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Kanados Streikas 
Sutaikintas?

STREIKAS TRANSATLANTINIAM LAIVE

Kanados General Motors be premiero ži 
nios susitaikiusi su streikieriais ir 

pripažinusi unijų
OSHAWA, Ont., bal. 16. — 

General Motors of Canada 
streikas likęs neoficialiai su
taikintas, didžiausiam nesma
gumui turtingo svogūnų au
gintojo, Ontario premiero Mit- 
chell Hepburn, kuris visą lai
ką daug triukšmavo ir reika
lavo industrinio organizavimo 
komiteto (CIO) išsinešdinimo 
iš Kanados.

Patirta, kad derybos oficia
liam streiko( užbaigimui prasi
dės rytoj tarp General Motors 
vice-prezidento Carmichael ir 
automobilių darbininkų unijos 
viršininkų. Bet ' svarbiausias 
klausimas — pripažinimas uni
jos — jau iškalno yra sutar
tas. Be to šiose derybose pre
mieras Hepburn nedalyvaus ir 
nebus kviečiamas.

Įvykusiose privatinėse kon
ferencijose, kuris buvo laiko
mos be premiero žinios, buvo 
sutarta pripažinti automobilių 
darbininkų uniją tomis pačio
mis sąlygomis, ką ir Jungt. 
Valstijose, — kad ji atstovaus 
tik savo narius. Bet Oshawa 
dirbtuvėse darbininkai yra 
veik 100 nuM - -orgtfhizuoti, 
taip kad unija .vį^tie^ atsto
vaus visus darbininkus.

Tuo budu darbininkai lai
mėjo svarbią pergalę — pri
pažinimą unijos. Be to darbi
ninkai laimėjo algų pakėlimą 
ir darbo valandų sutrumpini
mą. O General Motors atsikra
tė nesmagios jai premiero Hep
burn “talkos”.

Yra žinoma, kad General 
Motors jautėsi labai nesma
giai dėl neprašytos premiero 
“talkos”. Kanados Gdneral 
Motors priklauso išimtinai 
Jungt. Valstijų General Mo
tors, kuri uniją jau yra pri
pažinusi. Tuo tarpu premieras 
Hepburn pradėjo šūkauti apie

“foreinerius agitatorius”, ku
rie norį dominuoti Kanados 
darbininkus.

Ir kada šiandie Hepburn “pa
kvietė” unijos ir kompanijos 
viršininkus, pas save į Toron
to, tai jie vieton ten važiuoti, 
patylomis patys susitaikė be 
premiero pagelbos.

Bet nors šis streikas palie
tė tik 3,700 darbininkų, te
čiaus premiero Hepburn sukel
tas triukšmas 
politines aistras 
ei joje, kas jos 
jau po to, kaip
pats streikas. Be to Hepburn 
straksėjimai 
prie Kanados kaimiečių sukur- 
stymo prieš Jungt. Valstijas, 
iš ko Kanadai tikrai nebus jo
kios naudos.

Kaip pasirodo, “liberalas” 
Hepburn sujudo kovoti indus
trines unijas dėlto, kad jų la
bai bijosi 
aukso 
rios 
auksą, 
laikų, 
unijų,
bar visomis jėgomis ir remia 
“liberalą.” premierą. -Bet -nuo' 
jo atsitraukė Kanados organi
zuoti darbininkai, kurie remia 
streikierius ir jų uniją mielai 
priėmė į savo tarpą.

(Kitomis žiniomis, Kanados 
automobilių darbininkų strei
kas dar nėra galutinai sutai
kintas, bet visų tikimąsi grei
tos taikos).

užkure tokias 
visoje provin- 
ilgai pasiliks 

bite užmirštas

daug prisidėjo

turtingos Ontario 
ir metalų kasyklos, ku- 
pabranginus Amerikai 
susilaukė tikrai gerų 

bet kurios labai bijosi 
Todėl tie atgaleiviai da-

Skelbia geležinkelių 
darbininkų streikų

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽĖS

CALUMET
GROVE

Būrys streikuojančių jurininkų U. S. laive “S. S. President Rosevelt” laukia in
strukcijų nuo streiko vadų. Streikas suėmė ir daugelį kitų laivų Atlantike ir Paci- 
fike. JĮ paskelbė rądio telegrafo darbininkai prieš International Merchant Marine.

Naujienų-Acme Photo

Patroliai stabdys 
Amerikos laivus Is
panijos vandenyse
LONDONAS, bal. 16.—Neu

traliteto komitetas paskelbė, 
kad ir Jungt, Valstijų laivai 
Ispanijos vandenyse bus stab
domi patruliuojančių karo lai
vų ir turės parodyti savo do
kumentus, bet visgi nebus kra
tomi.

Bankieriai kalėjiman
INMANĄPOLIS, Ind., bal. 

16. — Fedįeralinis teismas nu
teisė tris žymius biznierius ir 
bankieriuis 8 metams kalėjimo 
ir užsimokėti po $5,000 pabau
dos už išeikvojimą $1,000,000 
banko pinigų.

Musių paliauba pa
laidojimui žuvusių 

prie Madrido

panijos, pa

Senatvės Pensijos 
N ekonstitucinės

' ...................... ■' ■" i

Taip nusprendė Bostono apielinkės fede 
ratinis apeliacijų teismas

bal. 16.— 
ape- 
kad 
esąs

bal-

BOSTON, Mass
Federalinis šios apielinkės 
liacijų teismas nusprendė, 
socialio saugumo aktas 
nekonstitucinis.

Nuosprendis išneštas 2
sais prieš J. ir atmetė federa
linio distrikto teismo nuo
sprendį, kuris buvo patvirti
nęs tuos įstatymus. Bylą už
vedė George P. Davis, visuo
menės aptarnavimo įmonių še- 
rininkas.

Apeliacijų teismas sako, kad 
socialio saugumo įstatymai, 
kurie įvedė senatvės pensijas 
ir nedarbo apdraudą, suvaržą 
valstijų teises ir todėl esą ne- 
konstituciniai. Jis sako, kad 
tokie įstatymai turi būti pra
vesti konstitucinės pataisos ke
liu, o ne kongreso aktu.

Tečiaus šis teismo nuospren
dis dar nėra galutinas, nes ga
lutiną žodį tars tik šalies aug§: 
čiausias teismas, į kur daba? 
ši byla ir eis.

Patvirtino naujus 
registracijos Įsta

tymus

Lenkija draudžia 
rašyti apie 

Hitleri
Len^ 
laik- 
val->

SPRINGFIELD, III., bal. 16. 
— Valstijos augščiausias teis
mas pripažino konstituciniais 
ir patvirtino naujus “teisin
gos” registracijos įstatymus 
Chicagoje, kurie siekiasi užkir
sti kelią suktybėms balsavi
muose.

MADRIDAS, bal. 16. — EI 
Pardo sektore lojalistai ir su
kilėliai padarė laikinę mūšių 
paliaubą palaidojimui žuvusių 
tame sektore kareivių. Mušiu 
paliaubos paprašė sukilėliai, 
nes laukai yra tiek tirštai nu
kloti lavonais, kad jie kliudo 
kariavimui.

Mūšiams ten apsistojus eina 
skubus laidojimas žuvusiųjų.

Bet kitose Madrido apielin- 
kese mūšiai 'tebesitęsia. Suki
lėliai bando kaip nors padėti 
atskirstiems universiteto apie^- 
linkėj sukilėliams ir pristaty
ti jiems maisto. Bet lojalistų 
kulkosvaidžiai pastoja kelią ir 
maistą pristatyti nepasisekė.

VARŠAVA, bal. 16. — 
kijos valdžia uždarė tuos 
raščiuS, kurie nepaklausė 
džios įspėjimo nieko .nerašyti
apie iškilusius aikštėn Vokie
tijos diktatoriaus Hitlerio mei
liškus santykius su lenke mū
viu aktore Pola Negri.

Naujas, bado strei 
kas Lenkijos ka-

* sykio j

Surado aliejų Illinois 
valstijoj

22,890 smuklių Illi
nois valstijoj

Patruliavimas Is 
. u • ■

kraščią prasidės ,į$Jandžio ^2$ 
d. ir nuo tos dienos plaukian
tys į Ispanijos uostus 27 pri
sidėjusių prie neutjraliteto val
stybių laivai pirmiausia turės 
plaukti į kontrolės punktą, 
kur jų siuntiniai bus peržiū
rėti ir po to tik su oficialiu 
neutraliteto komiteto atstovu 
galės plaukti į paškirtą uostą.' 
Tie laivai bus pažymėti tam 
tikrais ženklais, kad 
kliudytų kiti laivaį.

Neprisidčjusių p: 
teto valstybių laį\ 
stabdomi, bet nebus 
ir nieko nebus daroma, jei jie 
gabentų amuniciją 
Tik apie tą faktą bus praneš
ta neutraliteto komitetui.

Dabar, iškila klausimas, ar 
patruliuojančių šalių laivai tu
ri teisę stabdyti neprisidėju- 
sių prie sutartie 
laivus. Nėra abeonfes, kad dau
gelis 'Amerikos laįvą nesutiks 
stoti ir rodyti saVo dokumen
tus. Iš to galės kilti ir rimtų 
nesusipratimų.

ne
ai

jų nebe-

neUtrali- 
irgi bus 
kratomi

SAN FRANCISCO, Cal., b. 
16. — Dvi geležinkelių darbi
ninkų brolijos paskelbė 8,500 
Southern Pacific geležinkelio 
darbininkų streiką, kuris turi 
prasidėti šiandie vakare.

Streikas skelbiamas 
rint Įspėjimo, kad 
laužymas naujojo 
darbo akto.

nežiu- 
streikas bus 
geležinkelių

brolių nariųNors 95 nuoš.
pasisakė už streiką, tečiaus jų 
reikalavimai yra neaiškus. Iš
rodo, kad čia greičiau eina ko
va tarp keturių geležinkeliečių 
brolijų už jurisdikciją.

Rumunija persekios 
nacius

BUCHARESTAS, bal. 16. — 
Rumunijos kabineto specialis 
kabinetas nutarė stvertis grie
žtų priemonių užgniaužti su
mišimus, kuriuos iššaukė na
ciška “geležinė gvardija”.

“Bankų naktys” 
neteisėtos

16.SPRINGFIELD, III., bal.
— Valstijos augščiausias teis
mas pripažino neteisėtomis 
“bankų naktis”, kurios buvo 
paplitusios Chicagos teatruose, 
nes jos yra niekas daugiau 
kaip masinis gembleriavimas.

ir ginklus

valstybių

Patys samdytojai 
naudojasi Wag- 

nerio aktu

.'ir
BERLYNAS, r bal. 16. — 

Juoda bado vėliava liko iškel
ta ant Michalskowitz kasyklos 
'prie Watowice, Lenkijos Sile
zijoj, kur 1,800 angliakasių 
fcaskelbe įbado streiką, reika
laudami pakėlimo algų ir pa
gerinimo darbo sąlygų.

Apie pusė' angliakasių pasi
liko kasykloj ir pradėjo bada
vimą, kasyklos savininkams 
atsisakius išpildyti angliakasių 
reikalavimus. Jau 15 susilpu-| 
šių angliakasių liko iškelta iš 
kasyklos.

Kasykloje prasidėjęs ir gais
ras, bet streikieriai spėjo iš 
pavojingos vietos pasitrauk
ti- . ' ■

Minia vyrų, moterų ir vai
kų demonstravo prie manaže- 
riaus namų ir apmėtė akme
nimis policiją.

NEW YORK, bąl. 16.—Wag- 
nerio darbo santykio aktu, 
prieš kurį samdytojai ikišiol 
kovojo, dabar pradėjo naudo
tis patys samdytojai ir to ak
to pagelba jau pasisekė sutai
kinti du streikus. H •

Vienas tų sutaikintų streikų' 
lietė laivų darbininkus, o ki
tas — St. Louis departamen- 
tinės sankrovos virėjus ir pa
tarnautojas. Abiejuose atsiti
kimuose patys samdytojai pa
sinaudojo tuo aktu sutaikymui 
streikų.

WASHINGTON,; bal. 16. 
Ateinančią savaitę išplauks į 
Londoną James W. Gerard, spe
cialis Jungt. Valstijų atstovas 
karaliaus Jurgio VI karūnaci
joj, kuri įvyks gegužės 12 d.

r

Sukilėliai vėl smar 
kiai puola Baskų 

kraštų

SPRIN'GFIELD, III., bal. 16. 
-— Illinois svaigalų kontrolės 
komisija praneša, kad perei
tais metais ji išdavė laisnius 
25,769 smuklininkams (taver
noms) , distributoriams ir 
brikantams, kurie laisniais 
mokėjo $1,622,704.

Smuklėms (tavernoms) 
duota 22,890 laisnių.

fa-
su-

iš-

Potvynis Sachaline

soje šioje apielinkėje viešpa
tauja didžiausias sujudimas, 
suradus naujus aliejaus lau
kus pietinėj daly Illinois valst. 
Skubiai gręžiami nauji šuliniai 
ir ūkininkai tikisi likti milio- 
nieriais.

su- 
Bet 
tiek 
kad

dar
Du-

sun-

Hana

su Jo- 
rengęsi

SEREDŽIUS—Seredžiuje, ga- 
tvėje, trimis revolverio šūviais 
nušauta Seredžiaus miestelio 
gyventoja Podguraitė 
Judiš.

Podguraitė mylėjusis 
sėliu Gertneriu ir jau
susituokti, bet paskutiniuoju 
4«dku Podguraitė nuo Joselio at- 
simetus. Už tai Joselis Gertne- 
ris Podguraitę ir nušovęs.

Podguraitę nužudęs Gertne-^ 
ris pasislėpė, bet vėliau atvy
ko į kareivines ir pasidavė.

OCHANDIANO, Ispanijoj, 
bal. 16. — Sukilėlių šiaurinės 
armijos, vadovaujamos gen. 
Molą, vėl atnaujino labai smar
kų puolimą Baskų krašto ir 
atsiėmė strateginę kalvą Sai- 
bi. Bet vistiek nežiūrint labai 
smarkių atakų, sukilėliai 
neįstengė prisimuŠti iki 
rango.

Baskų lojalistams labai
ku kariauti todėl, kad jiems 
labai trūksta maisto, ginklų ir 
amunicijos. Lojalistų Ispanija 
gi negali padėti baskams, ka
dangi Baskų kraštas iš visų 
pusių yra apsuptas sukilėlių ir 
juros. Bet jura yra užblokuo
ta ir Anglija neleidžia savo 
laivams dagi maistą baskams 
pristatyti. Keli Anglijos laivai 
su maistu stovi Franci jos Uo
stuose, bet jų į Bilbao neiš
leidžia Anglijos karo laivai. 
Tad baskai badauja, bet karą 
tęsia.

jta: ORR5
Chičagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, 
biskį šilčiau.

Vakar 2 vai.
ratura Chicagoje buvo 50°.

Šaudė teka 5:08, leidžiasi 
6:32.

šiai dienai pra-

galbūt lietus;

po piet tempe-

TOKIO, bal. 16. — Mažiau
sia 52 žmonės žuvo potvyny 
Sachalino saloj. Potvynis kilo 
dėl lietų ir tirpstančio sniego 
išsiliejus upėms. Apie 1,000 
'•namų apsemta vandens. Izo
liuotiems kaimams trūksta 
maisto.

PANA, III., bal. 16. — Pana 
Coal Co. kasykla, kurioj dir
bo 200 angliakasių ruošiasi už
sidaryti, sumažėjus anglių pa
reikalavimui. Dėl tos priežas
ties kita Pana kasykla, Pen-

Streikas

Bu-

Jau išgręšti du aliejaus 
liniai, kurie duoda aliejų, 
šiais laikais aliejaus yra 
daug ir jis yra taip pigus,
jau pradeda nebeapsimokėti 
aliejų pumpuoti. Be to alie
jaus išpumpuojama daugiau, 
negu jo sunaudojama. O tai 
yra bereikalingas gamtos tur
to eikvojimas.

Paskolomis skatins 
vedybas

AKRON, O., bal. 16.
sų ir gatvekarių darbininkai 
staigiai sustreikavo ir 300,000 
gyventojų miestas atsidūrė be 
t<ransp)C(r tercijos. Nesėkmingos 
derybos dėl algų su kompani
ja ėjo jau kelios savaitės.

( RYMAS, bal. 19. — Italija, 
kuri visų laiką skundžiasi di
deliu gyventojų perteklių, ku
rio neturinti kur dėti, nutarė 
duoti paskolas jaunavedžiams, 
paskatinimui vedybų. Tos pa
skolos laipsniškai mažės sulig 
skaičiaus gimstančių šeimynoj 
vaikų.

11 žuvo kasykloj
Kalėjimas už sukty 

bes rinkimuose
KANSAS CITY, Kas., bal. 

16. — Federalinis teisėjas nu
teisė 8 rinkimų darbininkus ir 
viršinfhkus, jų tarpe 4 mote- 

nuo 3 mėnesių iki trijų 
Už pereitais 

sukty-

HARBIN, Manchukuo, bal. 
16. — Mažiausia 11 žmonių 
liko užmušta ir daug sužeista 
smarkioj dinamito eksplozijoj 
Titaho kasykloj ties Muling.

ris
metų kalėjiman 
rinkimais papildytas 
bes.

TOPEKA, Kas., bal. 16,
well Coal Co., kurioj dirbo 300 Vienas federalinis agentas li- 
darbininkų, užsidarė bal. 1 d.'k° sunkiai sužeistas ir vienas

1 ___________ i pašalietis liko peršautas į ko-
WASHINGTON, bal. 16. — 'fa Topeka pašto koridoriuje, 

Birželio mėn. ' Jungt. Valstijo-| bandant areštuoti du žmones 
se lankysis Belgijos premieras',u^ apiplėšimą banko New Yor- 
Paul Van Zeeland. !ko valstijoj.
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NAUJIENAS
GALIT PASIŲST
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Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



Binghamton, N. Y

ADVOKATAIrneliu

žinąs

PONTIAC nuo

joms

Milda Auto Salesjas nepnsimme

nesuprantama,džio, tad tiesiog

REPublic 8340jam prakalbas?

Kiti Lietuviai Daktara

AKIŲ SPECIALISTAI

Direktoriai

KITATAUČIAI

Reikalaukite DEGTINES

Nuo 10

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Artibųlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

jenero
.r Lie

$1.85
... 97£

95^
$1.39

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NATHAN KANTER

STBA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

rodosi, kad kas čia

GYDYTOJAI IR DEJNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

AKIŲ GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 
te? Pritaiko Akinius 
r Kreivas. Akis 

ištaiso 
Akinių Dirbtuve

mokyklėlėms, prie

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

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

NARIAI 
Chicagos,

Cicero , 
Lietuvių | 

Laidotuvių: 
Direktorių; 
Asociacijos,

šuo Perkando Viešnios 
Koją

iš užpakalio j stovintį automo
bilį prįe Ashland Avė. ir 47-os 
gti/ kurio navininkas yra Jack 
Slarek, gyv. 6613 S. Rockwell 
gt,” J o automobilis už tai lyg 

į kitą 
Nuken-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So, Western 
Avė., 2nd fioor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo įjamųo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir frt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

atsikeršydamas smogė 
priešais Stovintį karą, 
tėjo automobiliai.

A. Montvid, M. D..
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Sąndąriečiąi visai susigimi
niavo su fašizmo pakalikais

Sekmadienį, balandžio 3 die
nos vakare, Lietuvių svetainė
je vietos Sandaros kuopa, kuri 
savo laiku buvo viena iš vietos 
liberališkų organizacijų, buvo 
surengus fašistui p. J. Tyslia- 
vai prakalbas.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOIįTH. ASHLAND A VENDE 

Rėš. 11515 So. Rovkvvell Lt. 
Tejephone: Republic 9723

T0WN OF LAKE. — Vakar 
beviešiant p-lei Siutas Esther 
pas Joseph Mičhalczyk, 1704 
W. 51 g. šeimininko šuo su- . • - ■■ - g ■ .
drasko jos blauzdą. Ji gyvena 
5144 S. AVinchester aye. —Rep.

koks čia buvo

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Narnų Tel.' — įlydė Park 3.395

ne puses zo

vakaro
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

rašo smerkiančias rezo- 
■Mircrj’a's dabartinei Smetonos ir 
^taJnhinkij”' (Hktątoriškai val- 
*dUąi ‘EJ?tuVojė. Liepė nesiru- 
į>inti esančia tvarka, nesirūpin
ti, kad Lietuvoje buvę Rusijos 
caro bernai, o dabar pasivadi
nę “tautininkais” ir dar neiš
mokę lietuviškai tinkamai kal
bėti, kurie ir šiandien dar te
besako “my tautininki,” gala
bija tikrus lietuvius, j kalėji
mus grūda net už skaitymą pa
prasto plakato. Kad jūsų brę>- 
liaj, seserys, seni tėvai ir gimi
nės ūkininkai ir darbininkai di- 
džiausį skurdą kenčia, tai jus 
nesirūpinkite jais, žinoma, jei
gu vieni “tautininkai” Lietuvo
je tegyventų ir ten nebūtų auk
ščiau suminėtų žmonių, tai tada 
ir galima, butų nesirūpinti.

“Mieli klausytojai” ir nesirū
pinkite Lietuvos žmonių prie
spauda — tai tikri kleboniški 
išsireiškimai. Nes beveik kiek
vienas klebonas, pradėdamas 
savo pąmokslą, savo pąrapijo- 
nims visuomet pradeda su “mie
li klausytojai,” o baigdamas vis 
primena, kad “nesirūpintų apie 
syięto marnastjs,” o tik mels
tųsi ir melstųsi. Tysliava, vie
toj “melstis,” liepė steigti mo-

. * * A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue Phone. Boulevard 4139

•Toj pačioj vietoj vakar nu
kentėjo ir Mike Senkowskio au
tomobilis, kai kitas automobi
lis smogė jam iš užpakalio 
Sėnkowski gyvena 5428 S. Win 
chester Avė. —Rep.

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

siutusi. Apie Sandarą kalbėto

T0WN OF LAKE. — Felix 
Zaranski, 39 m., gyvenantis 
4915 S. Karlov Avė., vakar va
žiuodamas 47-ta gatve smogė

/ Afisas ir
756 Wešl 35th Street 
kapipas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutarti.

P-as Tysliava, pradedamas 
savo kalbą, irgi pastebėjo, kad 
jis tikėjęsis daug didesnės klau
sytojų minios, o dabar, kadan
gi ji toki maža, tai ir jis trum
pins savo kalbą. Vadinasi, "mar
žai publikai pasakys ir mažą 
ka ba. v

Tai tokia musų miesto “tau
tiškoji” galybė.

SUSTOK ir tPAGALVOK j
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO .............................

,' AU SPULKA YRA NARYS FEDERAL 
■? ' BANK; ■ .

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

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

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

Namų Tel.: Piospect 1930

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafąyette 8016

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residepce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER A VEJOJE
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—O—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostas. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

DR. VAIJ'USH. OPT.
LIET U VI S

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. S’iecialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krewos akys atitai
somos. Valandos mo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 13 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip p‘rma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

J. LIULEVICIŲS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo 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

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. La SA7.LE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846

Marquerie Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 11)12 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakarę ir nagai sutartj.

I. J. ZQLP
1646 West 46th Street Phones* Boulevard 5203

-•!. e JjAUHAWlCZ IR SŪNUS
2311 West 23rd PJace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108tli Street. Tel. Pulbnan 1270

ir brangiąv
Sienoms popiera, roleris ...................................... 40

i ir brangiau.

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

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND Avį.

Ofiso valandos: '
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Tel. Boulevard 5914. Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
rki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 Sę. Halsted St. 

CH1OAGO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

XII W. Washington St
Room 737

VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. Central 4^90

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedel. pagal sutartį 
Rez.663l So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

klau- 
buvo 
kaip 
buvo 

kaip prasidėjo šių die-

GERA GERESNIS DARBAS
Gera maleva;ĮižpĮa.evota,. mažiau išsipustiną ir utaupo pi 

higųc:^ktdy’įVa.’PbP-nMarėš-Ėęlman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o atakas visada pilnas

.Moore’s maleva, 30 spalvų, gaL
Speciale maleva;’ 16 Spalvų, ;gal
Varnisb remover, gal, ........
Grynas baltas |fcimel, gal- .....

.Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTlth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the peraon whc> is most attrao- 
iive. In business life as ln the sočiai world» 
halitoala (unpleasant breath) is considered tha 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers Irom this 
offensive condition at soma time or otner— 
many more regularly than they thi .k. Fermen- 
tation of fooa particles aklpped by the tooth 
bruah is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors. *

The quick, pleaaant way to improve your 
breath is to ūse Llaterinc, tne quick deodorant, 
every morning and everv night.

Liaterlne ha.'ts fermeutation. a major causo 
of odora, and overcomfes the odors themselves. 
Your breath becomea sweet and agreeable. It 
-v«ll not offend others.

Tf you vaiue your job and your friends, ūso 
Liaterlne, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert P bar macai Company, SU Loulą, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with (.ISTERINE

KL. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

£407 Lowe Ave. Tel. Yards 2510

S. p. MAŽEIKA
331!) Lituąnica Avenue . ’Phone Yards 1138

DR. A. J. MANIKAS
PH YS1CIAN-SU RG EON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 * 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

Tom Taylor
2 Tylėtų 
senumo

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS Phnne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
PENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

nų diktatūros, peikė visus tuos,1 Ironiškai pašiepė dcm< 
l' ~1“ '■=—x:- tinę tvarką

Nors iš Tysliavos kaip 
šistinio - tautųnįųko nie 
resnio ir negajima buVo 
tis, bet kada jis papas 
kaęl vienas buvusio Li 
Seimo narys

Publikos j tas tautiškas pra
kalbas susirinko visai mažai, o 
pusę susirinkusiųjų sudarė pa
žangieji vietos lietuviai. Vietos 
tautiškas korespondentas, ra
šydamas j savo spaudą, dalykus 
išpučia ir kalba, kaip didelis 
vyras ir apie dideles vietos san- 
dariečių minias ir jųjų darbuo
tę. Iš tų pasakų, matyti, ir p. 
Tysliava buvo įsitikinęs, kad 
Binghamtone “žymaus veikė
jo” darbuotė yra labai naši, ir 
kad čia smetona net ant pa
prasto vandens užsideda. P-as 
Tysliava pas mus jau du kartus 
pirmaiu yra kabėjęs, ir abu 
kartu publikos buvo pilna sve
tainė, nes tuomet, mat, buvo 
rengiami, taip sakant, tautinių Į kyk.ėles, 
dienų paminėjimai. Vieną kartą 
buvo minima Lietuvos nepri
klausomybės diena, o antrą — 
tai Vilniaus pagrobimo gedulo 
diena, ir abu parengimai buvo 
rengiami visų vietos lietuvių 
pastangomis, t. y. rengimuose 
dalyvavo katalikai, socialistiškų 
pažvalgų žmonės ir visa pažan
gioji vietos visuomenė. Todėl 
ir publikos nestokavo. O p. Tys
liava manė, kad čia tai buvo 
“tautininkų” publika. Dabar, 
manau, savo nuomonę pakeis.

P-as J. TysLava pasakė 
klebonišką kalbą

P-as Tysliava, pradėdamas 
savo kalbą, pasakė: “mieli 
sytojai.” O paskui — kas 
prieš tris šimtus .metų, 
lietuviai anais laikais 
narsus

DR. G. SERNER
LIETUVIS

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGĘON 

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.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto oDsas—127 N. Dearborn St. 
kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1810 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBUJLANCE
PATARNAVIMAS

- DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue •

Tel. LAFAYETTE 0727

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
„ GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

r. BUt,AW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai.
. '.....  . _ ;■ 'į .MM’ 'Į ■ .____?________ , ____________________ '___________________________ .________________________

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:
’ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Nedel jomis nuo 10 iki 12

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 408!)

iš fa- bbjghtON PARK. — Va- 
S°rlg-" kai* prie Western'Ąve. ir 35-os 

1 <e' Howard McČihbert, gyv. 615 
N. Springęr St. Cąbdondale, IJJ. 
nesulaikęs prie skersgatvio sa
vo treilerio smogė iš užpakalio 
į stovinti automobilj, kurs’ lau
kė šviesos permainos. Nuken
tėjo automobiliai.

Antra, paveikti, nes Lietuva esanti 
Lietu- Per toli nuo Ispanijos.

Buvo ir įląr keletas klausi
mų, bet kalbėtojas stengėsi 
klausėjus pajuokti,' o kitais at-

etuvos 
iš kažkokio Su

valkijos kaimo buvęs tiek ne
apšviestas, kad jis, girdi, visus 
partijų lyderius, t. y. Sleževičių, 
Kairį, kun. Krupavičių iy kitus 
vadindavęs arkliavagiai ir t.p.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Dhn F. Eudeikis

nepriklausomybės ^ovoto- 
jis a- 
pirmą

MUTUAL LIQUQR COMPANY
4707 SOUTH "llA LSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 -.
/ “VIENINTELIS DiSTRIBUTORIUS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 ___

............. .................................................................................................................... ..... ........ ■—

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedel ioinis. pagal sutartį 

Rez. 4910 SO. MlCHIGAN BLVD.
Tel. Kenvvood 5107

' ............ < .'"A M JR >■ lj m B

KORESPONDENČIŲ

Tysjiava apsimetė du 
t Po Tysliavos “tautiško 
bos buvo duota ir keletas klau 
simų. P-as P. Adomaitis klau 
sė: kokie žmonės 
Rusijos carui 
jie yra 
geri caro burdingięri^i ? 
kas padėjo carui slopinti 
vos 
jus? Tysliava sakė, kad 
pie tai nieko nežinąs ir 
kartą tai girdįs. P-ąs Adomai- vejąis apsimesti, kad nieko ne 
tis atkirto: Tamsta žinai, kag 
buvo prieš 300 metų, o nežinai 
kas dėjosi prie 30 metų.

Kjtas klausimas: kodėl “Vie
nybėj palaiko Ispanijos 
lo Franco fašistus, ir 
tu vai, kaipo tok:’ai, bus geriau 
kad sukilėliai laimės ?

Tysliava gynėsi, kad jo laik
raštis nėra už Franko, o 'tih

usiam mėginą būti tuo klausimu be- 
prisiegavb, kad, šališkas; o Lietuvos tai tas Is- 

iš'tikimi Jątn, kad jie panijos pilietinis k^ras negąlįs

NEGLECT
A COLD

Dr. C. J. Šventiškas 
pENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vai. vakaro. Trfeė ir sekm. pagaj 

’> susitarimą.
43p0 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

terested i n variovčs movements 
among our Lithuanian-Ameri- 
cans.

