

•r
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Šiais metais gaisrų 19.6%
mažiau

Kriko

sunkių

menuo

m*a'ziau

Tarp Keistutiečių keliu

4230 ’/j Archer

urės 1

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• TAVERNOS

• RESTAURANTAI

Edwin C. Hill

Avenue

Sūnūs
Abra-

trys 
tėvų

ir tuo
ak Fo-

Kovo menesį buvo 
daugiausiai nelai
mingų atsitikimų

piniginę 
;utiečiai,

adresas 
Aye.

♦ LIGONINES 
HOSPITALS

Chicagos Parkų Ad
ministracija Rengia 
Aitvarų Kontestą

Rekordiniai n 
gaisrininkų p 

bos reikalavii

‘Naujienų” Piknikas
CALUMET GROVE 

GEGUŽĖS 23, 1937 M.

Nuvilko kailinius 
atėmė pinigus

Pasveiko 
p. Ginotis

Grįžo iš šv. Kryžiaus ligoni
nės p. Petras Ginotis, kurs gy 
vena 3512 S. Parnell Avė. Li 
gonis keturius mėnesius pasir 
gęs skilvio liga, dabar jaučia
si gerai.

daugiau at 
itas vietas na- 

kur gaisras gali kilti.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Barbora Gailevičiehė, 
gyvena 1741 W. 43-čia

VILNIUS 
skrities Storasta šiomis dieno 
mis uždarė ankščiau sulaiky 
tuosius lietuvių Kultūros drau
gijos skyrius šiose! vietose: Pe 
Ičiurkose, Tverečiuj 
’nyse.

Uždaryti dar 3 Kul 
turos skyriai

Išviso buvo 1,344 nelaimingų 
įvykių

Turnamentas Grant Parke 
gegužės 8 d.

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Venerinės ligos 
kaime

Antradieni Blackstone 
teatre “The Lonely 

Man”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Columbia Broadcasting Systema bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis.

Patiekiant šią i _ *
Strike cigaretų išdirbėjai seka prog
resą, I 
tiekti rūkytojams Lucky Strike 
retų. ‘ _
Švelnus rūkytojų gerklei, jr 1 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
maišų, prašalintų Lucky Strike 
tino “It’» Toasted” proceso.

Kaltinamas užimi 
šęs partneri

Darant bendras išvadas pa
tiriama, kad šioj sryty nieko 
geresnio dar nepadaryta ir ne
laimės įvykiai eina savo 
niekam jų nekliudant.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

programą Lucky 
. __ t prOg_

kas duoda jiems galimybės pa- 
: ‘ ‘C1&a" 

Tai yra lengvas užsirūkymas. 
i. Jr laisvas 

prie
isim-

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

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

Lucky Strike Perstata “Your News Parade 
Su Edvvin C. Hill Priešakyje

Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

RASEINIAI. — Kai kuriuo
se Raseinių valse, kaimuose, 
prie žemaičių naujo plento 
statybos, dabartiniu metu pa
sirodė susirgimų venerinėmis 
ligomis. Prieš pravedimą nau
jo plento, kaime venerinių li
gų visiškai nebuvo. Matyt, ši 
liga paplito nuo darbininkų, 
kurie dirba , prie plento dar

iai. šioj 
laikoma visokiausių 
general goods. Fak
yrą departmentinė 
Jos vedėjai varosi

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS

Rado negyvą 
Viktorija Kazlauskas

BRIGHTON PARK. — Va- 
kar rytą buvo atrasta negyva 
Viktorija Kazlauskas, kuri gy
veno 4024 S. Rockwell Street. 
Mirties priežastis buvusi šir
dies liga. Nustatyta, kad ve
lionė ir beto turėjusi

Po paskaitos buvo lietuvių 
darbininkų susivien. skįyriauj 
narių ’ susirinkimas. Susirinki
me buvo iškelta visą eilė ak
tualių klausimų, būtent: 1) dėl 
sunkios ekonominės bedarbių 
būklės ir 2) dėl darbą turin
čių darbininkų būklės, kurių 
^atlyginimas toks mažas, kad 
su šeimyna neįmanoma pragy
venti. Į visus tuos klausimus 
atsakinėjo centro valdybos na
rys Paura.

Tą pačią dieną buvo aplan
kyti Viešvilės ir Žukų skyriai. 
Visur tos pačios bėdos.

krautuvių užlaikymo kaštai 
mažesni, negu vidurmiesty.

Goldberg’s Credit krautuvėj 
laikoma netik- drąbuž 
krautuvėj 
tavorų — 
tinai ji 
^krautuvė.

• juo didesnę apyvartą daryti, 
’ todėl reikmenes parduoda že
miausiomis galimomis kaino
mis.

O kad savo kostumeriarns 
'dar daugiau parankumų su
teikti, tai Goldberg’s Credit 
Store duoda platų kreditą.

' Turėkit . omenėj šią krautu
vę — Goldberg’s Credit Store 
— kai reikia kas pirkti. Jos 

yra — 42301/2 Archer
— Skb.

SOUTH SIDE. — Plėsimas 
įvyko savo namo J priebuty. D lt 
jaunuoliai: mergina ir vyras 
palaukę išeinanti priebutį p- 
lės Estelle McCarthy ją api
plėšė. Atėmė kailinius ir $42 
pinigais. . «

7 VILKA VISKIS. — Praėju
sią savaitę naktį Vilkaviškio 
N/aujamiesčio gyv. Kemeža, 
neturtingas darbininkas, netu
rėdamas už ką nusipirkti mal
kų, susigalvojo slaptai parsi
nešti iš Vilkaviškio vysk, kuri
jos kiemo malkų. Pasiėmęs 
ant pečių didelę medžio pliau
ską, 2 mtr. ilgio, nešė ją na
mo. Užėjęs ant ledo, paslydo 
ir taip smarkiai griuvo, kad 
krisdama malkų pliauska pa
taikė jam į galvą ir sunkiai 
sužalojo, kad net nepajėgė at
sikelti. Nugabentas į Vilkaviš
kio savivald. ligoninę rytą mi
rė. Galva buvo skilusi iš dvie
jų šonų.

Vyrų ir Moterų 
Abelni tavorai. Turi 
kybą su lietuviais, 
tavorą ant kredito. 
Leonard refrigeratorių, etc.

Kam pirkti reikmenes vidur
miesty, kur tavorai brangesni, 
jeigu4 musų pačių apielinkėj 
yra Goldberg’s Credit Store? 
čia rasite taip platų drabužių 
pasirinkimą, kaip ir vidurmie
sty. Čia laikoma vyriški ir 
moteriški drabužiai. O kainos 
drabužiams šičia žemesnės, nes

Išvežta j ligoninę 
Barbora Gailevičienė

TOWN OF LAKE. — An 
tradienį išvežta į proto ligų li 
goninę 
kuri 
gatve.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Soars and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

Tel. Englewood 10022
H0F-BRAU HOUSE

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

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicaco. III.

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių JBiterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernbse, 
geras gerti su degtine ir be degti
nes. Reikalaukite visi ii' visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

SONOTONE v“ E. 
Tęsias nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 v. p. p.
Antrą savaitę Pilnas 

Nepraleiskit šios Puikios Sovietų 
Pažibos 

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

su Tamariria ir Zuskinu.

Kontestui turės ypatingos 
reikšmės aitvarų grožis, jų ori
ginalumas, mechaniškas jude
sys, ir medžiaga. Paskui, jų 
paleidimas ir nuleidimas. Jei, 
pavyzdžiui, aitvaras nukristų 
dar neiškilęs į orą, tai tokiame 
atsitikime skaitysis diskvalifi
kuotas. Virvutės ilgis turės bū
ti šimtas jardų ilgio. Kas pa
skirtu laiku pirmasis nuleis

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

ŲOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

ORIGINALIŠKA MIRTIES 
PRIEŽASTIS

— Nuo 
pasida- 
Joyce, 

42 m. amžiaus. Jis kaltinamas 
! už užmušimą savo partnerio 
Edward Ryan, 45 m. amžiaus. 
Ryan buvo rastas jo tavernoj, 
5441 South Ashland avenue, 
mirtinai peršautas.

Ketvirtadienį, bal. 15 (L 
Princess Teatre bus viena x iš 
įdomiausių komedijų, kurią su
vaidins juodieji artistai, bū
tent: “Mississippi Rainbow”. 
Komedija įdomi ir skaitoma 
geriausiai nusisekusiu veikalu.

SMALININKAI, Klaipėdos 
kr. — Kovo 14 d. dr. Valan
čius Smalininkuose skaitė pa
skaitą “Darbo žmonių kultū
ra”. Prelegentas savo paskai
toje vaizdžiai nurodė, kad dar
bo žmonija tik tuomet page- 
'rins savo ekonominį gerbūvį, 
kai labiau apsišvies, išsilavins. 
Paskaitos paklausyti prisirin
kusių žmonių bu‘vo pilna mo
kyklos salė.

EDWIN G HILL, vienas iš įžy
miųjų laikraščių ir radio reporte

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šios šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Si programa bus žinoma kaipo 
“Your Lucky Strike News Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos rainučių Lucky Strike cigaretų 
išdirbę jų patiekiama programa.

Per daugiau, kaip trisdešimt metų 
Edwin G Hill dirbo Amerikos laik
raščiuose, kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti į Europos ir į Pietų ir 
Central in ė s Amerikos valstijas. Sis jo 
patyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
jo darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky- 
tojai 1933, 1934. 1935 ir 1936 matais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės iš vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jau
dinančiai su įvairiais paaiškinimais 
savo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus įvesta dienos šviesos taupy
mo laikas (daylight savings time) sto
tys vakarinėse prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet 
pradedant gegužės mėnesio 3 d. ištisa

Aitvarai ir rabinai tai pava
sario pirmieji pasiuntiniai. Bet, 
gerbiamieji, nepamanykite, kad 
čia kalbama apie kokius nors 
pragaro viešpačius ir dvasiškius 
jiems šventinti. Anaiptol ne.

Aitvaras yra tasai vaikų 
žaislas, kurį vaikai ant ilgos 
virvutės paleidžia į “dangų”, o 
rabinas tai paukštelis, kurį bu
tų galima rudgurkliu arba da
gilėliu pavadinti.

Aitvarų kontestas
Chicagos parkų administraci

ja šiais metais . yra numačiusi 
vaikams ypatingas pramogėlės, 
būtent, Aitvarų Kontestus. Tuo 
tikslu miestas yra padalintas į 
6 sekcijas. Kiekvienoje, sekcijo
je numatyta 42 laimėjimai. O 
metinis aitvarų turnamentas 
paskirtas gegužės 8 dieną. Tai
gi, kaip matote, laiko jau nevi
sai daug liko. Turnamentas 
įvyks Grant Parke. Pradžia 10 
v. ryto.

Kontesto taisyklės

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

5 bušelius už .........1............ $1.00
15 bušelių už ........1............. $2.50
ir vežimą 4‘/z jardus už $10.00 

Taipgi perkr&ustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing, 

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

KUMPIAI LIETUVOS 
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

T0WN OF LAKE, 
sausio 23 d. ieškomas, 
vė prokuroru4! EdvVard 

Jis ka 
savo

Gal nevisi Keistutiečiai žino
te, kad buvęs Keistučio kliu
bo pirmininkas Frank Jakavi- 
/čia yra geras mekanikas. Jis 
liuosomis nuo darbo valando
mis taiso Radios, Karpet svy- 
'perius, Skalbiamas mašinas ir 
t.t. Reikalui esant krėipkities 
pas jį po antrašu 2638 West 
40th St.

Goldberg’s Credit 
Store

Kiekvienas Keistu4tietis šį
met privalo prirašyti prie kliu- 
bo nors po vieną narį. Nagi 
pamėginkite tik po vįeną na
rį. Metų gale klįubas 
400 narių daugiaus. O kas pri 
rašys daugiaus, gaus 
dovaną. Taigi, Keis 
pradėkite* darbą jau dąbar.

— Steponas

Antradienį, bal. 21 d. Black
stone teatre bus perstatymas 
“The Lonely Man”, dalyvau
jant Howard Koch.

Pirmąjį lošimo vakarą bus ir 
A. Walter Huston, pasižymė
jęs artistas su4 sunumi 
dalyvaus svarbiausioje 
ham Lincoln rolėje.

■■PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausiu 
Šios rųšies krautuvę Chlcagoj, par
duodančių tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

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

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

lietuviškos Trejos devynerios-so Proof

nereikės eiti
Jis yra Foh LA^son 
amžiaus.

6380 N. Clark St. ( 760 Madigon Št.
Br°a<Įway 6*20 Cotįage Grov®

3138 Lincoln Av. 4602 Madlson St.
2867 Mllwaukee Av. 6204 S. Halsted St. 
4002 Irving Park 3234 Madlson St.
JEVE8. TILL 0 — CLOSEI) SUNDAY

Geriausiai nusisekusi 
komedija

Daugelis Keistutiečių nuste
bo pamatę ir. musų kliubą są
raše tų Draugijų, kurios pa
puolė į apsileidimo “kabalą”. 
'Well, nėra ko nusigąsti. Musų 
jaunasis kliubo advokatas G. 
J. Menkas už kelių diinų vis
iką sutvarkys ir galėsime “už- 
'miršti”. Bet “vėjo” už šitą ap
sileidimą kas !nors gaus. !