The ideal of a Scholarship 
or Loan was anticipated by 
many leaders and active people 
in clubs and organizations years. 
back. The ideal was realizeęl 
'lašt year by the L. U. C. after 
' much effort and encourage-

Is Japan really a paradise menį Today, plans are made 
for husbands, as the papeis for a seconcĮ years Scholar- 
say ? asked hen-pecked John1 loan. In order that this
Smith, as he drank a glass of may procee<Į> an attempt
beer in a tavern.v He had left ;
the apartment in disgust, 
the real pants-wearer of 
Smith family had invited 
veral female friends over 
an evening’s bridge.

A Paradise for Husbands

Illinois Legislaturoje 
sukliuvo šoferių at

sakomybes įsta
tymas

Reikalingas gyvas visuomenės 
atsinešimas

Šoferių leidimų ir finansinės

is made to encourage 
friends towards supporting 
aim.

se-
for At this time we hope 

will reserve May 9 for 
L. U. C. Annual Concert

It sure is, just as America Dance at the Lithuanian , r 1_____ 1___ „ _  I _ _is the land of henpeckery, 
joined William Patterson 
American traveler 
for a five year’s stay in the 
Orient. “You’ve heard the old 
adage: ‘A Chinese woman al- 
wayą has a lord. 
obeys her father, 
hu’sband,- and a 
son.’ ” And when 
say obey, they 
They don’t mean 
obey in our 
mony.

“Būt I asked about Japan, 
not -China!” put in Sinith.

“Japan’s essentially likę 
China, except that divorce is 
even 
than 
Both 
pan 
Patterson.

4 really in the home. Girls at- 
tend schools for brides to learn 
how to please men, būt women 
rarely go to banųuets. A vvife’s 
property is largely her hus- 
band’s, as it was in colonial 
America. She can’t borrow 
money or contract a legal dėbt. 
While divorces in this country 
are usually granted at the re- 
ųitest of vvoinen, in Japan a 
wife almost never sues fbr

re“, ditorium! 
an may 

just back member.

Tickets are 50c. 
obtained Irom

A daughter 
a wife her 
widow her 

the Chinese 
mean obey. 
maybe, likę

marriage cere-

more common in Japan 
in the United States. 
law and custom in Ja- 

favor men,” continued 
Woman’s place is

NAUJIENOS, Chicago, UI 

Didelis Šunim - bu- 
rum Northsidėj

1. 1.1. II II . ...................—

-

Humboldt Park Lietuvių Kliu 
bas šįmet avino nekeps

/ .. u

Tegul būna žinoma visam lie
tuviškam pasauliui, ypač north- 
sidiečča'mę, kad Humboldt Park. 
Lietuvių Kliubas šį sekmadienį

atsakomybės įstatymų projek- [ >'enSia dideli šurumrburum, ge-
tai Illinojaus legislaturoje už- 

our kliuvo. Labai mažai ko galima 
this tikėtis bendrai šioje sesijoje at- 

. siekti, jei sąlygos nepasikeistų 
šių kelių savaičių bėgy.

Buvo įnešta penki I įstatymųyou
the
and ! projektai. Gubernatoriui Horne-
AU- riui vadovaujant, buvo, pasiuly- 
and H. B. 6 nr. šoferių 1 *’* 1
any [įstatymo projektas, pas

riąu pasakius — balių su gera 
muzika, gėrimais, užkandžiais 
ir dainomis American Legion 
Hali. Beje, čia dalyvaus ir Kai
rio choras. Well, kas iš jūsų 
nežino garsiojo Kairio choro? 
Žino jį visi Northsidės lietuviai. 
Nei 'vienas Northsidės žymesnis

— Publix.

Teisia Mokytoją už 
Santykius su Jauna 

Lietuvaite
Byla vyksta kriminaliame 

teisme

Užvakar prieš kriminalio 
teismo teisėją prasidėjo byla, 
iškelta buvusiam gimnastikos 
mokytojui Darwin mokykloj, 
Edward Strobel. Jis yra kalti
namas lytiniais prasižengimais 
ir nepadoriu elgesiu su 15 me
tų buvusia mokine. Ji yra lie
tuvaitė.

Strobel yra 35 melų amžiaus. 
Jis buvo prašalintas iš mokyto
jo pareigų prieš trumpą laiką. 
Kaltinimus prieš jį iškėlė mer
gaitės tėvai. Jie pareiškė, kad 
mokytojas nusivesdavo jų duk
terį į savo namus ir ten turė
davo santykius su ja.

“Meilė” prasidėjusi dar tuo 
laiku, kai mergaitė lankė Dar-

divorce on only two grounds'w^n mokyklą. Po,to kai ji mo- 
— desertion and bigamy. NorjkYklQ užbaigė ir įstojo i Lake 

_______ ______ ___ ’ Viovv TTicrli Rnhnnl SJfvnhnl<$ęn she secure alimony, no 
matter how much the hus- 
band is to blame. Būt a mis- 
tress can collect damages.

“What about the husband?” 
asked Sinith.

“For him to keep one or 
two mistresses’ is no grounds 
for divorce. He can obtain a 
divorce for 
or for no 
ways gets 
Japan’s a 
bands.”

“Oh, boy!” And to think 
I’ve put up with my wife all 
these years!” cried Smith. 
“When’s the ne*xt boat 
Japan ?”

almost any cause, 
cause. And he al- 
the children. Yes, 
paradise for hus-

View High School, Strobel su
sitikdavęs ją knygyne prie 
Sawyer ir Fullerton gatvių ir 
iš ten eidavę į jo namus.

Strobel prisipažino, kad jis 
draugavo su mergaite, bet 
griežtai užginčijo,, kad turėjo 
santykių su ja. Jį atstovauja 
■advokatas James Burke.

Nuo prokuratūros bylą veda 
adv. Don Korshak.

Strobel yra vedęs ir gyvena 
adresu 4004 Nelson avenue. Jis 
ir žmona tvirtina, kad bylos 
tikslas išvilioti iš jų pinigų.

for SONOTONE v“ J-

For A
Worthy Cause

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

3-čia ir Paskutine Savaite 
PASKUTINĖS 6 DIENOS

Sovietų Rusijos vėliausios sensa
cijos.

“Didesnis Prižadas”
Rusų kalba—Angliškos antraštės

kur atidarys muzikos konser
vatoriją ir muzikalių instru
mentų krautuvę. Vieta bus už
vardinta Mozart Conservatory 
of Music.

mėsos, tai tikrai bus apsčiai.
Dar pridursiu, kad nepamirš- 

tumčv — Humboldt Park Lie
tuvių Kliubas užprašo ir dar 
nuoširdžiai, visus northsidės lie
tuvius, žinoma, abiejų lyčių, 
kad šį sekmadienį kaip 4 vai. 
popiet atvyktumėt j American 
Legion Hali, 3947 W. North 
Avė. busų, /

Baron Von Pliukšt.

P-lė Zogus Persikėlė 
Į Naują Vietą

Atidarys muzikos krauiluvę 
ir konservatoriją

MARQUETTE PAPvK.
Gabi muzikantė p-lė Zogus

P-lė Zogus seniaus yra moki- 
imsi Jaunąją Birutę ir vėlesniu 
'•a'lku davė muzikos pamokas 
antrašu 2435 W. 69th St. Lin- ( 
kime gerų pasekmių naujoje 
'vietoje. —VBA.

Buy gloves with whot 
it savęs

reikalo «oi«U Me ar

Nutroško Virtuvėje

Nuo dujų iš gasinio pečiaus 
nutroško Eugenia Weston, 53 
metų moteriškė, 6915 Merrill

n ralo ir dm*
,t» d* to 
t ■« trorlnot galite ac«tplrlr- 

pirttlaaltaa ar įe tiw
. • >ri »h«r*aca> Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

B. 7 finansinės atsakomybės ir nebus chorų 
H. B. 8 tų įstatymų kombina
cija. 

■
Komisijos vilkina darbą

Tačiau, patys tų įstatymų 
projektai buvo parašyti tiek 
lengvai prieinami visokioms ga
limybėm, kad jiems įėjus į ko
misijas, prirašyta begalės įvai
riausių priedų, visiškai perrašy
ti ir vėl persvarstyti, bet jau 
kaipo H. B. 402,403 ir 404. Yra 
dar kiti du projektai, liečiantys 
šoferių leidimų ir finansinės at
sakomybės klausimus. Jie yra

per- 
i parengimas neapsieina be Kai-iMk^® i naują puošnią vietą 

Urio choro, ne kitaip bus ir su- Atrašu 6817 S. Western Avė., 
•(šiuo parengimu. Žinoma, čia^ , \ '—c.... ,■■■

į kontesto, nes 
Northsidėj kito choro nėra, ku
ris galėtų varyti kompeticiją 
su Kairio choru.

403 lir 401 
ir yra pri- 
betgi nieko

Nors H. B. 402, 
įstatymų projektai 
pažinti naudingais, 
nedaroma, kad juos iš stagna
cijos padėties išlaisvinti. Kalba
ma, kad bent šių ateinančių ke
letas savaičių bėgy nieko ir ne
bus daroma. p

Taigi, reikalas svarbus ir rei
kalaująs gyvo visuomenės atsi- 
nešimo. Todėl, Illinois automo
bilių kliubo prezidentas ir sa
ko, kad čia kiekvienas pilietis 
turėtų prisideiti ir savo įtaka' 
paveikti į legislaturos narius.

. ;r 1 ’ Sp.
į . . ’ - ■ jį -i ' ■ '■* t r t '

lllty

’11 iii iii n

W
to

Vienas apgailėtinas dalykas, 
tai tas, kad šiame parengime 
avinas nebus kepamas. Kitais 
metais, ypač depresijos laikais, 
Humboldt Park Lietuvių Kliu- 
bo parengimai niekuomet ne
apsieidavo be kepto avino, bet 
atėjus geresniems laikams, 
kriaučiams pradėjus geriau 
dirbti, tai nebuvo kam avino 
pagauti ir jam kailį lupti, šia
me parengime avino kepsnių 
neragausime, bet seno gaidžio

c R. and R.
RADIATOR * BODY 

C0MPANY
Įsteigta 1920 V 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai- 
: symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

! H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr./orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doublelisted/'Doub/eAction!

BAKING UlV powder
Sdme Price Todayas 45 \^arsAqo 
, 25 ouhęęsiįfor 254

Full Pack • A'NoSlack

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

TURINYS: >
Tautiškumo elementai ir ribos — 

. ...........  Tadas Šuleas
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

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

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

' NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

ĮSI

iisH e

Pašte Soap Cleaner 
išvalys malevotą, vami-

PILSEN

KWIK KLEAN
An All-around

• Greitai ir lengvai
šiųotą ar enameliuotą pavirš}. Negadins ran
kų, nepaliks žymių ant politūros.

Pirkite IŠ Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant leng’vų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAKEL & CO.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS , .

6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

STATYKITE!

'urhxr ma/ce.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir

pM J l|NEI4S ClEflN SL
Hemlock 5040

GEGUŽĖS 23, 1937 M
$545

“THE HOME OF THE DODGE CAR

žemo

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN j 
;t. -iUSED BY OUR GOVE RN M ENT*

ir aukščiau

vartotų auto175 Įvairių išdirbysčių ir modelių, hiažai 
mobilių negirdėtai žemomis kainomis.

Taipgi tūlas skaičius gerų automobilių nuo $45 ir aukšč.
Priimsim jūsų automobilį kaip įmokėjimą; balansas

• $25 mėnesiui.

Nlež3jimo, IfibSrlmn ir DedervlnBn—. 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnina iritaciją nuo Eczemod. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vair 
tas DraSalinimui odos irltacijų. Užglr- 
tas Qood Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 85c, 00c, ir $1. Visi vaistinin
kai uHaiko.

20 1936 4-Durų Sedanų. Pasirinkimas 
spalvų ir pridelkų. Dalfar už ...... ..

53 1935, 1934 ir 1933 4 ir 2-Durų Sedanų 
kainomis nuo ..... . ................................

136

MODEL

Parkraustom 
visokius rakandus bei storus 

arti ar toli.
3406 South < <| 692i south 
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.

Yards 3408

“Naujienų” Piknikas
CALUMET GROVE DODGE-DODGE

Stop 
Itching 
Skin

• \ IflLA j 1

Murphy Motor Sales
2720 N. Cicero Avenue

HOME LHUNDRY

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti Bal. 18 d., Ashland Auditorium

for 
and

en- 
the 
in-

bas 
ar- 

and 
has 
the

The L. U. C. has made finai 
arrangements for its Annual 
Concert and Dance for the 
L. U. C. 'Scholarship Loan

3224 So. Halsted Street
J. W. KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois.

LE N G VŲS IŠMOKĖJIMĄ I 
Didelė nuolaida už Ąeną ploviklą mainant ant naujos A.B.C.

Ashland Avė. ir Van Buren Gat.
I PROGRAMAS PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ

%

»

Fund.
An interesting and enter- 

taining program has been ar- 
ranged under the direction of 
Miss Helen Pe-ck, vvho 
charge of all the musical 
rangements for the chorus 
soloists. Mr. John Balanda 
translated and assumed
director’s role for Shakes- 
peare’s “Taming of the Shrew” 
in Lithuanian. Miss Waunetta 
Grybas has prepared a Lith
uanian Skit portraying certain 
customs and traditions of a 
Lithuanian Folk Wedding. 
Each member and every talent 
in the club is used, and they 
are eagerly. participating with 
hopes of giving a better pro
gram of entertainment 
their sponsors, friends
families on the evening of May 
9.

The cause is a worthy 
terprise which has met 
approval of many people

DAINŲ KONTESTAS!
Balandžio 18,1937-Ashland Auditorium

Rengia Vilnies Radio Kliubas 
SVETAINĖ ATDARA 1 VAL. PO PIETŲ 

i " 1 .... . 1 11 Į1 1 ' ................... .....
Programe dalyvaus 8 chorai, 6 mažesnės 
grupės, kvartetai, trios ir solistė Ona Leo
navičiūtė iš Brooklyn, N. Y. šie: Pirmyn 
Choras, Laisvės Kanklių Mišrus Choras, 
Naujos Gadynės Choras, Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras, Lietuvių Darbininkų 
Aido Choras, Laisvės Mišrus Choras, Rock- 
ford, III., Liuosybės Choras, Waukegan, 
Lyros Choras, Kenosha; Granadierių Trio, 
Trys Mergytės, Merginų Kvartetas, Keno
sha, Kaimiečių Kvartetas, Roselando Mer
ginų Trio, Waukegan Merginų ir Moterų 
Grupė. Ona Leonavičiūtė žavi solistė, iš 
Brookilyn, N. Y.

TRYS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS 
TIKIETO VERTĖS $170.00

1— REFRIGERFATORIUS .......... $100.00
2— AKORDIONAS .............................$45.00
3— Riešinis LAIKRODĖLIS Elgin $25.00
Tikietus galima gauti visose kolonijose/ 
pas vilniečius ir Vilnies ofise, 3116 Soutlį 
Halsted Street. .
Iš anksto tikietas 65c ir 85c prie durų bus 
brangiau.
Šokiams CHARLEY STRAIGHT and NBC, 

WGN RADIO ORCHESTRA.
šokiai 8 v. v, Vien tik šokiams 40c

ONA LEONAVIČIŪTĖ

Įsigiję naują A.B.C. Plovyklą arba Prosinimui mašiną 
galėsite gėrėtis švariais drabužiais be sunkaus darbo. 
A.B.C. Plovyklos šiandie yra populiariškiausios markele, 
gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai tar
nauja. Kainos labai mažos ir lengvus, išmokėjimai. Pro- 
gress Krautuvėj rasite A.B.C. Plovyklų ir Prosinimui maši
nų. Pasirinkimas nuo 50 *99.50
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by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. uilder the act of 
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v Utukymo kalnas
Chicago je—paštu:

Metams  ----------------------  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ......__
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ...........

ChicagoJe per išnešiotojus
Viena kopija
Savaitei
Menesiui .................... •.............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
paštu:

Metams ______   $5.00
Pusei metų ..............................  2.75
Trims mėnesiams ...............  1.50
Dviems mėnesiams ............. 1*00
Vienam menesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams .........   $8.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

■

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
----------------------—'........... • ; '

Darbininkų atsakomybė

.75

8c
18c

V
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SCRANTONO KATALIKŲ
KOVA SU KLEBONU

■m—WįWHI|........ ...R. -.T'*' *• •

*

stori j a.

*FN"

.Po to, kai Vyriausias teismas pripažino konstituci
niu Wagnerio įstatymą apie darbo santykius pramonė
je, darbdavių organizacijos ėmė svarstyti, kaip apsau
goti biznį nuo “per didelių” darbininkų pretenzijų.

Įstatymas duoda teisę darbininkams organizuotis 
ir per savo atstovus statyti reikalavimus darbdaviams. 
Jeigu darbdavys neišpildo jų reikalavimų, 'darbininkai 
gali streikuoti. Neorganizuotų darbininkų streikas tur
tingai kompanijai nėra pavojingas, bet kuomet kompa
nija turi reikalą su darbininkų organizacija, tai jau vi
sai kitas dalykas.

Taigi pramonininkų sąjungos ieško būdų sulaikyti 
darbininkus nuo streikų, šituo tikslu vieni jų siūlo iš
leisti įstatymą, kuriuo streikai butų “uždrausti”. Kiti 
siūlo priversti įstatymo keliu unijas išsiimti tokius pat 
čarterius, kaip kad turi korporacijos — kad unija tu
rėtų atsakyti savo turtu už nuostolius, kuriuos padaro 
streikas bizniui. Yra ir kitokių sumanymų.

Klausimas susiveda prie to, ar darbininkai privalo 
imti ant savęs atsakomybę už įmonę, kurioje jie dirba?

Atsakomybė reiškia tam tikras pareigas. Pareigos 
priklauso nuo teisių. Juo žmogus turi daugiau teisių ko
kiame nors dalyke, juo didesnės yra jo pareigos, dides
nė atsakomybė.

Tas faktas, kad darbininkas gauna uždarbį įmonė
je, uždeda jam pareigą sąžiningai atlikti savo darbą. 
Kuomet darbininkas įgyja teisę per savo atstovus tartis 
su darbdaviu apie darbo sąlygas įmonėje, jo pareigos 
padidėja. Jisai darosi dalinai atsakomingas ne tik už 
save, bet ir už kitįš darbininkus. ’

Jeigu darbininkui butų suteikta teisė da ir turėti 
balsą įmonės vedime, tai tuomet jisai pasidarytų atsa
komingas ir už biznio pelnus bei nuostolius. Tai jau 
bųtų kooperatyviška tvarka.

Nėra abejonės, kad darbininkai Amerikos pramo
nėje tolyn įgis vis daugiau teisių — kartu su tuo didės 
ir jų atsakomybė. Galimas daiktas, kad netolimoje atei
tyje darbininkai sutiks priimti privalomą arbitraciją, 
vietoje streikų. Bet kolkas jie vargiai išsižadės teisės 
streikuoti, nes jie jaučiasi per silpni palyginti su darb
daviais ir nepasitiki, kad arbitracija butų jiems beša
liška.

O betgi yra faktas, kad streikas ir patiems darbi
ninkams nėra malonus dalykas. Jeigu butų surastas 
būdas jo išvengti, jie labai džiaugtųsi.

Kartojasi sena
Scrantoųo lietuvių parapijoje 

kilo smarki kova tarpe parapi- 
jonų ir klebono. Klebonas pasi
šaukė pagelbon policiją ir jėga 
įsilaužė j klebonijį, o parapijo
nai kelia protestus j ir daužo kle
bonijos langus.

Lietuviai katalikai Scrantone 
dabar gavo patirti, kad bažny
čia ir klebonija, kurios yra pa
statytos jų pinigais, priklauso 
ne jiems, bet vyskupui. Klebo-i 
nas yra vyskupo agentas ir gali 
visai nepaisyti, ai1 parapi j opai' 
jo nori, ar ne.

Skandalas toje parapijoje ki* 
lo po to, kai mir^ kun. Kuras 
ir jo vieton vyskupas paskyrė j 
Scrantono parapiją pralotą Mi
liauską. Parapijonąi nutarė Mir 
liausko neįsileisti įr pranešė ą- 
pie tai vyskupui. Vyskupas lie-: 
pė jam vįstiek važiuotu į tą pa
rapiją. “Keleivio” koresponden
tas rašo: L

“Kai du parapijos komite-; 
to nariai, Frank Kalitus (gal 
Katilius?} ir Antanas Powell 
nuvežė į Pittstoną kun. Mi-> 
liauskui raštiškį parapi j opų 
įspėjimą, kad jie 
bonijon neįsileis, 
vo pašaukta PW;stono polici
ja ir abudu komiteto nariai 
buvo areštuoti. Kun. Miliaus
kas lepė policijai iš kalėjimo 
jų neišleisti. Be; policija ne
gali laikyti žmonių be jokio 

apkaltinimo daugiau kaip 24 
valandas, ir todėl rytojaus 
dieną abudu buyo paleisti.”

jonų ir klebono.

jo savo kie
tai tuoj bu-

Devyni mėnesiai
Šiandie sukanka devyni menesiai, kai prasidėjo ka

ras Ispanijoje, bet dar vis nematyt jo galo.
Pastaruoju laiku atrodo, kad svarstyklės krypsta 

teisėtosios valdžios pusėn. Jos gynėjai laimėjo dvi dide
les pergales prieš fašistus — vieną Guadalajaros fron
te, į šiaur-ryčius nuo Madrido, antrą Cordobos provin? 
cijoje, piet-vakarinėje Ispanijos dalyje.

Didžiausias pavojus respublikai šioje valandoje gra
sina Baskų provincijoje, kur sukilėliai smarkiai veržia
si prie svarbaus pramonės miesto Bilbao. Jeigu vyriau
sybininkams pasiseks čia atmušti gen. Molą armiją, tai 
reikia tikėtis, kad iniciatyva tuomet bus galutinai per
ėjusi į jų rankas.

Per pirmuosius septynis karo mėnesius vyriausybi
ninkai gynėsi, o sukilėliai atakavo. Bet dabar respubli
kos gynėjai jau keliuose frontuose puola fašistus ir 
stumia juos iš jų pozicijų. Jėgų santykis pasikeitė vy
riausybės naudai — nežiūrint to fakto, kad sukilėliams 
gausingą pagelbą visą laiką teikę fašistinės svetimų 
valstybių valdžios. > > '

Iš to galima turėti viltį, kad respublika, galų gale, 
laimės.

Kaip tik dabar tarptautinis nesikišimo komitetas 
nutarė įvesti, nuo ateinančio pirmadienio, ‘griežtą Ispa
nijos sienų ir vandenų kontrolę, kad butų sustabdytas 
kareivių ir ginklų siuntimas iš svetimų kraštų į Ispani
ją. Jeigu ta kontrolė bus sėkmingą, ,tąi Madrido šansai 
laimėti karą žymiai padidės, nes sukilėliai vbę .italų 
vokiečių pagelbos nestengs atsilaikyti prieš milžinišku 
Ispanijos žmonių daugumą, kuri remia, teisėtąją valdžią.

r Gatvėse, kuriomis važiavo 
Beneš, tūkstančiai žmonių en
tuziastiškai sveikino svečią ir 
laikė iškėlę vėliava’s su užra
šais s “Tegyvuoją demokratinių 

kraštų sąjunga!” '
“šalin fašistiška Italiją!”

> Tai buvo žmonių protestas 
prieš Jugoslavijos sutartį su I- 
talija, kurią neseniai Belgradas 
ir Roma pasirašė.

Policija suėmė kelis šimtus 
žmonių.

Tai buvo antra .tokia demons
tracija prieš Italijos fašizmą. 
Prieš kiek laiko bųyo atsilan-

-------- -------- .——---------------  
jnių reikalų ministeris grafas 
Ciano. Belgrado gyventojai jį 
pasitiko švilpimu1 ir šauksmais: 
“šalin fašizmas!”

* PAŠALINTAS IR JAGODOS 
PADĖJĖJAS

Kai netrukus po Zinovjevo 
bylos pernai metais buvo per-' 
keltas iš Vidaus Reikalų komi
sariato sovietų žvalgybos virši
ninkas ' Genrich Grigorjevič Jar 
goda į Susisiekimo komisaria
tą, tai kartu su juo neteko vie
tos žvalgyboje ir vyriausias Ja- 
godos padėjėjas, Prokoviev.

Dabar Jagoda jau sėdi kalėji
me, Valdžia kaltina, kad jisai 
pavogęs milioną rublių valsty
bės pinigų ir palaikęs ryšius su 
“trockistais.” Manoma, kad ir 
Prokoviev yra suareštuotas. To
kiu budu visa senoji žvalgybos

šeštadienis, balan. 17, 193
rtj! rr. re-i'm."

kęs Jugoslavijoje Italijos užsie-J vyriausybė yra “likviduojama.

nykstant, sakysime, lotyniškoj 
valstybėse fašistiškai jtajt 
kartu dings ir jų čia ekoųorr 
niai iki šiol (turimieji intereąž 
Juk neišvengiamai sektų, ka 
tuomet tose valstybėse stiprė 
pačios Ispanijos įtaka, o tai 
pat ir Prancūzijos, o kartu « 
šiuo susidarytų ir tam tikri 
kiški interesai.

Lygiai, kaip ir neabejotai 
kad per šias valstybes čia į. 
galėtų ir SSSR ūkiška įtak 
nes ir ši valstybė su tomis vai 
tybėmis bent dabar kooperu 
ja. O šita įtaka ne tik italai 
ir vokiečiams nepakeliui, b 
jos nenori anglai, kurių kai 
talas stipriai Pietų Ameriko. 
veikia ir kaip kur ne tik g 
rą biznį daro, bet ir politini 
veikia visą tenykštį gyvėnin 
Kartais, kaip kur Pietų Ame 
kos valstybėse prezidentai, j 
vidale visokių generolų, keič: 
si ne dėl to, kad vieni jų bu 
demokratiškesni, kiti fašist 
kesni, bet tik dėl to, kad aių 
kapitalui su vienais smagi 
dirbti, su kitais ne taip ma 
nu. Vokiečių ir italų kapital 
Pietų Amerikoje yra dar ti 
nepajėgus, kad jis Anglų ka 
talui nėra pavojingas, tad to< 
anglai dėl šių dviejų tautų < 
daromos ekspansijos yra be 
kiek ramesni. Tiek jie rami; 

! kiek šie gremėzdiškai neli 
anglams ant užkulnių.

Anglų kapitalas dėl ideolog. 
nėra labai jautrus. Jis tiek j 
apsukrus, kad visas politir 
doktrinas moka savo naudai 
naudoti. Bent taip buvo iki ši 
Taigi ir vokiečiai ir italai n 
lydami, kad per Ispaniją g 
prarasti savo įtaką Pietų An 
rikoje ir kitose lotyniškose v 
stybėse reikiamai savo dėm 
atkreipė į Pirėnų pusiausalį.

(Bus daugiau)

kineja net svetimtaučių spaudą, 
kad ji tik propaguotų jų perša
mas saviems idėjas, arba net 
kad tik nesikištų kur nereikia, 
nealermuotų dėl vokiečių ir ita
lų Varomo darbo. Juk ne kitais 
sumetimais Prancūzijoje reikė
jo vyriausybės galvai imtis to
kių priemonių, kad bent kiek 
tenai suvaržius spaudą. Bent 
tokia prasme, kad ji reikalui 
esant galėtų įrodyti, iš kur min
ta, iš kur savo leidimui gauna 
lėšas. Juk Prancūzijoje labiau
siai dūko vadinamoji gatvės 
spauda prieš susidariusį liau
dies frontą.

Taigi, reikėjo čia tos rūšies 
spaudą pažaboti, nes ji lote lo
jo ne už savo krašto pinigus, 
bet už kitur gautus. Aišku, kad 
tokiu budu negalėjo savo kraš
to interesams tarnauti, bet sve
timų naudai.

Hitleriškam režimui Vokieti
joje įsigalėjus, beveik arti mili
jono vokiečių atsidūrė Prancū
zijoje. šitie vokiečiai čia net 
pradėjo leisti savo dienraščius, 
ne tik marksistinio turinio, bet 
ir šiaip demokratinės krypties.

Ilgainiui nacionalsocialistams 
pavyko, kaip ką iš tų emigrantų 
tiek demoralizuoti, kad jie su 
savo. laikraščiais parsidavė. Ir 
.toje savo spaudoje taip gudriai 
pradėjo rašyti, kad iš karto be
veik nebuvo galima pastebėti tą 
laikraštį jau nacionalsocialis
tams parsidavus.

Taigi čia net pašonėje ir to
kiame kultūringame krašte, 
kaip Prancūzijoje, vokiečiai na
cionalsocialistai mėgino savo 
darbą varyti ir tuo budu per sa
vo išeiviją kreipti prancūzų 
nuomonę savo naudai, tai ką 
jau bekalbėti šiuo atsitikimu, 
kad ir apie Pietų Ameriką.

Aišku, kad tiek italai, tiek 
vokiečiai gerai apskaičiavo, kad

Ką Sako Mums Ispa 
nijos Civilis Karas

Jau vos tik Ispanijoje sukili
mui prasidėjus, tuoj buvo pa
sklidę gandai, kad Italija ir Vor 
kibtija yra šiame sukilime už- 
interesuotos, kad nebe jų žinios 
kai kurie Ispanijos generolai 
išdrįso pakelti kardą prieš tei
sėtą ir parlamentarinę Ispani
jos vyriausybę.

Sakysime dar daugiau, prieš 
tokią vyriausybę, kuriai Mask
vos eksperimentai buvo'.svetimi 
ir kuri visai neturėjo noro juos 
pas save mėginti ugdyti ir tai
kyti.

O vis dėlto italai ir vokiečiai 
atsidėję sekė Ispanijos gyveni
mą ir kurstė neramius genero
lus sukilti,. Be tiesioginio ma- 
teriąlio intereso ir karo strate
gijos Italiją ir Vokietija turė
jo čia" ir tam tikrus ideologi
nius sumetimus, O šie ideologi- 
piai sumetimai buvo ir yra toli 
siekiantieji ir galutiname savo 
rezultate taip pat turi ekonomi
nių savų išskaičiavimų.

Kalbant apie Ispanijos įvy
kius, ir tenai naują dvasią pasi
reiškusią niekuomet neužmerki
me akių, f kad beveik visa 
Pietų , Amerika, tįk išskyrus 
Braziliją, vartoja ispanų kalbą, 
o taip pat Vidurio Amerikos 
salynuose irgi ispanų kalba yra 
įsigalėjusi.

Portugališkai kalba' Brazilijo
je, o ši kalba taip pat labai yra 
artima ispaniškai kalbai. Aišku, 
kad per kalbą skverbiasi tos 
tautos kultūra, jos idėjos, mok
slas ir kteratura.