Gaisrų priežasty^
Gaisrų svarbiausia priežastis, 

— sako jis, — yra: neatsargus 
karštų pelenų išvertimas, neti
kę kaminai, neatsargus gasoli- 
no vartojimas, pečių įkaitini
mas, gaso pečių netinkamumas, 
sąšlavų krūvos ir cigalįetai.

Per pirmus tris mėnesius 
šiais metais buvo 6,086 gaisro

Susitarė trys suna 
dukterys ir dvi podukri 
išgelbėti nuo prieglaud 
duos jam $16 į mėnesį 
budu 
ręst, 
metų

šiais metais buvo 6,080 
pašaukimai, gi pernai pęr tą pa
tį laikotarpį — 7,572. jKas pa
rodo, kad šiais metais

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

Vaikai nori išgelbėti 
tėvą nuo prie

glaudos

Chicago Motor kliubo surink
tomis žiniomis šių metų kovo 
knenuo yra nelaimingiausias už 

tik vienuolikį sykių, (visus buvusius kovo mėnesius. 
Pagal statistines žinias jam iš
puola išviso 1,344 nelaimingų 
atsitikimų. Tuo tarpu kai 1934 
metais per kovo mėnesį tebu
vo tik 1,179.

Net, vien sužeidimų butą 1,- 
563, kas toli peršoka 1934 me
tų skaičių. Tų metų kovo mėn. 
buvę 1,324 sužeidimai.

Mirties įvykiai
šiuo atžvilgiu kovo 

'stovi kiek gerėliau. Mirties įvy
kių buvo 77, t.y. 14 mažiau 
negu4 1934 metais. Betgi, šis 
mirčių skaičius yra -didesnis 
negu buvo Aštuonis mėnesius 
Iprieš tai.
• Dabar, žiūrint dienomis, pa
sirodo, kad kovo 11 diena bu- 
'vo nelaimingiausia. Tą dieną 
mirtis pasiėmė net šešis. Gi 
6 ir 20 įvyko daugiausiai ne
laimingų atsitikimų. Daugiau
siai sužalojimų buvo 20 d.

International Wine & Liquor Co 
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

■VVilliams trim Varnish 
vertės, Musų
galionų Trim <£< OtJ 
Galionas ----------
vertės visur žinoma Fiat ir
Paint. Musų $1.50
vertės Fiat <t< 20
Paint __________

Drabužiai
didelę pre-

Parduoda [tvarkingai pirma’s, tas skaity- 
Pilna eilė ris kontestą laimėjęs.

Smulkias informacijas bus 
galima gauti pas kiekvieną par
kų direktorių. —Sp.

7 DIENOS | LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 
Kelionę į Kauną.

šių metų pirmam ketvirty 
buvo mažiausiai gaisrininkų 
pareikalavimų balandžio 1 die
ną. Per visą dvidešimts keturių 
valandų laiką gaisrininkai buvo 
iššaukti 
Tai skaitoma rekordiniai mažu 
skaičiumi. •1 i . ' j

Tie gaįsrai buvo tiek menkos 
reikšmės, kad gaisrininkai ga
lėjo juos užgesinti sU ranki
niais siurbliais ir įrankiais. To
dėl gaisrų komisijonierius Mi- 
chael J. Corrigan ir sako, kad 
panašių gaisrų butų galima iš
vengti, jei gyventojai ir orga
nizacijos patys 
kreiptų atydą, į 
muosė

žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT C-f 
Sąlygos Į SAVAITĘ * ■

» t »

"DR/ O’CSNNELL"'
135 SO. STATE ST.

' IP k
v ' • V 3 *
' ■■ u; .p

PIGIAU REGULIARUS KAINOS

čia goriausios malevos kainuoja no 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS iSdirbystės, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.’’

| Už DYKĄ PRISTATYMAS !
Sherwin 
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Keiiosha, Wis.
Visi Telefonai A RM IT AG K 1440



/
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Ketvirtadienis, Bal 15, 1937

Iš Darbininkų Drau 
gijos 4 kuopos 

veiklos
Pąlyvauą Ameriką® Lietuvių

Kongreso Chicagos Skyriaus 
baųkiete gegužės 2 dieną;

WĘST SIDE. — Balandžio 8 
dięną Burinsko svetainėj, 2244 
W. 23-čįą‘ gal., atsibuvo LĘD 4 
kuopos susirinkimas. Drg. A. 
Millętieiię pą^ariusi pranešimą 
apie busiantį Amerikos Lietu
vių Kongreso Chicagos Sky
riaus bąnkietą gegužės 2 dieną 
paragino, kad visi kuopos na
riai įsigytų tikietus. Nariai vi
si pasįžądėjo cjąlyvauti.
Minės Gegužės Pirmos šventę

Nutarta vienbalsiai dalyvauti 
Gegužėą Pirmos pavaikščiojime 
kartu su Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Ceątraline kuopa. 
Tuo tikslu išrinktas komitetas.
Į komitetą įeina drg. J. Yan- ^aliųasi, nes jie daugumo- 
czewski in drg. J. Thomą's. Ge- je tarnystes ir bijodami 
gūžės Pirmos apvaikščiojimas netekti skanaus kąsnio, palieka 
įvyks Chįcągos Lietuvių Audi- į mums vieniems tą sunkų darbą 
torijoje. Gi delegate išrinkta A.! dirbti. Kuomet darbas bus pa- 
Millerienė. |dirbtas, tada turėsime ir savų-dirbtas, tada turėsime ir savų

jų talkininkų, todėl, mielieji, 
Beto, kalbėta ir apie kuopos matote darbo turime daug, o 

Field Day pikniką, kuris įvyks' darbininkų mažai, šiandien pa- 
rugpiučip 22 d. Dambrausko • darūjne valdybos posėdį ir iš- 
iarmoj, Willow. Springs, III. 'klausę jūsų laiško ir įvertinę 

A. Damis, 4 kp. sekr. nuj Tamstų gautą gausią pa- 
----- ramą, nutarėme atsakyti į Laiškas iš Žagarės ^Tamstų klausimą. Jr sveikina

me mes skyriaus vardu su ge- 
yiausiąis liukėjįmąis P. Arlaus
ką, Dp. Grąįčuuą ir musų šešių 
ir brolių Chicagos žągayįečių 
Kliubą. Pasirašo visa valdyba.

Koresp.

Petras Arlauskas, žagariečių 
Kliubo pirmininkas, gavo iš 
Žagarės sekamo turinio laišką:

Turime garbės atsakyti į 
Tamstos laišką, kurį gavome 
1937—III—8 d., iš kurio ma
tome, kad Tamstos, musų bro
liai ir sesės amerikiečiai, . su j 
karstą meile ir pasiaukavimu 
remiate u?sibrėžtą/ Tnusų** tiks
lą ir domėjatės musų darbu.

Mes didžįai džiaugiamės 
Tamstų bendradarbiavimu su 
mumis ir Tamstų norą mus ne
užmiršti. Musų skynąus vado
vybė ir nariai esame pasiryžę 
dirbti ir dirbame, bendrai vi
sais reikalais
ir darbas eina sklandžiai. Vai- ’ 
dykoj? yra visi rimti žmonės, 
Ir nariai sutartinai dirbame. 
Prieš pprą metų pas mus buvo 
nesusitąrimų, bet dąbar tų

Cook ąpskrįęio ĮtęjsĮpe J7 chi- 
susiklausydami apįaĮtįliti šun-
sųsiąląusy ’ i dą^ąrjąvįpiu: Įipteįsėtų žmo

nių gydymų, žolių pąrdąvįnėji- 
ipų, Įįųrtsąįs, etc.

Trumppj ateityje jię bus tei- 
sįąini. fąkol Įęas ^įąųgsįs lais
vę po kaųęijnpis. (

Vaišiją, kųrfe glRtoje yra 
piędįkąlę profesiją, pąręiškė, 
Į^ąd tol vęs kpvą prieš įvairius 
Šųndąk tąnps ir žmonių išnau
dotojus, “kol vįsųs išnąjljins”. 
Phįcagoje jų yrą šimtąi.

Tarp suimtųjų yrą vienas 
Lpuis Mąrjnąkos, J209 . South 
Cicero avepųe, iš Cicero.

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORŲieiŲ

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

Išmokam

DIVIUENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Pederal Savings and 
Upąn Corporation, Wash- 
i Ilgio n, I). C.
Į)ęl informacijų kreipkitės į

S ĮMANO 
DAUKANTO

IT.PEKA'I, SAVINGS AND 
LOĄN ASSOCIATIGN OF 

CHICAGO.
2202 W. Ceripak Rd.

Phone CANAE 8887
--------------------------------------  

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 

balandžio J5 d. 8 vai. vakaro Almįrą Simons syet., 1640 
' V 1 _ « . •, ’ * " « .jis

N. Hancock st. —Valdyba.

“tranų” visai nebėra. .Dabarti-j 
nė valdyba yra išrinktą ant: 
trejų metų sulig dabar veikian
čiais prąu^ijfls įstątais.

Valcjyba susidaro: pirminin
kas — Stasys Janutis, stalius; 
pirm, pavad. — Mikolas Ma
žeika, prekybininkas; sekreto
rius — Vincas Stankūnas, na
mų savininkas; iždininkas — 
Vladas Ginaitis, šoferis, ir 'val
dybos narys — Benas Urbonas, 
batsiuvis.

Revizijos domisi jos nariai: 
Edmundas Vylandąs, darbinin
kas; Mituzas Juozas, darbiniu- 1 
kas; Praščius Vladas, darbinin
kas.

Mieli broliai, musų stiprybė 
priklauso nuo Tamstų, nes mu
sų rėmėjais esate tiktai Tams
tos. Dėka jūsų mes galime 
džiaugtis ir pasididžiuoti savo 
grasiomis kapinėipis, kurios 
yya pąvyzdžiu visai apylinkei. 
Jus, mieli broliai ir sesės, ge
rai žinote ką mes turime ir ką 
gąiime. Be j ąsų mes esame be
jėgiai. Musų inteligentija nuo

Suėmė ir Teis Septy 
niolika Chicagos

yąjstįja “kpyps tų! kpl visus 
|^^ąikįns,,

NąWWJĮ Piknikas
CALUMET GR0VE

GEGUŽĖS 23 DIENA

!OS
rūšies gėrimų.

Kas ateis' su šiuo apgarsiniinu, 
nusipirlčs whp|esą|e •« kampinis.

Ptyelįs pąsirjnkijnas statymui 
namų, taisymui Wfiių, Stogams 
poriįeta, ryhps, sje|dį, langai,' du- 
ryš ir kiti reikmenys.' ‘ BUILDEĖ’S SįfjpPLY . . 
Parūpiname lietuvius-, dąr^inipkus

Savininkė
3562 So. Jiaįsted Street 

T&: Yirtįs‘ w
Atdara vakarais ir nedeliomis

■4 v «i • .

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Paveiksle matpte drąsuolę Jeanette May, vieną iš 
djĮlelio skaičiaus lošėjų Hagenbeck-Wallace ir Fore- 
paugh—Sėlis Bros, cirke, kurs duodą prograinųs da- 
Įjųrtinįų laiku du kartus dienoje Coliseum trobesy, 1500 
So. Ayabash ayęnuc. §is cirkas pasiliks Chicagoj iki 
sekmadienio, įjaląnęlžio 25 ęįienos; Jis dųps programųs 
tą paskutinį sekmadienį taipgi. .. .

Už Pardavinėjimą

Užjąrę«4.-ias
M / ’• ' jr

■ '■ v ■' ■

Alinęs
\ v ■

■

Miesto mąjoro įsakyjiffl KP!*-
ei j a vakar uždarė kęiburiąs ali-
nes, kuriu sayininkąį buvo šu-
imti ųž pąrdąvinėjįmi’i gMmu
jauąoms męĮ*gąj|tęins.
't’iiv’iA.C! nliiioc! ori M n p i" Vi q i-LUIlVb ęĮlĮnCp 
dėje.

Į - - ■ ' -/ • t - :

J. ĘĄLSĘVICJS

25 So. Hoyne Avenųe

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
SpiiN mtois; Dr®.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras’ kartį pertahymą§, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai

TON¥ LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai,’ rnės turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St.

Tel.'LAFAYETTE 1310

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
'■ KASDIENA

NORTH AVENŲE.
BATUS

TURKISĘ—RUSSJAN 
Vieninteli garo pirtis | Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2030-41 \
Prie Mihvaukėe i

Telefonas Humboldt 7276

yyEST NORTH AVĖ.’ 
aukee ir Dąvęn Avė. f‘L”

j, g

JOHN KONRAl)
' tyERCHAlšIT TAILOR

Išvųloj prbsiją it taiso vyrų ir 
motjęjrų drabužius. Dirba ant’ or

derių ir naujus siutus.’
2347 tyARQUETTE RQĄD , 

’’ Tę|. Rępųblic 4306 ? jį

Tel., Canal 1376

WII1IAM zieck
PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma, geras v alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HĄLSTĘD ST.

■ <t> r-’ > v > ■ v

J arsinkitčs “N-nose

Trys Chicagječiai
Žuvo Automobilio

Nelaimėje-.■.r-rE-r-'-"-?—

Trys cpięągįęęiai žuvo
automobilio- " nęįąiuičje prie

5^;- Mfs.’ Si’

'7į, S£ty|o. Viši gyyęno 
ądręsų 77H $• Cą|ęęn^ęr •

■i.