Taigi, Ispanijoje pasireiškęs 
gilus demokratiškas judėjimas 
ilgainiui turėjo neišvengiamai 
paliesti ir visas tas valstybes, 
kuriose yra ispanų kalba įsiga
lėjusi, o pirmoje eilėje turėjo 
žlugti Portugalijos diktatūra. 
Taigi Ispanijos, demokratinis ju
dėjimas turėjo stipriai paveik
ti beveik visą Pietų Ameriką, 
visus jos salynus* ir net dalinai 
Afrikos kontinentą.

Prancūzijoje tuo pačiu metu 
demokratija taip pati pasuko 
nuoseklesniu keliu ir čia susi
darė toli siekiąs liaudies bend
ras frontas. Kitaip tarus, kul
tūringose ir įtakingose lotyniš
kose valstybėse demokratija 
stipriai suglhudė savo sparnus 
ir pradėjo eiti bendru frontu.

šių valstybių'gyvenimo įtaka 
turėjo paliesti ir jį stipriai pa
veikti kitų giminingų valstybių 
gyvenimą, ir pirmoje eilėje ne
išvengiamai romaniškosios kul
tūros valstybes. Reiškia', tame 
skaičiuje ir Italiją su Portuga
lija.

Štai dėlko Itąlijos faši^tiniar 
ideologai pradėjo ieškoti atra
mos pas ispanų generolus ir 
pradėjo juos kusyti sukilti prieš 
visais atvejais teisėtą ir -pįęka- 
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flerąld” ra- 
s. komunistų

NESUTIKIMAI FRANCUZI- 
JOS KOMUNISTŲ PAR- 

TIJOJE
Londono “Daiįy 

šo, kad FrancuzįjO
partijoje kilo “maistas,” dėl ku
rio yra labai susi 
jos vadai.

Tuo pačiu laiku 
kimai ir tarpe Frįncuzijos fa
šistų.

Bendra to priežastis esanti 
ta, kad nuolatos vi^ labiau stip
rėja premjero Bluiįn’o autorite
tas, taip kad ir dalis žmonių 
kraštutinėse partijose yra pri
versti laikyti saiki:įgesnės tak
tikos.

Karštesnieji elenientai komu
nistų partijoje nepatenkinti tuo, 
kad partijos vadovybė kelis 
kartus žadėjo daryti “revoliuci-. 
nius žygius,” bet niekuomet ne
darė. Kai tik socialistas prem
jeras tarią griežtą žodį, tai ko
munistų vadai “revoliuciją” at
šaukia ir prižada remti valdžią.

Yra nepasitenkinimo d>a ir 
dėl partijos “valymo nuo troc- 
kistų”, kurį sulig įsakymu iš 
Maskvos pravedė partijos vado-

upinę parti

einą nesuti

Francuzijos socialistų .parti
joje ginčų yra mažiau, negu 
pas komunistus arba fašistus. 
Bet ir pas socialistus yra savo
tiška “opozicija.” Jai vadovau
ja “kairysis” Marceau Pivet, 
kuris dažnai atakuoja' Blum’o 
politiką, bet nieko 
yio nepasiūlo.

Rytoj, balandžio' 
Marseilles mieste 
socialistų partijos 
Iš jos paaiškės, koks yra par
tijos stovis.

konstrukty

18 d., įvyks 
Francuzijos 
konvencija.;

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
MUSSOLINĮ 

SLAVIJO
Atsilankius čekoslov. 

prezidentui Benešųj 
jos sostinę Belgrač 
5 d., minios žmoni 
šitą progą demonst 
Italijos fašizmą. -

JUGO- 
JE
lo’vak i j o s 
j Jugostavj- 

ą, balandžio 
I panaudojo 
racijai prieš

±H
' - Demtfkfat^ioi-Š&linihkal visame pasaulyje gąli tik 

palinkėti, kad ta ” 
galint gmeiau.

Ispanijos žmonių pergalė ateitų kaip

me nenusikaltusią vyriausybę. 
Juo labiau ji negalėjo nusikals
ti, nes buvo parlamentariniu 
keliu sudaryta ir tokiu pat bu
du galėjo būti bet kada nuvers
ta. Bet čia ėjo reikalas ne apie 
tos vyriausybes nuvertimą, bet 
apie politinių gyvenimo sąlygų 
pagrindinį pakeitimą, kad už
kirtus kelią demokratinių idėjų 
plitimui.

Todėl jau iš anksto visoje Is
panijoje prasidėjo demokrati
niu keliu sudarytos vyriausy
bės provokaivmas. Tai išmėgin
ti nuo senų laikų reakcijos dar
bai. šiems Italijos žygiams tuoj 
pritarė ir Vokietija, nes pasta
roji Pietų Amerikoje turi dide
lių prekybinių interesų.

Juk daugumoje Pietų Ameri
kos eksportą aptarnauja Vokie
tijos laivynas ir dalinai Itali
jos. Kai kurios prekybos šakos 
veik išimtinai yra tik vokiečių 
rankose. Štai į Europą iš Pietų 
Amerikos eksportuojama vilna 
ir vaisiai veik išimtinai yra 
Vokietijos rankose. Be to; tiek 
vokiečiai, tiek italai Pietų A- 
merikoje turi savo stiprią išei
vių koloniją. Per šiuos savo iš
eivius dalinai ir palaiko preky
binius santykius. Be to, Pietų 
Amerikoje įsigalėjus toli gražu 
ne demokratiniam režimui tiek 
vokiečiai, tiek italai ir savo čio
nykščius išeivius gali sėkmin- 
giau sau ideologiniai nuteikti.

tiek 
vei- 
savo

Be

Turėkime galvoje, kad 
Italijoje, tiek Vokietijoje 
kia stiprios ir įtakingos 
išeiviams remti įstaigos,
privačios iniciatyvos, čia veikia 
tam tikros valstybinės įstaigos,; 
kurios rankose visas išeivijos; 
darbas yra sukoncentruotas. Iš
eivijos organizavimui tiek vo
kiečiai, tiek italai valstybes biu
džeto keliu išleidžia milijonus. 
Vargu užsienyje rasis koks 
nors vokiečių ir italų, kad ir 
vos pastebįamos fašistinės kryp 
ties laikraštis, kuris Italijos ir 
Vokietijos 'vyriausybių nebūtų 
šelpiamas, arba tiesiog jos lėšo
mis leidžiamas. Dar daugiau, to
se valstybėse, kur yra didelės 
italų ir 'vokiečių kolonijos, o y- 
pač Pietų Amerikoje, net kito
mis kalbomis dienraščiai paper-. 
karpi, kad tik palaikius tų vals
tybių išeivius ir tuo pačiu su
darius jų tautoms palankias ek
spansijos sąlygas.

Juk tiek italai, tiek vokiečiai 
tivutina, kad tauta be ekspan
sijos, be noro ir užsimojimų že
mės erdvėje galimai plačiau 
plėstis, tai nėra nacija, o yra 
tik medžiagą kitoms tautoms. 
Vokiečiai ir italai esą kitoms 
tautoms medžiaga nenori būti, 
ji nori būti sau tauta. Todėl ir 
svetur gyvenąs vokietis ar ita
las niekuomet neprivalo pamirš
ti, kad jis turi tarnauti tai di
deleivisos savo nacijos idėjai.

Štai šitais sumetimais vokie
čiai ir italai, kur tik gali, papir-

MIKO PETRAUSKO ‘LIŪDESIO VAKARA
Berašant šią nemalonią, pil- j vienas sau, patyręs tą žiu 

galvojau tarytum per sapnus, 
stebėjausi 
urėdninkų 
nisterių,” 
tino msų 
bus.

nį liūdesio šio rašinėlio antraš
tę, man labai širdį užgauna, ta
rytum slogina, nes man teko 
daug kartų rašyti apie musų 
dainos “Tėvą” ir visuomet su 
džiaugsmu man teko visuome
nei skelbti — “atvyksta Pet
rauskas,” “Laukiam koncerto” 
ir t.t. Dąbar tenka jumis, ger
biami chicagiečiai, kviesti į 
“Liūdesio Koncertą” jau miru
siam musų dainos tėvui Mikui 
Petrauskui.

Nemalonu, skaudu, tačiau y- 
ra gyva priedermė kiekvieno 
lietuvio atiduoti paskutinį pa
tarnavimą. Gegužės 12 diena lai 
būna gedulinga diena mums vi
siems; susirinkime į Lietuvių 
Auditoriją, ten viešpataus mu
zika vien tik musų Miko Pet
rausko, nors su juo gyva dva
sia išreikšta jo kuriniuose, 
mums teks pagyventi ir pasa
kyti paskutinį sudie. Bukime 
ten visi kaip vienas.

Kaip mes sužinojom

Pereitą savaitę sėdžiu namie. 
Staiga suskamba telefonas. At
sakau. Pasigirsta' tie žodžiai: 
“Mirė Mikas Petrauskas, buk 
tamsta malonus atvykti į susi
rinkimą rytoj. Kalba M. Jurge- 
lionienė.”

šiurpuliai perbėgo per visą 
kūną. Kas per žinia? Mes lietu
viai netekome žmogaus, kuris 
musų sielą ramino, ir kodėl mes 
sužinojom tik po poros savai
čių ? Mes žinom, kad, regis, 
Kaunas turi telegrafo stotį ir, 
gal būt, jau pramoko, taip te
legramą pasiųsti? Juk yra 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti su jo mylista ponu Ski
pičiu priešakyje. Nejaugi jis 
nežino, kbkį svarbų vaidmenį) 
Vaidjno Mikas Petrauskas Tar-| 
pe Amęrikos lietuvių? Taip aš

.   , I.      —.y-—— 
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Kitame 
me, kaip 
mokiniu.

iš tų musų Kau 
— atsiprašau —“i 
kad jie tik taip jv 
Miko Petrausko d;

numeryje 
aš tapau

pakalbč
Petrausl

Ai. Micevlčii

Liūdesio Vakaro rengi: 
nar;

Valdžios darbų dai 
bininkai ir bedarbi 
šaukia susirinkim

Kalbės Workers Alliance kali 
tojai ir kiti

dar 
dide

BR1DGEPORT. — Antrad 
nį, balandžių 20 d. Lietuv 
Auditorijoje, 3133 S. Halst 
St., įvyks prie valdžios 
dirbančiųjų ir bedarbių 
susirinkimas.

Reikalas labai rimtas,
paleisti daug darbininkų n 
darbo, o ir dirbant vos 'galiu 
prasimaitinti. Kainos iškilo, ž 

sisakė randas, gesą, elektrą a 
mokėti ir nuo maisto numuš 
Susirinkime paaiškės kodėl ta 
yra ir ką turime daryti.

Pribukite visi, moters ir v; 
rai be skirtumo. Reikalas be) 
dras. Pradžia 7:30 vai. vakar

Michael Staninas,

Rado kanale bepluduruo- 
jantj žmogų

BBIGHTON PARK. — V: 
kar rytą JO vai. rado kana, 
prie Weštern Avenue bepluęh 
ruojantį baltveidį žmogų. J 
asmenybes policijai dar nepi 
sisekė nustatyti. Kūnas randi 
si apskričio lavoninėje. —-Rej

Pjrkitė savo apielip.kčb 
krautuvėse
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I'korespondencijosĮ
Norwood, Mass.
Palaiduoju jaunuolį

Kas gimsta, tas turi mirti. 
Toks jau gamtos dėsnis. Kai 
miršta senesnio amžiaus žmo
gus, tai atrodo, lyg taip turi bū
ti'. Bet pasitaiko, kad visai ne
tikėtai numiršta jauni žmonės, 
tiesiog jaunuoliai. Tada kažkaip 
skaudu ir graudu.

Štai šiomis dienomis mes pa
laidojome Povilą Kručą, 20 me- 
tų amžius jaunuolį. Sirgo jis 
nepagydoma širdies liga.

Velionis studijavo mediciną. 
Tačiau nė vienas daktaras ne
begalėjo jo gyvasties išgelbėti, 
nors buvo dedamos visos pas
tangos.

Balandžio 10 d. per 50 auto-J 
mobilių palydėjo jaunuolį į pas
kutinę poilsio vietą. Prie duo
bes pratarė kelis žodžius jau
nuolis B. Vitartas ir senyvas 
veikėjas M. Skargalis.

Nors mirtis nėra jokia nau- 
jenygė, bet kai miršta jaunuo
lis, kuris vos tik pradeda gyven
ti, tai tikrai darosi skaudu. O 
ypač skaudu yra tėveliams, gi
minėms ir artimiems mirusiojo 
draugams.

Bet kągi tokiu atveju galima 
daryti? Nieko! Kaip sakoma, 
nuo pikto likimo dažnai nėra' 
atsigynimo.

—Lukšių Juozai.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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P-ia Julė Gruzdienė

Didelis pokylis ponų Grūzdų 
25 metų vedybinio gyveni

mo sukakties proga
Balandžio 12 d. nuvykau į 12 

S t. Hali, atseit, svetainę. Mat, 
ten buvo surengtas ponams 
Juozui ir Julei Grūzdams poky
lis jųjų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Tai 
buvo, kaip paprastai sakoma, 

”4‘siurpYaiž' parč.” i";'°ų ' •
Kiek galiu spręsti, į pokylį 

susirinko apie 300 žmonių. Po
nams Grūzdams buvo įteikta 
graži dovana —< “dining room” 
setas. Iš Michigan valstijos bu
vo prisiųsta graži dovana iš po
nų Mickų (ponai Mickai yra gi
minės) .

Pokylis buvo tikrai šaunus: 
nuo įvairių valgių ir gėrimų, 
kaip sakoma, net stalai linko. 
Niekam nieko netruko: valgė, 
gėrė, kiek kas norėjo ir dar vis
ko liko. Visi pokylio dalyviai 
buvo patenkinti. *

Prie stalo, kur sėdėjo vadina
mieji jaunieji, p. St. Gibavičius 
pirmiausia pristatė kalbėti vie
tos jr Milwaukee lietuvį kuni
gą, A. Martiną. Kunigas palin
kėjo jauniemsiems ilgiausių me
tų ir įteikė abiem po dovanėlę. 
Antras kalbėjo kun. Rasgis, ku
ris palinkėjo ponams Grūzdams 
sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Vadinasi, 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Paskui dar 
kalbėjo J. Radavičius ir K. 
Brazevičius. Jje taip pat linkė
jo visokių gerybių ir ilgiausių 
metų.

Svečių į pokylį atvyko iš Clii- 
cagos, Rnckfordo, ‘Kenosha ir 
Mihvaųkee. žinoma, didesnę pu
sę sudarė vietiniai.

Reikia atiduoti didelis kredi
tas šeimininkėms, t. y. to poky
lio sumanytojoms. Jos tikrai su-

* gebėjo viską gerai paruošti ir 
sutraukti' didelį būrį žmonių.

‘ Prie pokylio surengimo dau
giausia pasidarbavo ponios A. 
Jocienė, O. Daukšienė, M. Čep- 
linskienė ir Vižauskienė.

šia proga noriu pažymėti, kad 
ponai Grūzdai yra pažangus 
žmonės ir naujieniečiai. Jie lai
ko restoraną, kuris yra žino
mas kaip “Frank’s Lunch.” Re
storano adresas yra 1310—14th 
St. šiame biznyje jie yra apie 
10 metų. Sekasi jiems visai ge
rais nes jie yra malonaus budo rašyta.
žmonės ir gerai supranta savo Man labai gaila, kad jį-lė Bro 
biznį. n ė nesuprato mano korespon-

P-as Juozas Gruzdąs
Ponai Grūzdai augina ir šei

mą. Jų sūnūs Petras( išsijuosęs 
padeda tėveliams biznį tvarky
ti. Jis dar yra jaunas’ vyrukas. I 
Duktė Jennie taip pat yra ap
sukri panelė ir padeda tėvams 
darbuotis. O kada šeima yra to
kia pavyzdinga, 
sekasi.

tai ir gyventi

dencijos, kuri buvo išspausdin
ta “Naujienų” Nr. 37. Pavyz
džiui, panele prisispyrusi reika
lauja, kad aš pasakyčiau, kur ir 
kada girdėjęs, jog ji 
dainuoti nemokantį.
ko, kad net trims lie 
chorams priklausiusi, 
Vai buvę mokomi, 
dainas dainuoti.

Baigdama savo ko: 
ei ją, p-lė Bronė reikalauja, kad 
aš atšaukčiau savo prasimany
mus ir neteisingus priekaištus.

Kada visas veikalą^ atsidūrė 
tokioje plotmėje, tai man nieko 
kito nelieka daryti, kaip tik pa
siaiškinti. .Juo labiau', kad ra
šant aną korespondenciją pas 
mane jokių blogų norų nebuvo.

Pirmas dalykas, aš savo ko
respondencijoje visai ir net’vir- 
tinau, kad iš pačios p-lės Bro
nės girdėjau, kad ji nenorinti 
chorą lietuviškų dainų mokyti. 
Apie lai pranešė klubo organi
zatoriai. Tuo pačiu laiku jie nu
siskundė, kad p-lė Bronė jau 
visus metus chorui vadovaujan
ti, o choras negalįs lietuviškų 
dainų dainuoti. Rodosi, per me
tus laiko choras toje 
butų galėjęs didesnį 
padaryti. ;

Kad p-lė Bronė net 
tuviškiems chorams ii 
si, — tai visai galimas daiktas, 
nes mes jr turime tris chorus: 
parapijos, Vilijos ir klubo. Ta
čiau savo koresponde: 
reikalo aš visai nebu 

i lęs, todėl nėra prasmė 
ir aiškintis.

lietuviškai 
Ji pasisa- 
tuviškiems 
ir tie cho- 
ietu viskas

esponden-

linkmėje 
progresą

trims lie- 
riklausiu-

ncijoje to 
vau iškė- 
s dėlei to

atvykęs foto- 
kuris nu foto-

VIS

sa-
kOr

Į pokylį buvo 
grafas Mežinis, 
grafavo jaunuosius ir kitus, ku-; 
rie sėdėjo prie ponų Grūzdų 
stalo. 1

Aš esu dalyvavęs daugelyje 
panašių parengimų, tąčiau 
dėlto turiu pasakyti, jog šis 
ne buvo šauniausias. Kaip 
koma, jis “subytino” visus,
kiliose tik man teko dalyvauti. 
Todėl ačiū geroms ponioms, ku
rios sugebėjo viską taip šauniai 
sutvarkyti. Per keletą valandų 
mes labai smagiai laiką leido
me : kalbė j o mūs, juokavome,
valgėme, gėrėme, o vėliau ir šo
kome, nes turėjome ir orkest
rą, 
bet 
ko, 
dar

Pavasaris. — Darbai.— Tu
rime naują majorą. — 
SLA 10 apsfcr. parengi
mas pavyko. — šeimyniš
kas parengimas ponams 
Grūzdams.

Jau pavasaris čia pat. Paukš
čiai atskrido iš šiltų kraštų ir 
linksmai čiulba. Su pavasariu 
ir žmonės pradeda atkusti, 
'— geriau jaučiasi, ir pas juos 
daugiau energijos atsiranda.

—o—■

Dėl darbų per daug negali
ma nusiskųsti, — jie eina ne
blogai. Ypač didelis judėjimas 
pasireiškia statybos darbuo
se.

Nėra abejonės, kad vėliau, 
/kai oras sušils, atsiras dar 
daugiau darbų, žodžiu
metais su darbais bus geriau 
nekaip per paskutinius kelis 
metus.

mai. Rinkome miesto valdiniu- 'mo sukaktimi.
kus, Svarbiausias asmuo, kurį
teko išrinkti, buvo miesto ma- iii Racine’o gyventojai, tačiau naujiejnieciai. Aš
J - ‘ • •» • • i • ] | Y * ' 4 * 1 . • 4j oras.

Per paskutinius tris termi
nus majoro pareigas ėjo Wm. 
Swaboda, socialistiškų pažval- 
gų žmogus. Miesto reikalus

Bet1
Miesto 

jis tvarkė pavyzdingai.
kas svarbiausia, jis buvo labai 
palankus darbininkams.

Šiuose rinkimuose majoru 
liko išrinktas Roy A. Spencer, 
progresyviško sąrašo kandida- 
'tas. Reikia tikėtis, kad ir jis 
miesto, reikalus sugebės tinka
mai tvarkyti.

—o—
Balandžio 11 d. įvyko SLA

10 Apskrities parengimas, 
žmonių buvo s.uYažiayę iš vi
sų aplinkiųių miestų,, kur tik 
yra 
Kiek

šiais, gimo

Susiv.ienijimo 
galima spręsti, 
liks ir gerokai

kuopos, 
iš paren- 
pelno.

Apie mano sąžiningumą, tegul 
sprendžia patys skaitytojai. Dėl 
visko aš čia pridėsiu 
pastabą.

Pereitų metų gruodžio 26 d. < 
klubo choras surengė
Koncertui programą tYalke p-lė; 
Bronė. Į pirmą vielą 
tos angliškos dainos, 
jau lietuviškos. Su angliškomis: 
dainomis viskas ėjo gerai, bet; 
kai atėjo lietuviškų dainų eilė,; 
•tai p-lė Bronė pasitraukė iš cho
ro. Vadinasi, choras liko be va
do. O kadangi laikas buvo visai; 
trumpas, tai jau nebebuvo gali-i 
ma įtinkamai koncertui priruoš
ti lietuviškąją dalį. Viso to re
zultatas buvo tas, kad koncer
tas labai šlubavo.

—Visiką Matęs.

tik maža

koncertą.:

buvo įdė-
,o paskui!

proga turiu priminti, 
Ponai Grūzdai nėra labai se- kad ponai Grūzdai yra seni 

linkiu jiems 
dar daug,jau spėjo itin daug draugų čia Ainksmai gyventi 

įsigyti. O tai todėl, kad jie yra 
n£ndilgųs ir (|riaugiški žmo
nės. Vadinasi, moka sugyven
ti su savo kaimynais ir įsigy
ti jų palankumą.

į šeimynišką pokylį susirin
ko apie 300 žmonių. Dalyvavo 
ne tik daug raciniečių, bet bu- 

j'vo svečių atvykę ir iš kitur: 
Rockfordo, So. Mihvaųkee, Ke
nosha ir Waukegano. Tai reiš- 
ikia, kad ponai Grūzdai visur 
turi gerų draugų.

Kas be ko, — susirinkę sve
čiai “jaunavedžiams” įteikė ir 
gražias dovanas, kad jie atsi
mintų savo draugus.

Štai šiomis dienomis turėjo
me labai šaunų šeimynišką pa- 

0— rengimą ryšium su ponų Gruz-
Balandžio 6 d. buvo rinj<i- dų 25 metų vedybinio gyveni-.

=====
PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 

EKSKURSIJA' Ė

LIETUVON
Gegužės J 2 d. 1937 

CUNARP WHITE STAR LAIVU 
"AQUITANIA”

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

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

f miestus be jokiuPamatysite Paryžių, Berliną ir kitus 
EKTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite vežtis veltui, 
peikėš primokėti po 4c už 

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą

o kas viršaus — 
svarą.
trečia klesa į vie-

1 na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

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

daug metų !

— S. Gibavičius.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

f

CALUMET GROVE

GEGUŽĖS 23, 1937 M

■F’EOPLES
KRAUTUVĖSE

Visuomet Rasite Mažiausias Kainas

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES

Lengvais Išmokėjimais

Alcazar išdirby stos
naujausios mados gcsinis 

pečius vertas $120.00 
parsiduoda už —

*69,50

■TKUKUKC

Naujausi English Coaches 
reguliarūs vertės $30.00, 

Peoples Krautuvėse 
parsiduoda po —

*3.8.50

■ I.ŲH.. . ...........■!

Waterbury, Conn

JM"!'J.1’*!

išsiskirstėme su gaidžiais, 
kadangi visko dar daug li
tai ir kitą dieną iki pietų 
užėmė.

Baigdamas dar kartą nuo sa
vęs noriu palinkėti ponams 
Grūzdams ilgiausių metų ir ge
riausio pasisekimo!

—C. K. Braze.

4179-83 Archer Ąve
J. NAKROŠIS, Ved.

, CHICAGO, ILLINOIS 
------------- ---------- ......... .... .. .

Gražiausios klijonkės. Naujausių madų, gražiausių spal
vų. Labai platus pasirinkimas 9 per 12 (9x12) pėdų 

dydžio. Vertės $6.00, parsiduoda po ^^7

—rr1 —-rrr—■

■

Ii

k

.'“.“V.'. X ~------- i—T

naudoiutę AA||T|VMSTIIS. kuriuos | O
PARŪPINO w ®

KRAFT 
<£,MeNT?.i> 
<!>>M

Kraft 
Cheese 
Spreads

Lyg jr paaiškinimas
“Naujienų” Nr. 63 p-le Bro

nė Rasimavičiutė, kaip sako
ma, duoda man vėjo ir reika
lauja pasiaiškinti. O tai todėl, 
kad apie ją buvusi netiesa pa-

npyy in new-design 
Swęmkyswig*glcisses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars ... the <hew Swanky- 
swigs. You’ll want to Icollect a 
wfiole sėt. And while yoų’re doing 
it, get acąuainted 
wit;h a 11 seven 
,of the delicious! 
Kraft Cheese
Spręąds. They’re * 
marvelous for 
sąndvįches, salads 
ąnd appetizers.

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb m
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gelių.
JJUjRI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA lABŪRATOfilES,?s
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOGK 0318. 

Cbicągo, Illinois,

2536-40 W. 63rd St
M. T. KEZES, Ved.



Diena Iš Dienos

Mrš. S. Shurnas Turės 
Grand Opening

riuos pirkusiems pradės iš ei
lės pristatinėti.

Tiesą sakant, niekas nepada
rys klaidos, kas nusipirks šiuos, 
automobilius, nes tai yra vie
ni iš geriausiųjų, jei ne ge
riausi.

Belieka tik palinkėti piusų 
tautiečiui pasisekimo.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJIENOS, Chicago, UI.
---------------------------------------------------- ---------------- i—

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

William Beneshums, 21, su
Anne Mikachouskas, 20

Ėenry Sakawich, 29, su Anna
Martių, 26.

šeštadienis, balan. 17, 1937

BRIDGEPORT. — Gera Nau- 
jienietė p-ia S. Shurnas, kuri 
atpirko buvusią Rumchako ta
verną antrašu 3106 S. Halsted 
St., šiandien ir rytoj turės pir
mą Grand Opening naujoje vie
toje. Bus muzika ir skanus 
kandžiai. Tikisi pasimatyti 
visais senovės draugais ir 
žįstamais. —VBA.

Gerai pavyko naujos 
tavernos atidarymas

už- 
su 

pa

Barzdaskutis p. Montvilas 
naujoje vietoje

BPIGHTON PARK. — Jonas 
Montvilas atidarė po antrašu 
3933 S. Rockwell St. naują 
barzdaskutyklą. Pirmiau jis tą 
patį biznį užlaikė prie Camp
bell ir 41-mos gatvių. Prašo 
savo draugų ir rėmėjų jo nau
jos vietos neužmiršti.

Senas Petras.

MARQUETTE PARK. — Ge
rai žinomas Petras Markovas,, 
kuris pereitą šeštadienį turėjo 
savo naujos tavernos, 6538 S. 
Western Avė., iškilmingą ati
darymą,' susilaukė pasisekimo. 
Anot jo paties kalbos, “tokių 
gerų rezultatų ir tokios skait
lingos publikos nei nesitikėjau”.

Dabar p. Markovas visiems 
atsilankusiems reiškia širdingą 
padėką ir prie pirmutinės pro
gos žada visiems savo keliu pa
tarnauti.

šiandien p. Shimkaus 
vestuvės

BRIGHTON PARK. - 
dien p. Juozo Shimkaus 
Dorothy Dindrick vestuv 
kilmės Jvyks šiuo antrašu : 
S. Artesian avė. —B. š'. 

* * *
Gimtadienio puota

BRIGHTOXN PARK. -- 
tingai puikios gimtadieni 
tos susilaukė p. Jurgis Šlapikas, 
kuris gy vena 4059 S. A 
avė. Tą surprizą padarė jo 
žmona Harriet. Tarpe daugybės 
svečių buvo ir pp. Viktoras šla
pikas su žmona, kurie gyvena 
4140 S. Maplewood.

- šiau
šti p-le 
lės. Iš- 

4127

o
Ypa- 
puo-

tesian

S. ,

Antano ir Marijonos Būt 
chų Geležies Krautuve

BRIGHTON PARK. — Dau
gelis šios kolonijos gyventojų 
perka namų reikmenis iš Anta
no ir Marijonos Butchų, geležies 
ir Malevų krautuvės, kuri ran
dasi 4414 S. Rockwell St. Rei
kia pasakyti, kad visi kostume- 
riai yra patenkinti savininkų 
sąžiningu ir geru patarnavimu. 
Krautuvėje yra didelis visokių 
malevų, stiklų ir kitokių reik
menų pasirinkimas. Rep. B. P.

Susilaukė naujų 
automobilių

Ruošiasi prie iškilmingo 
atidarymo

kad jaunas ga- 
Juozas Biknius, 

biznį adresu 
Dabar šios 
iškilmingas 

balandžio-

TOWN OF LAKE. — Andai 
buvo minėta, 
bus vyrukas, 
įėjo i tavernos
4625 S. Paulina St. 
naujos tavernos 
atidarymas įvyks
April 24 dieną. Visi jo draugai
ir kaimynai žada tose iškilmė
se dalyvauti, nes' bus ypatingai 
gera muzika, prie kurios visi 
galės pasilinksminti ir naujam 
biznieriui J. Bikniui palinkėti 
gero pasisekimo. —Rep. B. P.

JUOKAI
—Na, kodėl tu toks susimąs

tęs: kokia problema' nepasiduo
da išsprendžiama. .

—Man atrodo, kad aš vis ne
atitinku laiką.

—Kaip tai?
—Kai mažas buvau — vis 

apie didžiuosius galvojau, o kai

WEST SIDE. — Plačiai žino
mas Hudson-Terraplane autori
zuotas šios firmos automobilių 
dtaieris Chas. Chasas, 2037 W. 
Ccrniak road, šiomis dienomis! . „ ,
susilaukė naujų, gražių Hud- dabar pats suaugau — vaikai 
son-Terraplane automobilių, ku- neduoda ramybės.

PARENGIMAI
’ . 'Į-

Lietuvių Demokratų Kliubo 15 Wardo balius atsibus balandžio 
17 d. Hollywood svet., 2417 W. 43 st. Balius rengiamas 
žiemos sezono užbaigimui. Komisija deda visas pastangas, 
kad viskas gerai pavyktų. Programas bus trumpas, bet 
žingeidus. —J. S. V.