šies mėsas. Restaurantų aprūpi- 
JiusŲspgpąm

Ųžląikom gėrą a|ų,‘ degtiųę, vy
ną ir riąrtjie įmintus valgius.

H 7į}i W>;;21st PJąęe
Tel? Canal 7522'

DOMICĖLĖ DAUKŠIENĖ 
po tėvais Butkaite.

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
balandžio |4 d., 1 valandą ry
to, 1937 m.,, sulaukus pusės 
amžiaus, gulusi Telšių ąpski*., 
Tvėrių pąrąj).,' Tribitkos k-me.

Amerikoj išgyveno 15 metų
Pąjįko dideliame nųliųdimė 

yyį*^ Uetr$? 2 Jųjctęris Bernice 
Griižiriski, ženfą Altert, Stella 
Gruzinski, žentą Walter,

1 aliukus, pusbroli Antaną Gu
dauską, ir šeimyną, švogerj 
Prąlįcfš|<ų paųksą ir šeimyną 
ir gimibes. * Lietuvoj 2 duk
teris, Marijoną ir Oną, vie
ną seserį, brolį ir gimines.

Kūnas pąšąrvotas 3625 Par
pei! įvę; Laidotuves įyyĮis 
seštąd., iiąlandžio 17 d., 10' Vi 
ryte, iš namų i šv. .Jurgio 
pąrąp.' bažnyčią, kurioje atsi
pils ‘ gedulingos jiamaldos už 
yei|opes sielą, o iš ten )>us nu
lydėta į §v. Kazimiero kapinės.

Visi A. A.z pomicelės Dauk
šienės gjmįnės, draugai ir pa
žįstami esat ųųoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį ptyąr- 
naimą ir' atsisveįkinįmąi <

Nuliūdę liekame,
Tyras, Dukterys, žentai, Anū

kai, Pusbroliai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

:............................ ,.........................   .. I

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341 

pvergreen Avė., tel. Belmont 
7678;' John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 V. Pierce Avė.; 
A. Jurgevicz—nutarimų rast., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Bųneękis—finansų raŠt., 
Š247 Beach Aye.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE Nb. i VALDYBA 
1937 typTĄMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, UI., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—.pirm, 
p^gelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago; III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, 111.; Mrs. 
Shridulienė-Severia ■—finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė.. Cice
ro, 111.; Mrs. Matuzęn Antanienė 
—kasos globėja, 2430 Wėst 46th 
Placę, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos j/obėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; .Petras 
Tusk'ievicz — maršalką, 6939 So. 
Wašhtėnaw Avė., Chicago; III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kącinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Cžesna. Su-

Urba Flower Shoppe|
ĮGėlps Mylintiems—V ^stuveins— B

Bankietams—Laidotuvėms— f
*Pąpiiosirtiąins. «

4180 Archer Avenųe į
Phone LAFAYETTE 5800 B

I AliPll/10 Siunčiam Gėles 
I IIVfIrEA telegramų į L v W LI vi IV Visas Pasaulio 
...... . .. ....... Dalis.

KyiETĘĮNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Ta grabams 
3316 So. Halsted Street 

‘ Tei. BOULEVARD 7314

KAZIMIERAS GALIMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 13 dieną, 9:55 vai. 
vakaro, 1937, m-> sulaukęs 53 
m. amžiau, gimęs Tauragės 
apskr., Kvėdarnos palrapiijoj, 
Muilevos, kaime. •

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Stepaniją, po tėvais 
Vaičaitę, 2 dukteris Kristiną ir 
Valeriją, sūnų Leoną, seserį ir 
švogerj Petronėlę ir Domini
ką Antanavičius ir šeimyną ir 
giminęs’ b Lietuvoj — seserį 
Onų Hickįenę ir šeimyną ir 
gimipes?

Runas pašarvotas Mažeikos 
kopįyčioįe, 3319 Litųanica Ąv.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
bal. 17 dieną, 9 vaį. ryto is 
kop|yčios į $v. Jurgio parapi
jos ‘bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulįhgbs' pąmaldos už ymib- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į SV Kązimierb kapines.

Visi A. A. Kazimiero Galim- 
skio' giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai esat kviečia
mi'dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam pasjęUtinį patarna
vimų ii* atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 
kiti jGlniinės.j U vs'J ) .

Patarnauja laid. Jir. S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

STANISLOVAS DERMONTAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 14 d., 6 vai? ryto’, 
1937 ’ m? sulaukęs puisėą amž., 
gimęs Airiogalbs parap., Kau
no apskrity.

Amerikoj išgyveno 37 metus
Paliko dideliapie nuliudhnę 

moterj Bertų, suną .Stanislovą, 
dukterį Uroilislava, sėšęrį An
taniną, Šyogęrj Antaną Miklo- 
sius,/’ir Eleną jr švogerj Niko
demą Balsevičius ir jų šeimy
ną,'pusseserę Mikuckienę ir 
kitus gimines, b taipgi daug 
giminių Lietuvoj.

Velionis priklausė prie Chi
cagos4 Liet, praugijos.

Runas pašarvotas ' 722 West 
Cermąk Roąd, namų telefonas 
Canal 10^5. Laidotuvės įvyks 
balandžio 17 djėnąj 8 vai. ryto 
iš nainų į Dievo Apyeizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
lydęjtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi Ą. Ą. Stanislovo Der- 
monto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviė- 
čiartii dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, Sesuo, 

Švogeriai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. S. M. 
Skudas, Tel. Monroe 3377.

'O/- Lf*- X*t ‘ ■ * ■ - • ; -1 > ’ f )

sirinkimas atsibuna kožną m^nesj 
kas antrą sekmadįenį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai- 
nęję. 4507 So. Paulina St. (Tel. 
Boųlevąrd 4552), Chicago. IR.

• COAL

TON.- 56.00
."$5.75
... $0.00
.. $6.00
1. $4.75

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŪŠIES ANGLIS

BIG LUMP ................... f
MINE RUN STAMBIOS

egg''ZZ”
NUT ...........
SCRĘENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

CLASSIFIEDADS
>11. m—.......................     *

bituation VVained
Darbo ieško

MOTERIS IEŠKO NAMŲ DAR
BO. Patyrusi. Yards 1790.

neip n aiaėu - xriaie

REIKALINGI patyrę vyrai scrap 
iron kieme. SOUTH oluE PAPER 
S’iMUK uU.. 5-33 -O. Tiiioop st.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie namų daroo. Geros sąlygos, šau
kit teieionu Tieiniock 0252.

REIKALINGAS VYRAS dirbti už 
baro, o taipgi šj tą virti. Kambarys, 
valgis ir alga, J. ER1NGIS.

5/46 vvest 6oth Street.

n uiHcu—reiiiaiv
• 1 y • *1 * « ‘ I

DUl'UllU.iMų ItlK.a

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

MERGINA; NAMŲ DARBUI; 
nėra skalbimo; nėra virimo; savas 
kambarys; maža šeimyna, 2818 War- 
ren Blvd., Kedzie 44o6.