Liet. Amer. Pil. Sąjungos 21 Wardos koncertas balandžio 18 d. 
Apveizdos Dievo parap. svet. Pradžia 6 vai. vak. Kviečia

Valdyba.

SUSIRINKIMAI
Dr-stės Garsus Vardas Liet, ir Lietuvaičių ant Town of Lake 

susirinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 18 d., 2 vai. po 
pietų Antano F. Czesnos svet., 4501

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas, ir
Wardo laikys mėnesinį susirinkimą 
18 d. 1 vai. popiet Hollywood svet.,

Paul

So. Paulina st.
Pašelpinis Kliubas 12 
sekmadienį, balandžio 
2417 W. 43 St.
J. Petraitis, rast.

Sekmadienį, balandžio 18 d., 1 vai. po pietų paprastoj vietoj 
įvyks svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” mėnesin s su
sirinkimas. Bus daug svarbių Reikalų svarstymui. Visi na
riai ir narės būtinai susirinkite.

žurkiauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Humboldt Park Lietuvių Politiškas Kliubas
— RENGIA —

BALIV
Sekmadieny, Balandžio 18 d., 1937
AMERICAN LEGĮON SVETAINĖJE 

3947 West Nortli Avenue

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 25c

Išvežta į ligoninę 
p-ia įčiesla

BĘIGHTON PARK. v Išve
žė į Apskričio Ligoninę sunkiai 
sergančią p-ią Agnės 
(?), Ji gyvena 4421 S. 
well gt. -—Rep.

Čieslą 
Rock-

jis atliko kareiviavimo parei
gas ir buvo pilnateisiu lenkų 
valstybes piliečiu.

J. Kanopka Vilniuje gyveno 
yra žinomas kaip geras teatra
las. Jis buvo lietuvių studentui 
dramos sekcijos vedėjas ir uo
lus teatro organizatorius. Pet- 
sai yra parašęs keletą teatro 
veikalų iš Vilniaus krašto lie
tuviu gyvenimo. Politikoje ne
dalyvavo, o dirbo tik savo mė
giamoje meno srityje.

-- — -----------r....... ...... ■ ....-------- 
kupijoje nė vienas kunigas ne
mirė. Naujų kunigų pernai 
įšventinta bent trisyk tiek.

350 kandidatų 
i kunigus

KAUNAS—liauno kunigų 
minarijoj auklėtinių yra 197, 
Telšių seminarijoj 
viškio semin. 63, 
žmones.

se-

69, Vilka- 
iš viso 358

ifyvL. šiemet į I-mą kursą įsto
jo tik 3 kandidatai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

puotos, 
būrys

Aleksą Martinaitį 
aplankius

Nuo pradžios žiemos akių li
ga serga nonthsidietis Aleksas 
Mąrtinąįtis. Pirma buvo priva
čioj ligoninėj. Dabar persikėlė 
į Apskričio Ligoninę ir randa
si 20 warde. Padėtis rimta, jau 
veik penki mėnesiąi nemato 
šviesos. Ligonis ypatingai pa
tenkintas gydytojų priežiūra. 
Turi daug vilties pasveikti. Bet 
ligoninės patogumais nesidžiau
gia, o ypač valgiu.

< ■ . ■

Gerai padarytų draugai jį 
dažniau aplankę ir šeimai užuo
jautą pareiškę. —-Rep. X. Y.

1936 m. Lietuvoje 
mirė 22 kunigai

KAUNAS—Iš naujojo alen- 
chaus matyt, kad 1936 m. vi
soje Lietuvoje mirė 22 kunigai: 
Kauno arkivyskupijoje 5, Tel
šių 6, Panevėžio 8 ir Kaišiado
rių kunigai. Vilkaviškio vys-

' TAITINĖS PARAPIJOS NARIŲ 
BALIUS RYTOJ, BALANDŽIO 18, 
1937 M. PRADŽIA 7 VAL. VAK. 
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 3501 S. 
UNION AVĖ.

KVIEČIA—KOMITETAS.

Telšių kunigų 
auklėtinių skaičius

seminarijoj 
kasmet nia-

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR 

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

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306
II ! I L ........  ........................

Viso Gyvenimo Proga!

Wm. Zieckas varduvių 
puota

18 APYLINKE. — Sekma
dienį, bal. 10 d. Wm. Zieckas, 
gyvenąs 2113 S. Halsted g. su
silaukė savo varduvių 
Gražus artimųjų draugų
užklupo visai iš nežinių ir susi
rinkę ’ jo tavernoje linksmai, 
draugiškai praleido laiką iki 
sekmadienio ryto. ' Jie turėjo 
tikrai good time. P-as. Žieckias 
visiems puotoj dalyvavusiems 
yra dėkingas.

IŠ LIETUVOS

Senas Petras.

Iš Vilniaus ištrem
tas stud. Kanopka

Sunkiai serga p-ia 
Rodžinskienė

Jau trys savaitės kaį serga 
p-ia Antanina Rodžinskienė iš 
Melrose Parko. Pentka'diėnį, ba
landžio 9 d., Apskričio Ligoni
nėje buvo padaryta operacija. 
Po operacijos nors dar
bet jaučiasi daug geriau, Ligo
nė buvo tiek nusilpusi, kad rei
kėjo ir kraujo transfuzijos. 
Kraują suteikė jos vyras. Rep

VILNIUS—Didi j į ketvirta
dienį lenkų administracijos or
ganai ištrėmė iš Vilniaus į 
Nepr. Lietuvą stud. Juozą Ka- 
nopką.

J. Kanopka‘Vilniuje gyveno 
20 metų. Lenkų kariuomenėj

MALEVŲ 
BARGENAI

BALANDŽIUI TIKTAI!

Ekonominis NAMŲ
ŽIBĖJIMAS GRINDIMS

Maišytos ir . trimavi- 
mams

MALEVOS VARNIŠIS
Visos 7<|f* 
spalvos ■ w V 98c

WEARRITE FLAT SIENŲ
, MALEVA
Visos spalvos 9C| '

Buveinė malevų kiekvienam 
reikalui. Įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuomet pirksit čia.

KROMER BROS.
1926-28 S. State St.
Tel. Victory 1500

silpna

CARBIT

prupi
Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų 
aimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted l

Tel. VICTORY 2031-^
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
Sąlygos Į SAVAITĘ * ■

DR. d'CdMNĖLL- '

st

21st Place Tavern
VIC, Prop.

Užlaikom gerą alų, degtinę, vy
ną ir namie gamintus valgius.

701 W. 21st Place
Tel. Canal 7522

DUODAM

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokam

PAINTS
' " ' ' ' ž ■ ' ' , ' 1 ’i .r,1 < T? J" ' ■ įlrvY ' i

CARBIT MALEVOS, iki šiol var
totos didžiąųsių trobėsių, ligoni
nių, viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike.

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro^ pusėje 
ir

135 SO/STATE ST
6350 N. Clark St.
4610 Broadwny
3138 Lincoln Av.
2567 Mtlvvaukec Av.
4002 Irving Park
EVES. TILT. 9 —

760 Madlsfm M. 
01120 Cottage Grove 
4w02 Madlson St. 
6204 S. Halsted St. 3234 Madlson St. 

CLOSED SŪNDAIf

dėl 
ir

4%
DI VILENTAIS, Už 

PADĖTUS PINIGŪS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings; and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C. ■
Del informacijų kreipkitės į

S LM A N 0
DAUKANTO > 

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

KUMPIAI uetoos
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholįsale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 8565

viduj ...... ............  $|.39
Geresnės negu daugelis 

$1.89 malevų.
EKSTRA VERTYBĖS 

FLAT BALTA
Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, 4 ,25
5 gal. kenas; už gal. ■
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybę krautuvėse.

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybčjimas —- 
lengvai nušluostomas, gerai plau- 
jamas ........ ......... Gal. $1.85
The Carbit Paint Co.

1616-28 WEST OGDEN AVĖ.
Ogden prie Monroe Street 
(Skersai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177
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Pirm negu pirksit malevas Ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausią 
šios rūšies krautuvę Chlcagoj, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių 

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

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

į Už DYKĄ PRISTATYMAS į
Sherwin Williams trim Varnish 
$2,25 vertės, Musų 
kaina ..................-.....
1,000
Paiilt, 
$2.79 
Gloss 
kaiifa 
$2-. 2 5 
White
1937 Wall Paper viso 20 pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

, „ » 22447 Elston Avė.
Skyrius: Kenosha, Wis.

Visi Telefonai ARMITAGE 1440

950 
$1.25 

visur žinoma Fiat ir
Mu8n $1.50
IlaLZI$l-20

galiom} Trim 
Galionas ..........
vertės
Paint.

vertės 
Paint
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Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iŠ U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti siavo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimąs tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1C37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chtvrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash (
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnj ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meltu. 1 iv

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą iškaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik

JAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šit įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastą ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančią čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

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

Taipgi perkraiustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

e LIGONINES— 
HOSPITALS

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 
adymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. z

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue • 

Tel. Lawndale 5727.

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

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

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton 
Heilemrn’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Soars and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich
7
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Salutaras Drusr and
Chemical Co..

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

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Dd. J. Rausch Geo. Stedth
SO. HALSTED STREET 

Chicaeo. III.
6114

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 Arenu*

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties drau
gams, kad persikėlėm iš Willow 
Springs i Chicagą ant Pershing Rd. 
ir Lincoln gatvių. Užlaikome geriau
sios rūšies gėrimus, degtinę, vyną, 
alų, cigarus .ir kasdien gaminame 
skanius šiltus valgius ir greitas pa
tarnavimas. Savininkai,

KUCHINSKAI,
1858 West Pershing DDd.

/
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TON Y LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

mėtų patyrimą
2555 W. 43rd St

Tel. LAFAYETTE 1310

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA

NORTH AVENUE
BATHS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagojo. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Milwaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276
——■■.■■■■■..■■II!..!..................

COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................. . .............. $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.

EGG ...........
NUT ...............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. REDZIE 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

LOVEIKIS SĖS“
■1 ■— ............ Dalis.
KVIĘTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir JPagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

/
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NAUJIENOS, Chicago, m.
Trr

J. ĘALSEVIČIS
. GELEŽIES KRAUTUVĖ 
Malevos, Aliejus, Stiklai ir 

VARNIšAS
2325 So. Hoyne Avenue 

Tel. CANal 6850

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6647 

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

j Urba Flower Shoppe g H Gėlės Mylintiems—Vestuvėms—I B Bankietams—Laidotuvėms— fl 
Papuošimams.

i 4180 Archer Avenue I
3 Phone LAFAYETTE 5800

•' * ? ’■ ♦

TeL Canal 1376 Į
WĮLLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS
Užlaikoma gerbs alus, arielka,Užlaikoma gerdš alus, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai
2113 SO. HALSTED ST.

Peoples Liguor Store į
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas xisokios 

rųšies gėrimų. l
Kas ateis su šiuo apgarsinimu,, 
nusipirks wholesaie kąinomis.;

CLASSIFIEOAOS
«—■—T Situation VVanted

Darbo Ieško
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CLASSIF.IED ADVER.TISEMENTS
Business Chances

jpandąvimųi BUpini

PARSIDUODA tavern geroj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas gerai. Prie
žastis vienai moteriai perdaug dar
bo, 5949 So, Kedzie Avė. (

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING Ca 
3216 So. Halsted Street

f arms for Sale
Ūkiai Pardavimui

t -.... . ' ■ .......=?
Real Estate For Sale

PARSIDUODA namas su Tavern 
• ^Tavernas pilnai įrengtas.

4213 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, seniai išdirbta,, visokių tautų 
apgyventa, nėra arti kompeticijos. 
Dėl labai svarbios priežasties pri
verstas parduoti už pirmą pasiūly
mą. 246 So. 13th Avė., Mayvvood, III.

Financial ’
Finansai-Paskolos

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

Po valstybės priežiūra. 
6755 SO. WESTERN AVĖ. 

Phone Grovehill 1038.

LIETUVOJE parsiduoda ūkis su 
trobesiais 80 ha. Adresas: Veronika 
Unikienė, Viekšniai, Akmenės gatvė 
37 Nr.

PARSIDUODA

FARMA

60 AKERIŲ;

Wisconsin Valstijoj;

metų.
nuliudime 
Lietuvoje 
Vincentą,

FRANCIŠKUS. ŠIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 dieną, 1937 m., su
laukęs apie 47 metus amžiaus, 
gimęs Girkalnio parap., Rasei
nių apsk-, Gailonių kaime. A- 
merikoj išgyveno 30

Paliko dideliame 
brolį Stanislovą, o 
seserę Anelę, švogerį 
sūnūs ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi L 
J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
St. Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, balandžio 19 dieną, 9 vai. 
ryto iš koplyčios i Saint Rose 
of Lima parapijos bažnyčią. 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas Į šv. Kaži-* 
miero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Šim
kaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude lieka, 
Brolis ir giminės.

Patarnauja Laid. Dir. I. J. 
Zolp. Tel. Blvd. 5203.'

MOTERIS IEŠKO NAMŲ DAR
BO. Patyrusi. Yards 1790.

■ ■ ______________________________________«________________________________________ _—.

PARSIDUODA TAVERN labai pi
giai. Priežastis •*- 2 bizniai.

12217 So..Halsted St.
Pullman 2448.

Vartoti Automobiliai*
FORD COACH geram pa-

5

IEŠKAU DARBO, 
painteris ir popieruotoja 

JOE AUGAITIS 
1608 So. 50th Avė, 

Tel. Cicero 645

Esi. patyręs
s.

Cicere, III.

IEŠKAU DARBO į Tavern už por
teri arba į reštauraną. Esu 45 metų 
amžiaus, nevedęs, negirtuoklis.
Rite:

John Kamarauska 
Tel. Boulevard 89Š9

šau-

s

IEŠKAU darbo prie namų, arba 
prižiūrėti vaikus. Lafayette 6031 
Klauskite Annas from seęond <floor.

18 METŲ vaikinas iešką darbo — 
Galiu dirbti bile kokį daįrbą. Tel. 
Ląfayette 6031. Klauskite

neip vvartied
Reiki

Tel. 
Walter.

illaie t
a

patyręs likerių 
Puikiausias pasiūlymas. 

7008.

REIKALINGAS' 
sėlesmanas. 
Pašaukite Motei, Prospect

ueip ivaiiled—Female
DarbminKių reikia

1934 _ - ----- — ‘ —
dėjime. $265.00.

NEWBE'RRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

PARDUOSIU ir atskirais šmo
tais šėpas, mašinas, / stalus ir tt. r 
Renda $25.00; 4 kambariai, Storas. I stovyje, su b naujais tairais. Par-

puse mylios nuo miestelio 
namas; barne; viš- 
visa aptvert#; 35 
kita ganykla; gera

kambarių 
tininkas;
dirbamos, 
žeme.

4 DURŲ SEDAN labai gerame

Pardavimo priežastis—liga.
702 West 35th Street 

Chicago, III.

duosiu pigiai, nes negaliu draivyti. 
827 West 34th Place 
1 lubos iš užpakalio.

Pardavimo priežastis — se
natve. Galima pirkti lengvais 
išmokėjimais. Parsiduoda 
$1,000 be gyvulių.

uz

TAVERNA ir PIKNIKAMS SOD
NAS rendai ar pardavimui — prie 
5477 Archer avė., Summitt. Kreip
kitės 48 N. Edgewood, La Grange, 
III. Tel. La Grange 6318.

PARSIDUODA TAVERN biznis 
su namu arba .be namo. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 1125 West 
59th Street.

PARSIDUODA;-VAISTINĖ (drug- 
store) 3 metų lelase—vieta randasi 
viešbutyje. žema nuoma. Svarbi 
priežastis pardavimui. Rašykit Box 
603, Naujienos.

Personai
Asmenų ieško

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

B. GALMINAS,
SOPERTON, WIS.

PARDAVIMUI 240 akerių; geros 
triobos; $100 akeriui.

GEORGE E. R1CHĄRDSON 
Bound Lake, III.

BARGENAI MARQUETTE PARKE
11 flatų, kainavo $65,000, dabar 

$23,500.00.
2 flatų po 5 kambarius, apšildo

mas, kaina $6,500.00.
2 flatų po 4 kambarius, apšildo

mi. Kaina $3,500.00.
Turime daug ir kitų visokių bar

genų parduoti arba mainyti.
C. P. Suromskis and Co.

6551 So. Kedzie Avė. Grovehill 0306

6 KAMBARIŲ MŪRINIS RATPĖ
DŽIUS; mūrinis porčius pertaisytas 
į 2 ekstra kambarius; naujas 2 ga
rams \murinis garažas. Vykstame į 
Europį. Rakandai, pianas, automo
bilis feipgi pardavimui.

3041 Diversey Avenue.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mūri
nis namas karštu vandeniu apšil- 
dčmas.

C. ROCKĘLMANN,
3034 So. Union Avė. 2-ros lubos

PARSIDUOŲA 2 mūriniai namai 
po 3 pagyvenimus. Vienas 1833 So. 
Spaulding Avė., kitas 529 North 
Ridgeway Avė. Vienai moteriškei 
sunku užlaikyti. Mainysiu ant bun- 
galow arba lotų.

ONA VAIŠVILIENĖ

ar vėliaus
Lauk musų

3 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Nubudę lieka,
Vyras, Simus, 

ir Giminės.

M.

m

ir irsunenus

Draugijos.
Kūnas pašarvotas Masalskio

REIKALINGOS MOTERYS paty
rusios popierų skirstymuį. Atsišau
kite, AJAX WASTE PA?ER CO., 

2626 West Taylor Street

PARDAVIMUI dviejų augŠčių mū
rinis trobėsis su Taverna ir Valgy
kla, biznio gatvėj. Dėl mirties šei
mynoj paaukuojama.

Šaukit Sėeley 9224.

REIKALINGOS VEITERKOS su 
patyrimu ar be patyrimo. Qeras mo
kestis. 5141% Wr Cęrmak Road.1 . ■. . iii '

PA1EŠKAU JUOZAPO SAVICKO, 
paėjo iš Lygumų parapijos, Šiaulių 
apskričio. Prašau, 
kas

kad. jisai 
žino apie j j, atsišaukti.

ANNA SAVICKAS, 
4429 So. Harlem Avė.

Berwyn, III.

arba

10 AKERIŲ ANT DIDŽIOJO vieš
kelio; didelis gojus; upelis; tarnyba 
busų, elektros, telefono ir pašto; 
5 mylios iki Muskegon; išmokėji
mai. 5 akeriai $275.00; kiti 20 
rių $1050.

A. GASSER
Route 4, Muskegon, Mich.

ake-

Kcal įstate lur oa»e

MERGINA;
mų darbas; nėra 
yifimio; kūdikis; savas 
$6 iki $7; Lincoln 9576.

20—35; abelnas ną- 
skalbimo; nėra 

kambarys;

PARDAVIMUI F*2 BUČERNĖS: 
Avė. 3232 South 

on vogos. 
Street.'\ 

. „i .y....................................... .

PĄRDAVIl$Ųi^ GRČSĖRNĖ ir
Saldainių Krąiitųye su namu arba

5226 So. Ashląnč 
Morgan St. ir 41 

1734 Wes$

PAIEŠKAU brolio Aleksandro, 
sūnūs Jono, Sodonio, kilusio iš Bun- 
diškių vienk., Žiežmarių vai., Trakų 
apskr. Prašau jo draugų ar pižįsta- 
mųjų pranešti jo gyvenimo vietą se- 
serei: Ona Spdonytė, 26 Vilniaus 
gatvė, Petrašiūnai, Kauno apskr. 
Lietuva.

MERGINA; abęlnam 
buiį du vaikai;_ savas 
ras - namas;

n namų dar- 
kambarys; ge- 

y Telefonas ■ University

--- - —-f------ -

46 BUNGALOWS, 18 DUFLAČIŲ 
ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% jmp- 
kėjimo, o likusius per 15 metų iš
mokėjimais nuo valdžios Home 
Owner’s Loan Corp., kurių mes 
esam įgalioti < agentai. Taipgi dau
gelis kitų namų forklozuotų iš įvai
rių resyverių. Parduodame už la
bai numažintas kainas. Parduodam 
ir mainom farmas ant miesto nuo
savybių.

J. J.LIPSKI and CO., 
4018 Archer Avenue., 
Tel. Lafayette 3036.

PARDAVIMUI NAMAS su gro- 
serio „bizniu, arba be biznio, arba 
mainysiu ant pagyvenimui namo.

4522 So. Honore Street.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
6 dieną balandžio, 1934 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Lietuvoje, Raseinių apskr.. Ži
gaičių parap., Zališkių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, sūnų Joną, dukte- 
rę Oną ir daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musiį bran 
gins moteries motinėlės, bus 
laikomos šv. Mišios šv. Jur
gio bažnyčioje 20 d. balandžio 
1937 m., 7 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das, o paskui į namus po nr. 
3342 So. Litųanica Avė.

Mes tave musų brangioji mo
tinėlė niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiaus 
pas tave ateisime, 
ateinant!

Duktė

MORTA MATIENe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 dieną, 9 vai. .ry
to, 1937 m., sulaukus 64 metų 
amžiaus, gimus Papilės pa/ap., 
Šiaulių ąpąkr.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Stanislovą, Pittsburghe, 
o Lietuvoje sūnų Kazimierą ir 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
M. Skudo koplyčioj, 718 West 
18th St. Laidotuvės įvyks pir
madienį, balandžio 19 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mortos Matienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ;

Nuliude liekame,
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius S. M. Sku- 
(las. Tel. Monroe 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi Mary 
ir Jurgis Šepučiai, 714 W. 30th 
St., Chicago.

MOTERS REIKALINGOS skudu
rams skirstyti. Patyrusios tiktai. 
Kreipkitės F.ąiffield Iron and Metai 
Company, 1140 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA MOTEI 
darbui ant farmos. $10.0 
nes| ir pragyvenimas. Dar 
kus-

29,53 Šo. Michigan 
Tel. Victory 298

Klauskite

IIS namų 
)' per mė- 
bas nesun-

Ave. 
9

Christine.

REIKALINGA MERGŲ 
Vas ’ namų darbas; mažas 
tas; nėra skalbimo; kud 
likti; $5—$6;

Boros, Briargate

1A. Leng- 
apartmen- 

ikis; pasi-

6000 ...

PATYRUSI MERGINA 
namų darbas; padėti priž 
kus; pasilikti; nėra skali 
ąjgą, SOUTH ŠUORE 6!

; abelnas 
iurėti vai
rinio; gera g 
529..

PASTOVŲ PATIKIMA 
nąmų darbas; 3 užaugę; 
bimo; puiki proga. Rog 
4753. .. ... .

mergina; 
nėra škal- 
ers Park

MERGINA, PATYRUS 
abelnas namų darbas; na 
namo, nedirba sekmadier 
niška alga. Lincoln 4222.

II virėja; 
ktims eina 
iais; žmo-

MERGINA 20 iki 30; a 
mų darbas; pasilikti; ir 
kus; paprastas virimas. 
_______ Briargate 2580.

beinąs na- 
ylinŲ vai-

MODERNIŠKAM ‘ TAVERNAS nau
jai įrengtas su Tyisais patogumais 
gyvenimui; 'garų ^apšildomas; 2 ka
rų garažas, Renda labai pigi. leš- 
kantys- šitokiulietuviai ma
tykite trumpu laiku. Svarbi par
davimo priežastiš.C Parduosiu pigiai.

2436 W. 47tli St./ Chicago, III.

NAŠLĖ moteris be vaikų, vidu
tinio amžiaus, pasiturinti ir tinkanti 
prie biznio, paieško gyvenimo drau
go, vaikino arba našlio, be vaikų, 
vidutiniu amžiaiĮŠ, nėpijpko ir kiek 
basiturihČip,* tarpą kad turėtų nilb- 
latinį darbą ar kokį biznį.

Rašykit Naujienas
Box 604

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA; bar- 
genas; kaip naujas—tai tikras na
mas; dekoruotas, 4 miegamieji 
kambariai; tailo voninė; karšto van
dens apšildymas kaštuoja $100 me
tams;. 2 karų garažas palaikąs šilu
mą (insulated); arti trijų mokyklų; 
HuLC paskola; atdaras vakarais ir 
sekmadieniais; duokite pasiūlymą.

225 CENTRAL PARK AVĖ.
Wilmette, III.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Ąvenue.

Tel. Grovehill 0306.

For Rent
GRAŽUS 5 KAMBARIŲ FLATAS 

RENI)AI — $12.00; reikia turėti re
komendacijas. 945 W. 18th St.

Furiuture jfc Fixturęs
Rr landai-Jtaisai

PRANAS JURĖNAS

R25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kaipomis 4- Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe ..
Atdara vak. iki 9—Nedėlidi iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNITŲrE 
5746 So. Ashland Avė.

Prieina-

$39—$49

$175

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 15 d., (5-tą valan
da ryto sulaukęs 48
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
vienkienv Vilnius Kupiškėnų
parap., Panevėžio apskrity.

Paliko dideliame nuliudime
seserį Oną ir švogerį Mykolą 
Švagždžius, sūnėną Viktorą, o • 
Lietuvoj
Tamašiuną

švogerį Kazimierą

daug kitų giminių.
Priklausė prie Chicagos Liet.

koplyčioj, 3307 Litųanica Avė
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 

balandžio 19-tą dieną, 1-mą 
vai. po pietų iš koplyčioj į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Prano Jurėno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam

Sesuo, švogeriai, Sūnėnai
ir Gimines.

Pątarnauja laid. dir. A
Phillips, Tel. Blvd. 4139.

t, -. ,..

FORNIŠIAI — . PARDAVIMUI; 
nebrangiai; šaukite, vakarais ir sek
madieniais. 4501 Malden . Apt. CI.

NAŠLĖ paaukauja stbrą kaurą 
tikrą importuotą orientalio rašto 
$18.50. 3930 Jackson.

Tel. V?n Buren 1078

Miscellaneoū
vairu#

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “Tumus” — 
25c už budeli. 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! šu mol u 'ar smė
linga žeme dėl gėlių. bakšU ir kviet-

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
Grosernė, su namu arba atskirai. 
Mainys į Tavern ar Taverno Fixtu- 
res. Atsišaukite laišku.

1739 • S. Halsted St. Box 606

DĘLIKATESŲ, GROSERIO IR 
maisto krautuvė. Seniai įsteigta ge
ra krautuvė. Puiki vieta, šiaurės pu
ses gaiviame biznio bloke. Vėliau
sios mados fikčeriai. Elektrinis šal
dymas; daug stako; renda $40.00 su 
kambariais' gyvenįfriui. Viso vertės 
vįrš $3,000. Turim parduoti. Priim
sim f$Į,6Q0 viską, Dąlį išmokėji
mais, . jei reikia. Šaukit tik savaitės 
dienomis.

5051 No. Clark Street

PARUDAVIMUI mažas LUNCH- 
RUIMIS. Labai pigiai. Mažas įmo- 
Kėjimas.

1457 W. 47th Street

PARSIDUODA TAVERN. Su ai
be property, arba išmainysiu. Biz
nis išdirbtas per 15 metų.

4559" So. Wallace St.y

PARSIDUODA KEPYKLA - Bake- 
ry. Biznis garantuotas — įmokėti 
reikalinga Kl tūkstančių- arba dau
giau*/' Atsišaukite • laišku.

1739 So. Halsted St. Box 605

PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO
SERNĖ. Vieta išdirbtą per daug me
tų. Renda tik 25 dpi. 5 gyvenimui 
kambariai. Kas norit gerą biznį, tai 
pfeirą proga įsigyti. Nebrangiai, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj apylinkėj. 
Priežastis — einu į kitą biznį, šau
kite: Boulevard 3,157.

GERIAUSIA PROGA su $200. Sto
ras ir flatąs. Kaina $2,000.

Muro namas. Storas ir 3 flątai ant 
pardavimo. Arba priimsiu ant mai
nų. —- Ko tik jus turite.

A. GRIGAS 
4018 Archer Avė.

•, ■ '■... —i—_-______ ________
PARSIDUODA Bučernė ir Groser- 

nė.už pirmą teisingą pasiūlymą. Ap
gyventa lietuvių ir lenkų apielinkč. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Prie
žastis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą. 34Q1 So.. Litųanica Avė,

kvnu. Pristatom tik South yidėj. priimsiu 41 
CHARITES GAVcŲS, 61#p State. Renda *pig
Street. Tel. Wentworth 7942.

TAVERNA PARDUOSIU pigiai., 
Mainysiu ant gerb. automobilio arba

RųnmiPk#; yyr4 ar moterį — 
gi, 4 kkmb. pagyveninlui.

7013 So. Westem Avė.

Furriisb^d Rooms
RENDON moderniniai įrengtas 

kambarys su kuknia, vienam ar dviem 
(Įžentelmonams.

1900 So. Union Avė.

PASIRENDUOJA 2 kambariai iš 
fronto; 2 floras; šviesus, švarus; su 
forničiais arba be forničių; galima 
vartoti virtuvę; pigi renda.

6833 So. Racine Avė.

RENDON 2 kambariai dėl vaiki
nų. Yra vana.

Duosiu moteriai arba merginai 
kambarį dykai už išvalymą mano 
buto. Ęsu vieną. Kreipkitės 
subatoį ir nedėlioj.

ANNA LABODA 
3145 S. Emerald Avė. 

Antros lubos

tik

PASIRENDUOJA kambarys, vai
kinui, merginai arba vedusiai porai 
—Prie mažos šeimynos. 5230 Wcst 
24 St. Cicero. Pirmos lubos.

Fąrms for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI.
Lietuvių kolonija—šešios dešimtys 

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

CHICKĖN FARM FOR SALE OR

45 mylios nuo Chicagos arti “bea- 
ches” prie Michigan City. Moder- 
niškds namas 5 kambariai ir gara- 
džius;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 įmokėjimu; arba išrend»,vo
šiu už $25.00 mėnesiui.

Telefonas CALUMET 7358 
Adresuokit: Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Chtteago, III. Box No. 
602.

Skelbimą; Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MARŲUETTE PARK
Parsiduoda 10 fialų apartmentas; 

neša 9% ant investmento; reikia 
tiktai $7000.00 cash įnešti.

PIGIAI
Mūrinis namelis 4 kambarių, tik

tai ..........................     $2,000.00
2 flatai po 4 kambarius; abudu 

flatai apšildomai; kaina.... $5,500.00
Medinis cottage, 2 karų garad- 

žius, beisniantas ir atikas, $3,000.00
2 pagyvenimų medinis po 4 kam

barius; garadžius; tik $500 reikia 
įnešti, pigiai.

WESTSIDĖJ
Medinis business namas su ge

rai einančiu bizniu groserne. Kai
na .......................   $3,800.00

Persitikrinkite. Turi būti par
duotas greitai.

Turime ir daugiaus didelių ir ma
žų visokių namų.