MERGINA; abelnas 
padėti prie virimo;

PATYRUSI 
namų darbas; 
nėra skalbimo; geras namas; $8.00.

Irving 2443

MERGINA arba MOTERIS; gera 
virėja; turi mylėti paikus; viešbučio 
apartmentas. Bittersweet 8181. ..

MERGINA PATYRUSI su 
kais; gera alga; geras namas.

Buckingham 9316.

viii-

PATYRUSI MERGINA; 30—45; 
apeinąs namų darbas; gera virėja; 
4 užaugę; nėra skalbimo; pasilikti; 
$10.00; Keystone 1276.

MERGINA; 29—35; abelnas na
mų darbas; nėra skalbimo; nėra 
virimo; kūdikis; savas kambarys; 
$6 iki $7; Lincoln 9576.

MOTERIŠKĖS, OPĘRATORS on 
WASŲ DRESSES; front making; 
daugiau kaip 3 metų patyrimo; 
geriausios darbo sąlygos. 'Unijinė* 
Šapa; nėra prievartos priklausyti.

KORACH ' BROS.
913 W. Van Buren St.

MERGINA; abelnam namų dar
bui; du vaikai; savas kambarys; ge
ras damas; Telefonas Univęrsity 
3463.

MERGINA; namų darbui; nėra 
skalbimo; nėra virimo; viešbučio 
apartmentas; 2 vaikai; $7; Buck
ingham 2600—Apt. 4-M.

MERGINA; 25 iki 35; abelnas na
mų darbas; patyrusį; gerą alga; 
pasilikti. 2748 W. Division?

' Business Chančes5
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavern geroj apie- 
linkej. Biznis išdirbtas gerai. Prie
žastis vienai moteriai perdaug dar
bo. 5940 Šo. Kedzie Avė?,

PĄRDAVItyUI GROSERNĖ IR 
Delicatesseri. Biznis kaibpiiįiš. Per 
daug metų išdirbtas. Atidarėme di
desnį biznŲ 3465 Lituanicą Avė.

PARSJPUOPĄ TAVĘRN labai pi 
giai. Priežastis '— 2 bizniai. 

12217’ So. Halsted St. 
pullman 24'48.

PARSIDUODA KRIĄUčjy 
DIBBTUyfe.

P ARPUOSIU ir atskirais šmo
tais šėpas? mašinas, stalus ir tt. 
Renda' $25.QP; 4 kambariai; tyorau. 
Uardavimo priežastis—Jiga.

702 West 35th Street 
Chicago, UI.

TAVERNA ir PIKNIKAMS SOD
NAS rendai ar pardavimui — prie 
5477 Archer avė., Summitt. Kreip
kitės 48 N. Ėdgewood, La jGrange, 
UI. Tel. La Grange 6318. " ?

■ Vartoti Autpniobifiąį ■
1934 — FORD COACH geram pa

dėjime. $265.00.
NEWBERRY MQTORS, 
1025 N. Clark Street. 

•M
________For Rcn t

GRAŽUS 5 KAMBARIŲ FLATAS 
RENDAI — $12.00; reikia turėti re
komendacijas. 945 W. 18th St.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

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

BRIEĮGEPORT ROOFING CG 
3216 So. Halsted Street

į; uni.tųre & bixturęiį
Ra Aandai-Itaisai

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ..... ........ . $15—$2v—$25
$150 Amer. Orient kąurai $30—$35 
$139 gražus, nauji parior

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

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

BĄPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė. v

PARDAVIMUI;FORNIŠIAI
nebrangiai; šaukit# vakarais ir sek
madieniais. 4501 Malden Apt. CI.
I III—■ „Ji III ———»   ■ I ?| I

Miscellanepus 
įvairus

JUODŽEMIS, yardąis arba veži
mais, špeciale žemė — “hūmus” — 
25c už bušeli, 5' bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysiu su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 Š. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI.
Lietuvių kolonija—šešios dešimtys 

akerių — keturios dešipitys akęrių 
nuvalyta; upelis per keturias dešim
tis — trobėsiai, jaunų arklių' jauk
tas, farmų mašinos, Šešios karvės, 
jauni gyvuliai, vištos; trys šimtai 
yar$ų valstijos pradinė mokykla— 
aŠtuonios mylios* riūb Rhinėlander 
prie pašto vieškelio; viskas $3,000; 
už cash mažiau. Pašaukite Ėste- 
brook 2786.

CHICKEN FARM FOR SALE OR 
R E N T

45 jnylios nuo Chicagos arti “bea- 
ches” prie Michigan City. Moder
niškas namas 5 kambariai ir gara- 
džius; vanduo, vana ir toilet na
muose. Vištinyčios dėl 1000 vištų, 
žemės 5, 10 ir iki 80 akerių —<pa- 
gal pirkėjo norą. Parsiduoda su 
mažu (mokėjimu; arba išrendąvo- 
siu už $25.00 mėnesiui.

■ Telefonas CALUMET 7358 
Adresuokite f Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Chicago, 111. Box No. 
602.______________ 'I I A—. Hllll—■■■-

Keal Estatė For Sale
PARSIDUŲDA “DŲFLETIS” pen

kių kambarių mūrinis namas, ant 
kampo 4601 So. Fairfield Ąve. su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės po 
penjeių vakare ant pirmo aukšto.

MŪRINIS, ŠEŠIŲ FLATŲ, šty- 
mas, Englevvood apielinkėj, tinka
mas fbrnišiavimui. Kaina $14,000. 
Ne mainais; Telefonas Įd. ^Tent- 
worth 6402.

ĮMOKĖK $300.00
NUPIRKSI 5 ir 3 kambarių na

mą. 3 lotai, galima auginti vištas. 
Randasi Chicago Lawn, į vakarus 
nuo 'Kedzie Avenųe. Kaina $1,050.00 

Turime visokių kitų bargėrid.
C. P. SUttpMSKIS and CO/ 

6551 SO. KEPŽIE AVĖ. 
Tel. GROVEHILL 0306.

 » * Y * i i' 

TIKRI BAUGINAI
PAJtUlDUpDA lotas 30x125 Mar- 

ųuette parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su’ aiduliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICĘ and CO. 
681d So. Western AVėnue.

Hemlock 0$Q0.

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

. Te|. ĘŲŲLeyĄRR 2800 
Perkam, jiarduodam ir mąinOm na
mus, lotus, biznius ir fafmas;; inšiu
ri name namus, 'rajchndus ir abk>- 
mobijius.’ Taipgi turinie daūg gėrų 
nanių 
geruš L_ ___________ _
patarnavimas. Reikalui oriėjūs 'į

' 4631 SO. ASr^AND AVĖ. 
Ofisas 2-ros lubos su J. JG$sh

partįaVimuį arba malnytmn už 
bjargėnųs^ greitas

...