Teisingas patarnavimas.
KAZYS URNIKIS 

4708 South Western Avė.

PARDAVIMUI NEBRANGIAI, 5 
kambarių Bungalovv, moderniškas; 
2 karų ‘ garaž.s; 2 blokai nuo mo- 

' Ryklusu’ 1308—33rd ^ Avenue. •*-*■»* - ' 
Melrosę Park 3733.

BARGENAS, 4543 S. Union Avė., 
arti 46 gatvės. Mano geras 2 flatų 
medinis namas, b ir 6 kambarių. 
Vonios, vandens tankos, gazo šildy
tuvas, baltos sinkos, etc. Reikia pa
matyti vidus, kad įvertinti. Taipgi 
garažas. Kaina $2,700. Lengvi, kaip 
renda, išmokėjimai. Matykite arba 
telefonuokite savininkui H. MIL- 
LER, 5107,_So. Halsted St. Phone 
Yards 0547.

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

PARDAVIMUI; savastis, 2705 
North Artesiau Avė., Kildare 1169.

BRIGHTON PARKE. Parsiduo
da arba išsimaino 4 faltų mūrinis 
namas — randasi 3020 W. 42 St., 
prie Archer Avė. Atsišaukite 5421 
So. Racine Avė. Pilnuos lubos.

MARQPETTE PARKE. Parsi
duoda 5 kamb. buhgalow už $4,500. 
Reikia įnešti tik $1,000; kiti HOLC. 
paskola — Mokėti kaip rendą.

Marųuette Parke 6 kamb. mūrinė 
bungalovv; mainysiu į farmą.

Atsišaukite
L. V. SIRUS 

3310 So. Wallace St. 
Yards 1726

PARDAVIMUI namas, 726 W. 21 
St. Namą travau už morgičius — 
Man nereikalingas — Atiduosiu už 
tiek, kiek man kainuoja. Atsišaukite 
pas sav. Frank Girskis, 3131 So. 
Emerald Avė.

• 4 KAMBARIŲ muro “bungalow”. 
apšildoma ir geroj vietoj. Kaina tik 
$3800. {mokėti $1500.

6 fl. stiprus muro namas, baismon- 
tas, viškos ir garažas* Randasi ge
roj vietoj Bridgeporte. Kaina tik 
$5500.

5 arba 6 kamb. moderniškos jnu- 
ro “bungalows”, kurios tapo per
imtos už nemokėjimą skolų ir ran
dasi įvairiose miesto dalyse. Dabar 
parduodame labai pigiai—apžiurėkit.

Bizniavi muro namai ,štoras ir 
5 flatai gyvenimui, kuriuos dabar 
parduodame už pusę kainos. Persi- 
tikrinkit.

2 fl. po 6 kamb. moderniškas mu
ro namas, apšildomas, viškos ir ga
ražas. Randasi Marųuette Parke. 
Kaina tik $8500.

• 6 fl. po 5 kamb. moderniškas mu
ro namas pabudavotas ant dviejų 
lotų. Neša gerą nuošimtį. Kaina 
tik $16,500.

Mes turime namų tokių, i kokių 
Tamstos ieškote įvairiose miesto da
lyse ir parduodame už pusę kainos. 
Dėl informhciju kreipkitės nas:

K. J. MAČKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 

Tel. Prospect 3140

TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800.

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

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

4631 SO. ASL^AND ĄVE.
Ofisas 2-ros lubos su J J. Grish 
------  —\ /     e  -r-—«rr-

DABAR 
JUS GALIT 
PELNJNGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGĖNUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus * duodame gera nuo
laidą.
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SUĖMĖ JAUNI LIETUVI UŽ GRASINAN
ČIUS LAIŠKUS FILMU AKTOREI

Grąsino nužudyti šokėją Ginger Rogers, 
jei negaus $500

Federalis i n vos t i g a c i j o s 
biuras vakar suėmė Joną Bu
žą, 21 metų lietuvi, už grąsi- 
nančio laiško parašymą filmų 
aktorei ir šokėjai Ginger Ro-
gers.

Bužas yra kaltinamas grąsi- 
nimu nužudyti šokėją, “jęi ji 
nesumokės jam $500.” Fedę- 
raliai agentai suėmė jaunuo
li, sekdami instrukcijas, ku
rias jis buvo davės aktorei pi
nigus jam persiųsti.

Bužas Ginger Rogers para
šė ilgą, šešių puslapių, ranka 
rašytą laišką. Jame aiškino, 
kad neturi nei cento pinigų, 
o tuo tarpu ji, Ginger Rogers, 
gerta šampaną Hollywoode.

“Jei man $500 neprisiųsi, tai 
tave nužudysiu, nors rizikuo-
čiau atsidurti elektros kėdė
je”

Jaunuolį suėmė federalis 
prokuroro asistentas Martin 
W. \Vard. Warantą išdavė 
komisionierius EthVin K. Wal- 
ker.

Buzas v ra uždarytas už 
Jonas A. Bužas

biuras areštavo Joną Bu
žą, 18 metų lietuvį, už grąsi- 
grotų Apskričio kalėjime. 
Jis buvo suimtas namie. Gyve
na ties 10835 South Wabash 
avenue.

Bužas greitai prisipažino 
prie prasikaltimo, ir paaiški
no, kad jis parašė kelis pana
šius laiškus kitiems filmų ak
toriams.

Agentai suėmė ir Bužo die
nyną, kuriame jis turi užra
šus kada pasiuntė laiškus ir 
kokiems aktoriams. Balandžio 
10 dienai įrašė pastabą, kad 
siųs grąsinantį laišką aktoriui 
Clark Gable.

Paaiškėjo, kad kartu su lai
šku Ginger Rogers, Bužas pa
siuntė jai ir savo fotografiją, 
su užrašu: “Gerai įsižiūrėk į 
šitą paveikslą, nes netrukus 
gal mes visi busime negyvi.”

Bylą federalis teismas pas
kyrė balandžio 28 dienai, o 
pati Bužą atidavė daktarams 
ištirti jo protą.

Teismas taipgi paskyrė $3,- 
500 kauciją, bet Bužas nega
lėjo jos sumokėti.

Po laiškais, kuriuos siunti
nėjo Ginger Rogers ir kitiems 
aktoriams jaunuolis pasirašy
davo pseudonimu John Ber
tom Jis aiškino teisme, 
kad šokėjai nenorėjo pa
daryti nieko blogo. Ją la
bai mėgstąs, bet norėjo 
iš jos gauti siek-tiek pini

gų. “Nežinau ar ją myliu ar 
ne,’’ Bužas kalbėjo ir gyrėsi, 
kad išsikirpdavo visas Gin
ger Rogers fotografijas iš laik
raščių ir jas lipindavo i kny-

‘ gQ-
“Ji yra tokia puiki šokėja. 

Neseniai ir aš išmokau šokti, 
tad ją tuo labiau gerbiu,” aiš
kino toliau Bužas ir bažijosi, 
kad jis niekuomet neišeidavo 
su jokiomis kitomis mergaitė
mis.

Paklaustas ką jis butų da
ręs, ^jei butų gavęs tokį laišką, 
kokį pasiuntė aktorei Ginger 
Rogers, Bužas skubiai atsakė:

“Bučiau pašaukęs policiją.”
Bužas — ne kriminalistas
Iš viso Bužo elgesio polici

ja ir agentai daro išvadą, kad 
jis nėra kriminalistas. Kai jie 
nuėjo į Bužų namus jaunuolį 
suimti, tasai atidarė duris ir 
tarė:

— Prašom įeiti. Aš jūsų jau 
laukiau kuri laika. * v

Painformuotas apie sunaus 
areštą, tėvas Mykolas Bužas, 
nustebo.

— Ką? Jis merginoms laiš
kus rašo? Kas ji per viena? 
Kas ta Ginger Rogers, ar ji 
gera mergina?

Kai detektyvai užtikrino Bu
žą, kad gražesnių merginų ir 
geresnių šokėjų už Ginger Ro
gers vargu yra, Bužas nusira
mino, o Bužienė nusišypsojo.

— Ah, Jonas visada norėjo 
būti garsiu artistu.

Bet Bužas vėl nusiminė kai 
sužinojo, kad sūnūs grąsino 
šokėją nužudyti, jei ji nepri- 
siųs jam $500.

— Jis norėjo $500? vėl klau
sė Bužas, nusistebėjęs. — Kam 
jam reikia pinigų? Juk aš kas 
savaitę jam duodu po 50 cen
tų ‘spending money’.

M. Bužas, tėvas, užlaiko ali
nę adresu 10455 S. Michigan 
avenue.

Suimtasis Bužas lanko Fen- 
ger mokyklą vakarais ir inte
resuojasi vaidinimu. Laiške šo
kėjai jis rašė:

“Aš jau trečiu kartu prašau 
paskolinti man $500, kad aš 
galėčiau pamatyti gerą dakta
rą. Jeigu man pinigų .neatsių- 
si, tai...” bus striukai...

Prisidėjęs prie dainininkų 
trupės “Soaring High”, jis ap
važiavo visas Jungtines Valsti
jas ir Kanadą. Šli kita grupe 
“Master Singers” gastroliavo 
po Kansas ir kitas pietvakari
nes valstijas.

Prieš trumpą laiką dainavo 
po kontraktu per astuonias sa
vaites iš stoties W.G(.N. Taip
gi dalyvavo keliuose progra- 
muose iš W.L.S. ir W.C.F.L.

Operoje “Meilės Eleksyras” 
Viktoras Benderis pirmu kar
tu dainuos prieš Chicagos lie
tusių publiką. \

“Meilės Eleksyras” yra dvie
jų aktų veikalas, parašytas 
garsaus kompozitoriaus Doni- 
zetti. Turinys yra paimtas iš 

• kaimiečių gyvenimo ir yra la-
SEKM., GEGUŽES 23 bai įdomus ir artimas lietu- 

CALUMET GROVE via™.

“Naujienų” Piknikas

Pasižymėjęs Daini
ninkas Dainuos Chi- 

cagos Lietuviams

Viktoras Benderis
šis jaunas tenoras, kuris jau 

pasižymėjo amerikiečių profe
sionalėj scenoje ir radio pro- 
gramuose, netrukus pasirodys 
pirmą kartą Chicagos lietuvių 
scenoje.

Viktoras Benderis dainuos 
vadovaujamą rolę operoje “Mei
lės Eleksyras”, kurią Chicagos 
Lietuvių choras “Pirmyn” sta
to sekmadienį, balandžio 25 d., 
Goodman Theatre salėje, prie 
Monroe ir Michigan gatvių. Jis 
bus piemenėlis “Nemorino”, 
kuris karštai myli gražiausią 
kaimo panelę, Adiną (Anele 
Steponavičienė, bet jš jos ne
girdi nei vieno gero žodžio.

Viktoras Benderis gimė 
Pennsylvanijos anglies kasyklų 
distrikte, Coaldale miestelyje, 
1910 metais. Būdamas jaunu
tis pradėjo dainuoti. 
Maryland valstijoje
Miko Petrausko chore. Daina
vo įvairias roles operetėse, da
lyvavo koncertuose. Jis buvo 
vienas iš dalyvių Miko Petrau
sko atsisveikinimo koncerte.

Baltimore, 
dainavo

Bilietus operai po 75c gali
ma gauti pas choro marius.

B.

Bilietai Operai 
“MEILĖS 
ELEKSYRAS”

(“Meilės Eleksyras” —- 2 ak
tų opera, sekmadienį, balan
džio 25, Goodman Theatre, 
Monroe 'ir Michigan avenue 
(užpakalyje Art Institute). 
Stato Chicagos Lietuvių., cho
ras “Pirmyn”.)

Bilietai yra 75c, $1.00 ir 
$1.50.

Juos galima gauti nuo visų 
choro narių ir sekamose vieto
se:' • / ’ '

“Naujienose”
Pas pp. Steponavičius, 4142 

Archer avenue (LAFayette 
7552).

Pas sekr. M. Baronas, tel. 
CANąl 8500.

Progress Furniture Com- 
pany, 3222 South Halsted st.

Peoples Furniture Company 
krautuvėse, 4183 Archer avė. 
ir 2536 W. 63rd Street.

Pas Walter Neffą, 2435 So. 
Leavitt Street.

Pirkitės bilietus iš anksto. 
Visos vietos rezervuotos.

— Rengėjai.

Rytoj “Dainų 
Kontestas”

Rytoj po pietų Ashland 
Boulevard Auditorium įvyks 
“Dainų Kontestas”, kurį ren
gia Vilnies Radio Kliubas.

Programe dalyvaus aštuoni 
chorai, keli kvartetai, trio ir 
solistė Ona Leonavičiūte iš 
Brooklyn, N. Y.

Programas prasidės 3 vai- 
po pietų, o šokiai—8. Įžanga 
65-85 centus. Vien šokiams— 
40 centų.

Rytoj, sekmadienį, 11 valan
dą prieš. pie,t iš stoties WGES, 
1360 kilocykles, turėsime pro
gos pasiklausyti gražaus ir įdo
maus lietuviško radio' progra- 
mo, kurio leidimu ru'pinasi 
Progress Rakandų Krautuvė, 
3224 S. Halsted Street.

Kaip visuomet, šie progra
mai pasižymi geru talentu. Taip 
ir rytoj girdėsite dainuojant 
žymius dainininkus ir daini
ninkes, rinktinas kompozicijas 
ir linksmas liaudies pavasario 
daineles. Taipgi dalyvaus pata
rėjas adv. K. Gugis, bus links
mos muzikos, svarbių ir įdomių 

pranešimų, ypatingai gerų žinių 
iš Progress Krautuvės preky
bos, apie didį pavasarinį išpar
davimą. Patartina 'visiems pa
siklausyti. —Rep. J.

Budriko programas WCFLj
Ryt vakare, t. y. sekmadienį, 

nepamirškite pasiklausyti pui
kaus radio programo įš stoties 
WCFL nuo 7:30 vai. vakare, 
kurį leidžia’ J, F. Budriko kor
poracija, užlaikanti žymią ra
kandų ir radio krautuvę adre
su 3417 S. Halsted st., Chica- 
goje.

Programas bus visiems inte
resingas, su dainom, simfonine 
orkestrą ir Makalų šeimyna'. 
Rodos, kad išgirsite Maka’iutės 
veseliją, kurios visi taip lau
kia. s •

Beje, primintina, kad dabar 
Budriko krautuvėse eina dide
lis bruzdėjimas; kainos galuti
nai kertamos, kad išpardavus 
kuo daugiau tavoro, kad nerei
kėtų jo kraustyti į naują krau
tuvę, kuri dabar yra būdavo j a- 
ma.

Vertėtų visiems pasinaudoti.
K.

Nepajėgia Išspręsti 
Auditorijos Perorga
nizavimo Reikalo 

i 
f ------------------------------------------------

Bal. 23 d. šauks visų bonholde- 
rių susirinkimą

Pereito ketvirtadienio vaka
re, bal. 15, Lietuvių Auditori
joj įvyko Bondholderių komite
to, specialės komisijos ir advo
katų pasitarimas apie Audito
rijos perorganizavimą pagal 
77B bankroto įstatymą.

Dalyvavo visi komisijos ir 
komiteto nariai ir advokatai 
K. P. Gugis, J. J. Grish ir du 
atstovai iš firmos Blanksten & 
Lansing. 1

Komiteto pasamdytas adv. 
Blanksten paaiškino susirinku
siems, kad kol kas nėra jokio 
plano perorganizavimui Audito
rijos, nes, girdi, niekas iš to 
neišeis tol, kol du trečdaliai vi
sų bonų nebus sudėti į daiktą, 
ir kol 'visi nesutiks persiorga
nizuoti.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Blanksten & Lansing firmai 
jau sumokėta’ $200 ir kad dar 
reikės pridėti $90.

Susirinkimas nepadarė jokių 
tarimų. Išklausę visokių nuo
monių apie “77B” nariai ramiai 
išsiskirstė į namus 10 vai. va
kare.

Visų bondholderių susirinki
mas yra paskirtas balandžio 23 
d., Auditorijoje. Ten bus kalba
ma tuo pačiu reikalu, kurio

Svarbus pranešimas 
taksų mokėtojams
Kiekvienas taksų mokėtojas 

gali išreikšti neužsiganėdinimą 
taksų mokėjimu. Mano tikslas 
nėra kritikuoti vieną ar antrą 
pusę. Bet aš noriu pranešti 
tiems, kurie esate padavę pro
testą prieš Board of Appeals ir 
dėl vienos ar antros priežasties 
jūsų taksai nebuvo sumažinti, 
kad dabar jus galite apeliuoti 
j County Count. Tai apeliacijai 
yra laikas paskirtas tiktai 10 
dienų. Paskutine diena apelia
cijos bus ateinantį pirmadienį, 
balandžio 19 d. 1937 m.

Adv. Charles P. KaL

Rado Negyvą 61 
Metų Marthą 

Matas
Namuose ties 2010 Ca’nal- 

port avenue buvo rasta negy
va Martha Matas, 64 metų mo
teriškė. Jos kūnas buvo užtik
tas namų lavatorijoje. Korone
ris nusprendė, kad ji' mirė nuo 
organinės širdies ligos.

Velionė bus laidojama pirma
dienį iš S. M. Skudo koplyčios, 
718 West 18th Street.

Vienas Sudegė, Ke
turi Apdegė South- 

sidės Gaisruose 
Vakar Southsidėje kilo du 

gaisrai, kuriuose žuvo vienas 
žmogus, o keturi kiti buvo j 
smarkiai apdeginti. Užsidegė į 
namai adresu 6738 Calumet 
avenue ir 6449 Greenwood 
avenue. Sudegė 79 metų ve
teranas William Lintncr. Gai
srui kilus pirmam name, jis 
miegojo lovoje.

Du Antanai sumaišė 
du Ambrosus

Komplikacijos dėl pavardžių 
panašumo

MARQUETTE PARK. — Su
stojus prie ga'solino stoties priet 
kampo 68 ir Western Avė. pa
tarnautojas man sako, Mr. 
Ambrose, tave nori matyti An
tanas (Tony) Vish, valstijos 
policiantas. Labai gerai, sakau 
aš, bet kur jis dabar randasi? 
“Eik pas p. Antaną Pronskuną, 
jis dabai’ tenai yra... Einu pas 
Tony, randu ir kitą Tony 
(Vish-Višniauską).

Gana mandagiai ir be jokių

Komitetas ir. specialė komisija 
su advokatais nepajėgė išspręs
ti. —R.

ceremonijų p. Vish man sako, 
“štai, ponas, ar gali tuos du 
tikietus pafixuoti?” Aš tik pa
sižiurėjau į gražiai parašytus 
bilietus valdiška kalba ir sa
kau: “Ne, ponas, aš tokio biz
nio visai nesuprantu.”

. “Tai kame dalykas, kad jus 
nesuprantate?” man atšovė at
gal ponas “zemrkis”. “Ogi ta
me”, sakau aš, "kad jus visai 
kitą Ambrozą norite matyti, o 
ne mane”. “Ar šitaip? Na, tai 
excuse me this time.”

Pasirodo, kad aš buvau pa
laikytas už kitą Ambrose, ku
ris, turi anglių biznį Roselande, 
bet gyvena Marąuette Parke.

VBA.

Jau laikas į pikniką 
tyru oru pakviepuoti

Sukruskit, naujieniečiai ir 
rėmėjai

žiemos nemaloni prieglauda 
įkyrėjo jau visiems. Atsibodo 
ir miesto bildesys. Laukiame 
pavasario, kad butų galima 
kur toli nuo triukšmo laikas 
smagiai praleisti.
Tą musų troškuli Naujienos, 
tarsi atkpejusios, jau skelbia 
pavasarinį pikniką. Jis įvyks 
sekmadieny, gegužės 23 d. Ca- 
himt Grove.

Tad sukruskite, naujienie
čiai ir rėmėjai, nepamirškite 
šios progos. —A.

f APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
O nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomoAUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ru
siu apdraudas.

‘ 4

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Trys Žuvo Elektros Kėdėj--16 Metų-O Jau Du Vyrai

PO NUOSPRENDŽIO ĮVYKINIMO —Giminės Joseph Schuster’io, kuris vakar 
rytą buvo nužudytas Cook kalėjimo elektros kėdėj už policisto nušovimą. Iš kai
rės dešinėn, Mrs. John Schuster, -bfolio žmona, Josephine Joseph, sužieduotinė; 
Mrs. Ruth Bcsserer, sesuo; Catherine Schuster, sesuo, ir Frank Schuster, brolis.

Naujienų-Acrne Photo

ATKERŠIJO Už TĖVĄ 
—Stanley Murawski ir 
Frank Whyte irgi žuvo 
elektros kėdėj už nušovi- 
nfą Town of Lake policis
to M. Toth. Paveiksle, 
Toth našlė ir našlaičiai.

IRGI BE TĖVO — Policisto Arthur Sullivan našlė ir
keturi našlaičiai. Už Sullivano nužudymą elektros kėdėj 
mirė Joseph Schuster (žiūrėk pirmą paveikslą). Jisai 
vos nenušovė ir lietuvį vaistininką Kazimierą Kulį.

Mildred Pershall, 16 metų, 
kurią St. Louis, Missouri 
policija sulaikė už ištekė
jimą už antro vyro, kuo
met dar nėra atsiskyrusi 
nuo pirmo.

Naujienų-Acme Photo
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MENO ŽINIAS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Vytauto Didžiojo Muziejaus Meno Skyrius

Dr. Vinco Kudirkos 
Paminklas 

J !

-1930 metais, švenčiant did
žiojo- Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų sukaktuves^ kilo suma
nymas Kaune pastatidinti jo 
garbei didžiulį muziejų, ku- uollies yU1Ciiju» 
riame tilptų didingosios musų Matymą paskelbus,

ran

M. K. Čiur-

jų antroj o-

i. Per 1926-

eksponatų

Visa 
rodo

Sustreikavo duonkepyklų darbininkai. — Jais paseke ii 
kiti darbininka i. Reikalaūja didesnio atlyginimo.

i

Jais paseke ir

Kudirka —■ džiovininkas, 
busiais skruostais, . 
lietuviška liemene. Kairėje 
kpje laiko “Varpą” ir ant 
apsiaustą; dešine ranka ■/ 
lęs palydį savo šauksmą, 
figūra ir ypatingai akys
milžinišką energiją. Bet ir ne
mačiusiems jo, o pažįstantiems 
jį iš jo raštų, tas Kudirkos 
gyvumas bei tikrumas yra la
bai aiškus ir suprantamas: jis 
pranašas toli numatąs, jis idea
listas, pasiryžęs dėl idėjos viso 
asmeniško atsisakyti. Tokį mes 
Kudirką matome ir jaučiame 
raštuose, taip jis yra atvaiz
duotas ir' jo statuloje.

Pedestalo priešakyje yra rel
jefas, vaizduojantis Kudirkos 
dvasia skambinančia varpu4: —- 
Kelkite! Kelkite! Kelkite! An
troje pusėje reljefas, vaizduo
jąs Kudirką kalėjime. Viename 
pedestalo šone Kudirkos sukur
tasis Lietuvos Himnas, o an
trame — eilėraštis “Maniem- 
siems”. Paminklas padirbtas iš 
baltojo dirbtinio marmuro,’yra 
8^2 metrų aukščio ir pastaty
tas didžiulėje miesto prekyvie
tės aikštėje. Apie paminklą 
įrengtas gražus */% ha skveras.

Chicagietis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
čia mums tenka gyventi kitais 
rūpesčiais.

Daugeliu atvejų telieka mums 
tik įspūdžiais pasidalinti, įvai
riomis žiniomis savo smalsų 
pasotinti. Bet esame visi žmo
nės. žinoti, pažinti, patirti yra 
vienas iš sąmoningo žmogaus 
privalumų. Dar daugiau,, męs 
esame vienos tautos sūnus, vie
no likimo plakami, ne tiek svait- 
bu, kad dabar gyvename skils* 
tingose gyvenimo sąlygose, bet 
gi vis turime daug bendrų in
teresų. Sakysim, dar daugiau, 
mes vienos ideologinės doktri
nos šalininkai, taigi dar dau
giau turime tarp savęs bendro 
intereso. Todėl daug nesistebė
kite, kad savo laiškuose toks 
plepus ir neoficialus, o drau
giškas. Nesidyvykit, kad ir taip 
dažnai rašau, juk deduos, kad 
turime abejiems vienodai rupi
mus klausimus, bendrus abe
jiems artimus interesus.

šati tokiomis mintimis va
duodamasis dažnai jums rašau. 
Rašau, kartais apie visokius 
menkniekius, juk kartais menk
niekiai daug svarbesni, negu di
di, tariami įvykiai.

—o-----
laikotarpis pas 

labai linksmai ir 
po didžiojo spau- 
Kaune, Užgavėnių

žinote, kartais pasigendu, 
kad tikrai toli gyvenate. Norė
tųsi, kaip galima greit: 
dalinti su jumis kai k 
pudžiai, betgi tenka d 
kas galima. Kartais gyvenimas 
padaro tokius staigius 
ir įvykis po įvykio taip greit 
rituliuojasi, kad iki jus pasiekia 
mano laiškai, tai jau t 
nios pasilieka praeityj 
pasenusios. Tai iš tų 
visokiomis z savomis 
reikia būti atsargiems.
kit, kad kai skaitote mano laiš
kus, kad visa tai jau buvo pra
eityje, o tuo metu, kaąa skaito
te — gal yra visai ki1 
ma, yra daug kas nekintančio, 
būva tokių įvykių, kurie toli
mesnei gyvenimo rai 
įtakos nedaro. Tiesa, 
atsitikimų steųgiuosi 
pie tai, kas vyksta pastovesnio 
kas neturi tos dienos 
jos pobūdžio. Bet šiuo atsitiki
mu buvo ir bus visuomet sunku 
pravesti ribą, arba nutiesti sie
ną. Kartais tos dieno 
menki kasdieniniai įvy 
rėk, sudaro didelius 
Kartai 
bas kuria visą amžių, s 
įtorijoje visą epochą., 
labiau galima pasiges t: 
taip toli gyvenate.

iau paši
urtais įs- 
aryti tai,

tik keturias dienas, tačiau ją 
aplankė keliolika šimtų x žmo
nių), pargabeno iš Plungės 
buvusį kunigaikščio Oginskio 
meno ir kultūros buities rin
kinį, kuris vėliau buvo nusa
vintas Valstybės ' archeologi
jos komisijos, šis rinkinys, 
susidedąs iš 300 eksponatų, 
žymiai padidino valstybės mu
ziejaus rinkinių ^ertę.

Pabaigus statyti
lionies galerijos rumus, 1925 
m. gruodžio 13 ^d 
aukšto keturiose šalėse išsta
tyti M. K. Čiurlionies ir kit 
menininkų kuriniu 
1936 metus, galerijos buvo su-1 
rinkta daug naujų 
pradėta leisti galerijos leidi
niai, populiarizuojamas- lie
tuvių menas bei kultūra ir tuo 
reikalu užmegsti gląudųs san
tykiai su užsienio muziejais 
bei įvairių meno šakų moks
lo žmonėmis, kurie ' pritarda
mi kilusiems galerijos tiks
lams, daug padėjo Lietuvos 
meną ir kultūrą populiarizuo- 
ti užsienyje. Per tą laiką ga
lerija surengė šias parodas: 
1) lietuvių kryžių fotografinių 
nuotraukų,' 2) lietuvių ' liau
dies raižinių, 3) dailininko Da
inelių Sibiro piešinių, 4) exs- 
librisų, 5) M. K. čiurlionies 
kurinių dvi jubiliejines paro
das. Galerija taip pat yra pri
sidėjusi rengiant lietuvių kny
gų meno, prancūzų grafiką ir 
meno, švedų liaudies meno, 
dailininkų kolektyvo “Ors” ir 
belgų meno parodas.

Re to, galerijos pastango
mis ir iš jos eksponatų buvo 
surengta visa ęilė parodų už
sieniuose. 1925 m. Manzoje, 
1927 m. Paryžiuje, 1931 m. 
Stockholme, Oslo, Kopenha
goje, Goetęntborge, Malino, 
1935 m. Paryžiuje ir Kočisuo- 
se. Galeriją >savo; eksponatų 
rinkinius didina įvairiais įgi
jimais, dovanojimais ir galeri
jų siunčiamų ekspedicijų liau
dies menui rinkti surinktais 
eksponatais. Be to,‘ iš kasmet 
vykstančių lietuvių dailinin
kų parodų taip pat nuperka* 
ma naujų paveikslų. Nuo ga
lerijos atidarymo iki 1936 m. 
lapkričio 1 d. galerija ir vals
tybinis muziejus turėjo apie 
13,000 įvairių eksponatų. 
Per tą pat laiką ją aplanke 
45,0700 žmonių, kurių tarpe

džio mėn. 14 dieną sukako 
15 metų, tai svarbu kiek pla
čiau su ja susipažinti.

1921 m. gruodžio mėn. 14 
d. buvo priimtas M. K. Čiur- 

•lionies galerijos įstatymas. Įs- 
, švietimo 

ministerija įgijo iš S. Čiurlio
nienės 193 M. K. Čiurlionies 
kurinius, kurie ir sudarė ga
lerijos pradžią. 1924 metais 
M. K. Čiurlionies galerija, P. 
^Galaunies vadovaujama, per
ėmė savo žinion lietuvių me
no kūrėjų draugijos manytų 
steigti Meno Bumų ir buvu
sios lietuvių . dailės draugijos 
meno ir liaudies meno rinki
nius. Ligi 1925 metų gruodžio 
13 d. M. K. čiurlionies Galeri
ja ir Valstybinis muziejus, ne-

praeities brangieji palaikai. 
Pereitais metais šis muziejus 
buvo pabaigtas statyti ir jame 
ėmė kurtis karo Muziejus ir 
Kultūros 
lapkričio mėn. 1 d. priimtas 
Vytauto Didžiojo Muziejauš 
įstatymas. Įstatymą paskelbus 
tuojau pradėjo veikti kultūros 
Muziejus. Jis yra paskirstytas 
į priešistorinį, istorinį, meno 
ir etnografinius skyrius. Prie 
muziejaus yra Lietuvos kultū
ros paminklų konservatorius, 
kuris rūpinasi nekilnojamųjų j turėdami nei tinkamų patal- 
kulturos paminklų apsauga. pų, nei muziejinių darbiniu-*

Vytauto Didžiojo kultūros kų, nei reikalingų lėšų ir bu- 
Muziejaus uždavinys — rinkti, 
saugoti ir moksliškai tyrinėti 
lietuvių tautos praeitį ir jos 
kultūrą. Tam svarbiam ir at
sakingam darbui vadovauja 
V. D. Kultūros Muziejaus ta
ryba, kurią sudaro visų mu
ziejaus skyrių vedėjai ir Lie
tuvos kultūros paminklų kon
servatorius. Tarybai pirmi
ninkauja V. D. Kultūros Mu
ziejaus direktorius, kuris yra 
drauge ir meno skyriaus ve
dėjas. V. D. Kultūros Muzie
jaus tarybos^ posėdžiuose 
sprendžiami budai, - senovės 
paminklų apsaugos skubios 
bylos, ėksponattų išstatymai 
reikalingi įrengimai, įvairus 
projektai ir k t.