P$9F. ?«•»?»

Ppvasąryj žjj)onė? 
PpBKA IB 
Wii-

(iARSINĮMUS 
VISI SKAITO

PALAUKIT tyŲS TUOMp.

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui " pa kartojf- 
mus, dubiame rer< * nuo
laidą. ’ * *'



/Volroy IqV11tH1TI(Fz11 * Valionis >mirė įsėkmadienį, 
' »tUKll IDUllllilltgCll rytą, sirgęs nepilnai savaitę

Palaidojo Jaunuolį 
TArthuraBložį
Laikot liuese, ^dalynava keli 

Šimtai žmonių 1 <

•Arthuras Bložis tvakar po 
'pietų buvo palaidotas Lietu
vių Tautiškose kapihėse.

Laidotuvėse dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Automobilių 
procesija nusitęsė kelis mies
to blokus.

Velionio kūnas buvo neleis
tas į kapą po trumpų atsi
sveikinimo ceremonijų. Moti
nai, tėvui, broliams ir ki
tiems tolimesniems giminėms 
pasakius paskutinį sudiev, 
grabas buvo uždengtas ir pra
dėjo slinkti duobėn. Trumpas 
kalbas prie grabo pasakė M. 
Vaidyla, nuo Jaunosios Biru
tės ir A. Vaivada, “Naujienų” 
redakcijos narys. u

Laidotuvės buvo labai liūd
nos; Nebuvo akių, kurios ne
pravirko. Didelio skausmo ir 
liudėsio draskomus tėvus ir 
brolius sunku buvo puramin- 
tL-?.>■. .
? Vėlionis tebuvo 20 metų 
amžiaus, visų pažįstamų ir 
draugų mėgiamas ir gerbia
mas jaunuolis. Dalyvauda
ma^ sporte, “Birutėje” ir bėn-i 
drai besimaišydamas tarp lie
tuvių^ Velionis užmezgė daug 
draugiškų ryšių., Jis bUVo 
simpatingas ir gabus. Gavęs 
darbą, kiek galėdamas gelbė
jo tėvams, kurie' neseniai ’ įsi
gijo nejudinamą nuosavybę 
ties 3938 West 63nd Place. Jie 
ten gyvena. .

y

laiko plaučių uždegimu. Liga 
išsivystė nuo šalčio, kurį jis 
pagavo užpereitą sekmadieni 
vienam šokių vakarėlyje.

Laidotuvės prasidėjo iš lai
dotuvių direktoriaus:. Juliaus 
Liulevičiaus koplyčios, ties 
4348 South Chlifbrnia avenuc, 
kur kūnas buvo* pašarvotas. 
Išsirikiavusi ląidotuvių proce
sija pravažiavo pro pp. Bložių 
namus Chicdgo Lawn apieliri- 
kėje, o iš ten 63-čia nutraukė 
į kapines. Prie . namų, ‘ taipgi 
ptie koplyčios ir kapinėse fo
tografas A. Partsirna traukė

Chicagos nakties triukšmas jau 
ne vienam nervas sugadino 
Kas kaltas ųž nakties triukš

mą, kurį sukelia' įvairus nakti
baldos, niekas dar nedrįsta nie
ko tikro pasakyti. Gi ieškoti 
kaltininkų butų tiek pat berg
ždžių darbu, kaip įr laukti iš 
nenuoramos žmoniškumo.

Miešto triukšmų sumažinimo 
klausimu jau daugelis susirū
pino. Ypatingai daug veikia toj 
srity Chicago Motor Kliubo 
sekretorius Joseph H. Braun. 
Jis, norėdamas patinti kur yra 
tikroji priežastis nakties mie
go trugdymo, kas verčia nak
ties keleivius taip dažnai tru
pinti galingais automobilių tru- 
bais, išsiuntinėjo laiškus su 
specialiai pagamintais klausi
mais, pirmiausiai/ garažų savi
ninkams.

Kelia triukšmą įr meilužiai
Gauta ir jų atsakymai. Dau

guma atsakė, kad'žiemą patys 
automobilių savininkai, kurie 
palieka automobilius lauke, 
daugiausiai sukelia triųšmo kol 
įšildo įšalusius motorus. Paskui 
daug yra tokių, kurie vėlai va
žinėjasi gatvėmis* ypač jau
nuoliai, ir bėrėikjįld naudoja 
trubas. Už> vis chara&teringiau- 
sias^*'kaliinimas krintą- meilu
žiams. Jie, girdi, perdaug tru- 
biją kol savo merginas iš 
mų iššaukia. ? ?• ! 1

Kaltina kiti ir policiją; 
esą, turėtų daųgiąu i tai 
kreipti dėmesį. , ? Sp-.

Laidotuvėms prasidėj ii s, 
apie 2-rą valandą po pietų, 
ėmė lynoti. Kai procesija pa
siekė kapines, apsinaukęs dan
gus kiek prasiblaivė, bet tiioj 
vėl pradėjo lyti kaip tik laido
tuvės pasibaigė.’ Važiuojant 
namo, pylė labai smarkiai. 
Laidotuvininkai apie tokį oro 
trinkį reiškė visokių nuomo
nių. ’

• t <

Velionis paliko tėvus, Juozą 
ir Antaną Bložius ir du .bro
lius/ Ernestą ir Dennis, ir 
daugelį kitų giminių. Po lai
dotuvių visi susirinko pp. Blo
žių liatnuose, kur jie buvo, 
pavaišinti vakariene.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
na-

ji 
at-

>
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NAUJIENOS, Chicaigo, III.
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Kas daugiausiai kai- KEPĖJAI SUSITARĖ PAKELTI DUONOS 
tas už miesto nak- P KAINĄ VIENU CENTU

ties triukšmą j Sako, kaddarbininkai, miltai pabrango
.. ■ A. / •' '■ ! ■

! Chicagos staiįibešhi kepėjai 
vakar sutarė pakelti duonos 
kainą vienu 'centui Kada pakė
limas įeis galioiŲ jie nepasakė. 
? , ’■ ' j. . C*- ■ ■

į Kepėjai aiškina/ kad pabran
go darbininkai ir pabrangb mil-
r—r- . ' ' '. ~ —  • 

Remkime Chicagos
Parką Valdybos Pa
stangas Parkams

? Puošti
Nori sumažinti parkams 

skiriamas lėšas

s Sumažinus parkams skiria
mas lėšas sumažėtų ir jų gra- 
zinimo-darbaį. Nes valdyba tu
rėdama mažiau pinigų, mažiau 
jas galėtų beprižiureti ir par
kos susilaukiau neišvengiamo 
baisaus likimo. Tačiau valdžia ' \ '.y f*’ š ■. m ■ ■ ’ ,. ■' ' ■
mažindama bendras išlaidas no
ri sumažinti ir parkų lėšas.
• '\ ■: c 'A ‘ ' ’’ ' ' '•

j T no reikalu' praeitą ke tvirtar 
idienį Stevęns Kotely įvyko 
Spaudos atstovų pasitarimas ir 
po nuodugnaus dalyko apsvars
ty mo. nu si statyt a remti parkų 
prezidento Mr. Robert Dunham 
nusistatymo. ’.

Parkai visu reikalas
žf Mr. Dunham savo kalboje ras peršautas alinėje, ties 512 
plačiai nušvietė ypatingą par- St. Clair Street.

tai ir kiti reikmenys duonai, 
taip kad pakėlimo negalima iš
vengti. ■ Į

20 uncijų duoną dabar gali
ma. nusipirkti už 10 centų, bet 
netrukus reikės mokėti dau
giau. :? f ' ■ 

kų reikšmę ir naudą ■ miesto 
gyventojams. Iš kalbėjusių kai 
kurie stačiai stebėjosi iš.; guber
natoriaus ir kai kurių’legisla- 
turos narių nusistatymo suma
žinti prašomą sumą. Jie įrodi
nėjo kokia yra parkų nauda 
neturtingiems miesto gyvento
jams ir kokios butų pasekmės 
jas menkiau prižiūrint.,' Kitas 
neit pasakė ir tai, kad esant no
rams mažinti bendras išlaidas, 
galima jas surasti ir parkų ne
palietus.

Vienas iš kalbėjusių, i būtent, 
S. Lambros pasakė, kąd čia 
visų piliečių reikalas ir todėl 
kiekvienas turėtų daryti savo 
įtaką į legislaturos narius. —Sp.

Ahidininkas Nušovė 
Žmoną ir B a ii d ė 

Pats Nusišauti
. Du liudininkai sako, kad alu- 

dininkas Joseph Rini, 42 metų 
amžiaus, nušovė savo žmoną, o 
po to pats1 bandė' nusišauti, 
žmona buvo rasta negyva, o vy-

Chicagos Daktaras 
Išvyko su Ekspedi

cija Ispanijon
Kąrtu išvažiavo slauges ir kiti 

daktarai

Laivu “Normandie” vakar iš 
New Yorko Ispanijon išplaukė 
Dr? Abraham Ėttlesbn, garsus 
Chicagos gydytojas ir smegenų 

juo iš- 
ir keli

loj alis-

specialistas. Kartu su 
važiavo ; kelios slauges 
kiti gydytojai.

Jie tarnaus Ispanijos
tų pusėje, teikdami jiems me- 
dikalę pagalbą.

Dr. Ettlesonas gyveno Chi- 
ca^oj ties 3105 W. Aūgusta 
BoplevaTd, . o ofisą turėjo ties 
55 E. Washingtųn Street.

Ekskursiją suorganizavo A- 
merican Friends of Spanish De- 
mocracy. -

Daro Bootlegerių
Biznio Tyrinėjimą

Cihcagoje
Federalis teismas tardė polici

jos viršininką •AEman

Fėderalio teismo- grand džu- 
ry vakar tardė miesto policijos 
viršininką James P. Allman 
apie bootlegerių bizni mieste.

Taipgi tardė ir tardys būrį 
federalių agentų, paskirtų ko
vai su bootlegeriąis.

Tyrinėjimas .išsivystė iš ’ kal
tinimų, kad Chicagos federaliai 
agentai' alkoholio skyriuje dir-

Ketvirtadienis, bal. 15, 1937
- - . • ■ v W t - » - « ...

ba ranka rankon su stambiau
siais bootlėgėriais ir kA'd dide
lis nuošimtis degtinės Chicago- 
je yra neteisėtai pagamintas.

Lentos Užgriuvo Ir 
Užmušė Karpen 
Dirbtuvės Sargą

18 APIELINKĖ
žimaš lentų vakar užgriuvo ant 
John Scheef, 64 metų amžiaus, 
ir jį Užmušė. Nelaime įvyko S. 
Karpen and Company rakandų 
dirbtuvėje, kur užmuštasis tar
navo už sargą. Dirbtuvė ran
dasi prie 636 W. Cermak Road. 
..................... 1 i1'1 i 1 į " ■ 1 -....   *......

Visas. vė

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus t
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies ’
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

. ■ *■ ■

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

....................................... . I .......................       , ■ , . , 
, •/ . .• • 1

Paruošė ■.Valstybes” Konstit|Sii^ Pikm^
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, VALDYSIS AUTONOMIŠKAI — Piknikas prie Window Rock, Arizona, kuriame 
Navajo giminės indėnai . paruošė konstitucijos projektą, nutarė išrinkti prezidentą, 
seimą ir autonomiškai valdytis. Navajo indėnų yra apie 50,000. N.-Acme Photo

GARSUS DVYNUKAI — John (kairėj) ir Jimmy 
Wood, garsus New Yorko dvynukai. Pirmąjį augina 
Cplumbia universitetas “moksliškai,” antras gyvena su 
tėvais. Jie sulaukė vakar penkių metų amžiaus. :

A*įŲ

JO MYLIMĄJĄ UŽPUO
LĖ — Evanston, III., Wal- 
ter De Vinck, kurio mer
giną pagrobė du negrai ir 
ją išgėdino.

Naujienų-Acme Photo

W:
z 8?;

mTOšO

KUR UŽPUOLĖ — McDanięl ir Lake gatvių kampas 
Evanstone, III., kur du negrai užpuolė De Vinck ir jo 
merginą ir ją išgėdino. Juodasis ženklas parodo vietą, 
kur užpuolimas įvyko. Naujienų-Acme Photo

KLEBONO NAMAI — Kleboninė Mishawakoje, ku
rioj gyvena kun. O; R. McColgin, 307 Lincolnway West, 
apkaltintas nepadoriu elgesiu su jaunais vaikais, ypa
tingai mergaitėmis. , ' Naujienų-Acme Photo

NUŽUDYTA ALINĖJ — 
Mary Rini, rasta nužudyta 
alinėje prie 513 St. Clair 
Street.:

BANDĖ NUSIŽUDYTI— 
Joseph Rini, kuris, nušo
vęs žmoną, pats bandė, nu
sižudyti. Jis buvo suimtas.

ĮMIi
/ ? <’>V

- Ma-A P K A L TINTASAI — 
Kun- Oren R. McColgin, 
apkaltintasai. Jisai rezig
navo iš klebono vietos, kai 
buvo patrauktas teisman.

Naūjienų-Acme Photo

GRAŽIAUSIOJI 
deleinė Carroll, filmų ar
tistė, kurią dailininkas Ja
mes Montgomery Flagg iš
rinko gražiausia artiste.

Naujienų-Acme Photo