Per Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, vasario mėn. 16 
dieną, buvo atidarytas šio 
muziejaus meno skyrius—M- 
K. ‘ Čiurlionies galerija. Kiti 
skyriai dar tebeorganizuoja- 
mi ir atidaryti bus dar kiek 
vėliau. Kadangi V. D. Kultu
vus Muziejaus pagrindą su
daro M. K. Čiurlionies galeri
jai kuriai pereitų mehj gruo- paroda, (nors ši paroda tęsėsi buvo 4,725 svečiai iš užsienių, rūšimis.

muziejus. 1936 m. Dr. Vinco Kudirkos pagerbi
mui pastatytas paminklas Nau
miestyje, kur gyveno, kovojo 
ir mirė Didysis varpininkas.

Skulptorius V. Grybas me
tus laiko dirbęs, sukurė nuo
stabios ekspresijos klasišką, ku
rini — Kudirka, šaukiantį Tau
tų keltis.

šuolius

oli jų ži- 
i ir būva 
žinių su 
švadomis 

. Atsimin-

ip. Žino-

ai jokios 
daugeliu 

rašyti a-

sensaci

darni organizavimosi būklėje, 
vis dėl to pajėgė nuveikti 
šiuos darbus: sukoncentravo 
visą savo turtą trijuose švie
timo ministerijos patalpų 
kambariuose, sutvarkė parga
bentą turtą ir visus turimuo
sius paveikslus, atnaujino ap
gadintus M. K. Čiurlionies pa
veikslus, 1924 m. pabaigoje 
pradėjo statydinti laikinuo
sius M. K. Čiurlionies galeri
jos rumus, su savo ekspona
tais dalyvavo tarptautinėje de
koratyvinio meno parodoje 
Manzojei, įgijo iš dailininko 
Adomo Varno lietuviškų kry
žių padidintų fotografinių nuo
traukų, įsigijo iš M. Jurošai- 
tienės M. K. Čiurlionies kuri
nių foto negatyvų (šie nega
tyvai yra tuo svarbus, kad 
jie buvo padalyti tuomet, kai 
M. K. čiurlionies kuriniai, bu
vo dar nė kiek nepadidinti), 
1925 m. rugsėjo , mėn. 24 d. 
dar nebaigtuose galerijos rū
muose M. K. Čiurlionies 50 
metų gimimo sukaktties pro
ga buvo atidaryta jo > kurinių

• - v

1936 m. lapkričio 1 d. M. K. ( Buvusioji Čiurlionies gale- 
Čiurlionies galerijos rinkiniai rija, palyginti, permažai te- 
buvo pei'gabfcnli į V. D. Kultu- bllv0 'ankoma. Tiesa, ji buvo 

. .. gal kiek pertoli nuo miestoros Muziejaus rumus, kur ]ie , * , ■ . ., centro. Dabartinis Vytauto 
ir sudaro (o muziejaus meno didžiojo Muziejaus meno sky-
skyrių. Visi buvusiojo valsty
binio muziejaus 
perduoti kultūrinių 
istoriniam skyriui, 
nis V. D. kultūros 
meno skyrius turi 
poskyrius: 1)

eksponatai 
muziejaus 

Dabarti-
Muziejaus 
šiuos tris 

poskyrius: 1) M. K. Čiurlio
nies kurinių, 2) kitų lietuvių 
menininkų kurinių ir 3) lietu
vių liaudies meno rinkinių. 
M. K. čiurlionies kūriniai kaip 
ir laikinosios galerijos- Tu
ruose, išstatyta prisilaikant jo 
kūrybos istorinės eilės. Čia M. 
K. Čiurlionies kurinių išsta
tyta žymiai daugiau, negu lai
kinuosiuose rūmuose. Kitų lie- 
tuyių’ menininkų kuriniai sten
gtasi sutvarkyti generacijų 
principe, kurįs leidžia stebėti, 
ne atskiro menininko, bet 
bendrą Lietuvos meno istori
ją. Be to, zšiame skyriuje iš
statyta daugiau skulptūros 
kurinių, kurie čia suskirstyti

rius ištikrųjų yra vertas di
desnio dėmesio, nes jame su
kaupta visa tai, ką lietuvių 
tautos kūrybinė dvasia iki 
šiol pajėgė duoti. , —Tsb.

va

Paskaita Apie Itali
jos Renesansą

’’ 1 ’ r

Ateinantį ketvirtadienį, ba
landžio 22 d. kai 6:30 vai.
karo, Dailės Muziejau^ Fuller- 
ton salėje įvyks įdomi paskaita 
apie Italijos Renesansą temoje 
“RAFAELIS”.

- Rafaelis buvo didis Italijos 
Renesanso kūrėjas, kurs mirė 
būdamas jaunas, bet spėjęs 
sukurti šimtus garsių paveik
slų ir freskų.

Kaip ir paprastai, paskaitą 
skaitys p-lė Helen Parker, In- 
stituto istorijos fakulteto na

rė. Paskaita bus' iliustruota pa-

s, rodos, 
kiai, žiu- 

daiktus. 
vienos akimirkos dar- 

udaro is-
Tai juo 

, kad jus 
Betgi jus 

viename žemės pusrublyje gy- 
Jųs turi

te kitus gyvenimo interesus, o
vehate, aš — kitame.

veikslais.
Įžanga dykai.
Pastaba: Lankytojai nepasi

vėluokite. Durys atsidaro nuo 
6 vai. vak., paskaita 
da kai 6:30. Bet ka
po šešių, tas retai gauna vie
tą atsisėsti.

praside- 
s nueina

Karnavalo 
mus praėjo 
šauniai, štai 
dos baliaus,
dieną, gatvėse net buvo suruoš- 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

*^kar3:45 vai. po piet įvyks spe
cialiai paruošta paskaita apie 
Naująją Zelandiją ir jos 
ną. Skaitys zelandiete p-lė 
thie Stuart.

Mo-
Ba-

Rytoj Paskaita Apie 
Naująją Zelandiją

Fulierton Hali, kai 3
' Rytoj, bal. 18 d. Dailės Mn1- 
ziejaus Fulierton Hali . salėje

45 p. p.

Norintieji susipažinti
Naujosios Zelandijos vietinių 
gyventojų papročiais, aprėda- 
lais, jų menu ir, pagalios su 
geografija, turės progą išklau
syti paskaitą.

Dailes Muziejus (Art Insti
tutas) randasi prie Michigan 
avė. ir Adams gatves.



NAUJIENOS, Chięago, Jll. šeštadienis, balan. 17, 1937

STREIKAS KAUNE , ir svetingoji Koturna Virkėtįs ir 
gana maloniai pavaišino pažįs-; 

j tavuosius. . , J
Acai. jau penkta diena, o vis , J,. . ,• J . t Kas reme tų prakilnų Jabdann-' dėlto streikas nenurimsta. Jau- . / r . .■. J. ...... r—— x. - i ga visuomeninį darbų,čiame duonos sitokų. žinomą, I / . -

kaip šįtų laiškų s^aitysitę, ,t$i Kaip aukščiau minėj aiiį šitas 
‘j^įi visą bfuą yisi bus vakarus b^uvo rengiamas Oak 
stoję į darbų ir bus taip, kaip Forest senelių sušelpimo tikslu, 
nieko nebuvę. Bet šitokie įvy- Buvo renkamos aukos. Dau-, 
kįąi be pėdsako nepalieka. Jię iglau ar piažiaus aukavo sekam, 
yeikia bųsiąio gyvenimo raidų, i tys labdariai:

__............... Netektų manyti, kad čia vi?-1’ . St Prigbtas, J. Balcįiuįiųg, J." 
tai taip lygiai, kaip į skanų vai- kas ded^i pagal .bet koki nu- Rąchuuąą, P. Kąvaliausk^, A.į 
gį butų per daug druskos ąr matytų planų, arba kieno nois Churas, J. Pocius, K. Kašiliąus-i 
pipirų įdėta... Akis vilioja, ska-1 Tolydžiai organizuojant. Niekas įas, Brędelis, A. Misevičienė, .Oj 
nėstas kvepi, bet į burnų įsidė-| oia sau pelnų negali savintis.1 Daraškiene, K .pėinorąuskąs,! 
jus graužia/ kartu, arba sūrų patsai gyvenimas geriausias a- B, Štįponąvičius, p. Dąvidaus-į

' ' 1

t ' Kai kurių aukautojų sąrašas 
yra pas Mąty liavarskienė, kprį 

ĮCogi reikalaujama? Labai pati Radiją paskelbi spaudoj.
fliažat Visi reikaĮavįma.i sukasi jyyks ekskursija i
tik apie kasdieninę duonų. Pa- - .' T
didinti bent vienu kitu litu at- kas negąhn^jlar ekskur-Į 
lyginimų, geriau sutvarkyti so- siJ.9$ ^eU9s įžymėti, peš plm 
ciaįinj draudimą, ypač ligonių miausiąi reikėjo sukeltu tąm 
kaąas. Duoti mokaipas atosto- j.fej^alui pajarpų. Dąbar komisi-i 
gąs ir žiūrėti, kąd darbo apsau- durys susisiekimų Oąk 
gos srityje bept‘butų vykdomi F?rest viršiiiinkąis, d kąip bus 
tie įstatymai, kurie dabar yei- /Vena (9y$lGrta, tada bus gali- 
kįą. Ręikąlavimai kuklus, (toliau aiškiai pąs^elpti ir spaudo-, 
sąvo ūkiškų ręikalų veik nesię- je> Bet prisiręųgimo darpas gą- 
,kia. Jokios politikos pėdsako čia pradėti jau dabar. Kurie
nęsįmąto.' ' ’ " ' ‘ ! * " ' ' ’" ■ dalyvauti eksĮ^ųrspoj ar

prisidėti aukomis; arba 
Tąigi, tokiose apystovose ir galėtumėte nuvesti norinčius 

.Užgavėnių blynų valgymas sun- 'dalyvauti, praneškit Draugys- 
ku grumuiiuoti ir dar sunkiau lt^ pirm‘ininkui sekančiu ant- 
juos nuryti, geriau tų reikalų rįšu': J. Balchunas, 32QQ So. 
atidėti...

Tai, kaip matote, karnavalas1 
pąs mus ypač šiemet turtingas 
savo įvykiais, žinoma, tokiais

(Tųsa nuo 1-mo pusi.) - 
tas viešas karnavalas. Buvo im- 
provizuota kova tarp Lašininio 
ir Kąnąpinio. Buyo velnių, kip
šų, piktų ir gerų dvasių ęisena 
sudaryta. Gaitvė klykavo, gatvė 
džiūgavo, gatvė linksmai nusi
teikusi dainas dainavo. Bet... 
O .tasai nelaimingas gyvenimo 
“bet” su visokiais daugtaškiais,? 
t.._ ,.r .... , ....... . . .. . ....... . .
gį butų per daug druskos ąr matytų planų, arba kieno nois Churas, J. Bočius, K. Kašiliąus-i 
pipirų įdėta... Akis vilioja, ska-1 -Wdžiai organizuojant. Niekas kas, Brędelis, Ą/Misev’iči^nė, Oj 
nėstas kvepi, bet į burnų įsidė-!^a sau Poluų negali savintis.1 Daraškiene, K .Beinorąuskąs.į 
jus graužia/ kartu, arba sūrų Patsai gyvenimas geriausias a- B, Štįponąvičius, p. Dąvidaus-; 
palieka ir tik dėl nenoro geros • SŪ'tatorius. Eina čia viskas gal- kienė. !
šeimininkės užrūstinti visa tąiiv^^kai, tai.juo labiau reikš- 
neišspiauji, o nenoromis nury- minga, 
ji, nuryji ir neskaniai atsirųgs- 
ti. O kartais taip nesmagiai at-’ 
si rūgsti...

Ana, darbo rųmai dėl šito 
netikėto persudymo, ar ^ėl di
delės pipirų įdėtos porcijos su
ruoštus Užgavėnių blynus ątide-’ 
jo ilgesniam laikui ir net laiki
nai visai savo ofisų uždarė...

Jus paklausit, išpūtę akis, 
dėlko šitaip padaryta, dęlko to
kioje šaunije diepoje užgąvęnių 
blynai liko pesuvalgyti?

Žinoma, valgyti butume val
gę, bet bijojomės paspringti... 
Dė.ko, nustebę palkausit ma
nęs ? '•

Kas čia galėjo tokių “'šuny
bę” iškirsti, .kas galėjo drįsti 
ta šaunią nuotaikų sudarkyti?

O Įvyko, rodos, menkas daly
kėlis. Jau prieš užgavėnias su
streikavo veik visų miesto ke- 
pykl i darbininkai. Išpradžių į 
tai niekas jokios domės nekrei
pė. Maža kas streikuoja. Vienų 
kitų dieną pastreikuos ir vėl 
stos j darbų. Toks jau darbinin
ko likimas. Ką iškovosi, tų ir 
turėsi. O jei nepajėgi kovoti, 
lai dirbk, kaip yra įsakyta, da- 
bok tą tvarkų, kokia yra nu
statyta. Juk nepamiršk, kad tu 
tik valgyti nori, o kiti dar ir! 
pelno turėti privalo. Iki tu ra
mus, kitų aruoduose turtai dP 
deja. Tokia šių dienų gyvenimo 
būtybė. :

Tasai, rodos, nedidelės vertės 
duonkepių streikas, virto tikru 
netikūtinumu. Juk jei butų bu
vę kitaip, negi butume ruošę 
linksma Užgavėnių gatvėse kar
navalą !

Nekišk piršto, kur nereikia! 
Duonkepių streiką tuoj paseko 
medžio pramonės darbininkai, 
lai jau susirūpinome. Bet tai1 
dar ne visa... " t

Metė darbus kai kur ir kito
se dirbtuvėse: vieni iš solidaru- 

* . ■ . • -> • - , .. . * M . . * - , 

mo, o kiti iš reikalo.
Trys litai per dienų uždirbti 

šiais laikais, kada viskas brang
sta, butų maža... Tokiąįs atsiti
kimais yra norinčių streikuoti... 
čia geri pėdžiai, gražus pažąęiai 
tuos, kurie tris litus, per dienų’ 
gauna, nelabai veikia. Jų oda 
pasidaro netikėtai rambi, jaus
mai atbunka!

Čia ir darbo rūmai padėti nie
ko negali. Kad ir linksmas gat
vės karnavalas, vis ^ėjto tokią: 
atsitikimu verčia užgavėpių> 
blynų valgymų atidėti geres-į 
njęms laįūąms ir laikinai tos įs-į 
taigos ofisas uždątytas ir ,tęąai 
ties »tos įstaigos durimis vąįkš- 
tinėją ginkluotas tvarkos sau-i 
goto jas.

Ątąąrga niekuomet gėdos ne- 
dąro.J. O b\yųus įąs galimą bet 
kada suvalgyti. ,U&rąvėmų bly* 
pus gąbma valgyti’ ir duris už- 
sįdarįus! Tįidelio čia daikto! 
TąątU sąjunga ne tokią jstąigą» 
o kartais ir^tąi uždaromis duri
mis po&ed^ąuja. O blynai vąl-i 
gyti, tai įie tąi^tų sąjųpgoje 
.uždaromis durimis vįswu> pai
nius klausimus rišti.

Visur, tąip ir Čią, tokių strei
kų pietų kartais aistros pąsįę- 
.kia Ūkio laipsnio, kad tyarkos 
saugotojai turi tikrai atsidėję 
T •* N _ _ « a « ' V

dojamas Pranas 
Jurėnas

• 'r, • ■ . v • ■i '• \ . i » ■ •

miekųr nęsiyądo, — jis gyveno 
'j taikoje it meilėje su visa žmo- 

niją. Gailą, kad jam dar jau- 
J nam esant nelemtą liga buvo 
J pjąkirtuąi jėgas imti aktyvų da- 
' lyvumų mūšų lietuvių gyveni- 
i įie, — apie' dešimtį metų jo •

Darbai Gerėja,
V*

c

nęsimąlo

. - 1 ; ■ .z 'A . . .. ■ - , * ■ v v

Chicagoą Jietuviai, ^pač naur* kūnas vyto, nors siela buvo 
jieniečįąi, gęrąi p.ąžino velionį skaisti.

Kai
w .w? j,t?®

m? $ m? w įSfc
ji?
Ji g®i:.l>ė

J. Balchunas, 3200 So. 
Lowe Avė.

Iš praeito susirinkimo ■

Bąlandžįo U dieną įvyko Tei 
įvykiais, kurie šiandien atrodo,1 sybūs Mylėtojų Dptės mėnesi- 
kftd jie toli nesiekia. Bet dėl jų ^įs susirinkimas. Susirinkimas 
galvos .tenka kam pusėtinai pa- buvo neąkąitlįngas. Nieko svąr- 
sųkti... Sunkiausiai, kad nėra ])au 
kam čia visų tų bėdą ant kitų kį€į 
pečių suversti. Jus, tur bųt, kalų 
gaunate visus Lietuvos laikraš- gana 
čius, žinomą, šitų naujienų j uo-' 
se nerasite. Bent kiek keistoka,' 
bet pas mus dabar tokia mada

i Įsigalėjo: geriau nutylėti, negu 
rašyti. Geriau burnas aušinti, 
negu popierų darkyti. Pagaliau 
toksai dalykėlis, kurį visi ir' be 
spaudos žino. Kai sunku duo-

s nenutarta, pasiginčyta, 
dėl Liet. Auditorijos rei- 
ir susirinkimas uždarytas 
ankstokai. i

—St. Narkis, koresp.

Ar brangti?
Viskas už $2

j U v’ i ? > . i r J,. r* ’ 1 t i * * ■ ' i ’ » » , << • » r ’ ’ ;

Am
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Avię-i'įjosę
,sayo s^įįkiu jąKbįi buyo

,viqii«me ir kitąipe 
jk5>n,te^.ę
Tur būt, vargiai buvo bent vie
nas* “Naujienų” pąrengipaas, 
kųyiame Pranas bu^ą nedąlyya- 
.vęs." - ;

Prąnąs ųirgųliąv.o, regis, arti 
dešimties metų, bet ir sirgda-, 
mas pąžąngįy j ų orgąųizaci j ų. 
pąrengirnų nę^pi^isdayo,' ^ąs-i 
kutinį kartų ųiąn įekp Pranų: 
mątyįi įyykusiatne “l^aųjięnų” J 
vakare, Sokol svetainėje." djs‘ 
buvo tada silpnas, sunegąlėjęs, 
bet visyien “^Naujienų” paren
gimų ątląnkė, įr tai buvo jo pa-1 
skujinis atsisveikinirpas

1 i,” ' • ’ • t “ . ' . ’

“Naujienų” parengimais, 
nau pasakius, ir su visais naU-’ 
jieniečiais.

šiuos žodžius rašančiam ,teko 
vędpnį , pažibti per 15 rųęlų- 
Reikia pasakyti, kąd tai bųyo 
kilnios sielos,, krištolinės širdies; 
Žmogus. Naudingus darbus ,lįe- 
tųvįų visuomenėje medžiagiškai; 
paremdavo; jeigu atsikreipdavo 
draugai bet kokiame suvargime,1 
visuomet buvo pasirengęs pa-: 
gelbėti. Jam buvo draugai viso' 
pasaulio žmonės, jam priešų

. /Didelę pagarbą priklauso 've
lionio s,ęsęnąi ir šyogerįųi 
Mykpjui ^vagždžioms, kurie, ye- 
;Ųppį taip .nuoširdžiai prižiūrėjo 
tper visų ligos laikų, o paskuti
nėse savo gyvenimo dienose su-: 
silaukė (tįkrai motiniškos prie-; 
žiūros.

.Vęlipnis Pranas Jurėnas pri
klausė Chieagos Lietuvių Drau-r 
gijai. Pirmadienį Draugija duos 
jam, kaip senam nariui, atatin
kamą patarnavimų. Butų gerai, 
kad kodidžiausias būrys naujie- 
niečių ir Chieagos Lietuvių 
Draugijos narių dalyvautų pas
kutiniame atsisveikinime su bu
vusiu savo geru draugu. Kūnas, 
pašarvotas Masalskio koplyčioje 
3307 Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadięnj, 1 vai. popiet,.

šelpiamų skaičius padidėjo
Chicągos bedarbių šelp 

•administratorius Leo M. Lyons 
išdavė raportų miesto tary 
iš kurio pasirodo, kad Šelpiamų 
jų skaičius Chicagoj did

7%

mo

jai,

šja.

iš koplyčios tiesiai į įlieti vių

—Nematąs.
Tautiškas kapines.

DIDŽIOJI “NAU

millions 
to mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-'honored in- 
gredients bf mayonnaise 
and old-fashioned boiled , 
drėssing, combined in a 
new way. Try it!

Lyons savo raporte sako, kad 
metų pradžioje pašalpų ėmė 81,- 
299 asmenys arba šeimynos, bet 
dabar jų yra 87,621. šelpimo 
išlaidos menesiui pakilo nuo 2 
milionų septynių šimtų tūks
tančių iki nepilnai trijų milio- 
nu-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

■ C ', ' '
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JIENŲ” EKSKURSIJA

,TUVĄ
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MODERNIŠKAM motorlaivy

ENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
Į KLAIPĖDĄ

PER GOTI
TIESIOG

Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ. 
Motorlaivis GRIPSHOLM Ii
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nūolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, p 
beveik kas met bent vieną i 
mis lietuvių ekskursijomįs. 
teliacija ir mandagus patai 
tuve yra išgarsėjusi valgių 

/ Platesnių informacijų 
LITHITANIAN NE 

“NAUJIENŲ” 
1739. South Hrlsted Street—Čhicago, III. 

Autorizuota agentūra

etuviams keleiviams jau gerai žinomas.

or Gothenburgą, motorlaivis Gripsholm 
syki plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo- 
Laivas nepaprastai švarus, gera ven- 

navimas. Valgių atžvilgiu švedų vir- 
racionališkumu ir gausumu.

r laivakorčių malonėkite kreiptis
¥S PUBLISŲING COMPANY 
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

lllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIllH

Du doleriai rnž vištienos pie- 
nos nusipirkti, juk kiekvienam su PHęskpmais, vaisiais, 
rupi dėlko taip, o ne kitaip yra. povėmis kąya ir saįdumy- 

Bet mes gyvename savo ma- "als lr doler*°, vwtes
da, savais papročiais, kad ir Uz, tą P01?,do “ ^““'5
mums visiems nemaloniais pa- ^n^iai, ,kąda tik lęateti. Ar 
pročiais, bet turime tai, ką tu-\teko t^k gauti uz du do-, 

e 1 . periu? Man nėra tekę. .Papras-
Suprantu, jums visa tai bus tatae parengime prisieina išleis-.

keista. O pas mus daug daugiau h <e 's 0 enuS- 
visokių keistenybių yra. Jų yi-' h'd-ar .m£®°«a’ kadWS P61’ 

'* . . . *.■ . . no. Jis eis .Chieagos ir apiehn-..
kės lietuyių kultūriniams reika-1; 
lams. iVisi. kalbame apie apšyie- 

Ljusų Keistas. ^Pį® .kultnr?, o Br įftug pa-, 
remiame si reikalų?

Retai kada susirenka lįętųyiai 
puošniose vietose. Išeiginiai 
drabužiai, išeigmė atmosfera,; 
puošiiųmas,' ipandagumas' ’.1^ 
ątgųįvįna žmogų. ./'į

Amąlgąmeitų Centro narnąs 
prie 333 So. Ashland BĮ 
ipųošnįąyisią .Ghįęąąos 
Svetainių gražumas, ęrd.vįiįpąs i 
ir visękįe patogumai t|ęąįog! 
stebętini. Jis visąs pasamdytas 
puotai, kuri įvyks gegužės 2 d„ 
kurių rengia Amerikos jLįętąvių; 
Kongreso skyrius. Kas i^kęĮi^ęs' 
.nęątsiląąkęš? Kas iš ątąilųąlįiu-. 
šiųjų nesijaus bųyęs iškilniįnrį 
goj, aristokratiškoj puotoj, ku
ri kainuos tiek mažai ?

Užbaikime šios žiemos ąe^o-i 
nų iškilmingai, išdidingąi, nesi 
ši puęta bus visų sezono ęąren-i 
gįjpų pažiba. /

—Intęlęktuąlįs ąristokrątąs. 
« : 7 ’ . ■ .V ’11’ k■ ■'

- ,..... • . r ■ —- ; • >

ijBrję, Night and M^rsimg j
Pronto^ įtpĮęan, Hęcflthy Conąitipn |
Dgl Ąkių ^ųęrzįntų nuo Šaules, Vėjo, 1 „arba buĮkiį, vartokite keletą lašų ,^Iu- 

B'riįiė.' 'Jis A tgaįyins; Suramins,Pašniaglhs.

^eJor^fantę»Adąįt. £^1 Paiste. 3
_ — . "Ji' 'L'..' r . E3

sų nesupaisysi. O juo labiau 
visų neaprašysi. Pagaliau ne vi
sa ir jdomu žinoti.

ikės lietuyių kultūriniams reika-1 f.’4 . ,7» A’T •■■'tl-rv? T -rrTS ’1 < r> v. ■'
S. J. Vondrąk f ,^l. Lafayelte 4?60.

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
M ftSNICdM CAžtiAM■ Ws ‘NŪMTERUOJAME IR UŽKABINAME:

TAVERNOMS, .NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

Iš Teisybes Mylėtojų

Ixibdaringas yiąkarąs
(BRIPGEFQRT; — BąĮąndžip 

3-čių dįępą įvyko Teisybes My-Į 
iętojĮų Prntės Jąbdąi’ingas vąka- 
jąs ląsiųvių Auditorijoj, .yaka-: 
r o poįnąs tį>uvo skirįamas naų-j 
d-ąi ,Oąk jFdępst esantiems sene-, 
lįąms. Mąt, ‘ drąugyatč rengia 
ek^kųrsįįų į ^ąlbąmųjįį prie- 
gląųdų, todėl buvo tikėtųsi, kąd: 
iš ^isybięęių ątsilankys'
ąo>rs keįi šimtui. Bet komisija 

ąu^yylę. Į pąręngiipų at- 
sjįąnkė yk tie, kųrie
S^ovi'’ .ąTęĮąp „draugystės: 
yąiro ir ąktyviąi dalyvauja vei
kime. Net įr. vaidybos, nariai ne; 
visi dalyvavo.

Vienok 'mųsų teisybięčių ir 
svečių dųosnąąiRk vakarąs /yis: 
dėlto nusisekę neprasčiausiai.' 
pelno liko ^70,90' sų viršum.- 

tokios ųiįžos
gęrai. Stupraųtąma. nekuriem 

. dąlyyiąp^ prisiėjo pusėtinai sa
vo kįšęniųs aptuštinti, ypač 

$musų kąęieriųi Juozui jR^hų-į 
nųi. jlis net $8.00 paklojo ant- 

• budėti ir kaip kų reikia į šal- .^o. Neatsiliko įr musų pir-i 
tąją dėt, kad apšaltų. mininkas J. Balchunas. Na, o
Mažų streikų metų kartais į- kųgi bekalbėti apie keistutietį 

vyksta nesusipratimų, tai kų; duonos išvežiotoje J. Balnį? Jis 
jąu kalbėti, kaip darbą meta visada atsižymi labdaringais 
vienas kitas t.uk^taųtis žmonių.' darbais. Beje buvo atsilankiusi ' ~ T ..... v

tąją dėt, kad atšaltų.

<»■

d, ,yra
w-

GĘGUŽES 23 DIENA 
CAtUMET GROVE

■<
C X: ' 

S^UICKLY^P 

fy 
t TIRED 
BreddenedP: 
• A E-','E S

RECOMMENDEO
; F0R40YFARS

Nflt CnMmAR
’ ą'.s s ji'.'j .s

lU. .s.■ 
<A.t ot Ląs^}

B‘)ii<ls (SĮiorl (cnn and readily inaikclabh ) 849,6Q3,69 j

1,606,416.43:
9,000.00

. .2.515.71
17,3'35.61

...J 1.0(1
Nbne 

’ 1-131.49

s

,fti«cov.uts ........
ją^epvp J3|in(k Stoiįk. 

....
...„......................

ĖDr'iįtitae. fjNtĮires pnd yaul.t JSųuiįmie1n,t.. ..
,Qwiied
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Totąl Ąsšęts 

fląpiląl - 
Surplųs .-‘.------j-----

Beserves ...... .t..;.. ♦ ■ < 'S*1 • ....

Totai Liabilities

Moniber of Fcderal - Deposit Insurance Corj 
’ ' Męmber 'of’ FecĮėral Resėrve ‘ gystant

^670,741.74

$200,000.00 
■1,00,000.00;
44,917.96
34,729.56

. 31,431.99
'5,359,662.23.

$5,670,741.71

mova

Sudrik Furnilure Mari,
3347-49 So. Halsted Street,

• ■■ p '

viją vietų. Didelis kainąI’erkeliaina į na 
sumažinimas ant Rakandu, Pečių, Lovų, 
Stalų, Skalbiami! mašinų ir Eiekti 
Ledąunių. Turi būti išparduota, kad 

ketų perkelti į naujų vietą.

mašinų ir Elektrikinių 
nerei-

JOS. F. BUDRI K,
INC.

3417 JJę. Halsted St,

Tol Eoulevard 7010

Budrjko Radio
R •' ■

kaip 7:30

••>

Programai įvyksta nedėlioję 
vakare WCFL, 940 kil.

r> Ą . ■ . . . ' • ■ ■ *



šeštadienis, balan. 17, 1937

? IT AIT1VI? :ir svetingoji Kolona Viifkėtįs ir
j HrlUlilJ 'gana maloniai pąyaįšlpij)

>' ■, . - - ' j taniuosius... . ■ ■■
jaa penkta diena o vis ptoilnų įbdarin-:

.netn"rl«,ste- Jau-. w visuomenini ‘d4iU' ' ; 
Čiame duonos sitoką. žinomą, I $. ; '
kaip šitą laišką įkaitysite, ’ ,t^i Kaip aukščiau minėjau, šitąja 

ljąp visą bfus ^į^tą? .yisi bus vakarąs- tyivo rengiamas Oajc 
stoję į darbą ir bus taip, kaip Forest senelių sušelpimo tikslu, 
nieko nebuvę. Bet šitokie įvy- Buvo renkamos aukos. Dau^ 
kįąi be .pėdsako nepalieka. Jię gįąu ar mažiaus auk^vd sekan-N 
yeikia bųsipio gyvenimo raidą, i lys labdariai:

Netektų manyti, kad čia vis-:' . St Drigotas, J. Balčiūnas, J. 
tai taip lygiai, kaip į skanų vai- kas dedasi pagal (bet kokį nu- Rąchupas, F- Kavaliauskas, A.į. 

L. o L '2 _ / matytą planą, arba kieno nors Č^iųraš,1 J. Bočius, K. Kįsiliaųs-I 
pipirų įdėta... Akis vilioja, sk*a- *lolydziai organizuojant. Niekas kas, Bredelis, Ą. Misevičienė? ,O.į 

nestas kvepi, bet j burną isidė- eia sau pelnų negali savintis. Daraskiene, K .Beinorauskas,. 
s graužia, kartu, arba sūrų Fatsai gyvenimas geriausias a- Rf Steponavičius, D. Davidaus- 

palieka ir tik dėl nenoro geros1' gilatorius. Eina čia viskas gai- kienė.
šeimininkės užrūstinti visa taijv^^^ah fai'juo labiau reikš- ( Kai kurių aukautojų sąrasas 
neišspiauji, o nenoromis nury-i minga. yra pas Mąi’y Ėąyąrskiehė, k^iri

" £ogi reikalaujama? Labai .Pati žadėj° paskęsi skaudoj. ; 
mažai. Viši reikalavimai sukasi
tik apie kasdieninę duoną. Pa-j 
didinti bent vienu kitu litu at
lyginimą, geriau sutvarkyti so-; ... . t ... . . ,
cialinj draudimą, ypač ligonių yel^eJ9 su ,elp ąmj

__ i . t . ■' . , vzA-ilralni ta <119 m n T1 
tiaras, lfuou moKama-s aioscu- _ -i.- ;.r , • bE’> j

gąs'ir žiūrėti, tad darbo apsau- ia dąrys susisiekimų SU Oųk
> Te'* > *1 . L. J * ’ - * r > " * . T7,^V»/-4g4- ^71 V»ai IT'l V Oi’ C? A V £> 1 Y\ pAlld

v, y J* * 7 I * *’ *■' "

tie įstatymai, kurie dabar vei-

sąvo ūkiškų ręikalų veik nesię-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) - 
tas viešas karnavalas. Buvo im- 
provizuota kova tarp Lašininio 
ir Kąnąpiuio. Buyo velnių, kipr- 
šų, piktų ir gerų dvąąįų ęisena 
sudaryta. Gatvė klykavo, gatvė 
džiūgavo, gatvė linksmai nusi
teikusi dainas dainavo. Bet... 
O tasai nelaimingas gyvenimo ..............  - _ ...........
“bet” su visokiais daugtaškiais,.' Netektų manyti, kad^ čia vis 
• 
gį butų per daug druskos ar matytą planą, arba kieno nors

jus 
palieka ir tik dėl nenoro geros

' , U J ‘ . I . 4 * . • .

ji, nuryji ir neskaniai atsirųgs- 
ti. O kartais taip nesmagiai at-! 
sirugsti...

Ana, darbo r^mai dėl šito 
netikėto persudymo, ar ęlėl di
delės pipirų įdėtos porcijos su
ruoštus užgavęnių blynus atide-’ 
jo ilgesniam laikui ir net laiki
nai visai savo ojfisą uždarė...

Jus pakiąųsit, išpūtę akis, 
dėlko šitaip padaryta, dęlko to
kioje šąunije d^poje užgavęnių 
blynai liko pesuvalgyti?

Žinoma, valgyti butume val
gę, bet bijojomės paspringti... 
Dė.ko, nąstėbę paikausįt ma
nęs ?

Kas čia galėjo tokią “'šuny
bę” iškirsti, kas galėjo drįsti 
tą šaunią nuotaiką sudarkyti?

O įvyko, rodos, menkas daly
kėlis. Jau prieš užgavenias su
streikavo veik visų miesto ke- 
pykl į darbininkai. Išpradžįų į 
tai niekas jokios domės nekrei
pė. Maža kas streikuoja. Vieną 
kitą dieną pastreikuos ir vėl 
stos į darbą. Toks jau darbinin
ko likimas. Ką iškovosi, tą ir 
turėsi. O jei nepajėgi kovoti, 
lai dirbk, kaip yra įsakyta, da
bok 'tą tvarką, kokia yra nu
statyta. Juk' nepamiršk, kad tu 
tik valgyti nori, o kiti dar ir 
pelno turėti privalo. Iki tu ra
mus, kitų aruoduose turtai di
dėja. Tokia šių dienų gyvenimo 
būtybė.

Tasai, rodos, nedideles vertės 
duonkepių streikas, virto tikru 
netikėtinumu. Juk jei butų bu
vę kitaip, negi butume ruošę 
linksmą Užgavėnių gatvėse kar
navalą !

Kada jvyks ekskursija
Kol kas negalima dar ekskur-' 

sijos dienos žymėti, nes pir-; 
mi'fliiaiiii vpiL'^in siikplt.i f.a.m.j 

iiaąas. Duoti mokamas atosto- PaJW’ P^ar H^isi-S
gąs’ir žiūrėti,’tąd darbo apsau- Ja .^s ^lėkimą SU Oąk 
gos srityje beųi butų vykdomi ^?re.st yijširitykaįs, 6 k^jp bus 
tie Įstatymai, kurie dabar vei- Pakirta, tada bus gali- 
kįą. Reikąląvimai kuklus, toliau aiškiai pąskelbti ir spaudo- 
sąvo ūkiškų ręikalų veik nesię- M Bet prisirisimo darbas gą- 
,kia. Jokios politikos .pėdsako <įia l ^rna P^®ti jau dabar. Kurie 

■ ’ ’ ' Ignote dalyvauti eksk,ųrsij oį ąr
norite prisidėti aukomis, arba 1 •” "J_>.• • I . 1 ■

nęsimato.?

Taigi, tokiose apystovose ir galėtumėte nuvesti norinčius 
Užgavėnių blynų valgymas sun- dalyvauti, praneškit Draugys- 
ku grumuiiuati ir dar sunkiąu ,tgs pirmininkui sekančiu ant- 

r: J. Balchunas, 3200 So. 
| Lowe Ąve.

Iš praeito susirinkimo

Bąlandžio U dieną įvyko Tei 
įvykiais, kurie šiandien atrodo,' sybčs Mylčtojų Dy-tčs mčliesi- 
kad jie toli nesiekia. Bet dėl j ų n;s snsjrinkimas. Susirinkimas 
galvos tenka kam pusėtinai pa- bllvo neskaitlingas. Nieko'svar- 
sukti... Sunkiausiai, kad nėra 
fylm čia visą tą bedą ant kitų kiek 
pečių suversti. Jus, tur bųt, 
gaunate visus Lietuvos Jaikraš- gana 
čius, žinomą, šitų naujienų j uo-! 
se nerasite. Bent kiek keistoka,! 
bet pas mus dabar tokia mada 

i įsigalėjo: geriau nutylėti, negu 
rašyti. Geriau burnas aušinti, I 
negu popierą darkyti. Pagaliau 
toksai dalykėlis, ,kurį visi ir be 
spaudos žino. Kai sunku duo- ......   . r , .

uos' nusipirkti, juk kiekvienam su v“si'»8>
rupi dėlko taip, o pe kitaip yra. daržovėmis, kava ir saldumy- 

Bet męs gyvename savo ma
da, savais papročiais, kad ir 
mums visiems nemaloniais pa
pročiais, bet turime tai, ką tu-

Nekišk piršto, kur nereikia! 
Duonkepių streiką tuoj paseku 
medžio pramonės darbininkai. 
Tai jau susirūpinome, Bet tai 
dar ne visa... ' i

Mete darbus kai kur ir kito
se dirbtuvėse: vieni iš solidaru- 
mo, o kiti iš reikalo.

Trys litai per dieną uždirbti 
šiais laikais, kada viskas brang
sta, butų maža... Tokiąls .atsiti
kimais yra norinčių streikuoti"* 
Čia geri žodžiai, grąžus pažądai 
tuos, kurie tris litus, per dieną’ 
gauna, nelabai veikią: Jų odą 
pasidaro netikėtai rambi, jaus* 
mai atbunka!

Čia ir darbo rūmai padėti nie
ko negali. Kad ir liųksnias gaLi 
vės kąmąvąląs, vis $ėltd tokią: 
atsitikimu verčia Užgavėnių; 
blynų valgymą atidęif geresJ 
ąįępis Įąikąms ir laikinai tos įs-i 
taigos ofisas uždarytas jr tlęąąi 
ties *tos įstaigos durimis vąįkš* 
tiąėją ginkluotas tvarkos sąų-i 
gVlpjas.

Msąrga ąiekųomet gėdos ne- 
dąj’o... Q blynus tąis gąiiąią JĮ>et 
kada sųvąlgyti. .Užgavėnių bly- 
jius gąliąia valgyti ir duris už* 
sjįdąrlus! pikelio Čia daikto! 
TąutŲ sąjunga ne tokią jstąigą, 
o karais ir "tąi uždaromis duri
mis po&ėdžląuja. O’ blynąi val
gyti, tąi ne tautų sąjąągoje 
.uždąrąmis durimis vįsgkiūs pai
nius klausimus rišti.

Visur, tąip ir čįą, tokių strei
kų rpetu kartais aistros pąsję- 
J;ia tąkio laipsnio, kad tyarkos 
saugotą jai turi tikrai ątsidėję

juos nuryti, geriau tą reikalą ra^u: 
atidėti...

Tai, kaip matote, karnavalas" 
pas mus ypač šiemet turtingas 
tavo įvykiais, žinoma, tokiais

bau nenutarta. Pąsigįnčyta,! 
dėl Liet. Auditorijom rei- 
ir susirinkimas uždarytas 
ankstokai. i ■ •

—St. Narkis, koresp.
'____________ t

Ar brangu?
Viskas už $2

Du doleriai už vištienos pię-
, ’ , ,, • ‘ • ! i , • . ’ -t- • • • - J

daržovėmis, kava ir saldumy
nais ir dolerio vertės gėrimų. 
Už tą porą dolerių ir šokiai'ir 
užkandžiai, -kąda tik išalksti. Ar 

lieko kur tiek gauti už du do-. 
rjme * \ periu? Man nėra tekę. Papras-’

Suprantu, jums visa tąi bus ^ame parengime prisieina išleis-, 
keista. O pas mus daug daugiau ! kelis dolerius.
visokių keistenybių yra. Jų vi
sų nesupaisysi. O juo labiau | 
visų neaprašysi. Pagaliau ne vi- 
sa ir įdomu žinoti.

—Jūsų Keistas.

Iš Teisybės Mylėtojų

JL^ibdąringas yią^ąrąs
BBipGSPQRT’ — Bąląiidžioj 

3-čią diępą įvyko Teisybės My-i 
įętojų Prntės ląįbdąpngąs vąka-, 
jąs Lįętu'vjų Auditorijoj, yalta-' 
ro pelnąs Jjįpyo skiriamas pąu-j 
dąi iFb^t esantiems senę-; 
jįąpis. Mąt, ' drąugystė rengia 
.ekskursiją i .kąlbpmąją prie-; 
glaudą,,itodėl buvo tįkėtąsi, Jsąd: 
'iš ;|eįsybięęiy ątąiiankys' 
po»rs keli šimtąi- Bet komisija 
•tUOipi J/parengimą ąt-

^tovi ,^r4|ąp .jprįe draugystės: 
yąiro ir ąkįy.y^i dalyvaują yei-i 
kimę. Net ir. valdybos, nariai ne. 
visi dalyvavo.

Vienok mpsų teisybięčių ir, 
svečių ,duę$ppmui, vakarąs .'yis- 
dėįto nusisekė neprasčiausiai.’ 
Pelno lįko $7O,O0' sų viršum-1 
Ijei tokios inąžos publikos ganai 
gerai. Suprantama, nekuriem 
dąlyyiąm prisiėjo pusėtinai sa
vo kišenlųs aptuštinti, ypač 

.musų kąsieriųi Juozui Bląęhu- j 
nųi. dis n^t $8.00 paklojo ant’ 

budėti ir kaip ką reikia į šal- baro. Neatsiliko ir musų pir-: 
tąją dėt, kad atšaltų. mininkas J. Balchunas. Na, o

^fažų streikų metų kartais į-' kągi bekalbėti apie kęistutietl 
vyksta nesusipratimų, tai ką;duonos išvežiotoją J. Balnį? Jis 
jau kalbėti, kaip darbą meta yjsada atsižymi Igbdą'ringais 
vienas kitas tuk^tąptis įmonių.1 darbais. Beje buvo atsilankiusi

tąją dėt, kad atšaltų.

dujamas Pranas 
Jurėnas

• ■ ■ . .A .X . .. •

Chicagoj Jie guviai, ypač nau
ji eniečįąi, ' .gęiųi pąžino velioni

Of

.'WW ’ JMO? O-! 
m? -w,p < -M?
to p^k. $įnątų Jsąl^ųy lie-1 
.tavimi, kĮH^s Jis ^rųpjh^yo 

Ji
‘eisiW Ž,xn.o-

W OOOO fflO ilu-i

aY$9P,Is , jEton? tlwišw &P-I 
,Yp .yi«w' iš

P® W^yo!

tųofse ,say<> saikių darbą buvo 
pasiekęs viename ir kitaip e 
.ląynitęąlję ^k'ną 1®®^ 
Tur būt, vargiai buvo bent vie
nas* “Naujienų” pąrengipaas, 
kuriame Pranas butų
yęs.

Prąnąs šįrguliąyo, regis, arti 
dešimties metų, bet ir sirgda-, 
mas pąžą'ngių j ų o^ąpi^aci j ų. 
parengimų neapieisdavo. 
kutini kartą man teko Praną 
matyti įvykusiame “Naujienų’’. 
vakare, Sokol svetainėje. įlis- 
buvo .tada silpnas, sunęgalėjęs, 
bet visyien “-{Naujienų” paren-. 
girną ątląnkė? ir tai buvo jo pa-1 
skujinis atsisveikinimas su

» 'į ’ • ‘

“Naujienų” parengimais 
riąu pasakius, ir su visais na'u-’ 
jieniečiais.

šiuos žodžius rašančiam .teko1 
veiipni , pažįsti per 15 Pietų. 
Reikįa pasakyti, kąd tai buyo 
kiĮnios sielos, krištolinės širdies; 
Žmogus. Naudingus darbus lie
tuviu visuomenėj e jnedžiagiškąiį 
Paremdavo; jeigu atsikreipdavo 
draugai bet kokiame suvargime,1 
visuomet buvo pasirengęs pa-: 
gelbęti. Jam buvo draugai viso 
pasaulio žmonės, jam priešų

1 Ir dar manoma, kad'Jiks pel- 
| no. Jis eis .Chicagos ir apielin-i 
tikės lietuvių kultūriniams reika
lams. Visi, kalbame apie apšyie- 
tą yąpie kultūrą, o ar d.ąug pa-, 
remiame šį reikalą?

Retai kada susirenka -lįgtyiyiai- 
puošniose vietose. Išę‘ 
drabužiai, išeiginė atmosfera,.

atgąivįn'a žmogų.
Amąlgameitų .Centro 

prįe So. Ashland Blvd^ ,yrą: 
d^ošnį^jjąįg fl|iįę^gps 
Svetąipių grąžum’aš, erdVii^ąs i 
ir visokie patogumai 
stebėtini. Jis visas pąsąppdytas 
Pilotai, kuri įvylts gęgųzeįs‘,ž ,'dP 
kurią rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius. Kas i^kęiitęsi 
neatsilankęs? Kas iš alsilankiu- 
siųjų nesijaus buvęs iškilmin
goj, aristokratiškoj puotoj, ku- 
gi kainuos tiek mažai ?
\ Užbaikime šios žiemos se^p-l 

ną iškijiningai, išdidingąį, pęs t 
ši pupta bus visų sezono pąren-, 
.įiipų pažiba.

—Jntęlektualis ^rią^tatą^ 
’ ■  K- Į
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Fquickly

TIRED 
REDDENED ?

F VES ,v

RECOMMENDED
F0R40YFARS

niekpj nęą^ądo, — jis gyveno 
ir meilėje su visa žmo

nija. Gailą, Jka'd jam dar jau? 
nam esant nelemta liga buvo 
pąkirtusi jėgas ijnti aktyvų da
ly vūmą mūšų lietuvių gyveni
me, — apie' dešimtį metų jo« 
kūnas vyto, nors siela buvo 
skaisti.

K- ■ ' .

Dįdęlę pagarbą priklauso ye- 
,li^n.io sręsęriąi $pai ir šyogerluįi 
Mykolui Švagždžiąms, kurie ye- 
Jjppj tįąip pųoširdžiąi prižiūrėjo 
per visų ligos laikų/ P paskuti
nėse ąąvp gyvenimo dienose su-: 
silaukė .tikrai motiniškos prie
žiūros,

Vęlionis Pranas Jurėnas pri
klausė Chicagos Lietuvių Drau
gijai. Pirmadieni Draugija duos 
jam, kaip senam nariui, atatin
kamą patarnavimą. Butų gerai, 
kad kodidžiausias būrys naujie- 
niečių ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių dalyvautų pas
kutiniame atsisveikinime su bu
vusiu savo geru draugu. Kūnas' 
pašarvotas Masalskio koplyčioje

* ..A * • * ' l . *

3307 Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadięnj, 1 vai. popiet,

. . * t . ’ . . r • f • ’ J t •

Darkai Gerėja, Bet X.terRU 
Pašalpą l Imančių 

Skaičius Didėja
šelpiamų skaičius padidėjo

Chipagos bedarbių šąlamo 
•administratorius Leo M. Lpons 
išdavė raportų miesto tarybai,- 
iš kurio pasirodo, kad šelpiamų
jų skaičius Chicagoj didėja.

iš koplyčios tiesiai į Liet 
Tautiškas kapines.

—Neini

DIDŽIOJI

uvių

nas.

Preferredby 
niillions 

to mayonnaise

Oood HOupekrcp

f n

• A different, delicious 
flavor! Time-hpnored in- 
gredients of inayonnaise 1 
and old-fashioned boiled 
drėssing, čombined in a 
nęw way. Try it!

ji. j'1 E".'.1 E"J

Night and Mpraiing t
PromotegplĮMĮĮjįgfkfiy Cimdition į

7‘j ».*</; į r — -y __

.Dėl Ąkių suerzintų nuo Šaules, Vėjo, 
zarba Dulkiu, vartokite kęlętą lašų Mū
rinė. ’ 'Jib Atgaivins;Nuramins,Pašmdgins.

■ ,^ęfe forIidant qr A^ult. Ąt all Druggists. g
■ Mnrinf Compnny.p.pt. ILS., Chicngo Į

> r p ; u y wi!
............ į

* m. J. vonur^ ( .
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo

SL J. Vondr^^r _ 
i 

te VEJAME'IR UŽKABINAME
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
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’ a.s sy - -
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|V- > kAV,1)........
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.(SJįO.rt ;tąrm rąą^Įy inai;kątubįej
' " (A.t met Value or 1^) ' >

;‘"d: ..................- ..................... ............

<>i>iĮon>ei:s’ .Ovei-drul'ts -
Illtei;ęSt ...',.....

Wtį,res Vmąt ^uįįąiĮąią
<W‘e -.... ..............

- Totąl Assets ............. ...............................

,Cąąilą,I ............................ .......
Siiiųilus .........p.....!................ .......

..tlndivilĮąd ■■■.■.....................
Reserves .......... .......................... ....
Interąst Cpjlccled būt po.t 
.Ęįeposįts ..L.. .............

Totai Liabiliįies

T’r

$2,802,732.05■
3«8,(|05.76;
' " .. . > • ■ į

840,003,00;

1,690,416.43!
... 9.WW-
.:. 2,515.71 i
... 17,335,61
■■.... . M

N on e;

$5,(>70,741.71
> S A J

.. $200,000.00
100,000.00
44,917.96
34,729.56

., 31,431.99
?,259.662.23;

$5,670,741.74;

RAJ-STED EXCHANGE 
' NATIONAL BANK 

-HALSTED STREE’T PRIE 19111 PLACE
Momber of Federal < Deposit Insurance Corporation 

’ ' Mėmber' o'f' Fėdėral Rėsėrvė Syšterri. /

Lyons savo raporte sako, kad 
metų pradžioje pašalpų ėmė 81,- 
299 asmenys arba Šeimynos, bet 
dabar jų yra 87,621. šelpimo 
išlaidos menesiui pakilo nuo 2 
milionų septynių šimtų tūks
tančių iki nepilnai trijų milio-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

1 f •- ■ ’ 4 »į / ■ ‘
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*‘NAUJIENŲ” EKSKURSIJA |

TUVĄ
orko 1937 m. Gegužės 29Išplauks iš New Y

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

■Ig
••»<*> <z ..'T?z J . ■ ■ ■'•

' 7*

M#:

■

ENGURGĄ, ŠVEDJJĄ
I KLAIPĖDĄ

“GRI
PER GOTI

TIESIOG
Laivo nemainant

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip jsėdus j laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM Ii - . -
Kaip Įvestas švedų Amerikis Linijos ntiolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, p 
beveik kas met bent vieną i 
mis lietuvių ekskursijomis, 
teliaciją ir mandagus patai 
tuve yra išgarsėjusi valgių 
/ Platesnių informacijų

LITHITANIAN NE VS PUBLISĘING COMPANY 
“NAUJIENŲ” f ----- -1— ■-
1739 South H?

atuviams keleiviams jau gerai žinomas

jr Gothenburgą, motorląivis Gripsholm 
sykį plaukia Į Klaipėdą, su skaitlingo- 
Laivas nepaprastai švarus, gera ven- 

tįnavimas. Valgių atžvilgiu švedų vir- 
racionališkumu ir gausumu.

r laivakorčių malonėkite kreiptis

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
Jsted Street—Chicago, UI.

Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN IJNE
^IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

Budrik Furniture Mart,
- 3347-49 So. Halsted Street,

Pęrkejiainu į nai 
suųiąžių.imas ant 
Stalų, Skalbiamų
Lędąuniy, Turi bįiti išparduotą, kad nejrei

ketų perkdti j naują vietą.

ją vieta. Didelis kainų 
Rakandų, Pečių, Loyų, 
mašinų ir Elektrikinių

JOS. F.. BUDRI K,
Y t

3417 S

Tel Be

pudrjko Radio , 
kaip 7:30 v

INC.

Hąlstęd St,

ulevard 7010
I Ų V' i >

’ę^rajtnąi jvjįtatta nedėlioję 
ikare WCFL, 940 kil.

Compnny.p.pt


šeštadienis, b'alan. 17, 1937
Ąišku, ar jie?

| PADAUŽŲ FILOSOFIJA
šaly įsisteigė visokius biznius ir

Gaila, kad popiežius to įiepra- 
ipą'tė ir pabarė tekiįį 
klaidą.. Apnuoginti buvo lengva

KAIP IR PRIE KO 
MELSTIS?

Tau, mielas griešninke, yra 
be galo daug prikalbėta apie 
maldą. Visokios rų'šies dūšių 
piemenys kala tau ir kala. Su
galvotos visokios maldų kny
gos, visokie poteriai, novenos, 
40 valandų maldos, gyvi ir ne
gyvi rožančiai ir daugybė kito-, 
kių pabūklų. O dūšių piemenys 
tave stumte stumia prie tų mal
dų.

Kokia tada nauda iš tokios 
maldos? Ne tik naudos nėra’, 
bet erzina tą, kuris klauso ir 
tokie maldininkai vien vargus 
sau užsitraukia.

Jei nori patikrinti teisingu
mą mano žodžių, įtu nukeliauk 
į tas šalis, pas tas tautas, ku
riose daug bažnyčių, ir patirsi, 
jog aš tiesą sakau. Tu rasi, kad’ 
kur daugiau bažnyčių, ten ir 
skurdo daugiau. Juo- labiau žmo
nės lanko tas bažnyčias, juo 
daugiau vargų jie kenčia. Kur 
daugiau kunigų ir kitokių ga-: 
nytojų, ten ir neteisybės, nelai-

to dar negana. Jie verčia mių, neapykantos, nepasisekimą 
pasistatydinti maldos na- daugiau. - į

Tai yra tikra tiesa, mielas 
griešninke. ši tiesa yra Rūks
tančius metų sena, beit tik da
bar kiek didesnis skaičius žmo
nių ’pradeda suprastu v a

Dėlko? Dėl to, kad tam tik-' 
ri žmonės pelnosi iš kitų var
go ir maldų. Tai yra tam tik-: 
ras biznis — galingas ir gįlįąi? 
įsišaknejęs. Šis biznis sugeba 
taip gudriai pavergti žmones, 
kad nedaug kas jo gudrybes 
pastebi. Tie biznieriai nori tavo, 
maldų; bet tavo vargai ir ken
tėjimai jiems neapeina. O tėvas 
ir motina tavo tikrai atjaučia' 
tave. U ;

tave 
mus, 
kurie nieko daugiau nedaro, 
kaip apkrauna tave naujomis 
maldomis ir mokesčiais.

Ąr tu pagąlvojai; dėlko?
Kas yrą malda?'
Štai ką maldą pasakoja 

Kristus:
“Kada meldies, nebūk kaip 

veidmialiiai, kurie stovi bažny
čiose įr ant gatvių kanapų, ir 
meldžiasi, idant butų regimi 
nuo žmonįų. Ištiesos sakau 
jums, jog tokia malda neesti iš
klausyta. Bet tu, kada meldies, 
eik į savo kamarą, užsirakink 
duris įr melskis prie tėvo savo, 
kuris yra iižslėptoj vietoje, nes 
tėvas tavo regi užslėptą vietą 
ir tavo prašymą išklausys. Mel
sdamos nebūk daug kalbančiu, 
kaip pagonys esti, nes anie ti
ki, jog dėl dątig kalbėjimo bus 

, išklausyti. Nebūk jiems pana
šus. Tėvas tavo žino ko tau rei
kia pirm, negu tu jo prašysi.”

(Mat. 6, 5-8) 
‘ Tai yra aišku, ar ne?

Niekas kitas nesupranta' ir 
nesupras tavo reikalų taip ge
rai, kaip tavo tėvas — tavo mo
tina. Niekas kitas taip nesisku
bins ištiesti tau pagelbos ran
ką, kaip tavo tėvai.

Ar gali būti didesnė ir pra
kilnesnė meilė už meilę moti
nos? Ne. Ar galima rasti kur 
nors daugiau užuojautos, kaip 
tėvų užuojauta? Ne.

Kristus tuos dalykus supra
to. Jis Jiepė melstiš' pa's tėvą, 
o ne pas ką kitą. Ir melstis ne 
bažnyčiose, kad visi matytų, bet 
savo kamaroje, pasislėpęs nuo 
žmonių. Jis pataria nekalbėti 
daug, bet trumpai ir nuošir
džiai pasakyti savo reikalą ir 
baigti.

Bet šių dienų visokį ganyto
jai, paniekinę tėvų meilę, panie
kinę Kristaus mokymą, stumia 
tave j bažnyčią ir verčia būti 
veidmainiu. Jie verčia tave kal
bėti ilgas maldas, kaip pagonys 
kalba. Jie nori, kad visi matytų 
tave besimeldžiant ir, kad tavo » ' • . ■ •• N ’ *
malda nueitų niekais.

Tu pats, mielas griešninke, 
pagalvok. Prileisk, kad tu esi 
galingąsai Jechovah, apie kurį 
tiek daug esi girdėjęs. Tu sėdi 
kur nors yirš debesų ir žiuri 
j žemę. Ant žemės žmonių mi
nios, apie 300 milionų balsų, vi-, 
šokiais liežuviais visi sykiu šne
ka įr šaukia

Nieks nė nepaiso suprast. Vi
sas tas alasas yra lygus vėjui, aprengtas, to viso nesimatė, o 
kuris švilpia pastogėmis. dabar...

užlaikyti burtus piemenų,

‘ ‘ — ar tu galėtumei 
jų prašymus suprasti? Ne.

•Dvasininkas.

PLIKAS KOMUNIZ 
MAS ATEINA...

Ail... Ir 'vėl išsiveržė iš ma- 
rijoniečių plaučių sopulingas 
“ai.” Ir ne be reikalo išsiveržė.

Anot “Draugo,” plikąs komu
nizmas apsigyvenęs Meksikoje, 
kepinasi saulės spinduliuose., ir 
augina galingus muskulus. O; 
Meksika taip arti prie musų šo
no, kad kiekvienas jos pasiju
dinimas, nejaukų kutenimą kai 
kam .sukelia. . ;

Tikra tiesa. Kiek čia truks 
sieną peržengti. Kiek čia truks 
Chicago pasiekti... O čia valdžia 
tokia' liberališka ir dėl jos vi-, 
šoki nudistai gali veistis... Jei 
nebus, sako, imtasi griežtų .prie
monių tą plikšį sųnąikįnįi, tai 
vieną gražią dieną gal ir rasim 
jį išsitiesusį broliukų fermoje.

Dėl broliukų dar pusė bėdos, 
bet kad nors prie kazimieriečių

Tai buvo klaida ■
Pasirodo, kad kpinunizmo ap

nuoginimas netikėtai blogas pa
sekmes neša. Kolei jis nebuvo 
plikas, maišėsi su kitais iz- 
maizs, rodos, nė pavojaus ne
buvo. Dabar tai taip ir krinta' 
kiekvienam j akis. O reikia pri
pažinti tiesą, kad jo forma ga
na žavėjapti.

Forma, kaip daugelis žino, 
nemažai reiškia. Senovės grai
kų dievai savo forma kitąsyk 
buvo sužavėję gana daug žmo
nių. Tos tiesios ir kreivos lini
jos, vingiai, užsisukimai įr kiti 
artistiški mažmožiai, turi savy
je ką tokio patraukiančio.

Komunizmo linijos, vingiai ir 
užsisukimai, neginčijamai turi 
artistišką skonį. Kolei jis buvo

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisom se
nus namus. Apkąląm as- 
bes tomis.

.... L“ " ' Ų KORPORACIJA.'
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.

BRUNO SHUKIS z
4131 So. Fi’ancisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824.

TAI YRA VIENINTELĖ LIETUVIŲ

—aprengti bus sunkiau.
Statys barikadas

New Yorke susirinko 400 
Kolumbo vyčių ir nutarė staty
ti barikadas. Vienas generolas? 
su dideliu karščiu ir sopuliu 
maždaug šitaip pasakė:

“Komunizmas yra smerkti-, 
niausiąs gyvūnas pasaulyje.. 
Prieš tokį gyvūną turi būti vyk- 
donąas griežtas ir begalinis ka
ras. . .r

“Komunizmas išgriaus musų 
bažnyčias, musų šeimų židinius 
ir šalies - prąmonę. Sėdėjimo 
streikai yra komunizmo pada
ras...” " į . ■

Jis būtą daugiau pasa
kęs, bet sopulys pervėrė 'širdį, 
o delegatai ėmė smarkiai ploti.

Prašau/ įsitėmyti, kad Lietu-: 
vos vyčių tenai nebuvo.

staty-

Patriotiškas kugelis [
Mes, lietuviškieji papriotai,; 

norime savo tautą išgarsinti ir 
visokiems progre^iątąnis norime 
parodyti, kad musų iškilmėse 
dalyvauja stambus žmonės. Už- 
kyįętęme mięsto jnėrą,’ kuris 
yrą ąirys; gųbęrpątorių,l kuris 
yrą žytĮąs; Longresmoną, kuris 
yra vokietis; teisėją, kuris yra 
ienkąs; ąMęirnąhą,'' kuisis yra 
italas; konsulą, 'kuris yra ru
sas; laikraščių reporterius, ku
rie yra amerikonai, škotai, an- 
gląi, meksikonai ir kitokių tau
tų žmonės.- " r

Ir mes kalbėjome apie Lietu
vą įr lietuvius.’ Jtlą'usėmės mes 
ir kląusėši musų svečiai.
. Mes pasakėme, kad Lenkija 
yra žulikąs, nes ji užgriebė Vil
nių. Lenkai tyko praryti musų 
brangią tėvynę. Jie per amžius 
buvo niekšai. Jie buvo ir yra 
aiškiausi musų tautos priešai.

Vienas musų kalbėtojas pa
aiškino, kaip Rusija spąudė ir 
engė mūsų kraštą; kad ir dabar 
bolševikai suvalgytų mUsų (te-, 
vynę, jei nebijotų kitų valsty- 
bių. .■ * ' į .' '

Neaplenkėąie ir Vokietijos.. 
Sakąme: “ji buvo atįplėšusi 
Klaipėdą nuo Lietųvęs. Užkrė
tė piusų žmones sąvo kalba' ir 
kultūrą. Hitleris yrą pusgalvis, 
o ir visi vokiečiai po pietų yra 
$lurni-

Išaiškinome, kad Amerikos 
politikoj/ lietuviams yra sunku 
prasimušti, nes visas vietas lai
ko apžergę airįąi, yra 
kąpročiaai ir sukčiai. 4

Pasąkėipe, kad žydai yra pa
razitai. Jie tingi sunkųi darbą 
dirbti, todėl ir Lietuvoj ir šioj

be gėdos apgaudinėja kostumę-i 
rius, stumią lietuvius iš biznio 
įr profesijos. ' ‘ V

Išdėstėme, kad amerikonai y- 
® jiesUtupęti; be spoRtv ir iš- 
eig^ niekuo kitu nesirūpina. 
Kabinome, tad lietuvių senoji " 
geiitkarte riipintysi išgelbėti są- 

yįįikįs nuo euameriitoiįėji- 
mo.

Pabrėžėme, kad italijonai ne-, 
turi reikšmes. Jie tamsus, ne- 
šyaj-ųs, 4ii?ba budriausius dar
bus ir ė^Įa jnąkaropĮus ir žolę;' 
einavog>ti, plėš ii ir žudo vienas 
kit:| peiliais ir skustuvais. To
kį elementą reiktų deportuoti. :

Neužmiršo msų kalbėtojai į- 
,rodyti, kąd rusai yra gįrtuok-

> ianisuiiai;
■tai yra yeįdriiąi.bįiui franciai; 
—WtĄfe^i; nį^ikpuai Aj 
pusiau laukiniai indijonai; au
siai — pdsajįiigi tykotojai ir ' 
Pataikūnai; škotai — šykštuo-

■ J

yigįęips aišku, M && 

žiąusią, kalba seniausia ir to
buliausia.

Po to pakvietėme stambiau
sius musų svečius tarti savo žo-: 
d į : apie musų iškilmes, ir visi 
jie pagyrė mus ir mąsų patrio
tišką ap vaikščiojimą.

Tuomet pasodinome visus 
valgyti mąsų tautišką patrovą 
—^ugblį. K.

—Iškilmių Brigada.

iMUZIKOS ŽINIOS
•w

Rašo NORA

recitalė 
landžio

Wabash

nigai apdrausti 
prįęžiųra.

(Tęsinys)
Bratislava, čekoslp vaki j o j, 

kurt buvo pirmą vieta, išskyrus 
Rusiją, pastatyti tą dąug dis- 
kusuotą Shostakavich operą 
“Lady Macbethof Mzensk” ne
seniai pastatė kitą nepaprastą 
operetišką kurtu j, trijų veiks
enų lyrinę tragediją “Czar Ka- 
lojąu.” Šią operą .parašė bulga- 
pąą kompozitorius Pantcho Wla- 
^igąroff ir šis irgi buvo jos pir- 
.mas pastatymas svetur.

Penki Bridgeportie- 
čiai Įkaitinti Už 

Vagiliavimą
14 metų

,Q^torįpo Respįghi opera “Lu- 
ęreąįa” siįsiįaįikč ovacijų, kuo
met turėjo sąvo premierą La 
Scalos operoj Milane neseniai, 
šio .jspmpozįįpriaus moteris, p. 
Kiša' Ręspighi, įįuri įrgi turi ne- 
mažai gąJjumo kąipo kompozito- 

| j’ę, ųžfcįąigę rašyti operą “Lucre- 
n zią,b kįiri puvo nevisai užbaig

ta kuomęt pairę jos vyras, ly
giai metai tąm atgal.

----- o-----
Gražus rekordas

Ponią M. Kįlgour Thompson 
turi nepertraukiamą rekordą 45 
metų reguliario lankymo kon
certų Karališkos* Muzikalus 
Draugijos Naujoj Zealandijoj, 
prie kurios ji prisirašė 1891 me
tuose, kuomet ta draugija susi
tvėrė.

Vienas iš suimtųjų 
amžiaus 

-

BRĮDGĘPORT. — Penki 
Bridgeporto lenkaį gyventojai 
vakar buvo nuteisti kalėj iman 
už yagiliavirną. Jie apiplėšė dvi 
mokyklas ir tris prįyatišįęps 
namus.

Miesto teisėjas Brande pa
skyrė sekamas bausmęą: Ver
nai Thąyer, 3222 Mossprątt 
ave.? — 3 mėnesiams; Edmond 
Prendkowski, 1Ž-'‘'m., p,44 W- 
31ąt place —- J'J mėnesiams; 
Žiggy Bądąįnski, 14, 930 W. 
33pd plące, Theodore Popieląs- 
kTi, 15, ,32g2 Mpsspratf avęnpė 
ir „Theodore Mėrchak? 3229 
.Ąlorgąn Street -į juvenįle ka
lėj iman tyrinėjimui.

ŠIAULIAI—Šių niętų pra
džioje ,-šiaųįių mieste buvo 24,' 

gyventojų, o apskrityje

i .... i...... .................. ...... >

i Pirkite savo apieiinkčs ■ 
J<;i,aytuvės.e 1 ,

5
; i

..■N pa Trr 5 7 ‘r '?v’ ;

t 1-mų mprgičių nuo 1 iki 20
2 tų mėnesiniais atmpkejimais. 

Taipgi duodam be mėnesinių mo- ’ 
kesčių nuo 1 iki 5 metų, tik nuo- ; 
šįmtį kas 6 mėnesiai. Pinigų tau- 

■ lArt°j anis išmotam 4%. — Norė
dami taupyti kas mėnesį per 7 
lietus, išmokant į/2% ekstrą, viso 
4l/2% ir ant ilgesnių metų išmo
ktam ,5%.— Kiekvienos ypatoš pi- 

iki $5,000.00 po Ų. S. Government

STANDARD
■ , : ■> JT . . , . . . • : . v.;. .....v

DERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2324 S. Leavitt Št

. 1 - <c

Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

... .. *., t .

ithoyen, Chopin, Rachmanin 
Chasins,. Schuma'n-Liszt, Del 
sy ir Paganini-Liszt kurinių

Nebuvau girėjus S i 1 v i, 
skambinant per ilgą laiką, 
neatsigiėrėjau progresu, kur 
yra padarius. Ji tikrai yra 
na gabiausių ir daugiausia ipsi 
lavinusių lietuvaičių pianis 
Ji turi pakaktiną techniką, 
rą supratimą tonų vertės, ra
žų stylių ir visus kitus atribu
tus, kurie padeda ją į kliasą 
rimtų buzikų. Gaila, kad v 
nepavelina analizą kiekvieno 
pildytų kurinių, bet turiu apsi- 
rubežiuofi paprastu raportu 
kad koncertas buvo tikrai 
sėkmingas, begaliniam ma'ldnu- 
mui visų klausytojų.

----- o-----
Kalbant apie recitales, š an- 

dien mano stalą pasiekė progra
mas, kuris bus pildytas piano 
studentų Marguerite Ullman ir 
bąlsp mokinių Leonardo Brun-

)ff, 
us-

JI 
vie-

Hų. 
ge-

eta’ 
jos

waldo, kur} mes lietuviai pažys 
tame i$ jo dalyvavimo įvairino 
se musų koncertuose ir muzi 
kaliuose parengimuose. Minėti 

įvyks sekmadien}, ba 
18 d., Gold Room, Au 

Svetainės, 431 Soutl 
Avenue.

P. M. Ullman yra lietuvaite 
buvusi p-Įė Kelpšaite, dabar iš 
tekėjusi už buvusio Latvijoj 
^konsulo Chicagoje.

—oJ_
Muzikos lavinimas yra dau 

giau galingas, nekaip bil< 
kitas veiklos; nes ji randi 
} sielos giliausias vietąs 

> prie kurių ji stipriai prisi 
riša, — pasakė Platonas.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

GALL BLADDER
Gaukit palengvinimą nuo skaus- 
mo gamtos keliu—be gyduolių

P. SIMAITIS gydytojas 
9257 So. Vark Avė. 

CHICAGO, ILL.

Muzikos konvencija
Dvimetinė konvencija Ameri

kos Muzikos Festivalo ir Naci- 
jonąlės Federacijos Muzikos 
Klubų bus laikoma Louisville, 
Kentucky, nuo 23-čios iki 29-itos 
dienos balandžio. Apart įžymių 
kalbėtojų muzikos srityje, šioje 
konvencijoje dalyvaus 50 muzi
kalių organizacijų su 1,000 jau
nųjų muzikantų.

’ A.._ ._", ,,,

Lietuvaitės pianistės 
pažymėtinas 
progresas

Neturėjus progos išgirsti pia
no recitalę,; kurią neseniai pildė 
ponų Kasto ir Leokadijos Sabo
nių duktė Silvija American 
Konservatorijoj, nudžiugau ga
vus pakvietimą išgirsti yisą tą 
pątį programą išpildytą mergai
čių kolegijoj praeitą savaitę.

Ir įdomus ištikrųjų buvo pro-

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. Cermak Road
į , ■ ’ ■ p ; K

Bankas Išmėginto ir Įrodyto Saugumo 
Pranešimas apie Pade!j Biznio Baigiantis Kovo 31, 1937

RESOURCES:
BANKSCASH AND DUE FROM

U. S. Govt. Obligations Din et and Fully Guaranteed 
Other Bonds .................................  -.........................
Federal Reserve Bank StocĮk ..........................................
Overdrafts .......... '...............
Collateral Loans ...............
Other Loans .....................
Real Estate Loans ........... .
Banking House, Furniture 
Other Resources ...............

Totai Resources .....

& Fixtures

$ 841,251.50 
... 639,360.00 
1,437,341.05 

...... 7,500.00 

.... 1,614.28 

. 100,775.43 

... 39,624.00 
..... 12,906.21 
...... 7,500.00 
...... 6,816.00

... $ 3,094,688.47
\ 1

LIABILITIES: .
$ 200,000.00 
.... 50,000.00 
.... 28,050.31 
...... 3,191.00 
..... 1,586.88 
..... 8,255.14 

2,803,605.14

$ 3,094,688.47 
kuomet neperorganizuotas — Niekuomet 

darytas — Visuomet atdaras bizniui

Capital ....................................
Surplus .......................... :.......
Undivided Profits and Re
Dividcnds Unpaid ..............
Due to Foreign Banks .....
Other Liabilities ................
iDEPOSITS ...........................

Totai Liabilities -.
MUSŲ REKORDAS — Nie‘ 
nereikalavo pranešimo apij išėmimą taupymų arba komercinių de
pozitų — Niekuomet njeuz darytas — Visuomet atdaras bizniui 
kiekvienų baiiko biznio dienų — Nei vienos nemokėtos bilos.

ŠIS BANKAS YRA VALSTYBĖS VALDŽIOS PRIEŽIŪROJ 
FEDERALĖS REZERVŲ SISTEMOS NARYŠ

serves

Roosevelt Furniture Co

i

Maži Mėnesiniai Išmokėjimai.

Jvairiiįlšciirbysčiu
(Priimame Jūsų seną mašiną maįnąis)

_ „____ .. ' ..._____ :__ L. : ■ ___________ '________ ' ..____________________ __—

' A

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

.. „ ’• ”T‘" į

Antradieniais Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 v. vąk.

Sekmadieniais — 10 5 v. p.p.

DABAR 
yra laikas sumoder
ninti jūsų virtuvę, 

įsigyjant

N.ORGE
Elektrikinį Refrigera- 
toriu ir Gražini Pečių 

• • >: " . ■ •' ■ • ■ y > «

10 Metų Garantija 
Pečiai — nuo ____ $gg gQ '

116.00Refrigcratoriai

Skalbimo Mašinos $
aukštyn ,
• ■ • ; 1 *

Roosevelt Furniture Co., Ine.
2310 W. Roosevelt Road



NAUJIENOS, ęhięago, III. Šeštadienis, balan. 17, 1937

Moterys Į ir Taikos Klausimas
E. Mikužiutė rąs nepakenčiamų patvarkymų

Važiuojam Į Cirką!
Istorijoj yra buvę tik keli 

atsitikimai, kur valstybės gal
va buvo moteris. Labiau žino
mos buvo Rusijos Kotrina ir 
Anglijos Viktorija ir Elzbieta. 
Dar atsimenate Rumunijos Ka
ralienę, kuri keli metai atgal 
lankėsi Amerikoj, ir dabarti
nę Olandijos Karalienę, šiaip 
per amžius visų valstybių gal
vos buvo vyrai. Ir tuose atsi
tikimuose, kur moteriai teko 
būti valstybės galva, visas ki
tas valdžios aparatas radosi ir 
randasi vyrų rankose. Net ir 
respublikose, kur piliečiams 
buvo duota teisę išsirinkti val
džią, tomis teisėmis naudojosi 
tik vyrai. Tik po didžiojo pa
saulinio karo vienoj valstybėj 
po kitos pavyko moterims iš
kovoti lygias politines teises. 
Revoliucijų ir laisvės motina 
Prancūzija dar ir šiandien ne
duoda moterims lygių teisių. 
Nebus klaidos pasakius, kad 
iki šiol pasaulį valdė ir tvar
kė vyrai ir Už tai, kas jame 

kalti tik yra vy-

dešimtys mažesnių 
karų. Ir dabar ka- 
yra didesnis, negu 
metais. Visos .šalys 
iš pasiutimo. Visų

yra blogo, 
rai.

baisiausių, žvėriš-
beprotiškiausių da-

karas

patys
kitus
nau-

gavo.

Vienas 
kiaušių ir 
lykų yra karas. Iki šiol vyrai 
jį skelbė, vyrai jį vedė, vyrai 
kariavo, nors moterys nuo jo 
kentėjo nemažiau už juos. Ka
da motinoms brangus sūnus iš
plėšiami iš glėbio, kada nuo 
žmonų ir mažų vaikučių ati
traukiami vyrai ir tėvai ir sta
tomi į žudynes; kada miestai 
ir kaimai deginami, nuodingo
mis dujomis naikinami, bom
barduojami iš orlaivių ir šau
domi kanuolėmis, kieno turtas 
ir gyvybė, tuomet saugus? Ba
das, ligų epidemijos ir bega
liniai mokeščiai karo metu4 ir 
po karo lygiai kankina mote
ris ir vaikus. Tūkstančiai ir 
milionai netenka sūnų ir vy
rų. Tūkstančiai ir milionai grį
žta amžinais paliegėliais. Gud
riausi mokslo išradimai ir ga
biausi žmogaus sugalvojimai 
yra vartojami, kad žudynėmis 
užgriebti svetimą teritoriją, 
svetimą turtą, svetimus gy
ventojus, kad gauti sau netei
sėtų privilegijų.

Pereitas pasaulinis
kariavusioms valstybėms kaš
tavo $355,191,719,815.00. Tapo 
užmušta apie 25,000,000 žmo
nių, didžiirtnoj jaunų vyrų. O 
kiek dar sužeistų? Ir kas lai
mėjo? Keli amunicijos fabri
kantai susikrovė milionus. Vi
sokie karo medžiagos statyto
jai nesvietiškai pralobo. Augš- 
tieji karininkai, kurie 
muštis niekad neina, tik 
komanduoja, pagarsėjo, 
jus rangus ir medalius
Išaugštintas ir išgarbintas ta
po militarizmas. Patys karinin
kai arba avanturistų ir išnau
dotojų pasamdyti pradėjo da
ryti perversmus karo nuterio- 
tose valstybėse. Generolai, pul
kininkai, maršalai ir net smul
kesni karininkai atsistojo val
stybės valdyti. Net tokioj ma
žoj Lietuvoj jie nuverčia tei
sėtą valdžią ir pastato uzur
patorius kraštą valdyti. Lais
vas, demokratiškas šalis vieną 
po kitos jie pavedė kazarmi- 
nei disciplinai.

Aišku, kad kur karininkai 
arba jų paskirti žmonės kra
štą valdo, ten laisvės ir civi
lių teisių negali būti. Ten mi
litarizmas turi pirmenybę; ten 

. kurstymas prieš kitus kraštus 
ir tautas eina visu pasiutimu, 
ten ginklavimuisi ir kariuome
nės didinimui ‘ nėra galo.

Pagaliaus, argi karai yra rei
kalingi? Ar negalima be jų ap
sieiti ? i

Visi tie, kurie karus prade
da ir veda, teisinasi, kad tai 
yra apsigynimo karas. Nors 
jie skverbiasi į svetimą teri
toriją — vis tai esąs -apsigy
nimo karas. Kitas kraštas jžei- 
dęs šio krašto garbę, arba da-

šio krašto bizniu*!, arba esąs 
pavojingas civilizacijai ir kul
tūrai. Pasaulinis karas buvo 
vedamas, kad išgelbėti pasau
lio demokratija, buvo \ karas 
užbaigimui visų karti. Nespė
jo. jis užsibaigti, net esamoms 
demokratijoms pasidarė pavo
jus, pradėjo dygti diktatūros, 
kilo kelios 
ir didesnių 
ro pavojus 
buvo 1914 
ginkluojąsi
santykiai įtempti.

Už ką ir kodėl tikrenybėj 
kariaujama?

Milionai ūkininkų, darbinin
kų, smulkių biznierių, profesio
nalų, iš kurių susideda milži
niška kiekvieno 
tojų dauguma, 
kenčia, 
gauna, 
čiams, 
tams, 
ir žmonių 
vams, 
palaikyti savo valią ir galią.'

Kada politinė ir ekonominė 
tvarka valstybėj yra tokia, kur 
visuomenei neatsakominga, vi
suomenės neskirta ir visuome
nę komanduojanti ir išnauduo- 
janti valdžia ar iš dynastijų 
vietą paveldėjusi ar ją uzur
pavusi, rūpinasi tik savo gero
ve ir gerove turto aristokra
tijos, kuri turi ištekliaus vald
žią papirkti ir nupirkti, karas 
paskelbiamas taip greit, kaip 
valdžios ir priviligijuotų gru
pių interesams jis reikalingas . 
ir naudingas. Kariauti, kitus 
žudyti, kraštus terioti siunčia
mi paprasti žmonės, kuriuos 
valdžia ir turto aristokratija ir 
šiaip kas diena išnaudoja ir 
slegia. Mokyklose, per spaudą 
ir nuo estrados pilame neapy
kantą prieš svetimus kraštus, 
kitas tautos ir kitokių religi
jų žmones. Vedama propbgan- 
da, kad moterys auklėtų skait
lingas šeimynas,' net papirki
mai ir prievarta tam vartoja
ma, kad turėti gana kanuoli- 
nės mėsos. Suklypę, paliegę 
protiškai pakrikę dar iš perei
tojo karo Italijos ir Vokieti
jos žmonės skatinami dauginti 
gyventojų skaičių, nors jau ir 
dabar tų šalių valdžios skun
džiasi, kad jų teritorijos per 
ankštos, kad yra būtinas rei
kalas kolonijų gauti. Ar neuž
griebė Italija Ethiopijos? Ar ji 
nekiša savo nagų į Ispaniją? 
Ar netyko Vokietijos Hitleris 
Klaipėdos, Ukrainos ir Lenki
jos žemių? Ką daro Japonija 
Manžiurijoj ir Chinijoj? Ar 
netyko Lenkijos diktatoriai 
Lietuvos? Užuot rūpinęsi, kad 
■motinos turėtų tik 
kiek nebūtų joms 
tinkamai užauginti, 
giai sutilptų savo 
tie vaikai butų sveiki protu ir 
kunu, — jos yra raginamos 
auginti mėsą kanuolėms.

•

Apsiginklavimui ir kariuo
menės užlaikymui kiekviena 
valstybė išleidžia kasmet mi
lionus ir bilionus dolerių. Jung-* 
tinęs Valstijos nesiruošia į jo
kį karą, palyginus su kitais 
kraštais mažai ginkluojasi ir 
karinės jėgos čia neskaitlin
gos, tačiaus ir čia karo reika
lams išleidžiama virš dviejų 
milionų dolerių kas dieną. Ką 
gi- bekalbėti apie’ tas valsty
bes, kuTios užlaiko kariuome
nes kelis sykius didesnes. Vi
są naštą šitų išlaidų turi 
kelti gyventojai.

Ginklavimosi lenktynės, 
riuomehės didinimas ėjo ir 
Karai mažesni ir baisesni 
išnyks, kol gyventojai nepra
šalins nekviestų valdovų, uz
urpatorių, diktatorių; kol jie 
beįsteigs kiekviename*) krašte 
demokratines tvarkos, kur Vi
ši suaugę piliečiai moterys ir 
vyrai turės teisę išsirinkti ir 
pakeisti valdžią. Dar daugiau,

krašto gyven- 
nuo karo tik 
gero iš jo ne
reikalingi tur- 

fabrikan-

o nieko
Karai
amunicijos

augštiems karininkams
nerinktiems valdo- 

kurie nori padidinti ir

tiek vaikų, 
sunkenybė 
kiek pato- 
šalyj, kad

JIE PRADEDA. KOJOMIS APSUKĘ S ; TRAPEZOS VIRVES, VIENAS Iš AK- 
robatų Taiko įsikibęs draugo rankų ir supa

...KAI TIK ATEINA PAVASARIS, CHICAGOS GAT- 
vėse, krautuvių languose ir ant namų sienų pasirodo di
džiulės margos afišos. Kiekvienas vaikas jas pamatęs ap
sidžiaugia ir neduoda ramybės tėvams “Važiuojam į cir
ką!” jis gražiai prašo mamytės ir tėvelio.

Cirke yra daug ko pamatyti. Vienas numeris, kuris 
randasi kiekvieno cirko programe yra — aįrobatai-tra- 
pezistai. Iškelti į cirko palubius, štai, jie laukia signalo 
pradėti.. j. , :

kol nebus nukreiptos visos pa- pragarą padaro 
stangos rūpintis visų kraštų 
gyventojų padėtimi ir gerove 
lygiai, o bus leista vieniems 
išnaudoti kitus ir lobti iš to, 
— tos specialiai privilegijuo
tos, įsigalėjusios grupės visada 
spyrė ir spirs savo valdžias 
ieškoti joms naujų rinkų, gin
ti jų interesus svetur ir nau
doti savo krašto žmones ka
rui, kad jėga prievarta gautų 
tai, ko žmoniškuipu, susitari
mu ir teisėtumu negalima gau
ti. Išėmus ręvoliUcioninius ir 
civilius karus, kurie kįla kraš
to viduj ir turi tikslą nusikra
tyti svetimu j tingu 
keisti esamą tvarką, 
karai yra vedami 
grupių naudai.

, Seniau - valdovai ir
cialės grupės karais galėjo 
žaisti be atodairos. Pasaulinis 
karas juos gerokai nugązdino. 
Jo pasėkoj kilo revoliucijos ir 
nuo sostų nusirito karaliai.

Rusijoj ne tik politinė, o ir 
ekonominė tvarka liko pakei
sta. Valdžios, 
specialiams 
gramzdino 
ekonominę 
išgverimą.
atsirado organizacijų suprasti, 
kieno reikalams karai vedami. 
Jų skaičius auga, šupratimasz 
gilėja. t ‘

z ! \ e

Dalykai nesidaro viena die
na arba vienais metais. Pasau-

arba pa- 
visi kiti 
specialių

tos spė-

patarnavusios 
interesams, nu- 

savo valstybes į 
suirutę ir moralį 
Atsirado žmonių,

mo
da-

iliu-

ir kieno j is 
naudai. Liaudis, o ne valdovai 
ir specialės gru’pės, padarys 
jam galą. y :

Reikia prie to ruoštis. Savo 
jėgas reikia didinti. Viešos dis
kusijos, radio tiksliai organi
zuoti knygynai, moterų ir jau
nimo kliubai, laikraščiai ir 
kykla turi būti panaudoti 
lyko nušvietimui.

Graikijos moterys, kaip
struota dramoj Lysistrata, su
kilo prieš vyrus dar prieš Kri
staus gimimą dėl begalinių ka
rų. Trojos moterys sukėlė to
kį dejavimą dėl karo, kad iki 
šiandien jis yra žinomas lite
ratūroj. r'

Kaip jau į minėjau, moterys- 
neturėjo teisių. 60 metų atgal, 
tai yra .1878 metu’ose, kada 
Julia Howe atsilankė į vyrų 
suorganizuotą taikos posėdį ir 
paprašė balso, jai buvo patar
ta savo nuomonę pareikšti, kai 
posėdis pasibaigs. Taip dėjosi 
Amerikoj. 
Susan B. 
Chapman 
ir šimtai

Ir Julia Howe, ir 
Anthony, ir Carrie 

Catt ir Jane Adams 
ir tūkstančiai ma

žesnio kalibro moterų per me
tų metus kovojo, kol galų ga
le 1922 m. šioj derųokratiškoj 
ir laisvoj šalyj moteris tapo 
pripažinta lygiateise su vyrais. 
Kol moteris beturi pilietinių 
teisių, kol ji neturi balso le- 
gislaturoj ir valdžioj, tol nėra 
pilnos demokratijos. O tokių

. KITOJ PUSĖJ CIRKO PANAŠIAI SUPASI TREČIAS AKROBATAS. NUTAL 
kęs ipomentą, pirmasis akrobatas savo draugą paleidžia, ir jį pagauna trečiasis. Rei
kia drąsos tokį triukį padaryti, bet svarbiausia, akrobatai turi nUtaikinti momentą.

meta draugą į orą. Belėkdamas, keli
PIRMASIS AKROBATAS IŠ- 

pėdų, tasai apsisuka ir...

lis didelis ir ritasi lėtai. Tuos valstybių dar ir šiandien esa- 
reikalingi!ma. , • ■

Tos pačios moterys, kurios 
kovojo už teisių lygybę, pasi
žymėjo ir taikos darbe. Kada 
Jungtinės Valstijos buvo trau
kiamos p karą, Jane Adams su
organizavo Women’s Peace 
Party 1915 ip. Sausio mėne
syj, 1916 m., įvyko šios orga
nizacijoj pirmoji konferencija 
yVasliingtonę,: Kelių kitų val
stybių moterys irgi įkūrė -pa
našias organizacijas.. Jos visos 
susidėjo ir pasidarė milžiniš
ka Tarptautinė Moterų Lyga 
už Talką ir Laisvę. Taika, lai
sve ir teisingumas yra jos šū
kis. Hagoj įvykęs Kongresas, 
kuriame dalyvavo penkiolikos 
Valstybių sekcijos, pakvietė 
Jane Adams tapti prezidentu. 
Dirbdama per metų metus 
tarp įvairių' tautybių žmonių z 
Hull House, ji arti Juos išstu
dijavo, pamilo ir įsitikino, kad 
internacionalizmo skelbimas ir 
praktikavimas paliuosuos pa
saulį nuo karų ir daugelio ki-

pakeitimus, kurie 
pilnam karų pašalinimui, žmo
nija padarys. Bet ims laiko. 
Ir esamose aplinkybėse reikia 
viskas daryti, kad karai ne
įvyktų. Darbininkų ir ūkinin
kų nacionalės ir internaciona- 
lės organizacijos turi daug 
reikšmės. Tautų Lyga, nors ir 
pasižymėjo iki šiol lepšiškumu, 
gali būti ištobulinta ir pasida
ryti efektyve karų stabdyme. 
Internacionale Moterų lyga už 
Tąiką ir Laisvę turi tūkstan
čius ir desėtkus tūkstančių rė
mėjų kiekvienoj šalyj. Beveik

pa-j visos moterų organizacijos yra
priešingos karui* Turime stam
bių religinių kliubų ir asocia
cijų, griežtai nusistačiusių 
prieš bet kokį karą. Mokyto
jai, rašytojai, sociologai ir ap
lamai intelektualai kuone Visi 
karus smerkia. Net kai kurie 
generolai ir . amunicijos fabri
kantai pritaria, kad karas yra 
pragaras, baisesnis negu poetas 
Dantė ar 
pasakoti.

ka- 
eis. 
ne-

IjiPj

kas kitas galėtų at- 
Mes žinome,-kas tą Tųblogumų.

A* hhbhhh

...ŠITAIP PAGAUNA Už* SAVO TREčtOJO KOLEGOS RANKŲ. TARP LUBŲ 
ir grindų laike akrobatų numerio būna ištiestas tinklas, bet tas jų neapsaugo. Kris
dami, daugelis iš jų nusijaužia kaulus arba užsimuša. Tas labai dažnai pasitaiko. 
Sunkus ir rizikingas yra cirko “žvaigždžių” gyvenimas.

(Dabar Chicagoje randasi du cirkai. Vienas iš jų yra Hagenbeck and Wallace
> traukti šie paveikslai.) —N.-Acme Photos
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cirkas, kuris vaidina Coliseume. Ten buvo

'i’.* ■'
■Ja** \4>-v
'j žl fe

»




